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Державного стандарту освіти та чинній програмі з історії 
України (1914–1945) (2017). Підручник доповнений рубри-
ками «Історичний факт», «Історичне джерело», «На думку 
вченого», у яких наведена додаткова інформація з відповід-
них тем. Глибше осягнути матеріал допоможуть також урив-
ки з історичних документів, численні ілюстрації та мапи.

Запитання та завдання сприятимуть ґрунтовному засво-
єнню навчального матеріалу.

Підручник сприяє формуванню в учнів ключових і пред-
метних компетентностей.
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Шановні деcятикласники!

У цьому навчальному році ви розпочинаєте вивчення історії України періоду 
з 1914 по 1945 р., який кардинально змінив життя всього українського суспіль-
ства й приніс горе в кожну українську родину. Адже за ці роки Україна втратила 
кожного другого чоловіка й кожну четверту жінку. 

Новітня історія людства розпочалася з небаченої раніше соціальної катастро-
фи — Першої світової війни. Вона принесла в «коротке» ХХ ст. гострі суперечнос-
ті, а з ними — і зневагу до людського життя, некритичну віру у «вождів» та їхні 
ідеї щодо насильницького переоблаштування світу.

Війна призвела до розпаду чотирьох імперій та виникнення незалежних 
національних держав. Серед них постали й Українська Народна Республіка та 
Західноукраїнська Народна Республіка — унаслідок природного історичного 
прагнення українського народу до незалежності й соборності. Політичні про-
цеси в сусідній Росії, поширені в Україні через російсько-більшовицьку окупа-
цію, принесли нашому народу тоталітарний комуністичний режим. Протягом 
довгих десятиліть він визначав чужорідний українцям суспільно-політичний, 
економічний та культурний устрій. Його впровадження включало й багатообі-
цяючу українізацію, і розвиток важкої промисловості, і трагічну колективіза-
цію, Голодомор, і масові репресії в 1930-х роках, які стали справжнім геноцидом 
нашого народу. 

Не увінчалися успіхом і відчайдушні зусилля західних українців стати госпо-
дарями на рідній землі. Вони нерідко набували радикальних форм і загострювали 
відносини між пригнобленими українцями та панівними тоді поляками, угорця-
ми й румунами. Наближення нової світової війни спонукало українців до відро-
дження власної держави на теренах Карпатської України й організації першої в 
історії збройної відсічі нацизму.

Найжорстокішим випробуванням для українського народу стала Друга світо-
ва війна (1939–1945). Українці опинилися в самому пеклі двобою великих тота-
літарних держав. Цей трагічний період мав, однак, і світлі сторінки. Національне 
підпілля та Українська повстанська армія об’єднали патріотичну молодь для 
четвертої спроби відродити Українську державу й стати на її захист. Ця боротьба 
залишила нам незабутні взірці відданості й самопожертви.

Чим значуща для сучасного українця новітня історія? Насамперед вона вчить 
кожного з нас вирішувати свою долю. Якщо народ виступає лише маріонеткою в 
чужих руках, він неминуче перетворюється на «гарматне м’ясо», «трудову худо-
бу» — сліпе знаряддя, яке використовують вороги.

Як і всі на планеті Земля, ми прагнемо щастя, миру й добробуту. Проте в наше 
життя непрошеним приходить невблаганне зло. Щоб не залишатися приреченими 
й безсилими, нам необхідно навчитися розпізнавати його й давати відсіч. З історії 
нашої Батьківщини ми дізнаємося про вчинки дідів і батьків, їхні прорахунки й 
помилки, героїзм і перемоги, про їхній досвід, який зможемо використати в житті. 

Підручник допоможе вам розширити обрії історичного бачення, визначитися 
з життєвими цінностями й орієнтирами, аргументувати власну патріотичну, гро-
мадянську та моральну позиції. 
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Відома дослідниця історії України Н. Полонська-Василенко писала: «Історія 
України дає багато прикладів, коли здавалося, що вже вона остаточно перемо-
жена, знищена, що її „немає і не буде”, але минає час, і вона знову виходила на 
історичний кін, оновлена й жива». 

Як правило, ми ставимо запитання перед початком параграфа, щоб налашту-
вати вас на з’ясування основної проблеми, ідеї. Цими словами ми хочемо спо-
нукати вас до пошуку відповіді на головне питання вітчизняної історії: «Звідки 
Україна черпає силу, що є джерелом її невмирущості та незламності?»

	 			УКРАЇНА	І	СВІТ	НА	ПОРОЗІ	ХХ	ст.:	ОСНОВНІ	ТЕНДЕНЦІЇ	СОЦІАЛЬНО-		

										ЕКОНОМІЧНОГО,	ПОЛІТИЧНОГО	ТА	КУЛЬТУРНОГО	РОЗВИТКУ

Територіальні  межі  розселення  українців  як  етносу.  Переступаючи 
межу ХХ ст., український народ залишався розділеним між двома імперіями.  
У складі Російської імперії перебували: Правобережжя, Лівобережжя зі Сло-
божанщиною та Південна, або Степова, Україна. Правобережжя поділялося 
на Київську, Подільську, Волинську губернії, Лівобережжя — на Полтавську, 
Чернігівську, Харківську, Південна Україна — на Херсонську, Катеринослав-
ську й Таврійську губернії.

Українські етнічні землі в складі Австро-Угорської імперії теж поділялися на 
три регіони: Східну Галичину, що разом із частиною польських етнічних терито-
рій (сім західних повітів Галичини) перебувала в складі Королівства Галичини 
й Льодомерії; Буковину — Коронний край, де панували румунські поміщики;  
Закарпаття — підпорядковане Угорському королівству.

 Значна частина етнічних українських земель перебувала в складі сусідніх 
адміністративних одиниць обох імперій: Пряшівщина, Лемківщина, Посяння, 
Холмщина, Підляшшя, Берестейщина, Кобринщина, Пінщина, Стародубщина, 
південь Орловщини, Курщини та Вороніжчини, захід Війська Донського, Кубань 
і північний захід Ставрополля. 

ПОВТОРЕННЯ

ВСТУП
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Історичний факт

У 1912 р. російська Державна дума прийняла закон про утворення Холмської 
губернії зі східних повітів Люблінської та Седлецької губерній, заселених пере-
важно українцями. Проте Перша світова війна перешкодила втіленню закону.

За даними переписів населення, що проводилися в Російській та Австро-
Угорській імперіях, і результатами етнографічних експедицій, суцільна етнічна 
територія українського народу на початку ХХ ст. становила 747 тис. км2. З них 
74 тис. км2 входили до складу Австро-Угорської імперії, а 673 тис. км2 — до 
Російської. Загалом на цих землях проживало 46 млн, з яких 32,7 млн були 
українцями.

Етнічний та соціальний склад населення України на початку ХХ ст. Пере-
бування України між трьома цивілізаціями — західною та східною християн-
ськими та мусульманською, віковічна імперська політика Австро-Угорщини та 
Росії спричинили поселення на українських теренах багатьох етнічних меншин. 
Однак перепис 1897 р. засвідчує, що в підросійській Україні українці становили 
більшість — 17 млн, або 72,6 %; на Лівобережжі — 80,9 %; на Правобережжі — 
76,9 %; у Степовій Україні — 56,9 %. Більшість українців проживала в селах —  
84 %, а в містах — 16 %. Українські міста на межі ХІХ й ХХ ст. стали центрами 
концентрації представників прибулих етносів. Українців у них було не більше 
третини. Лише в Харківській та Полтавській губерніях українці становили біль-
шу половину міщанства.

Історичне джерело

Сучасники, члени Української народної партії, у своїй програмі, аналізуючи 
міграцію росіян в Україну, наголошували, що вона наростала щороку, була 
проявом «стихійного шукання ліпшого життя» і забирала в українців «вигід-
ні» професії, промисли, формуючи на українській території заможні класи. 
Унаслідок цього великі міста України поступово втрачали свій «національний 
український колір» і перетворювалися на «московські острови серед укра-
їнського моря». 

Росіян на українській території проживало 2,7 млн (11,8 %): найбільше —  
у Степовій Україні (понад 20 %), найменше — на Правобережжі (4,3 %). При 
цьому більшість росіян, що поселилася на Правобережжі, проживала в містах. 
Це були дворяни, велика буржуазія, вище духовенство, військові й промислові 
робітники. Усі вони займали панівне становище в адміністративній, виробничій, 
культурно-освітній та побутовій сферах.

8,3 % мешканців були євреями. Вони становили 1/8 населення Правобереж-
жя та 40 % усього міського населення регіону. При цьому в їхніх руках знаходи-
лася  більшість ремісничих майстерень, невеликих підприємств і значна частина 
торгівлі.

2,8 % від загальної чисельності населення дев’яти українських губерній ста-
новили поляки. У їхній власності перебувало 46 % земель Правобережжя та 54 % 
промислових підприємств.

Тенденції соціально-економічного розвитку. На межі ХІХ та ХХ ст. в про-
відних країнах Західної Європи й Північної Америки завершилося формування 
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індустріального суспільства. У ході другої технологічної революції парові двигуни 
були замінені електричними та двигунами внутрішнього згоряння. Переоснащені 
машинами нового покоління, підприємства вимагали нових форм організації ви-
робництва — акціонерних товариств, монополій. 

Вплив соціально-економічних чинників 
на політичні трансформації європейських суспільств

Завершення формування індустріального суспільства

Друга технологічна революція: 
поява електричних і двигунів внутрішнього згоряння

Нові форми організації виробництва: акціонерні товариства, монополії

Виникнення державно-монополістичного капіталізму

Схильність великих держав до імперської зовнішньої політики

Світова війна

Падіння імперій–учасників світової війни та монархій

Соціальні революції Національні революції

Виникнення національних держав

Демократичні   режими Тоталітарні   режими

• У схемі показано, як соціально-економічні чинники спричиняли політичні змі-
ни. Проте цими чинниками можна задовольнятися, продовжуючи ланцюжок 
причинно-наслідкових зв’язків щонайбільше до соціальної революції.

 Поміркуйте, які чинники треба додатково залучити, щоб пояснити вибух 
національних революцій, створення національних держав, а головне — утвер-
дження протилежних за своєю сутністю політичних режимів.  

З поширенням монополій у провідних індустріальних державах розпо-
чався процес формування державно-монополістичного капіталізму — такої 
форми організації економіки, коли держава бере на себе роль регулятора ви-
робництва не лише за допомогою прийнятих законів, а й перетворюючись на 
власника чи співвласника засобів виробництва, а отже, й активного учасника 
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економічних процесів. Схильні до 
агресії тодішні політики відразу ж по-
бачили в державно-монополістичному 
капіталізмі інструмент для швидкого 
нарощування військово-промислово-
го виробництва та виходу на імпер-
ський — силовий (збройний, воєн-
ний) шлях вирішення питань щодо 
забезпечення себе колоніальними ба- 
зами дешевої сировини та гаранто-
ваними ринками збуту виробленої 
продукції. 

Індустріалізація потребувала все 
більшої кількості сировини: розроб-
ки нових родовищ вугілля, залізної 
руди, кольорових металів. Потреби розвитку європейської індустрії зумовили 
інтенсивне вкладання європейцями капіталів у прискорений розвиток ви-
робництва в Україні. Тут швидко виростали робітничі поселення й цілі міста, 
формувалися індустріальні центри загальноімперського значення: Донецький 
вугільно-металургійний, Криворізький залізорудний, Нікопольський мар-
ганцевий, Південно-Західний — з виробництва цукру. Потужними центрами 
машинобудування стали Київ, Харків, Одеса, Миколаїв.

Однак процес індустріалізації в Україні здійснювався вкрай однобоко. 
Оскільки індустріалізація відбувалася насамперед за рахунок європейського 
капіталу, у торгівлі панував російський капітал, а українське селянство по-
міщики утримували біля землі аж до 1883 р. Українські соціальні верстви, 
які визначали соціальне обличчя індустріального суспільства, розвивалися 
слабко. Серед підприємців українці становили неповних 7 %, інтелігенції — 
майже 33 %. Меншість вони становили й серед 2-мільйонного робітництва. 
Слабкий розвиток соціальної скла-
дової зумовлював також нерозви-
нутість українського політичного 
життя. 

Незважаючи на швидкі темпи, ін-
дустріалізація в Україні до Першої 
світової війни так і не завершилася,  
а більшість населення (84 % у Східній 
та 85 % у Західній Україні) продовжу-
вала займатися сільським господар-
ством. 

Попри названі особливості й проб-
леми, Наддніпрянська Україна пере-
творилася на один із найрозвинутіших 
промислових регіонів Російської ім-
перії. 

Нафтопромисли «Інфланті». 
м. Борислав. Галичина. 
Фото початку ХХ ст.

Дніпровський завод.  
Катеринославська губ., с. Кам’янське. 

Фото початку ХХ ст.
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Історичний факт

У 1913 р. в Україні видобували 78 % вугілля, 72 % залізної руди, виплавляли  
58 % сталі, 69 % чавуну, виробляли 57 % прокату, 75 % рейок, 50 % сільсько-
господарських машин, 40 % паровозів, 81 % цукру від загального виробництва 
цієї продукції в Російській імперії. 

Водночас українська економіка розвивалася як колоніальна. Так, на межі 
століть питома вага промисловості України в добувних галузях імперії станови-
ла 70 %, тоді як у переробних — лише 15 %. Повільно й однобоко розвивалася й 
колоніальна економіка Західної України. У сукупному доході Західної України 
на промисловість припадало лише близько 30 %, які отримували за рахунок ви-
добування та первинної обробки сировини. 

Політичний розвиток української спільноти. Політична активність україн-
ського народу в умовах імперського гноблення була одночасно й проявом укра-
їнського національного руху, національного відродження. Проте цей природно-
історичний процес гальмувався через нерозвинутість українських буржуазії, 
інтелігенції та робітництва, їхніх громадських організацій, політичних партій. 
За цих обставин провідну роль у політичному житті Західної та Східної України 
відігравала українська нечисленна інтелігенція, насамперед митці й студентство. 
Однак, не маючи достатніх, насамперед фінансових ресурсів, вона дуже часто об-
межувалася деклараціями, не маючи коштів для конкретних дій. 

З двох частин розділеної України в принципово кращих умовах перебувала 
Західна Україна, громадські й політичні діячі якої користувалися демократич-
ними правами та свободами, що діяли в конституційній Австрійській монархії. 
У Східній Україні на перешкоді політичного розвитку стояв російський царизм, 
який усіляко пригнічував громадське й політичне життя українства. Тому при-
родно, що політичний розвиток української спільноти розпочинається робо-
тою українських послів Віденського райхсрату та Галицького сейму (середина  
ХІХ ст.). Політичне життя отримало нові імпульси після створення Русько-укра-
їнської радикальної партії (РУРП) (жовтень 1890 р.), Української національно-
демократичної партії (УНДП) (грудень 1899 р.).

Будинок Галицького крайового сейму. Фото початку ХХ ст.
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У Наддніпрянській Україні політичними питаннями в 1890-х роках почина-
ють займатися студентські громади, що не задовольнялися лише громадівською 
культурницькою діяльністю і яких І. Франко назвав «Молодою Україною». На 
новий рівень політичне життя піднялося зі створенням Революційної української 
партії (РУП) (січень 1900 р.), яка своєю метою визначила відновлення Україн-
ської держави: «Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Кар-
патів аж по Кавказ». Політичної автономії домагалися й усі інші партії України. 

Справжньою віхою політичного розвитку українства стала демократична 
Революція 1905–1907 рр. Представники українського народу отримали демокра-
тичні права та свободи й політичну трибуну в Державній думі — усеімперській 
парламентській установі. У період реакції 1907–1914 рр. національний рух укра-
їнського народу був знову придушений, проте, усупереч переслідуванням, не 
припинився. 

Культурний  розвиток. Українська культура на порозі ХХ ст. розвивалася 
в межах модернізму — поширеного тоді в Європі культурного напряму з його 
індивідуалізмом і раціоналізмом індустріалізації й одночасно з ностальгією за 
минулим, прагненням підкреслити національні корені. 

Передбачаючи, що культурний та освітній розвиток призведе до зміцнення 
українського національно-визвольного руху, імперський російський уряд ігно-
рував потреби української культури й освіти. Він фінансував в Україні лише 
російську культуру й освіту. 

Окремі українські підприємці вкладали кошти в розвиток рідної культури, 
наштовхуючись на звинувачення в сепаратизмі. Як наслідок, пригнічена україн-
ська культура не могла відігравати роль стабілізатора суспільних відносин, хоча 
потреба в цьому була очевидна. В Україні швидко загострювалися соціальні су-
перечності між працею та капіталом, між поміщиками й селянами. З цих причин 
у суспільстві все більше поширювалася лівацька й навіть погромницька ідеологія 
під гаслом «Смерть буржуазії!».

Через те зростала потреба власної потужної української культури, яка б 
могла протистояти руйнівній ідеології, спрямовувати людей на пошуки за-
конних способів урегулювання суспільних відносин, учити цінувати націо-
нальні й загальнолюдські, а не так звані класові цінності. Загалом українські 
діячі культури й займалися цією справою, проте їхніх і сил окремих меце-
натів не вистачало для охоплення всього народу цінностями української 
культури. 

ПОНЯТТЯ	«ХХ	СТОЛІТТЯ»	У	СВІТОВІЙ	ІСТОРІЇ

Аналізуючи історичні процеси та явища, історики й мислителі ХХ ст. дійшли 
висновку, що хоча за календарем ХХ ст. розпочалося 1 січня 1901 р., однак ще 
до 1914 р. суспільне життя визначали процеси та явища, започатковані в ХІХ 
ст. Тому перші роки календарного ХХ ст. потрібно приєднувати до «довгого» 

Модернíзм  — напрям у мистецтві, якому притаманні раціоналізм і функціо-
нальність індустріалізації, індивідуалізм, прагнення підкреслити національні мотиви 
та традиції.
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ХІХ ст. Нових якісних ознак, які визначали життя протягом ХХ ст., людство на-
бувало з початком світової війни. Та й закінчилося буремне ХХ ст., на думку 
автора поняття «коротке» ХХ ст. Е. Гобсбаумана, раніше календарного терміну —  
у 1989–1991 рр. з падінням Берлінської стіни та розпадом СРСР — найтривалі-
шого породження тієї війни.

Не витримавши її напруження, були знищені три європейські монархії: 
німецька, австрійська й російська. У ході війни їх охопили системні кризи, які 
супроводжувалися глибоким загостренням соціальних і національних відносин, 
що й призвело імперії до розпаду внаслідок соціальних і національних револю-
цій. Багато з національних революцій завершилися створенням національних 
держав.

Паралельно з падінням імперій були знищені й старі (монархічні) політичні 
режими. На їхнє місце прийшли нові (республіканські). Утвердивши нові при-
йоми й методи здійснення державної влади, вони призвели до формування нової 
якості політичного життя. Нові політичні режими були засновані не на спадкових 
правах монархів на володарювання, а на виборності найвищих державних органів 
і посадовців. Відносини між державними органами та суспільними політичними 
силами здійснювалися не через накази, командування, панування бюрократії,  
а через партнерську взаємодію. Формувалася нова політична атмосфера поваги 
до громадянина, а не підданого, якого влада не «облагодіює» з ласки володаря, 
а створює сприятливі умови для задоволення ним своїх природних прав. Шля-
хом розвитку республіканських демократичних засад пішли країни Західної 
Європи. 

Країни Східної, Центральної та Південної Європи пройшли набагато склад-
ніший і важчий шлях. Створення національних держав не стало для них перед-
умовою демократизації. Зародившись в умовах воєнного лихоліття, ці держави 
інфікувалися багатьма гіршими проявами світобачення, сформованими саме 
світовою війною. Новим, надміру амбітним лідерам національних держав війна 
продемонструвала, що держава може бути інструментом вирішення суспільних 
надзавдань, наприклад протягом кількох років утримувати на фронтах мільйо-
ни людей, ще більше мільйонів підпорядкувати напруженій роботі для фронту, 
організувати насильницьке переселення величезних людських мас. Війна ж про-
демонструвала, як можна за допомогою засобів масової інформації маніпулювати 
свідомістю мільйонів людей, перетворювати їх на знаряддя досягнення своїх 
фальшивих цілей. 

Світовá війнá — глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням 
засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу.

Соціáльна революція — швидка, фундаментальна, насильницька зміна мо-
ральних засад суспільства, його соціальної структури, політичних інституцій та 
керівництва.

Націонáльна революція — швидке (вибухоподібне) наростання національ-
но-визвольного руху, спрямоване на знищення іноземного панування та здобуття 
національної незалежності.

Політичний режим — сукупність прийомів і методів здійснення державної влади. 
Націонáльна держáва — держава, заснована певною нацією для захисту своїх 

інтересів і збереження етнокультурної самобутності. 

`

`

` `
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Саме Перша світова війна підготувала передумови для взяття лідерами-дема-
гогами державної влади у власні руки. Вона створила для демагогів широке со-
ціальне підґрунтя, готове підтримувати новоявлених «вождів». Адже внаслідок 
війни відбулося швидке збіднення народних мас, з’явилися збіднілі, енергійні та 
знавіснілі від утрати вчорашнього відносно високого статусу верстви, які праг-
нули якнайшвидше відновити його, сподівалися на харизму (чудесне осяяння) 
«вождя», який за допомогою «геніально-простих рішень» вирішить усі віковічні 
складні проблеми. 

Війна катастрофічно занизила цінність людського життя, повагу до особис-
тості й прищепила масам думку, що одним з універсальних способів вирішення 
суспільних суперечностей є насильство. Як наслідок, перемога революцій у 
Російській імперії, Німеччині, Ірані, Китаї та ін. призвела до встановлення то-
талітарних (усеохопних) політичних режимів. Ці режими взяли під державний 
контроль усі прояви життя — від виховання дітей до виробництва й розподілу 
товарів, підпорядкували суспільства одній надвагомій меті: побудові комунізму, 
тисячолітнього райху, торжеству ідеалів ісламу тощо.

На думку вченого

«Політичні процеси в сусідній Росії принесли в Україну нову дійсність — ко-
мунізм, який на довгі десятиліття визначив суспільно-політичний, економіч-
ний та культурний устрій на східноукраїнських землях. Його впровадження 
включало й багатообіцяючу українізацію, і трагічну колективізацію, голодомор 
і репресії 1930-х років, які стали справжнім геноцидом для українського на-
роду», — пише у своїй книжці відомий український історик Т. Гунчак.

Прагнення комуністичного й нацистського тоталітаризму до світового па-
нування призвели до Другої світової війни. На щастя, людству, значною мірою 
завдяки зусиллям демократичного політичного режиму в США, вистачило сил і 

Гумористична карта Європи. 1914 р.
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мужності для захисту таких надбань цивілізації, як гуманізм, особиста гідність, 
справедливість, свобода та демократія.

Історія ХХ ст. так розпорядилася, що на вістря світових змагань, згубних ко-
муністичних і нацистських експериментів аж надто часто потрапляли наші землі 
й наш народ, а наші втрати виявилися велетенськими.

Історичний факт

Унаслідок обох світових воєн, репресій, голодоморів 1921–1923, 1932–1933 
і 1947 рр. Україна втратила кожного другого чоловіка та кожну четверту 
жінку. Українці — єдиний народ серед усіх своїх сусідів, які протягом ХХ ст. 
зменшили свою чисельність.

Завершення «короткого» ХХ ст. для України повернулося відновленням 
національної держави. Це стало проявом вищої історичної справедливості для 
нашого народу.

Періодизація  історії  України  протягом  «короткого»  ХХ  ст.  Періодизація 
історії (тобто її поділ на окремі періоди) завжди пов’язана з осягненням її змісту. 
Нині історики виокремлюють у вітчизняній історії такі періоди:

1914–1918 рр. — Перша світова війна;
1917–1921 рр. — Українська національна революція;
1921–1928 рр. — період нової економічної політики;
1929–1939 рр. — період сталінського штурму;
1939–1945 рр. — Друга світова війна;
1945–1953 рр. — останній період сталінізму;
1953–1964 рр. — період десталінізації;
1965–1985 рр. — загострення кризи радянської системи;
1985–1991 рр. — криза радянської державності, розгортання національно-де-

мократичного руху;
24. 08. 1991 р.  —  проголошення незалежної Української держави.

Особливості курсу історії України 1914–1945 рр. Найвагомішою особливіс-
тю курсу історії України є його узгодженість з курсом новітньої історії. Це дає 
можливість доповнювати матеріал підручника, використовуючи його структуру 
за основу, додатково опрацьованою інформацією на приктичних заняттях, під 
час написання есе, роботи над творчими проектами тощо.

Особливості цього курсу полягають і в тому, що ви можете використовувати 
під час практичних занять історичні факти, джерела, думки вчених для форму-
вання різноманітних практичних навичок: уміння аналізувати документ, порів-
нювати його зміст із навчальним матеріалом параграфа, виявляти ідейні засади 
політичних сил тощо.

ЗАВДАННЯ	ТА	СТРУКТУРА	КУРСУ	ІСТОРІЇ	УКРАЇНИ	

Перше завдання, яке ставили перед собою розробники курсу історії України, 
є академічним, просвітницьким. Воно полягає в тому, щоб надати вам, учням  
10 класу, підручник з достатньою історичною інформацією для набуття системи 
знань про історичні факти, події, явища, процеси, які визначали загальні контури 
буття України в 1914–1945 рр.
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Проте знання стають цінними, якщо їх можна застосувати на практиці. Знан-
ня з історії допоможуть вам визначитися з власною національно-культурною 
ідентичністю, із сутністю, національно-культурним «Я». А без цього людина 
живе у світі лише як організм. Не усвідомлюючи власної сутності, вона не знає 
сенсу, мети власного існування. Без цього вона не знає, які засоби, дії гідні її,  
а які принижуватимуть її гідність. Така людина не зможе розрізнити своїх друзів 
чи ворогів, визначитися з внутрішньо- чи зовнішньополітичним курсом, який за-
пропонують політики… Така людина просто безпорадна, легка здобич підступних 
маніпуляторів.

Завданням нашого курсу є ознайомлення вас із тим соціальним і моральним 
досвідом минулих поколінь, який допоможе задовольнити та зміцнити ваші пат- 
ріотичні й громадянські позиції, сформувати почуття національної та власної 
гідності.

Не менш вагомим є завдання розвивати ваше історичне мислення, бачити 
взаємозв’язок поколінь, загальний хід історичного процесу, уміти виокремлюва-
ти причини та наслідки, історичні умови й обставини, поточні та перспективні 
справи. У підручнику є достатньо матеріалу, щоб ви бачили історичне минуле в 
різних контекстах, національних і загальнолюдських підходах, а це необхідно для 
розвитку вашого критичного та творчого мислення.

Цей курс має на меті дати вам можливість, незалежно від вашого етнічного 
походження, пройнятися любов’ю до нашої Батьківщини — України й стати 
гідними її громадянами, частиною української нації, жити, навчатися й працю-
вати на користь її соборності, суверенітету, цілісності й непорушності кордонів, 
європейського шляху розвитку, тобто повернення до європейської сім’ї народів, 
як це сьогодні й чинять українці старшого покоління.

На жаль, наш світ недосконалий. Разом з високими ідеалами, загальнолюд-
ськими гуманістичними цінностями сучасним світом продовжують правити й 
примітивні егоїстичні пристрасті. У світі продовжується битва Добра зі Злом. Як 
сказав видатний французький історик Ф. Бродель, «історія має навчати головно-
го — пильності», щоб наступне покоління не повторювало помилок попередньо-
го й не ставало жертвою нахабності й довірливості сусідів чи демагогії власних 
«вождів».

Запитання та завдання

1. Порівняйте українські етнічні землі на початку ХХ ст. з нинішньою державною 
територією України.

2. Розкрийте зміст понять «політичний режим», «соціальна революція», «націо-
нальна революція», «національна держава».

3. Пригадайте з попередніх курсів історії, представники яких етносів проживали 
й проживають в Україні.

4. Визначте тенденції соціально-економічного, політичного й культурного життя 
України на початку ХХ ст.

5. Поясніть, чому історичне ХХ ст. виявилося коротшим за календарне ХХ ст.

6. Поміркуйте, наскільки правим був відомий діяч німецької культури Г. Манн, 
назвавши Першу світову війну «матір’ю катастроф століття».



14

Розділ І
УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

§	1.	УКРАЇНА	НАПЕРЕДОДНІ	ВІЙНИ	ТА	РЕАКЦІЯ	УКРАЇНСТВА

										НА	ЇЇ	ПОЧАТОК

• «Україна — це постійне прокляття, яке самі над собою оголосили її гнобителі... 
Доки не буде виправлена кривда, завдана  українцям, доти неможливий справді 
міжнародний спокій» (К. Гавлічек-Боровський).

 Цю думку чеський письменник і громадський діяч висловив у середині ХІХ ст. 
Проте вона залишалася актуальною й напередодні Першої світової війни. 
Чому? Чи актуальна вона сьогодні?  

	 1.		Зміст	«українського	питання»	напередодні	війни

«Українське питання» стало природним наслідком імперської політики Ав-
стро-Угорщини та Росії щодо українців. Загалом в історії людства національне 
питання завжди виникало там, де в межах однієї держави (імперії) жили різні 
народи, один з яких посідав панівне становище й, користуючись ним, примно-
жував свої здобутки не лише завдяки власній праці, а й за рахунок експлуатації 
пригноблених народів. Щоб зберегти таке становище навічно, панівний народ 
чинив умисні, добре сплановані перешкоди на шляху природного розвитку під-
кореного. 

Тому напередодні Першої світової війни «українське питання» постало як 
питання розділеного між імперіями, бездержавного, колонізованого українського 
народу, яким урядували переважно російські й польські чиновники (у Російській 
імперії), польські, австрійські, угорські й румунські адміністратори (в Австро-
Угорщині).

Пéрша світовá війнá (Велика війна) — війна між блоками найбільших світових 
країн на початку ХХ ст. — Троїстим союзом, або Центральними державами (Німеч-
чина, Австро-Угорщина, Італія), та Антантою (Велика Британія, Франція, Російська 
імперія).
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«Українське питання» включало в себе й економічне гноблення українства. 
Імперії на власний розсуд експлуатували наші природні ресурси, витрачали на 
свої потреби зібрані з українців податки, ігнорували економічні інтереси україн-
ських селян, ремісників, нечисленних підприємців.

«Українське питання» виявляло себе й у цілеспрямованому позбавленні укра-
їнців власної самосвідомості (ідентичності), шляхом заборони освіти українською 
мовою в Російській імперії, і надзвичайного пригнічення української системи освіти 
в Австро-Угорщині, постійного обмеження культури, ігнорування й висміювання са-
мобутності. Така політика мала на меті перетворити українців на несвідому масу, яку 
використовували б як «гарматне м’ясо» для імперських армій, трудовий ресурс для 
імперської індустрії, інтелектуальний ресурс для чужих культури, науки й освіти. 

Історичний факт

Імперські політики надавали великого значення знищенню самоусвідомлення 
пригноблених етносів, адже «народ, позбавлений національної самосвідомос-
ті, є перегноєм, на якому виростають інші народи», — пояснював російський 
прем’єр-міністр П. Столипін. 

Напередодні війни «українське питання» почало набувати й нового змісту, 
насамперед готовності українського громадянства чинити опір колонізаторам. 
У підавстрійській Україні це відобразилося в боротьбі за адміністративний по-
діл Галичини з наданням східній (українській) частині автономного статусу, за 
відкриття у Львові українського університету, прийняття закону про загальні й 
рівні вибори, у радикалізації українського політичного руху, викликаній фальси-
фікаціями на виборах, репресивними заходами австрійської імперської та поль-
ської галицької влади: арештами, побиттями, кульовими пораненнями, смертями 
багатьох невинних українців.  

Незважаючи на посилення національного гноблення в 1907–1914 рр. (заборо-
ну викладати та розмовляти українською мовою в школах і державних установах, 
уживати слова Україна, український народ, збирати кошти на пам’ятник Т. Шевчен-
кові, закриття «Просвіт», українських газет, часописів, кооперативів, скасування 
українських концертів, вечорниць, недопущення до роботи учителів і професорів-
мазепинців тощо), свідомі українці відповіли яскравими громадсько-політичними 
акціями. Попри заборону відзначати 100-річчя від дня народження Т. Шевченка, 

Трипільський драма-
тичний гурток 

відзначає 100-ліття з 
дня народження 

Тараса Шевченка. 
Трипілля, березнь 1914 р.



Розділ I. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

16

25–26 лютого 1914 р. в Києві, Катеринославській, Полтавській, Херсонській, Во-
линській губерніях, Москві, Петербурзі, Тифлісі відбулися демонстрації робітників 
і студентів. Протистоячи імперській чорносотенній політиці цькування євреїв, 
українські видатні митці стали на захист М. Бейліса, а в жовтні 1914 р. київський суд 
присяжних, що здебільшого складався з українських міщан і селян, виправдав його.

Активізувало свою діяльність і Товариство українських поступовців (ТУП), 
яке налагодило зв’язки з російською опозицією в ІІІ та ІV Думах, яка в ті роки 
визнавала за українцями національно-культурні права. 

«Українське питання» набуло й міжнародного виміру. Деякі представники 
європейської та світової культури й науки виявили солідарність з українським 
національним рухом щодо захисту природних прав української мови та культури. 
Складовою «українського питання» стали також намагання обох імперій та бло-
ків використати український національний рух для розгортання сепаратистсько-
го руху на шкоду ворожій стороні, але недопущення його на власній території.

2.	 Україна	в	геополітичних	планах	країн	Антанти	і	Центральних	держав

Ще до початку Першої світової війни Україна потрапила на перехрестя гео-
політичних планів її учасників. Це сталося тому, що вона займала вигідне геопо-
літичне становище, яке вабило воєнних стратегів можливістю розгортати воєнні 
наступи в багатьох напрямках. Їх також вражав економічний потенціал України. 
Напередодні війни підросійська Україна виробляла майже 16 млн т зерна, мала 
великі поклади залізної руди найвищої якості, кам’яного вугілля, насамперед 
антрациту, необхідного для виробництва коксу, а отже, і високоякісного металу 
для військової техніки, гармат і стрілецької зброї. Україна була й величезним 
джерелом людських ресурсів. Тому в планах Німеччини, Австро-Угорщини та 
Росії Україна посідала одне з чільних місць. 

Російські політики вважали українські території власними й ніколи не зга-
дували про їхнє насильницьке приєднання в ХVІІ–ХVІІІ ст. Вони розглядали 
Україну як зручний плацдарм для наступу на Центральну Європу, Балкани, 
Близький Схід, утримували тут значні військові формування, які стояли майже в 
усіх великих містах і в багатьох менших.

Під час війни Російська імперія пла-
нувала приєднати території Галичини, 
Буковини та Закарпаття й відсунути 
свої кордони аж за стратегічні карпатські 
перевали. Водночас імперські стратеги 
прагнули знищити Галичину як центр 
українського національно-визвольного 
руху. Свої загарбницькі плани царизм 
приховував за гаслами про «відновлення 
історичної справедливості», возз’єднання 
в «єдиній Русі братів-росіян» тощо. 

Не менш вагому роль Україна віді-
гравала й у планах стратегів кайзерів-
ської Німеччини. Ідеологи Паннімецько-

Державний кордон Російської імперії.
м. Броди. Галичина. Фото початку ХХ ст.
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го союзу (1891–1939) планували створити «Великонімецьку світову імперію», до 
складу якої мали ввійти  Данія, Нідерланди, Бельгія, Австро-Угорщина, Польща, 
землі балтійських народів, слов’янські терени Балканського півострова й Україна.

Після невдачі «блискавичної війни» німецькі політики були схильні до ідеї 
створення самостійної України, яка ослабила б Росію, закрила їй вихід у Європу 
та перебувала у сфері економічних інтересів «Великонімеччини».  

Історичне джерело

Значення України в геополітичному змаганні імперій яскраво демонструє 
меморандум генерального штабу Німеччини від 1 грудня 1915 р.: «Кожний, 
хто знає й розуміє географічне й економічне становище, у якому знаходиться 
Росія, свідомий того, що Велика Росія може існувати тільки через посідання 
багатої України. Якщо ми спроможемося змінити стан України на незалежний 
та утримати незалежну Україну при житті, то з певністю завдамо смертель-
ного удару Великій Росії. Тому Україну треба вважати серцем Великої Росії. 
На думку всіх експертів, якраз це посідання України робить Росію великою 
європейською державою. Україна, якщо буде відділена від Росії, створить мур 
між властиво Росією, Центральними державами та Балканами, закриваючи 
доступ Росії до Чорного моря».

Союзник Німеччини Австро-Угорська імперія теж прагнула зберегти всі свої 
колоніальні володіння в Європі, уключаючи й Західну Україну, а також виношу-
вала плани розширити свою територію за рахунок Балканських країн — Сербії, 
Боснії та Герцеговини, українських Волині й Поділля. На решті українських зе-
мель Відень планував створити українську державу, яка мала б послабити вплив 
Росії в басейні Чорного моря та відмежувати її від Європи. На повернення півдня 
України претендувала Османська імперія. 

Свої загарбницькі інтереси за рахунок України намагалася задовольнити й 
країна Антанти — Румунія. Вона зазіхала на землі Південної Бессарабії та Пів-

Карикатура на учасників Першої світової війни
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нічної Буковини. Певну увагу до України виявляли Франція та Англія. Вони 
сподівалися, що український національний рух ослабить Австро-Угорщину. 

3.	 Війна	й	українські	політичні	сили

Українські політичні сили з початком війни опинилися в складному стано-
вищі. Адже вони мусили діяти в умовах переслідування властями, які прагнули 
знищення одна одної, використавши для цього й українство. За таких умов 
українські партії мусили обрати помірковану тактику, яка б відображала інте-
реси поневоленої України, не обслуговувала б імперські амбіції держав-поне-
волювачів і при цьому не призвела б до знищення українського національного 
руху в умовах посиленого шовінізму.

Головна українська рада (ГУР). Українські політичні сили й діячі Австро-
Угорщини та Росії не піддалися шовіністичним настроям і сприймали війну як 
національну трагедію й особисте нещастя. Однак ситуація щодо України ви-
магала політичного визначення. З цією метою 2 серпня 1914 р. керівники трьох 
провідних галицьких партій УНДП, УРП, УСДП створили Головну українську 
раду (ГУР), що мала взяти на себе функції єдиного представницького органу 
українців. Очолив ГУР голова УНДП — Кость Левицький.

Особистості

Кость Левицький (1859–1941) був тоді найвпливовішою 
фігурою серед західноукраїнських політиків. Він закінчив 
Віденський та Львівський університети, став доктором 
права, здобув репутацію блискучого адвоката. Одночасно 
заснував кілька банків, страхових компаній, кооперати-
вів. У 1896 р. став співзасновником, а пізніше — головою 
УНДП — найвпливовішої партії Галичини. Активна полі-
тична діяльність дала йому можливість стати депутатом 
Галицького сейму та Віденського парламенту, керівником 
парламентських клубів у Львові та Відні.

3 серпня 1914 р. ГУР видала маніфест, який закликав українців спрямувати 
зброю проти Росії й боротися за визволення України.

Історичне джерело

Маніфест ГУР проголошував: «Історичний ворог України не може спокійно 
дивитися, що не вся Україна в його руках, що не весь український народ 
стогне поневолений під його пануванням, що існує частина української 
землі, де український народ … може жити своїм національним життям … 
Перемога Росії мала би принести українському народові австро-угорської 
монархії те саме ярмо, у якому стогне 30 мільйонів українського народу в 
Російській імперії. Теперішня хвиля кличе український народ стати одно-
душно проти царської імперії при тій державі, у якій українське національне 
життя знайшло свободу розвитку. Перемога австро-угорської монархії 
буде нашою перемогою. І що більшою буде поразка Росії, то швидше буде 
визволена Україна».

Кость Левицький
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Союз визволення України (СВУ). Цю політичну органі-
зацію в серпні 1914 р. створили східноукраїнські емігранти, 
яких переслідували в Російській імперії. Відомі українські 
діячі В. Дорошенко, Д. Донцов, М. Залізняк, О. Скоропис-
Йолтуховський, М. Меленевський та ін. — майже всі вони 
були лівими соціал-демократами, колишніми рупівцями й 
спілчанами.

СВУ першим серед українських організацій проголосив 
своєю метою утворення незалежної Української держави.  
У відозві до «Українського народу в Росії» та зверненні 
«До громадської думки Європи» СВУ роз’яснював, що 
агресивна політика Росії, жертвами якої вже стали Україна 
й Польща, є загрозою для всієї європейської культури та 
добробуту. Облудно прикриваючись ідеєю «панславізму», 
Росія прагне перетворити всіх слов’ян на знаряддя своїх 
підступних планів.

Щоб зупинити російську агресію, СВУ закликав до ство-
рення незалежної України, пов’язаної з Троїстим союзом: 
«Лише вільна Україна, зв’язана з тридержавним союзом, 
могла б через свою далеку територію від Карпат аж до Дону 
й Чорного моря створити забороло для Європи проти Росії, 
яке раз і назавжди зробило б нешкідливою експансію цариз-
му та звільнило б слов’янський світ від згубного впливу панмосковітизму».

Союз звернувся по допомогу до Центральних держав: «Великі жертви, які 
наш народ приніс у своїй боротьбі з Росією протягом сотні літ, дають нам мораль-
не право жадати уваги та зрозуміння цивілізованого світу для нашої справи, для 
незалежності України!»

У тих історичних умовах СВУ роз’яснював берлінському та віденському уря-
дам значення для них союзної Української держави. Знайшовши розуміння, СВУ 
налагодив значну матеріальну допомогу українським полоненим у німецьких та 
австрійських таборах. Водночас за участі духовенства й інтелігенції Галичини та 
Буковини СВУ організував у таборах широку культурну й національно-вихов-
ну роботу: школи, бібліотеки, читальні, церкви, хори, оркестри, театри, курси з 
української історії та літератури, кооперації. Надрукував  цілу низку відповідних 
освітніх брошур. Протягом 1916–1917 рр. відкрив ряд приватних українських 
шкіл на Волині та Поділлі. Для пропаганди національних поглядів і висвітлення 
своєї діяльності СВУ видавав п’ять щоденних газет, один тижневик і два часопи-
си французькою та німецькою мовами.

Наполеглива ідейно-виховна робота дала змогу активістам СВУ сформувати 
протягом 1917 р. три добровільні дивізії: дві «синьожупанників» та одну «сіро-
жупанників» (за кольорами їхніх одностроїв), які стали учасниками українських 
революційних подій.

З початком Української революції СВУ передав свої повноваження Україн-
ській Центральній раді.

Загальна українська рада (ЗУР). Її було створено в травні 1915 р. у Відні, 
щоб підняти рівень представництва інтересів українського народу в Австро-

Д. Донцов

М. Меленевський
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Угорщині. До її складу ввійшли представники від ГУР і СВУ, парламентарі від 
Буковини. Програмною метою ЗУР було проголошено створення самостійної 
Української держави на підросійських землях і Коронного краю (територіально-
національної автономії) — на підавстрійських теренах Буковини, Галичини та 
Закарпаття.

Однак австрійський та німецький уряди зробили ставку на відновлення 
Польської держави в межах колишнього Царства Польського, створеного від-
повідно до рішень Віденського конгресу 1815 р., що й було проголошено 4 лис-
топада 1916 р. Водночас надавалася автономія Галичині, але не розділеній на 
польську й українську частини. Українські діячі справедливо розцінили це як 
нехтування українських інтересів Центральними державами, і на знак протесту 
ЗУР припинила свою діяльність.

Українська парламентська репрезентація (УПР). Вона складалася з депутатів 
Віденського парламенту та Галицького сейму й перебрала на себе справу захисту 
інтересів українців. Репрезентацію очолив відомий політичний діяч Є. Петруше-
вич. УПР заявила Відню протест і поставила вимогу про відновлення «староукра-
їнського Королівства Галицько-Волинського», приєднавши до нього й інші землі 
підавстрійської України, і включити королівство до складу Австро-Угорщини. 
Якщо ж Відень передасть якусь частину українських земель до складу Польської 
держави, то УПР домагатиметься, щоб Східну Галичину за міжнародним правом 
оголосили спірною територією, мешканці якої самі визначатимуть, до якої з держав 
має належати їхній край.

Схема еволюції керівництва західноукраїнським 
національно-визвольним рухом у роки Першої світової війни

УНДП

ГУР

УРП

СВУ

ЗУР

Українська 
парламентська 
репрезентація

Представники 
Буковини

УСДП
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4.	 Ставлення	українських	політичних	сил	Наддніпрянської	України
							до	війни

Українці підросійської України не мали можливості заявити про свою по-
зицію щодо війни, оскільки не мали навіть власної національної фракції (тобто 
політичного представництва) у  російській Державній думі. До того ж ще на-
передодні війни знову було заборонене українське друковане слово. На початку 
війни на Правобережжі, уключаючи й Київ, був запроваджений воєнний стан,  
а мешканці підлягали дії воєнних судів. Щоб якось поліпшити ситуацію, яку на-
гнітали російські шовіністи щодо українського руху в Наддніпрянській Україні 
як «мазепинського», С. Петлюра, тоді редактор газети «Украинская жизнь», яка 
виходила друком у Москві, вирішив опублікувати декларацію «Війна та укра-
їнці». У ній стверджувалося, що серед українців немає австрійської орієнтації й 
вони «виконають свій обов’язок громадян Росії в цей важкий час до кінця». Вод-
ночас С. Петлюра сформулював тезу: виконання народами обов’язків перед Ро-
сією надає їм законні підстави розраховувати на отримання «відповідних прав». 

На думку вченого

Дослідники вважають, що С. Петлюра не лише намагався захистити україн-
ське національне життя від репресій, а й турбувався про майбутнє України. 
Він, з огляду на ресурси воюючих сторін, ніколи не сумнівався в перемозі 
Антанти, учасником якої була й Росія. Тому підтримка ГУР і СВУ країн Чет-
верного союзу була б неодмінно використана Росією, щоб після укладення 
майбутнього миру вкотре посилити наступ на українство. Своєю заявою 
С.Петлюра намагався врівноважити майбутню ситуацію. Водночас він уважав, 
що неминуче приєднання Галичини й Буковини до Російської імперії зміцнить 
українство настільки, що офіційному Петербургу, зрештою, доведеться вра-
хувати його культурні й політичні права.

Іншу позицію зайняв лідер українських соціал-демократів В. Винниченко.  
У м. Катеринославі (нині — м. Дніпро) він організував випуск нелегальних відозв 
із гаслами «Геть війну!», «Хай живе автономія України!».

Оскільки політичні сили Наддніпрянщини знаходилися під постійним тиском 
Російської держави та чорносотенців, то керівництво Товариства українських по-
ступовців у вересні 1914 р. закликало українців не ставати на сторону жодної дер-
жави, а дотримуватися нейтралітету.  

Лише після воєнної поразки царизму в 1915 р. українська свідома інтеліген-
ція на хвилі загальної критики російського уряду отримала можливість подати 
імперській Державній думі та міністерству освіти петиції з вимогами відновити 
політичні й культурні права українців. Найрішучіші вимагали надати Україні таку ж 
автономію, яку царизм пообіцяв Польщі.

Зрештою, зневага до потреб українського народу обома ворожими сторонами 
спричинила відкрите засудження війни українськими лідерами та підтвердження 
ними нейтральної позиції. Це чітко зафіксувала в грудні 1916 р. декларація ТУПу 
«Наша позиція», пояснюючи, що «жодна із сторін не могла викликати співчуття ні 
цілями, ні способами боротьби».
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Водночас члени ТУПу підкреслювали, що вони продовжуватимуть боротьбу 
«за демократичну автономію України, гарантовану федерацією рівноправних 
народів, за цілковите забезпечення культурно-національних цінностей і полі-
тичних прав українського народу, за добрі способи його самостійного розвитку 
економічного».

Запитання та завдання

1. Використовуючи мапу, прокоментуйте геополітичні плани головних учас-
ників світової війни стосовно території та ресурсів України. 

2. Визначте політичну силу, яка в умовах війни займалася роботою щодо зміц-
нення національної самосвідомості українців. Назвіть конкретні засоби, які 
використовували в цій роботі.

3. Назвіть чинники, які мусили враховувати українські політичні сили, визна-
чаючи свої позиції щодо війни.

4. Охарактеризуйте аргументи українських політичних сил Галичини та СВУ, за 
допомогою яких вони обґрунтовували свою антиросійську позицію. Чому ці 
аргументи звучать по-сучасному?

5. Визначте складові «українського питання» напередодні війни.
6. Порівняйте політичні позиції західно-, східноукраїнських та еміграційних по-

літичних сил щодо війни.

7. У маніфесті ГУР є слова: «Війни хоче цар російський, самодержавний воло-
дар імперії, яка є історичним ворогом України. Царі російські зломили Пере-
яславський договір, яким вони зобов’язалися були шанувати самостійність 
України, і поневолили вільну Україну». Прокоментуйте ці тези. Наскільки вони 
відповідають історичним реаліям ХVІІ ст.?

8. Ви з’ясовували в параграфі, що таке «українське питання». Як би ви визначили 
«ваше питання» у сім’ї, у класі в контексті узгодження особистісних потреб та 
інтересів із загальними інтересами сім’ї й класу?

§	2.	ВОЄННІ	ДІЇ	НА	ТЕРИТОРІЇ	УКРАЇНИ	В	1914–1917	рр.

• Історики поділяють війни на справедливі й несправедливі. А які загально-
людські чи українські критерії для цього поділу запропонували б ви?  

	1.	 Окупація	російськими	військами	Східної	Галичини
							та	Північної	Буковини

З перших днів війни терени України перетворилися на один з основних 
театрів воєнних дій. Уже в середині серпня 1914 р. на лінії від Іван-города до 
Кам’янця-Подільського довжиною 450 км розпочалася 33-денна Галицька битва.  
У ній узяли участь вісім армій чисельністю понад 1,5 млн осіб. Унаслідок боїв на 
притоках Дністра — Золотій Липі, а потім Гнилій Липі — росіяни зуміли оволо-
діти воєнною ініціативою. 21 серпня 1914 р. російські війська ввійшли у Львів,  
а наступного дня зайняли Галич. 
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Історичний факт

У ході бойових дій на Південно-Західному фронті почали активно застосо-
вувати нові види озброєнь і способи ведення бойових дій. Так, 8 вересня  
1914 р. в українському небі над м. Жовквою відбувся перший у світі повітря-
ний таран, який здійснив член Київського авіаклубу П. Нестеров. Цей авіа-
бій закінчився загибеллю обох пілотів. Саме після цього на літаках почали 
встановлювати кулемети. 

До середини вересня 1914 р. російські війська вийшли до річки Віслоки, 
що знаходилася за 80 км на схід від Кракова, а кавалерійська дивізія майбут-
нього гетьмана України П. Скоропадського взяла м. Сандомир, що на лівому 
березі річки Вісли. 17 вересня 1914 р. російська армія підступила до стін ав-
стрійської фортеці Перемишль зі 130-тисячним гарнізоном і розпочала облогу 
фортеці, яка тривала 6 місяців.

Успіхи в Галичині забезпечили російським силам успішне просування в Пів-
нічну Буковину. 2 вересня російські війська без бою вступили в Чернівці. Пере-
можці вели себе по-мародерськи. Цілий тиждень в околицях міста тривали масові 
пограбування. У відповідь 5 тис. чернівчан і селян із навколишніх сіл розпочали 
партизанську боротьбу.

Водночас російські війська силами чотирьох дивізій та окремого армійського 
корпусу перейшли кілька гірських перевалів у Карпатах і вступили на територію 
Закарпаття, щоб продовжити наступ на Дунайську низовину. Однак героїчний 
опір угорців змусив росіян відступити назад, у рівнинні райони Східної Гали-
чини. Припинення наступу зумовлювалося на лише опором, а й економічною 
неспроможністю Росії.

Історичне джерело

Уже в листопаді 1914 р. Микола ІІ писав дружині: «У нас знову не вистачає 
снарядів. Тому під час битв  нашим військам доводиться зберігати обереж-
ність і дотримуватися економії, а це означає, що весь тягар боїв припадає 
на піхоту; через це втрати відразу стали величезними. Поповнення прибуває 
добре, але в половини солдатів немає гвинтівок». 

Піхотна частина росій-
ської армії під час походу 

в Галичину. 1914 р.
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Загалом 1914 р. завершився для російської сторони успішно. Її війська про-
сунулися в глиб території Габсбургів на 280–300 км, зайнявши Східну Галичину 
й значну частину Західної, а також майже всю Північну Буковину з Чернівцями. 

Перші бойові операції засвідчили, що війна буде тривалою й вимагатиме 
величезних людських, господарських і військових ресурсів, які не встигали ство-
рювати економіки держав–учасниць війни. Як наслідок, наприкінці 1914 р. і на 
Східному, і на Західному фронтах було припинено активні бойові дії, а всі учас-
ники перейшли від маневреної до позиційної війни. 

2.	 Воєнні	дії	на	території	України	1915	р.	Горлицький	прорив

У січні 1915 р. австро-німецьке командування розпочало наступ у Карпатах 
і цим зруйнувало плани росіян здолати Карпати й розгорнути наступ на Дунай-
ську низовину. До наступу в зимовий період Центральні держави змушені були 
вдатися через критичний стан Перемишльського гарнізону, який перебував на 
межі капітуляції.

Важкі бої тривали із січня по березень 1915 р. Під тиском австро-угорських сил 
російська армія змушена була здати Чернівці. Однак так і не вдалося розблокувати 
Перемишль. 22 березня 1915 р. гарнізон капітулював. Разом із 120-тисячним гарнізо-
ном у полон здалися 9 генералів і 2500 офіцерів. Це було сильним моральним ударом 
для Відня й Берліна. Адже фортеця вважалася найкращою в Європі, мала неприступні 
форти, озброєні 900 гарматами, і надійно захищала підступи до карпатських перевалів.

Російська імперія тріумфувала. До Львова прибув російський цар Микола ІІ. 
Проте тріумф мав дуже гіркий присмак. У боях на початку 1915 р. Росія втратила 
1 млн бійців, проти 800 тис. австро-німецьких, а головне — виснажила свої сили 
ще до основних воєнних подій 1915 р.

Горлицький  прорив.  У 1915 р. Центральні держави вирішили завдати го-
ловного стратегічного удару на Східному фронті. Поки російське командування 
було зосереджене на Карпатській операції, німецьке командування, перекинувши 

значні сили із Західного фронту, зуміло в районі 
Горлиці й Тарнува створити потужне угрупован-
ня, яке за чисельністю переважало російське у  
2 рази, у легкій артилерії — у 3, у важкій — у 40,  
у кулеметах — у 2,5 раза. 2 травня 1915 р. після 
добової артпідготовки німецько-австрійські 
сили прорвали оборону росіян і перейшли в на-
ступ. Російська армія відступала з величезними 
втратами — по 235 тис. бійців на місяць.  Лише 
полоненими було втрачено 500 тис. 

Щоб якось урятувати становище, російське 
командування спробувало розгорнути наступ на 
Буковині й завдати чергового флангового удару 
противнику. Протягом 10 травня — 9 червня 
1915 р. вони 22 рази намагалися прорвати оборо-
ну. Та для цього їм не вистачало ані живої сили, 
ані боєприпасів.

Австро-угорські солдати здаються 
в полон російським військам на 

румунському кордоні. 1914 р.
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Історичний факт

У ході боїв за Чернівці російська авіація здійснила вперше в історії воєн бом-
бардування міста. На Чернівці та його околиці було скинуто 22 бомби. Що-
правда, розірвалося з них лише шість, завдавши шкоди мирному населенню. 
У жовтневих боях того ж року на місто знову було здійснено авіаналіт. П’ять 
російських літаків скинули 23 бомби, сім з яких були запальними.

У середині травня 1915 р. російська армія здала Перемишль — символ її не-
давньої перемоги. За неповні два місяці звідти було вивезено гармати, боєприпа-
си й інші трофеї. Форти захищали лише 3 тис. бійців. Вони навіть не дали змоги 
своїм артилеристам відкрити вогонь по супротивнику, боячись, що той завдасть 
нещадного удару у відповідь.

Унаслідок Горлицького прориву було зламано бойовий дух російської армії. 
Прорив показав серйозні помилки російського командування, слабку підготов-
леність військ, а також проблеми з боєприпасами, зброєю та всім необхідним для 
участі у війні. 

До осені 1915 р. російські війська залишили території Польщі, Литви, частину 
Латвії й Білорусії, Східну Галичину, Північну Буковину й п’ять повітів Волині. 
Проте, відкинувши Росію на передвоєнні позиції, німецько-австрійське коман-
дування не зуміло досягти своєї стратегічної мети й вивести її з війни. Росії було 
завдано лише суттєвих утрат.

3.	 Воєнні	дії	на	території	України	1916	р.	Брусиловський	прорив

У 1916 р. німецьке командування знову перенесло напрям основного 
удару на Західний фронт. Для того щоб убезпечити себе від несподіванок 
на Східному фронті, за 9 місяців була споруджена надійна система оборо-
ни. Особливо потужні укріплення з’явилися на лінії Галич—Броди. Глибина 
лінії оборони сягала 5 км. Вона складалася з 2–3 ліній окопів, перед якими 
було виставлено 4–16 ліній колючого дроту, мінних полів та інших перепон.  
Потужність укріплень уразила навіть кайзера Вільгельма ІІ, який запевняв, що 
нічого подібного не бачив на Західному фронті.

Руїни Перемишльської 
фортеці. Весна, 1915 р.
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Російська операція під командуванням генерала О. Брусилова розпочалася  
4 червня 1916 р. 8-годинною, а подекуди й 48-годинною артпідготовкою. Після 
неї російська армія незабаром прорвала фронт. Особливо успішно розвивався 
наступ на Луцьк. За 3 дні місто було взяте, а одна з австрійських армій повністю 
розгромлена, у полон потрапили 100 тис. осіб. За місяць наступу російські сили 
повернулися до карпатських перевалів, відновивши зону своєї окупації, і зупини-
лися… через нестачу боєприпасів, одягу та продовольства.

Успіху Брусиловського прориву сприяло кілька чинників. Серед них — ство-
рення штурмових груп і тренування їхнього особового складу на спеціально 
збудованому в тилу макеті багатотраншейних німецьких укріплень; забезпечення 
чисельної переваги над ворогом у живій силі у 2–2,5 раза, в артилерії — у 1,5 раза, 
застосування т. зв. «загороджувальних загонів», які відкривали вогонь по своїх у 
разі їхнього відступу.

Брусиловський прорив став найвдалішою бойовою операцією російської 
армії за всю Першу світову війну. У її ході була остаточно підірвана боєздатність 
австро-угорської армії, яка втратила понад 1,5 млн осіб. Тому німецьке команду-
вання змушене було припинити наступальні дії у Франції та Італії й перекинути 
на Східний фронт значні сили. Наприкінці 1916 р. на обох фронтах Першої світо-
вої війни сторони знову перейшли до позиційного протистояння.

Історичний факт

За підрахунками сучасних російських істориків, утрати російських військ у ході 
Брусиловського прориву сягають 1,8 млн осіб.

Припинення Брусиловського прориву ще раз продемонструвало неспромож-
ність царизму. Після призупинення операції, на думку багатьох учених, револю-
ція в Росії стала неминучою.

4.	 Бойові	дії	на	Чорному	морі

Зі вступом у війну Туреччини на стороні Центральних держав до Чорного 
моря через протоки Дарданелли й Босфор увійшли два німецькі крейсери — 
«Гебен» і «Бреслау». Разом із турецьким флотом вони в ніч на 30 жовтня  
1914 р. обстріляли Севастополь, Одесу, Феодосію. 

Австро-угорська піхота  
на оборонних позиціях. 1916 р.
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Перша світова війна. 
Бойові дії на теренах України в 1914 р.
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Отже, у бойові дії вступив Чорноморський флот Російської імперії, який 
на 80 % поповнювався з мешканців України. У січні–квітні  1916  р. силами 
Кавказького фронту було проведено Ерзерумську й Трапезундську операції. 
Щоб укріпитися в Трапезунді, морем із Новоросійська та Маріуполя було 
перекинуто 70 тис. військових з технікою та боєприпасами. Більшість вояків 
походила з України або Кубані. Так, на території Туреччини з’явилася значна  
група українських солдатів та офіцерів.

5.	 Воєнна	ситуація	в	1917	р.

Узявши участь у розпалюванні світової війни, Російська імперія стала на шлях 
власної загибелі. Маючи відсталу економіку, імперія не витримала тягаря воєн-
них витрат. У країні соціально-економічна криза була доповнена національними 
суперечностями, які призвели до Лютневої революції 1917 р. Революційні зміни 
й насамперед т. зв. «демократизація» армії призвели до повної втрати дисципліни 
серед військових. Керівництво військовими частинами перейшло до виборних 
військових комітетів. Командирів стали обирати шляхом відкритого голосування.

29  червня  1917  р.  Південно-Західний фронт, уже підпорядкований росій-
ському Тимчасовому уряду, розпочав черговий наступ. Після артилерійського 
удару, що тривав півтори доби, росіяни вийшли з окопів, але наразилися на арти-
лерійський вогонь у відповідь.

Найбільших успіхів досягла російська 8-а армія, яка на початку липня прорва-
ла оборону в районі Станіславова й захопила Галич, а наступного дня — Калуш. 
Вона ж продемонструвала небачений рівень моральної деградації солдатської 
маси. У місті було вчинено страшний погром, спрямований проти єврейського й 
українського населення, який тривав 6 днів.

Незважаючи на накази генерала Л. Корнілова, ревного прихильника суворої 
дисципліни, солдати вчинили при відступі нові погроми в Станіславові й Терно-
полі. Л. Корнілов наказав ловити дезертирів і мародерів і вішати на перехрестях 
доріг із спеціальними табличками, де роз’яснювалася причина страти.

Армія морально розкладалася на очах. Потрапивши під пропагандистський 
вплив більшовиків, солдати відмовлялися йти в бій. Коли 6 липня 1917 р. німець-
ке командування завдало контрудару, російські війська відступили, не чинячи 
ніякого опору. Вони масово покидали бойові позиції та йшли в тил. Наприкінці 
липня боєздатні частини російської армії відступили до старого кордону. Зупи-
нилися й австро-німецькі частини. Так безславно й безрезультатно завершилися 
3 роки кровопролитних бойових дій.

Німецький крейсер «Гебен»
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6.	 Українці	в	арміях	воюючих	держав

З перших днів війни Австрійська та Російська імперії активно відмобілізову-
вали українців до своїх збройних сил. В австро-угорській армії українці становили 
8,7 % особового складу (близько 300 тис. осіб), служачи в етнічних формуваннях, 
але очолених 75 % австрійських офіцерів. До російської армії було відмобілізовано 
майже 4,5 млн осіб. Це становило приблизно 35 % від усіх військових, поставлених 
під царський багнет. 

На думку вченого

Відомий український історик, громадський і державний діяч професор  
Д. Дорошенко писав, що «українці змушені були воювати за своїх пригноблю-
вачів — одні в лавах австрійського війська, інші — російського. Діти одного на-
роду спрямовували зброю один проти одного. Це була одна з найстрашніших 
трагедій Першої світової війни».

7.	 Українські	січові	стрільці

Головна українська рада 2 серпня 1914 р. у перший день свого існування 
створила Бойову управу, керовану К. Трильовським. Вона відразу ж розпочала 
переговори з австрійським урядом щодо створення національного військового 
формування з українців. 

Австрійська влада погодилася на формування українського військового 
легіону Українських січових стрільців (УСС), але всіляко стримувала енту-
зіазм добровольців. З 28 тис. охочих до легіону було прийнято 2,5 тис. бійців 
і 500 запасників. Стрільців озброїли важкими однозарядними застарілими 
гвинтівками, які ще в 1888 р. були зняті з озброєння австрійської армії. Зі  
100 обіцяних до легіону було відряджено лише 16 офіцерів.

Військову присягу січовики складали двічі: загальну для всіх військовиків 
Австро-Угорщини й окрему — на вірність Україні. Разом з австрійським вони 
мали й українське синьо-жовте знамено, на якому були вишиті золоті літери 
«УСС» на малиновому полі, а з іншого боку — герби Галичини та Києва.

Націонáльне військóве формувáння — бойова частина, переважно добро-
вольча, сформована з представників певного етносу, що є основою для створення 
національної армії як чинника й опори нової національної держави.

Прапор легіону УСССкладання присяги січовими стрільцями. 1919 р.
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Історичне джерело

Текст присяги вояків легіону Українських січових стрільців: «Я, український 
січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам Запорозької Січі, 
могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його 
від ворога, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Так 
мені, Господи Боже й архангеле Михайле, допоможіть. Амінь!»

Ядро легіону утворювали вихованці молодіжних спор-
тивно-патріотичних організацій «Сокіл», «Пласт», «Січ». 
Серед новобранців були й дівчата-студентки: О. Степанів, 
С. Галечко, А. Дмитерко, І. Кузь, П. Михайлишин, О. Підви-
соцька та ін.

Висока духовність та інтелігентність створювали особли-
вий тип стосунків між старшинами й стрільцями, сприяли 
високим бойовим і моральним якостям бійців легіону.

Історичний факт

Формою звертання в легіоні було слово товариш. Згодом його запозичило 
радянське партійне та військове керівництво, яке десятки років  просторі-
кувало про якийсь «буржуазний» і «реакційний» характер старшинського 
складу УСС.

Бойовий шлях легіону січових стрільців. 10 вересня 1914 р. австрійське ко-
мандування  віддало наказ увести легіон УСС у зону бойових дій.  На початку 
листопада 1914 р. стрільці зупинили наступ російських сил, які розпочали штурм 
карпатських перевалів, щоб прорватися до Закарпаття.

Бій за гору Маківку. На початку березня легіон вийшов у район гори Маківки, 
яка стала ключовим пунктом оборони австрійської Південної армії, що прикривав  
один із шляхів на Закарпаття та Дунайську низовину. З того дня бої на цьому від-
тинку майже не припинялися. Найжорстокіші бої тривали протягом 29 квітня —  
3  травня. Застосувавши важку артилерію, росіяни кинули проти легіону цілу 
дивізію.

Історичне джерело

«Клекотіли з обох сторін скоростріли, при землі гупали ручні гранати — зда-
валося, гора рухається, дихає пеклом. Так минала година за годиною. Це 
був третій пам’ятний день московського наступу на Маківку, — писав сотник  
Д. Вітовський, сотня якого прийняла на себе головний удар. — Змагалися дві 
сили. Одна сказала: “За всяку ціну візьму”, а друга відповіла: “За всяку ціну 
не віддам”».

Двічі гора переходила з рук у руки. «Лише за третім разом під натиском стрі-
лецької сили московські полки покинули верхівку Маківки та пішли врозтіч», — 
згадував історик та учасник бою Б. Гнатевич. Бої за гору Маківку засвідчили, що 
УСС — це реальна й значна військова сила.

О. Степанів
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Історичне джерело

Бойову звитягу січовиків високо оцінило й австрійське командування: «Україн-
ці! — ішлося в наказі командира дивізії генерала Г. Фляйшмана. — З великою 
гідністю ви можете дивитися на ваші геройські вчинки. Кожний мусить бути 
гордий за належність до вашого корпусу, який має право назвати себе ви-
браною частиною. Я певний, що в кожній небезпеці можна на вас покластися. 
Щоб ці бажання сповнилися — тричі слава!»

Участь у Горлицькому прориві для січовиків увінчалася очищенням від росі-
ян Галича — княжої столиці Галицько-Волинської держави.

Битва на річці Стрипі. У вересні 1915 р. австрійці реорганізували легіон у 1-й 
полк Українських січових стрільців зі штатною структурою австрійської армії. Чи-
сельність особового складу становила 1700 старшин і стрільців і 500 запасників. Полк 
отримав і штатне озброєння: гармати, міномети й кулемети, яких раніше не мав.  

Протягом липня–листопада  1915  р. січові стрільці вели бойові дії на річ-
ці Стрипі й перебували в самому пеклі боїв. Були моменти, коли ворог оточував 
цілий стрілецький курінь, але українці не здавалися, а вперто відбивалися, очіку-
ючи на підтримку інших куренів, і допомога приходила.

Нова битва на річці Стрипі, що розпочалася 1–2  листопада  1915  р., пере-
вершила всі попередні бої. Уранці 1 листопада росіяни змогли прорвати оборону 
австрійців і націлитися на Бережани. На закриття прориву було кинуто полк УСС, 
який відновив становище на фронті. Це була друга велика битва січових стрільців.

Історичне джерело

У пеклі тих боїв, перемагаючи природний страх, бійцям доводилося підніма-
тися й бігти під смертельним вогнем на ворожі окопи.  С. Горук писав, як на 
його очах чота «під проводом четаря П. Франка йшла вперед, незважаючи на 
шалений вогонь артилерії та скорострілів. Вони перші захопили рови».

Німецьке командування визнало, що полк УСС — «найкращий підрозділ з 
усієї австро-угорської армії». Незважаючи на це, австрійське командування дуже 
непослідовно ставилося до легіону, чим викликало обурення українських бійців і 
командирів. 

Історичне джерело

Сотник УСС В. Кучабський писав у своїх спогадах: «Під час боїв, у яких відзна-
чилися українські січові стрільці, австрійським похвалам не було кінця. Під час 
затишшя на фронті австрійським зневагам теж не було кінця: тоді українські 
січові стрільці були для австрійців лише “рутенськими зрадниками”».

Бої за гору Лисоню. 1916 р. січові стрільці знову вкрили себе невмирущою 
славою. Унаслідок Брусиловського прориву австрійська дивізія не втримала 
позиції на річці Стрипі й відступила на захід до Бережан. І знов український 
полк прикрив найважливішу ділянку фронту в районі гори Лисоні. Протягом 
серпня й вересня майже безперервно біля гори точилися запеклі бої. Особ- 
ливого напруження вони набули наприкінці вересня. Російське команду-
вання кинуло в наступ дивізію — було вщент розгромлено сусідні турецькі й 
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угорські частини й полк УСС опинився в щільному 
кільці. Полк отримував депешу за депешею, у яких 
вимагалося триматися до останнього бійця. У дво-
денних боях полк зазнав суттєвих утрат: загинуло  
133 стрільці та старшини віком від 16 до 36 років, по-
над тисячу потрапило в полон. У строю залишилося 
лише 16 старшин і півтораста стрільців. Незважаючи 
на це, січовики забезпечили всій армії необхідний час 
для організованого відступу. 

Нині на горі Лисоні височить Хрест скорботи та 
слави. 

Залишки полку відправили на відновлення. Після 
рішення цісаря від 4 листопада 1916 р., за яким Східну 
Галичину фактично віддавали полякам, стрільці усві-

домили марність сподівань здобути волю України під австрійськими прапорами. 
Усе частіше поширювалися думки про розпуск полку як добровільного. Однак 
скликана нарада фронтовиків підтримала заклик Д. Вітовського зберегти та зміц-
нити полк для майбутньої боротьби за відродження Української держави.

У роки Української революції полк став основою для формування Україн-
ської галицької армії. З рядів січових стрільців вийшли такі відомі учасники 
українського національно-визвольного руху, як Є. Коновалець, А. Мельник, 
батько української артилерії Р. Дашкевич, відомий історик, автор перших підруч-
ників з військової справи В. Кучабський, поет М. Ірчан і багато інших.

Запитання та завдання

1. Розкрийте зміст понять «маневрена, позиційна війна», «легіон, полк УСС», 
«загороджувальний загін», «штурмові, диверсійні групи», «мародерство», 
«дезертирство».

2. Скориставшись мапою, окресліть терени розгортання основних бойових 
операцій та напрямки головних ударів на Східному фронті; приблизну лінію 
розмежування ворожих сил на Східному фронті на середину серпня 1914 р. 
та кінець липня 1917 р.

3. Назвіть цифри, які засвідчують активну мобілізацію українців до армій во-
рожих сторін.

4. Визначте з привітання ЗУР героям боїв за гору Маківку ті оцінки, які політики 
вважали найвагомішими. Які плани, на їхню думку, були здійсненними? 

 «…Ви дали доказ, що український народ не зрікся своїх прав на самостійне 
життя та що він має волю й силу вибороти собі ті права кров’ю й залізом. Ви 
довели, що довголітня неволя  не  знизила український народ до ряду по-
кірних рабів, бо він виродив вас, борців за волю…»

5. Заповніть у зошитах таблицю «Основні операції Першої світової війни на 
теренах України впродовж 1914–1917 рр.».

Назва операції Напрямок удару
Тактичні наміри 

сторін
Наслідки

Хрест скорботи та слави 
на горі Лисоні. 
Сучасне фото
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6. Поміркуйте, чому демократична процедура виборів командирів у бойових 
умовах стала однією з причин деморалізації армії.

7. На прикладах з параграфа доведіть, що лише патріоти можуть створити 
бойову частину з високими бойовими та моральними характеристиками.

8. Поясніть, чому моральний стан бійця однаково вагомий як для колишньої, так 
і для сучасної української армії.

§	3.	ПОЛІТИКА	РОСІЙСЬКОЇ	ІМПЕРІЇ	ТА	АВСТРО-УГОРЩИНИ	
	 			НА	УКРАЇНСЬКИХ	ЗЕМЛЯХ	У	1914–1917	рр.

• Витлумачте зміст приказок: «потрапити між молотом і ковадлом», «між 
двох вогнів», «з жару та в полум’я».

1.	 Політика	Російської	імперії	на	українських	землях	у	1914–1917	рр.

Більшість українців по обидва боки фронту лояльно поставилася до ім-
перських властей. Однак ані широкі мобілізації, ані самовідданість і героїзм 
українців не могли змінити політики імперій-поневолювачів щодо українства й 
України.

Російський уряд передбачав, що український національний рух неодмінно 
призведе до відродження Української держави, тому пильно стежив і максималь-
но обмежував його розвиток. Початок Першої світової війни російський уряд 
одразу ж використав для посилення репресій проти всіх виявів національного 
життя українців.

Ще 31 липня 1914 р. уряд запровадив військову цензуру й одночасно видав 
указ про заборону друку українською мовою, що призвело до знищення укра-
їнської преси. На Правобережжі й, зокрема, у Києві на початку війни був за-
проваджений воєнний стан, за якого будь-яка громадсько-політична активність 
українців каралася воєнними судами як ворожі владі прояви сепаратизму, або 
«мазепинства». 

Окупаційна політика царизму в Західній Україні. Російські імперські полі-
тики бачили, які геополітичні перспективи розкриває перед ними здобуття Гали-
чини, Буковини й Закарпаття. Одночасно вони усвідомлювали, що приєднання 
Галичини призведе до різкого збільшення населення імперії частиною свідомих 
українців, а це обов’язково посилить «небезпечний малоросійський сепаратизм».

Щоб скористатися перевагами й позбутися небезпеки, царський уряд засто-
сував тут політику державного терору. Було встановлено окупаційний режим, 
кінцевою метою якого було повне знищення вогнищ українського національно-
визвольного руху.

Окупацíйний режим (від латин. occupo — загарбую, заволодіваю) — спосіб 
правління, установлений державою-окупантом на незаконно загарбаній території 
іншої  держави з метою підпорядкування. Зазвичай  супроводжується  порушен-
ням прав людини й громадянина, застосуванням силових методів спонукання 
населення до покори.

`
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На захопленій території було засноване Галицько-Буковинське генерал-
губернаторство, утворене з чотирьох губерній: Львівської, Перемишльської, 
Тернопільської й Чернівецької. Заснування генерал-губернаторств Російська 
імперія використовувала ще в ХІХ ст. Генерал-губернаторам надавалася майже 
необмежена влада — підпорядковувати місцеві ресурси для вирішення військо-
вих завдань, вести боротьбу з національно-визвольними рухами, придушувати 
будь-які прояви опозиційності, пильно стежачи за настроями суспільних верств 
і станів.

Новопризначений генерал-губернатор, великий землевласник, чиї маєтки 
знаходилися саме в Україні, граф Г. Бобринський 10 вересня 1914 р. зустрівся 
зі шляхетством новоокупованих територій України й максимально відверто 
пояснив мету тодішньої російської політики: «Східна Галичина та Лемківщи-
на — споконвічно корінна частина єдиної великої Русі. На цих землях корінне 
населення завжди було російським, тому їхнє влаштування має бути засноване 
на російських засадах. Я буду запроваджувати тут російську мову, закон та 
устрій».

Серед обов’язкових заходів окупаційної адміністрації першою була русифі-
кація освіти шляхом зруйнування мережі державних навчальних закладів і від-
криття російськомовних шкіл.

Політика русифікації краю включала й ліквідацію українських, а також поль-
ських та єврейських організацій. Усі вони були розпущені, а власність під вигля-
дом «інвентаризації» пограбована. 

В українському краї заборонили видання всіх українських газет, часописів, 
продаж українських книжок і передання їх бібліотекам. Українське друковане 
слово заборонялося як у великих містах, так і в українських селах.

Історичне джерело

В’язні Кам’янець-Подільської в’язниці, галицькі селяни-«шпигуни», нарікаючи 
на дії царської «охранки», писали: «Важилися навіть наші почуття народні об-
ражати, говорячи, що історія п. М. Грушевського нам у голові поперевертала,  
і ту при ревізіях (обшуках. — Авт.) позабирали, навіть портрет Кобзаря, нашого 
генія Тараса Шевченка, конфіскували».

Найважчих ударів царату зазнала галицька інтелігенція. Її представників 
карали лише за те, що вони були українцями, а в сприйнятті російських окупан-
тів — «мазепинцями». На початку жовтня 1914 р. при генерал-губернаторі почав 
діяти жандармський відділ, який за перші місяці роботи провів 1000 обшуків 
і 1200 арештів. Наступну хвилю арештів було організовано в лютому–березні  
1916 р. й кинуто за ґрати ще майже 350 інтелігентів.

Генерáл-губернáторство — адміністративно-територіальна одиниця в Ро-
сійській імперії, до складу якої входила одна чи кілька губерній, які були створені з 
метою боротьби з національно-визвольним рухом пригноблених народів або для 
вирішення воєнних завдань.



§ 3. Політика Російської імперії...

35

Історичний факт

Досить було, щоб хтось із москвофілів доніс на когось, що це «мазепинець», 
щоб людину вхопили й вивезли.
Приводами для арештів могли бути найбезглуздіші звинувачення. Так, жінці-
педагогу інкримінували «належність до соціалістично-терористичної партії», 
а «участь у змові проти Бобринського» вигадали після того, як під час обшуку 
знайшли портрет М. Січинського — убивці намісника Галичини. 

Після арештів рішенням військових і цивільних адміністрацій українських 
інтелігентів депортували в глиб Росії. Це стосувалося не лише громадсько-полі-
тичних діячів, а й банкірів, кооператорів, учителів українських шкіл і гімназій — 
усіх, хто посідав якесь помітне місце в житті.

Зазвичай українських інтелігентів депортували в Томськ, Симбірськ, Єнісей-
ську губернію, хоча певна частина з них потрапляла у внутрішні російські або 
навіть українські губернії.

Історичний факт

Скільки всього було депортованих інтелігентів, залишається невідомим. 
З’ясовано, що майже тисячу осіб було заслано у віддалені губернії Росії 
за особистим розпорядженням генерал-губернатора. Нині встановлено, 
що лише через київські в’язниці на схід було переправлено понад 12 тис. 
осіб. А в ході відступу російські власті забрали із собою як «заручників» ще  
700 інтелігентів. 

Особливо непокоїла окупаційні власті постать професора М. Грушевського, 
одного з авторитетних лідерів загальноукраїнського руху, «який, постійно пере-
буваючи то в Києві, то у Львові, безперешкодно керував небезпечною й гибель-
ною роботою “мазепинського” табору». Коли на початку війни він, як людина з 
російським громадянством, повернувся до Києва, то потрапив до Лук’янівської 
в’язниці, запідозрений у «допомозі в організації легіону січових стрільців»  
і «шпигунстві на користь імперії Габсбургів». Кілька місяців його тримали під 
слідством, а в лютому 1915 р. заслали до Симбірська.

Цілеспрямованих державних репресій зазнала гре-
ко-католицька церква — символ західноукраїнської 
самобутності. Її оголосили «зрадницею». 19 вересня 1914 р. 
було заарештовано й митрополита Андрея Шептицько-
го нібито за виголошення ворожих для російської армії 
проповідей. Спочатку його вивезли до Курська, а потім 
ув’язнили в монастирі м. Суздаля.

Позбавлені своїх пастирів, 200 уніатських парафій 
було заповнено російськими православними попами, які 
з фанатизмом узялися за навернення вірян у російське 
православ’я. Проте, як видно зі звітів генерал-губернатора, 
«вони не викликали до себе любові й поваги прихожан».

Депортáція (від латин. deportation — вивезення) — примусове виселення з 
місця постійного проживання  як засіб покарання.

А. Шептицький
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Репресії російської влади призвели до виселення сотень тисяч українців. 
Людей спішно вкидали до товарних вагонів і в нелюдських умовах вивозили. Як 
стверджував у своїх спогадах про евакуйованих Д. Дорошенко, траплялися ви-
падки, коли до місць призначення у вагонах привозили лише трупи. Наприкінці 
1916 р. число депортованих українців сягнуло 656 тис. осіб.

Мимовільна українізація наддніпрянців. Дії окупаційних властей аж ніяк не до-
водиться оцінювати як «головотяпство» російських адміністраторів-недоуків. Коли 
депутація зі Східної України до Петрограда спробувала захистити галичан, міністр 
закордонних справ Сазонов відверто заявив їм: «Чого ж ви хочете, саме тепер при-
йшов найзручніший час, щоб раз і назавжди покінчити з вашим українством». 

Однак, докладаючи максимум цілеспрямованих зусиль, щоб знищити укра-
їнський рух, імперські власті сприяли «націоналізації» — розвитку національної 
свідомості українців. Насамперед війна «націоналізувала» військових. Щоденне 
окопне й тилове спілкування з представниками інших етносів спонукало до усві-
домлення власної національної окремішності, насамперед «завдяки» насмішкам, 
упередженому ставленню чи відвертій ворожості на національному ґрунті. По-
чергові наступи й відступи показали, що по обидва боки кордону живуть ті ж самі 
українці й кордон між ними є штучним.

На зміцнення національної самосвідомості підросійських українців вплинула 
й політика масових депортацій із Західної України.  

Історичне джерело

Активіст товариства Червоного Хреста киянин М. Ковалевський стверджував, 
що наддніпрянські українці отримали імпульси любові до України саме за-
вдяки депортованим галичанам, які виявляли «величезну любов і відданість 
Україні, старалися нам допомагати (роботі Червоного Хреста) і трималися 
надзвичайно дисципліновано, виявляючи великий організаційний хист у 
найдрібніших справах. Високий рівень національної свідомості цих галичан-
українців справляв велике враження на нас». 

2.	 Політика	Австро-Угорщини	на	українських	землях	у	1914–1917	рр.

Відступ австро-угорських сил із Галичини й Буковини спонукав австрійську 
владу до примусової евакуації значної частини населення, щоб не залишити на 
окупованих територіях кваліфікованих фахівців і робочу силу.

Для виселених українців австрійський уряд організував спеціальні табори у 
Вольфсберзі, Гмюнді та Гредізі (нині всі міста в Австрії). Влада забезпечувала 
переселенцям грошову допомогу, медичне обслуговування, працевлаштування.

З державно-політичних міркувань було створено ряд спеціальних таборів для 
політично неблагонадійних українців, які перебували під ідейним впливом мо-
сквофілів. Найбільшим став концтабір у Таллегофі (поблизу м. Грац в Австрії). 
Через нього за роки функціонування пройшло 30 тис. в’язнів. Антисанітарні умо-
ви спричинили виникнення епідемії тифу. Від важких умов і хвороб тут загинули 
тисячі невинних. Разом із русофілами до табору було кинуто й тисячі вірнопідда-
них габсбурзькому престолу українців і щирих українофілів. Недарма цей табір у 
народі нарекли «українською Голгофою».
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Цілком виправдані заходи проти москвофілів перетворилися на безконтро-
льний терор проти всіх українців Австро-Угорщини, яких звинувачували в 
зраді. Для арешту було достатньо лише підозри в співчутті до Росії чи нелояль-
ності до Австрії. Проте арешт та ув’язнення в спеціальному таборі ще залишали 
надію на життя. Жертви військових трибуналів її не мали. Людей вішали й 
розстрілювали за найменшою підозрою чи доносом. Часто репресії проти ци-
вільного населення ставали відвертими розправами на національному ґрунті. 
Так, польський адвокат зі Львова Загорський уславився масовими смертними 
вироками для українських громадсько-політичних діячів і селян. Особливою 
жорстокістю щодо українців відзначалися угорські військові частини. Для них 
слово «руський» означало «ворог». Так, 15 вересня 1914 р. мадярські солдати 
в Перемишлі закололи на вулиці багнетами групу з 40 заарештованих україн-
ських селян, священиків та учителів. 

Отже, австро-угорське командування встановило на західноукраїнських зем-
лях подібний до російського воєнно-поліцейський режим.

На думку вченого

Як стверджував Д. Дорошенко, що «так нещасливий український народ у 
Галичині потрапив між молотом і ковадлом: з одного боку, його карано за 
русофільство, з іншого — ішли “визволителі” і карали за “мазепинство” й 
австрофільство».

Вінцем української політики Відня стало повне ігнорування українських 
вимог щодо поділу Галичини на Західну та Східну. Щоб заспокоїти поляків 
Галичини, які не ввійшли до складу відновленої 4 листопада 1916 р. Польської 
держави, австрійський уряд надав Галичині широку автономію. Віденський уряд 
і парламент самоусунулися від  будь-якого впливу на внутрішні справи Галичи-
ни. Так, українці Східної Галичини втрачали останню можливість захиститися 
від свавілля польських властей. 

Отже, політика обох імперій яскраво продемонструвала українцям, що єди-
ним захисником українських інтересів можуть бути лише вони самі.

Біженці з Галичини. Фото 1914 р.
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ОБСТАВИНИ 
НАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

УКРАЇНЦІВ У РОКИ 
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ  

ВІЙНИ

Військова цен-
зура. Заборона 
друку українською 
мовою. Нищення 
української преси

Примусова ева-
куація українців у 
внутрішні провінції 
Австрії напере-
додні російської 
окупації

ЗМІЦНЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

САМОСВІДОМОСТІ

Небажання роз-
різняти русофілів, 
українофілів, вір- 
нопідданих пре-
столу українців.  
Утримання всіх у 
концтаборах

Безпідставні звину-
вачення українців у 
«зраді»

Розстріли й по-
вішання за най-
меншою підозрою, 
наклепом в анти- 
австрійських на-
строях і діях

Знущання та роз-
прави солдатів 
австро-угорської 
армії над мирними 
українцями

Надання нерозді-
леній  Галичині ши-
рокої автономії під 
владою польської 
адміністрації

Політика Росій-
ської імперії

Русифікація осві-
ти на окупованій 
території

Заборона україн-
ських громадських 
організацій і партій

Депортація укра-
їнської інтелігенції 
та селянства в глиб 
Росії

Заборона Україн-
ської греко-като-
лицької церкви

Звинувачення 
українців у «мазе-
пинстві»

Арешт і заслання 
М. Грушевського й 
А. Шептицького в 
глиб Росії

Мародерство, зну-
щання та розправи 
солдатів російської 
армії над мирним 
українським насе-
ленням

Політика Австро-
Угорської імперії
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3.	 Повсякденне	життя	в	тилу	та	на	фронтІ

Початок Першої світової війни характеризувався несподіваним високим під-
вищенням імперського патріотизму в містах. Представники освічених верств, на-
приклад, уважали справою честі записатися до армії добровільно. Молоді люди, 
насамперед учні та студенти, сприйняли війну як нагоду виявити героїзм, здо-
бути славу, громадське визнання й позбутися щоденної нудьги. Сповнені роман-
тичних настроїв, діти й підлітки віком від 11 до 17 років тікали з дому на фронт. 
Їх, щоправда, швидко знаходили й повертали додому. 

Історичний факт

На війну жваво відреагували навіть маленькі діти. Н. Василенко згадувала, як 
вони малими, граючись на дачі, «улаштовували дротяні загородження з гілок 
акації, рили окопи». А як вона пишалася, коли батько, військовий кореспон-
дент, восени 1914 р. привіз їй з фронту німецьку офіцерську каску з шипом на 
верхівці та німецький ранець із телячої шкіри. 

Офіційна пропаганда безупинно формувала образ німця-ворога. З міських 
вивісок зникли німецькі назви, з вітрин — німецькі книжки. Остерігаючись на-
сильств, російські німці почали змінювати прізвища: Шварци — на Чернових, 
Шмідти — на Кузнєцових тощо.

Історичний факт

У київській опері припинили ставити опери Вагнера, зняли з репертуару 
музику Бетховена й Шуберта. Щоправда, оперу «Фауст» залишили, оскільки 
композитором був француз (союзник), однак вилучили з неї марш німецьких 
солдатів.

Без будь-якого патріотичного завзяття 
до війни поставилися селяни. Призови вліт-
ку 1914 р. не дали їм змоги навіть зібрати 
врожай зернових. На призовних пунктах 
Києва сільські жінки, ридаючи, у розпачі ки-
дали офіцерам у руки дітей, мовляв, забрали 
із сім’ї батька-годувальника, забирайте й 
дитину. 

Міста поступово перетворювалися на 
ближній та дальній тил Південно-Західного 
фронту. Майже кожний навчальний заклад 
було перетворено на шпиталь. Учнів переводили до інших будівель, у непристо-
совані класи, організовували заняття у дві зміни. 

Поверхове ура-патріотичне натхнення змінилося на глибокі почуття співпере-
живання та гуманізму. Це вплинуло на благодійну роботу. Тепер головною спра-
вою стало піклування про поранених. Окремі благодійники віддавали під лазарети 
свої будинки, квартири, брали поранених до себе додому. Охоплені патріотичним 
піднесенням, жінки й дівчата, незалежно від свого соціального становища, запи-
сувалися на курси сестер милосердя. Нерідко сільські священики, учителі й учні 

Міський театр. м. Київ.
Фото початку ХХ ст.
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організовували майстерні з виготовлення 
білизни. З настанням зимових холодів го-
ловною благодійною справою стало переси-
лання теплих речей для фронтовиків. Теп- 
лі камізельки, сорочки, онучі, шкарпетки, 
рукавиці, шарфи стали для них найкращи-
ми різдвяними подарунками. 

Зниження  рівня  добробуту. На по-
чатку війни ціни на товари харчування 
знизилися нижче від середніх. Це було 
пов’язано з припиненням вивезення за 
кордон багатьох традиційних товарів екс-
порту. Проте вже з листопада 1914 р. ціни 

поступово почали підвищуватися, а з грудня 1914 р. — різко піднялися: насам-
перед на паливо, гас, дрова, проїзд, продукти харчування. Характерною ознакою 
воєнних міст стали довгі «хвости» — черги за всім і всюди. У чергах стояли тисячі 
осіб, між ними виникали суперечки, а то й сутички.

Дефіцитом продуктів і товарів першої необхідності користувалися спекулян-
ти. Виник продуктовий «чорний» ринок. Зростали кількість різноманітних шах-
райств, продаж сфальсифікованих продуктів і напоїв. Нормою стало додавання в 
борошно для випікання хліба різноманітних домішок. Хоча ще на початку 1915 р. 
газетярі насміхалися з німців, які споживали картопляний хліб і рослинне м’ясо, 
доводячи, що такі продукти й корисні, і за смаком не відрізняються від справжніх.

Розпочалося знецінення паперових грошей. Заробітна плата працівників 
усе більше відставала від зростання цін. Так, середня платня робітників у Києві 
зросла протягом 1915 р. на 40 %. Однак ціни на основні продукти харчування  
(борошно, хліб, картоплю, оселедці, олію) протягом цього ж року піднялися 
на 100–150 %. Це призвело до суттєвого зниження купівельної спроможності 
населення. Насамперед страждала інтелігенція й працівники з фіксованою за-
робітною платнею.

Історичне джерело

28 лютого 1915 р. у газеті «Юго-Западный край»  було опубліковано лист чи-
новника урядового закладу, який описав матеріальне становище своєї родини, 
яка складалася з чотирьох малолітніх дітей та дружини, що не працювала,  
а мусила доглядати дітей. Маючи щомісячну платню 35–40 руб., він сплачував 
за квартиру 18 руб. на місяць, дрова обходилися в 10 руб. Отже, на харчування 
та одяг для сім’ї з шести осіб залишалося 7–12 руб., за які прожити було не-
можливо. Чиновник ходив на роботу пішки, у літньому пальті, а діти його давно 
не бачили білого хліба.

Кількість людей, змушених під тиском обставин опуститися на нижчі соціа-
льні сходинки, за підрахунками істориків, становила щонайменше 20 млн осіб.

У зв’язку зі скороченням прибутків і збільшенням витрат почав погіршувати-
ся стан міського господарства. Міста поступово набували похмурого й занедба-
ного вигляду. Через дорожнечу гасу двори, під’їзди та сходи поринули в темряву, 
унаслідок чого збільшилися квартирні крадіжки. 

М. Сосенко. Хлопці на плоті. 1913 р.

• Як складеться їхня доля?
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Найбільше страждали українські селяни в зонах ведення бойових дій. Сол-
дати брутально поводилися з мирними мешканцями, усіляко знущалися з них, 
грабували, підпалювали помешкання, комори, млини тощо. 

Небачена бойова техніка сіяла смерть і серед мешканців міст і сіл фронтової 
смуги. Деякі з них згоріли повністю. Саме так сталося в 1914 р. з м. Гусятином 
і м. Дитинцем на Буковині. Нерідко мешканці міст ставали жертвами масового 
мародерства. 

Повсякденне  життя  на  фронті. На фронти Першої світової війни імперії 
мобілізували мільйони українців. Більшість мобілізованих була неписьменною 
чи мала мінімальний рівень освіти. Солдати так і не зрозуміли мети й завдань 
війни. До цього додавалися психіатричні та невралгічні захворювання, які дуже 
швидко поширювалися серед військовиків через поразки, нелюдські умови 
життя, застосування зброї масового знищення: убивчих газів, артилерійських 
нальотів. 

Історичне джерело

Що таке артилерійський наліт, описував у листі до нареченої С. Гузар січовий 
стрілець С. Горук: «Гуділо, гриміло в повітрі від наших і ворожих гармат. Уяви, 
щоп’ять секунд або й частіше тріскає з відлосками недалеко в повітрі шрап-
нель і викидає близько 300 олов’яних кульок, величиною як гілковий горіх. 
Кого така кулька поцілить, той пропав. Або граната, як запоре в землю й зі 
страшним гуком трісне, то викине землю вгору вище Львівської ратуші. Ка-
валочки заліза розлітаються на всі боки й несуть смерть і  рани. Серед такого 
пекла сидить чоловік безрадний, бо кулі тріскають і тут, і там, і не знати, що 
найближча секунда принесе».

Це призводило до втеч із частин. Дезертирство супроводжувалось іншими 
злочинами, найчастіше пограбуваннями, оскільки втікачам потрібні були гроші, 
їжа й цивільний одяг. Життя на фронті ускладнювалося й нестачею воєнної тех-
ніки, озброєння та боєприпасів, а з 1916 р. і недостачею провіанту. 

Історичне джерело

Про технічне відставання російської армії влучно висловився генерал А. Де-
нікін: «…Якщо на Західноєвропейському фронті противники змагалися один 
з одним у мужності й техніці, то на Східному ми, особливо в перші два роки, 
протиставляли вбивчій техніці німців — мужність і… кров».

Поступово на фронті та в тилу всі українські верстви все чіткіше усвідомлю-
вали, що вони страждають і гинуть на всіх фронтах за чужі їм імперські інтереси 
підприємців і поміщиків. Це призвело до швидкого зниження морального й бо-
йового духу бійців. 

На початку 1917 р. на фронті стало поширеним «братання» між солдатами. 
Воно теж сприяло швидкій дезорганізації та деморалізації армії.

Запитання та завдання

1. Розтлумачте поняття «інтернування», «репресії», «сепаратисти», «окупаційний 
режим», «генерал-губернаторство», «депортація».
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2. Перерахуйте конкретні прояви окупаційної політики щодо українців.

3. Опишіть той історичний контекст, який мав на увазі Д. Дорошенко, ведучи 
мову про молот і ковадло.

4. Порівняйте побут на фронті й у тилу.

5. Граф Бобринський стосовно новоокупованих  українських земель казав, що 
вони здавна належали Русі, а тому корінне населення тут завжди було ро-
сійським і життя він буде влаштовувати на російських засадах. У чому граф 
проявляв своє історичне невігластво?

6. Чому жертвами російської окупаційної політики в Західній Україні стали  
М. Грушевський та А. Шептицький? Доведіть, що це був закономірний прояв 
російської окупаційної політики.

7. Визначте спільні та відмінні ознаки в завданнях і засобах окупаційної полі-
тики російської та австро-угорської влади щодо українців, їхніх природних 
прав.

8. Поясніть, як імперська політика щодо українства призвела до «націоналізації» 
українців.

9. Які висновки ви зробите щодо війни як засобу позбутися нудьги, здобути 
славу й громадське визнання?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Перша світова війна як виклик людському виживанню: жінки на війні,  
діти-сироти, біженці, військовополонені, скалічені солдати 

(аналіз текстових і візуальних джерел)

• Проаналізуйте епізоди з «живого життя» її учасників, її жертв, їхнього буденного 
життя, душевних станів, щоденних турбот, щоб зрозуміти, що таке війна для людини, 
чи відповідає вона її матеріальним і духовним потребам, чи звеличує вона людину, 
чи принижує. 

І. Перечитайте уривки з листів юного солдата А. Рубля — сільського хлопця з пів-
нічнотаврійських степів, якому на час смерті ледве виповнилося 18 років.

• Визначте типові ознаки світогляду українського сільського парубка, призваного 
в імперську армію.

«Не журітеся й сійте озимину, хазяйнуйте, укрийте хату, та чи картоплю ви-
копали і чи хліб продали — чи в банок «заклали».

«Тільки й сниться кожної ночі, ніби я дома й з дядьком Гараськом молотимо 
пшеницю, і такий він худий».

Майже в кожному листі Андрій згадує про молодого жеребця Порива: «Він 
виросте, а я, може бути, живим зостанусь, то ще побачу свого прекрасного 
Порива, як я скучив за ним. Там між люди його часто не показуйте … невже ви 
домашні продасте його?»

«…Найзлішому ворогу не бажав би попасти в ці “окопи”. Якби дав Бог, то ніколи 
в житті ніхто не потрапляв би в ці окопи й щоб навіть не знали, що таке окопи».
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«Ви пишете, як я живу. Тут мене воші заїдають, 
хоч і часто собі білизну перу, але вони заводяться. 
Спимо в землянках, одним словом, усього дово-
диться… Яка ненависна війна…»

Опис атаки під Ковелем у травні 1916 р.: «Ряди 
наші змішалися з вогнем і землею, і 23 травня, коли 
ми з криком “ура” добігали до неприятельських 
окопів, то я тільки пам’ятаю, що кулі й снаряди 
свистіли кругом, а люди падали. Проте скільки там 
було солдатів: на місце убитих і поранених усе нові 
й нові підбігали й також падали. Крики, стогін, рев 
снарядів і куль — усе це злилося в один гул.  І коли 
все ж таки добігли до їхньої дротяної загороди, за 
якими були їхні окопи, то я одну за другою кинув усі 
свої чотири бомби в їхні окопи. А потім у штики... 
Пам’ятаю, що штик схопленої мною гвинтівки після 
бомб працював у моїх руках страшно».

«Переді мною все стало, як на долоні, і я згадав 
домашніх, тата й маму. Адже вони не знають, що я 
таким молодим переношу і за що. За що мене примушують убивати таких, як і сам,  
а потім страждати. Дорога сестрице, ти цього листа мамі не посилай». 

ІІ. Розгляньте подані ілюстрації. Порівняйте становище французьких, англійських 
та українських жінок у роки Першої світової війни.

  
 
                 
                  
                              

У шпиталі. Фото 1913 р.

• Чому ці люди вважали себе 
щасливими?

Жінки-вантажниці. Велика 
Британія. Фото 1915 р.  

 Плакат часів Першої світової війни. 
Канада. 1915 р.

Жінки в ремонтній майстерні. Велика 
Британія. Фото 1917 р.

 Жінки Європи в роки Першої світової 
війни. Фото 1914–1916 рр.
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         ІІІ. Скориставшись поданим документальним матеріалом, визначте різні сто-
рони життя біженців, обов’язково з’ясувавши такі запитання: 1.Чи з власної волі укра-
їнці покидали рідні краї? 2. Хто зазвичай виступав ініціатором виселення мешканців?

Витяг із циркуляра штабу Київського військового округу до полтавського 
губернатора О. К. Багговута щодо виселення жителів з окупованих територій 
Російської імперії. м. Київ, 12 лютого 1915 р. 

«Спешно. Гн-у полтавскому губернатору. По приказанию главного начальника 
округа, сообщаю Вашему Превосходительству для руководства: 1) что при выселении 
с неприятельской территории местного населения, последнее должно водворяться не 
в Россию, а за пределами расположения наших войск; 2) отдельные подозрительные 
лица должны быть выселяемы в Сибирскую губернию; 3) при выселении во внутрь 
России целой партии таких лиц, об этом заранее должно быть уведомлено погранич-
ное губернское начальство» (За министра внутренних дел, товарищ министра, свиты 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА генерал-майор Джунковский). 

Витяг із статті «На Волині», опублікованої в газеті «Неженец». м. Ніжин Чер-
нігівської губ., 29 серпня 1915 р.

«І всюди в усіх цих потягах одна й та ж картина: заглянеш і не повіриш, як зуміло 
там поміститися стільки людей, з якими зусиллями стягували, куди лише можна, 
вузли, сумки, валізи… Майже біля кожного вагону групи русявих дитячих голівок. 
Піднімають назустріч личка й так безпечно-довірливо дивляться на вас  ясні дитячі 
оченята. Й усміхаються: їм то що? Можливо, раді цій подорожі. І, безперечно, раді…  
А на місцях зупинок — загнані в залізничні тупики довгі вулиці темно-червоних товар-
них вагонів, чекають черги, щоб рушити далі. Поки ж мешкають у вагонах. І живуть  
самим справжнім чином: поставили столи, розклали й розвішали домашнє начиння. 
Вийшли пересувні квартири… Про це все-таки пестунчики долі. Більшість вирушила 
в невідому путь-дорогу на вцілілих «конячках». […] Небо часто затягують важкі, сірі 
хмари. Холодний вітер бушує над покинутими рівнинами. Ідуть дощі. […] Станції на-
повнені біженцями, які терпляче очікують на вільні місця. Виїжджають одні, тягнуться 
інші. У метушні та штовханині нерідко губляться на станціях дітки».

Вірш «Помагайте біженцям!», опублікований в газеті «Неженец». м. Ніжин 
Чернігівської губ., 5 вересня 1915 р.

«Помагайте біженцям! Мов той ворон в пізню осінь, Сумно кряче летючи. / Бідні 
люде стогнуть, плачуть От кордона ідучи. / Як ті галки табунами По світу літають, / 
Нужду й горе безталанні — Всього іспитають. / Обірвані, голоднії, Босі — подивіться — / 
Просять «дайте Христа — ради». Дайте ж, не скупіться! / Серед поля на холоді, На 
дощі ночують, /Просять помочи щасливих. …. /»

Українські біженки в Галичині.
Фото. 1915 р.

У санітарному потязі.
Фото. Франція. 1916 р.
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«Помогайте ж, товариші, біженцям сердешним. / За це сто раз заплатиться Вам 
Творцем Небесним». 

Замітка про встановлення місячної норми харчової допомоги осілим біжен-
цям у Волинській губернії, опублікована в газеті «Жизнь Волыни». м. Житомир, 
20 січня 1916 р. 

«В настоящее время установлена месячная норма пайка для осевших в губернии 
беженцев всякого возраста: хлеба — 45 фунтов, сала — 3 фунта, крупы — 10 фун-
тов, соли — 2 фунта, муки — 3 фунта, при этом дети, женщины и нетрудоспособные 
мужчины не лишаются пайка в случае действительной нужды независимо от размеров 
заработка других членов той же семьи. На Волыни на всех питательных пунктах в на-
стоящее время ежедневно в среднем получают пищу около 47 000 человек». 

Стаття «Залучення біженців до польових робіт», опублікована в газеті «Жизнь 
Волыни». м. Житомир, 13 березня 1916 р. 

«Начальник снабжений армий Юго-Западного фронта телеграфно сообщил 
Волынской губернской земской управе, что к предстоящим полевым работам необ-
ходимо привлечь всех беженцев, находящихся в губернии, при условии не лишения 
их в тоже время казённого пайка. В случае же отказа беженцев от работы, управе 
предлагается отказать беженцам в выдаче им казённого пайка. В связи с этим,  
20 марта состоится совещание уполномоченных Волынского губернского комитета 
Всероссийского земского союза для деятельного рассмотрения этого вопроса». 

Умови перебування біженців у таборі містечка Кореневе Харківської губер-
нії. м. Київ, вересень 1918 р.

«У містечку Кореневі — 8000 біженців, щоденно прибуває по 200–300 осіб. Від-
правки ешелонами чи окремими вагонами немає. Табір — 24 ділянки по 500 осіб, 
кожен з них огороджений дротом, окремо головна вулиця й вулички ідуть між бара-
ками. Землянки (ями — ½ аршина) покриті землею та соломою. Печей немає, а вог-
нище — на землі. Без освітлення. Вихід з табору лише з дозволу німецьких санітарів, 
за непослух — кара. Хоча натовпи біженців тікають в округу в пошуках їжі та палива. 
Місце табору таке, що при можливості наступу більшовицьких банд, він у першу чергу 
попадає під обстріл. Продовольство розраховане на 2000 осіб, а тому голодують всі — 
8000. Санітарне й амбулаторне лікування налагоджене і з 3 листопада починає роботу 
70 ліжок Ферганського лазарета, огляд і допомога іде в основному від німецького 
санітарного персоналу […]». Головний лікар санітарного поїзду [Підпис] (ЦДАВОУ, 
ф. 1035, оп. 1, спр. 2, арк. 18).

     

Біженці Північної Франції. 
Фото 1915 р.

Зруйноване західноукраїнське село.  
Фото 1915 р.
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ІV. Прочитайте витяг зі статті та визначте причини сирітства, з’ясуйте інші при-
чини сирітства під час війни.

Витяг зі статті «Сім вагонів дітей», опублікованої в газеті «Юго-Западный 
край». м. Вінниця Поділької губ., 13 вересня 1915 р.

«…Бездушно пробігаємо за ранковою кавою щоденну “вермішель жахів”… Ми 
звикли до того, що кожна газетна стрічка кричить про людське страждння. Ми сто-
милися від свого жаху; ми примирилися з ним, як з неминучим супутником нашого 
вчора, нашого сьогодні й нашого завтра.

Але затримайте на мить вашу увагу на цих простих, кількох непримітних словах 
маленької телеграми: ”КРЕМЕНЧУК. 10 — ІХ. Сюди доставлено 290 дітей уніатських 
священиків, убитих або заарештованих в Австрії. Серед дітей багато поранених”. 

Правда ж, ви раптом починаєте чути в цьому спокійному поєднанні слів — плач, 
лемент, голосні й безмежно болісні скарги дітей? Сім вагонів одиноких дітей, сім 
вагонів невинних сиріт кричать про свою незрозумілу муку, б’ються в немовлячій 
тузі, розгублені, загнані,  безпорадні… Який дивний, зворушливий, трагічний потяг! 
Кучеряві голівки з блідістю схудлих щічок! І ці особливі величезні дитячі очі з німим 
запитанням!.. […] І маленька телеграма, загублена на газетному листі початку блис-
кучого століття — серед яких дикунів, у якому дрімучому лісі, у якої хижої породи 
звірів можна уявити собі гігантську процесію дитинчат, що втратили своїх батьків? 
Сім вагонів, ридають, лепечуть, стогнуть…»

V. Користуючись поданими документами, складіть уявлення про крайні форми 
утримання полонених протягом Першої світової війни. Зафіксуйте їх у своїх робочих 
зошитах.

Уривок зі спогадів Б. Грінштейна, який перебував у німецькому полоні в 
таборі Гальбе.

«Умови життя були в ньому  жахливі... Катування, знущання, голод, антисанітарні 
умови, епідемії призводили до високої смертності... Замість одягу на нас висіли лах-
міття, укриті вошами. Жили ми у вогких бараках без будь-якого освітлення. Довгими 
осінніми та зимовими вечорами, міняючись один з одним місцями, ми грілися біля 
вбогої пічечки, яку самі побудували... Усі наші помисли були направлені на те, аби 
втамувати постійний голод, дочекатися свободи...»

За звітами Російського товариства Червоного Хреста, яке за кілька місяців огля-
нуло 155 таборів, з яких 76 були для солдатів нижчого звання: 1) приміщення для по-

лонених були холодними й не опалювалися; 
2) їжа в усіх таборах видавалася в недостатній 
кількості й полонені часто голодували; 3) одяг 
та взуття перебували в незадовільному стані, 
полонені не отримували необхідної кількості 
теплого одягу й досить часто в них відбирали 
власні речі; 4) релігійні потреби полонених 
не задовольнялися повною мірою, частково 
з вини адміністрації, а частково внаслідок 
відсутності достатньої кількості священиків 
і необхідного церковного начиння, до по-
лонених лікарів і священиків застосовувався 
загальний суворий режим; 5) полонених під-
давали суворим покаранням, що часто об-

Барак для військовополонених австро-
угорської армії в таборі в Олонецькій 

губернії. Фото 1915 р.
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ражало та принижувало людську гідність; 6) дуже обмеженим був розмір грошового 
утримання, яке отримали полонені офіцери, особливо молодші; 7) полонені були 
повністю позбавлені свободи пересування, відчувалася велика нестача книжок для 
самоосвіти; 8) лазарети для полонених у санітарно-гігієнічному плані були обладнані 
досить посередньо.

Водночас прагнення відчути себе вільною людиною спонукало полонених до ак-
тивної творчої діяльності, у чому табірне керівництво не перешкоджало. 

Почали працювати бібліотеки, створювали театри, хори, танцювальні гуртки, 
гуртки за інтересами, спортивні тощо. Найвагомішим засобом впливу на полонених 
стали театри. Коменданти таборів навіть змагалися, у кого кращі самодіяльні трупи. 
Театральна вистава нерідко перетворювалася на подію не лише табірного масштабу: 
на виставу приходив комендант разом із родиною, а також — адміністрація табору, 
час від часу — місцеве цивільне населення.

Військовополонений К. Левін з приводу театральних вистав у своїх спогадах 
писав: «Важко передати, скільки щастя давала нам ця подоба мистецтва, перша 
можливість подивитися дещо, що здавалося нам благородним відгомоном ін-
шого, вільного світу... Під час вистави всі щілини та проходи бараку були забиті 
людьми. Полонені нагромаджувалися кількома ярусами, “душили” один одного, 
трималися, балансуючи на одній нозі та все одно дивилися п’єсу... Люди з неба-
ченою жадібністю дивилися всі вистави, не відриваючись, і важко зітхали, коли 
все закінчувалося».

• Розгляньте список книжок, запропонованих у Фрайштадтському таборі. З’ясуйте 
напрями ідейно-виховної роботи, якою займалися з військовополоненими. Пере-
гляньте відповідний параграф, зробіть припущення, яка політична організація та з 
якою метою займалася цією роботою.
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УЗАГАЛЬНЕННЯ	ДО	РОЗДІЛУ	І
«УКРАЇНА	В	РОКИ	ПЕРШОЇ	СВІТОВОЇ	ВІЙНИ»

Напередодні та в роки Першої світової війни основною проблемою україн-
ського буття була невирішеність «українського питання» – питання підпорядко-
ваного становища українців у складі імперій. 

У геополітичних планах учасників Першої світової війни Україна розгляда-
лася як зручна стратегічна база для забезпечення наступу в тому напрямі, який 
визначить її завойовник. На початку війни території Західної України перетво-
рилися на один з головних театрів бойових дій світової війни. Через розділеність 
України між двома імперіями українські політичні партії розглядали участь 
українців у цій війні як національну трагедію. Трагічність становища українців 
полягала в тому, що відмобілізовані до ворожих армій, вони мусили нищити один 
одного заради імперських амбіцій держав-поневолювачів, які повністю ігнорува-
ли українські національні інтереси.

Щоб уникнути репресій воєнного часу проти українства, політики закликали 
народ до боротьби. При цьому західноукраїнські партії підкреслювали, що війна 
проти царизму є війною з історичним ворогом України, війною за європейську 
демократію. Східноукраїнські діячі наважилися нагадувати царизму про закон-
ність прав українського народу, а в грудні 1916 р. виступили з декларацією із 
засудженням воєнної політики обох імперій.

Воєнні дії на Східному фронті незмінно розгорталися на теренах України. Під 
час бойових дій насамперед страждали мешканці Галичини, Буковини, Волині. 
Окупаційна політика урядів обох імперій полягала в грабіжницькому викорис-
танні українських ресурсів та повного викорінення українського національно-
визвольного руху. Останнє зумовлювало переслідування насамперед носіїв 
української духовності — світської інтелігенції, греко-католицького духовенства.

Під час війни було створено першу українську військову частину — легіон 
Українських січових стрільців (УСС), пізніше реорганізовану в полк УСС — за-
родок майбутньої національної армії. Ясно усвідомлюючи свою мету, воюючи під 
українським прапором, січові стрільці відрізнялися високою дисциплінованістю та 
боєздатністю. Нерідко їхній героїзм і боєздатність рятували становище на фронті.

Війна призвела й до значних зрушень у свідомості людей. Насамперед на зміну 
поверховому ура-патріотичному натхненню приходили глибокі почуття співпережи-
вання та гуманізму. Нужденне становище виселенців викликало природне співчут-
тя, формувало відчуття етнічної солідарності, готовності допомогти. Збройне проти-
стояння імперій сколихнуло національні почування українців, примусило боротися 
не лише за власне виживання, а й виразно заявити про свої політичні вимоги. Війна 
націоналізувала українців. Щоденне окопне й тилове спілкування з представниками 
інших етносів спонукало до усвідомлення власної національної ідентичності. 

Водночас війна призвела до різкого погіршення якості життя, загострювала соціа-
льні суперечності, схиляла людей до суспільно руйнівних форм соціального протесту.

Невимовно важкі умови життя на фронті та в тилу призвели до знецінення 
людського життя, байдужості до чужого горя, до зниження морального та бойо-
вого духу солдатів. Улітку 1917 р. відбулася повна втрата боєздатності царської 
армії та перетворення її на потужне знаряддя руйнівних дій, на некеровану масу, 
що накопичила величезну злість. 
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§	4.	ПЕРШІ	УСПІХИ	УКРАЇНСЬКОЇ	РЕВОЛЮЦІЇ

• Німецький учений Й.-Г. Коль 1838 р. писав: «Якщо не сьогодні, то завтра 
з’явиться будівничий, який збудує з тих матеріалів велику й незалежну 
Українську державу!» Про які матеріали та будівничих національної держави 
йдеться?

	 			1.	Поняття,	причини,	рушійні	сили,	періодизація	революці

Українська революція — це період визвольних змагань українського народу 
за утворення суверенної, соборної, соціально справедливої української націо-
нальної держави в 1917–1921 рр. 

Глибинною причиною революції було незадоволення українського народу 
своїм соціальним становищем. На початку ХХ ст. на теренах України в держав-
но-адміністративному апараті працювало 47 % росіян, 29 % — поляків і лише  
5,5 % українців. У торгівлі 48 % cтановили євреї, 14 % — росіяни та 0,9 % — укра-
їнці, переважно зрусифіковані. Зате 90 % українців були задіяні в землеробстві. 
Отже, російська влада протягом ХІХ ст. звела українців «на рідній не своїй землі» 
до стану слуг, які задовольняли потреби й інтереси інонаціональної соціальної 
верхівки.

Безпосередні причини Української революції її лідер М. Грушевський убачав 
такі: 1) піднесення українського руху в період між двома революціями та після по-
чаткового періоду Першої світової війни; 2) обурення української громадськості 
з приводу підтримки Австро-Угорщиною відновлення Польської держави й не-
хтування національної незалежності українців; 3) посилення антиукраїнських 
заходів царизму в роки війни.

Розділ ІІ
ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Українська революція — це період визвольних змагань українського народу за 
утворення суверенної, соборної, соціально справедливої української національної 
держави в 1917–1921 рр. 
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Найчисельнішою рушійною силою революції виступило селянство. Воно 
вперто берегло почуття національної окремішності, справедливо пов’язувало 
своє пригноблене становище з російською імперською політичною системою. 
Водночас розпорошеність, неписьменність, неорганізованість, нерозуміння сут-
ності держави й потреби в ній, зорієнтованість на вирішення лише земельного 
питання не давало можливості селянству відіграти роль свідомого рушія револю-
ції. За сприятливих історичних обставин і вдалого керівництва воно могло стати 
лише її масовим учасником. 

Роль свідомої рушійної сили революції не могло відіграти й нечисленне 
робітництво України. Лише трохи більше третини робітників були етнічними 
українцями, майже всі вони перебували під впливом російських політичних пар-
тій. Рушієм не могла виступити й буржуазія, адже в більшості вона була неукра-
їнською, а підприємницька діяльність тісно пов’язувала її із загальноросійськими 
інтересами.

В умовах бездержавності роль свідомого виразника українських національ-
них інтересів, головного рушія й очільника революції відіграла українська інте-
лігенція, яка взялася за справу просвіти й організації українських сил з метою 
побудови держави та перетворення народу на націю. 

Історичне джерело

Б. Грінченко у газеті Буковина 1893 р. охарактеризував українську інтелігенцію 
так: «Українські націонали-народолюбці вважають русько-українську націю за 
націю самостійну, що має всі права, які звичайно повинна мати нація, тобто: 
права порядкувати по-своєму на своїй землі в справах просвітній, культурній, 
економічній, соціальній та політичній. Бачучи, що русько-українську націю по-
збавлено тепер цих прав, вони мають на меті повернути їх їй». 

Незважаючи на шовіністичну політику царського уряду й австрійського дво-
ру, український рух поволі пристосовувався до діяльності в умовах війни, зна-
ходив нові форми роботи. Улітку 1915 р. українська інтелігенція утворила «Об-
щество помощи населению юга России, пострадавшему от военных действий». 
Чимало членів ТУПу працювали в Земському союзі, комітеті Південно-Західно-
го фронту Всеросійського союзу міст. Отримуючи державні кошти, товариства 
організовували виробництво військового спорядження, облаштовували санітарні 
поїзди, шпиталі, надавали допомогу вимушеним переселенцям-галичанам. 

Під час Першої світової війни українська інтелігенція позбулася ілюзій щодо 
можливості захистити українські права, старанно служачи імперським властям і 
сподіваючись на винагороду.

Історичне джерело

Один із лідерів Української революції Д. Дорошенко з цього приводу писав: 
«Коли київські “участки” й тюрми переповнилися вивезеними галичанами, 
серед котрих були професори університету, поважні старі священики, інтелі-
генти всіх професій, жінки, діти, селяни, гірські гуцули, коли ми побачили, що 
все це вихоплено з хати зненацька, без грошей, часто-густо напіводягнене, 
залякане до смерті, і що їх везуть до Томської, Іркутської, Архангельської та 
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Астраханської губерній без засобів, невідомо на яку долю і на який час, отоді 
ми, київські українці, збагнули як слід, що таке являє собою “освободительна” 
війна та яку долю готують нашому народові її побідні наслідки».

Поступово ТУП перетворилося на координаційний політичний центр укра-
їнських сил. Наприкінці 1916 р. ТУП оприлюднило декларацію «Наша позиція», 
у якій засудило переслідування українського руху під приводом війни й наголо-
сило, що його метою є автономія України та конституційне правління в перебу-
дованій на федеративних засадах імперії. 

Легальні спроби громадських, політичних, парламентських діячів захистити 
життєві права нашого народу обидві імперії відверто ігнорували. Тому саморуй-
нування імперій відразу ж спонукало українські сили до природної історичної 
самоорганізації, що й вилилося в Українську революцію.

Зважаючи на провідні органи, які згуртовували український народ на бороть-
бу за національні інтереси, історики виокремлюють три періоди: доба Централь-
ної ради Української Народної Республіки (березень 1917 р. — квітень 1918 р.); 
доба Гетьманської держави (квітень 1918 р. — грудень 1918 р.); доба Директорії 
Української Народної Республіки (грудень 1918 р. — листопад 1921 р.).

	 2.	Українська	Центральна	рада	

До часу повалення царизму та утворення російського Тимчасового уряду 
українські громадсько-політичні сили були майже паралізованими режимом 
воєнного часу. Ще на початку війни в Києві, місці дислокації штабу Південно-
Західного фронту, були закриті всі українські організації. Продовжував роботу 
лише український клуб «Родина», збережений ТУП, і то лише завдяки тому, що 
надавав своє приміщення під госпіталь. 

З початком лютневої революції 1917 р. терени Російської імперії охопив про-
цес створення губернських і міських рад об’єднаних громадських організацій, 
через які Тимчасовий уряд вирішив проводити свою політику.

16–17 березня 1917 р. у клубі «Родина» ТУП провело збори, у яких узяло 
участь понад сто представників українських наукового, технічно-агрономічного, 
педагогічного товариств, кооперативів, студентства київських вищих шкіл, робіт-
ників, військових, соціал-демократичних груп та ін. Наслідком дводенної диску-
сії стало створення Української Центральної ради (УЦР) — представницького 
органу, покликаного об’єднати розпорошені 
українські сили, координувати й централізу-
вати їхні спільні дії.

20 березня 1917 р. було обрано президію 
УЦР: голову — професора М. Грушевського 
(заочно) та  заступників — Ф. Крижанів-
ського, Д. Дорошенка й Д. Антоновича. Її 
друкованим органом стала газета «Вісті з 
Української Центральної ради». Засідання 
рада проводила в приміщенні Педагогічного 
музею, що на вул. Володимирській. Приміщення Педагогічного музею. 

Фото 1917 р.
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Українці Києва гаряче підтримали по-
чаток революції та представницький орган 
українства УЦР. Це засвідчила київська ма-
ніфестація 1 квітня, що зібрала 100 тис. осіб.  
Її учасники згадували, що своїм натхненням 
вона перевершила всі сподівання. Відчувши 
власну свободу й силу єднання, люди сміялися 
та ридали. Під сотнями жовто-блакитних зна-
мен, з портретами Шевченка в руках, десятками 
тисяч шикувалися військовики, одна за одною 
до них приєднувалися групи від товариств, гім-
назій, шкіл, корпорацій, депортованих галичан.

Сформувавшись біля Володимирського собору, колона маніфестантів зійшла 
вниз на Хрещатик до міської думи. Слово надали М. Грушевському.

Історичне джерело

Д. Дорошенко згадував: «Усе стихло. Піднесеним голосом, — де він у нього 
взявся — немов у якомусь натхненні, закликав нас Грушевський, щоб ми всі 
тут присягли під прапором Шевченка, що будемо боротись і не складемо 
зброї, аж поки не виборемо рідному краю автономії. Ми всі стали на коліна, 
підняли руки вгору й заприсягли. Тут ентузіазм досяг найвищої хвилі. Юрба 
схопила Грушевського на руки й понесла на другий поверх думи, на балкон 
і звідти показала його народу. З тисяч грудей залунало: “Слава батькові 
Грушевському!”»

Маніфестація завершилася народним вічем на Софійському майдані біля 
пам’ятника Б. Хмельницькому. До його булави прив’язали жовто-блакитний 
прапор. Тут пролунали перші вимоги революційної України до Тимчасового 
уряду: запровадити українську автономію, призначити на посади губернських і 
повітових комісарів — людей, які знають українські звичаї та мову, запровадити 
рідну мову в державному апараті, судах, школах та ін.

Київська міська дума на Хрещатику. 
Фото поч. ХХ ст.

Софіївська площа. м. Київ. Фото 1917 р.
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	 3.	Михайло	Грушевський	на	початку	революції

Особистості

Михайло Грушевський (1866–1934) — видатний укра-
їнський історик, академік, громадсько-політичний діяч, 
президент УЦР. Народився в м. Холмі (нині Хелм у складі 
Польщі) у родині вчителя. Освіту здобув у Тифліській гімна-
зії та Київському університеті. З 1894 р. очолював кафедру 
української історії Львівського університету, Наукове това-
риство ім. Шевченка. Протягом 1914–1917 рр. перебував 
під слідством у Лук’янівській в’язниці та на засланні в Сим-
бірську, Казані, Москві.
26 березня 1917 р. прибув до революційного Києва. Своїми науковими праця-
ми з історії України, громадською діяльністю здобув незаперечний авторитет. 
Маючи вольовий характер, докладав усіх зусиль, щоб перетворити український 
національно-визвольний рух на провідну силу українського життя.
Після гетьманського перевороту емігрував до Європи. 1925 р. повернувся в 
радянську Україну з метою допомогти своєму народу в культурному будівни-
цтві. На початку 1930-х років був позбавлений можливості займатися науковою 
роботою. У 1934 р. помер під час нескладної операції.

Політична  програма  Української  революції  М.  Грушевського.  Очоливши 
революційну стихію, М. Грушевський у статті «Велика хвиля» переконував, що 
Українська революція має залишити національно-культурні вимоги, адже їх 
гарантують отримані демократичні права та свободи, і зосередитися на питанні 
національно-територіальної автономії України в складі Російської федеративної 
республіки. У статті «Якої ми хочемо автономії і федерації» голова УЦР поясню-
вав, що Україна, як і всі національно-територіальні автономії, буде «державою, 
пов’язаною федеративним зв’язком». Україна «має вершити в себе вдома всякі 
свої справи — економічні, культурні, політичні, утримувати своє військо, розпо-
ряджатися своїми дорогами, своїми доходами, землями та всякими натуральни-
ми (природними. — Авт.) багатствами, мати своє законодавство, адміністрацію 
і суд». Лише в справах закордонної політики та керівництва збройними силами 
Україна має «приймати постанови загального представництва Російської федера-
ції», «у якому братимуть участь представники України пропорційно її людності». 

М. Грушевський передбачав, що російські централісти можуть перешкоджати 
українцям у втіленні цієї ідеї, тому в статті «Повороту нема» попереджав: «Пра-
пор самостійної України стоїть згорнений. Однак чи не розгорнеться він з хви-
лею, коли всеросійські централісти захотіли б вирвати з наших рук стяг широкої 
української автономії у федеративній і демократичній Російській республіці».

На думку вченого

Історики наголошують, що М. Грушевський «розумів автономію не як свідо-
ме обмеження прав і компетенції України, а, навпаки, передбачав наявність 
усіх необхідних державних інституцій, а федеративний союз розглядав як 
об’єднання рівного з рівним…» (В. Литвин); «...Федералізм Грушевського 
не є повним запереченням незалежної української державності, швидше це 
реальний крок їй назустріч» (В. Верстюк).
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У статті «Від слова до діла» М. Грушевський переконував не віддавати долю 
України на ласку Всеросійських установчих зборів, а якнайшвидше й ґрунтовно 
вибудувати власну територіальну автономію. Тоді установчим зборам, незалеж-
но від їхнього складу, демократичного чи централістичного, доведеться лише 
узаконити автономію України.

Заспокоюючи національні меншини, які з помітною недовірою ставилися до 
українського руху, М. Грушевський запевняв, що «право національних меншин 
буде забезпечене».

Історичне джерело

У статті «Народностям України» М. Грушевський відверто ставить запитання: 
«Чи Україна тільки для українців?» і відповідає, що, звичайно, ні. Україна має 
бути для всіх, хто живе в ній, «а живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати 
для добра краю та його людності…» І навпаки, «хто хоче тільки живитися з 
праці народної, бути паразитом… той нам не потрібен, без різниці, чи він не-
українець чи українець».

На початку революції її лідер не ставив питання про повний вихід України 
зі складу Росії, оскільки вважав, що це створювало смертельну загрозу. Адже 
Україна продовжувала знаходитися під адміністративним і господарсько-фінан-
совим контролем Тимчасового уряду, ідейним впливом російської церкви та ро-
сійських політичних партій. «Ахіллесовою п’ятою революції» були міста, у яких, 
за винятком Полтавщини та Харківщини, українство становило меншість. На-

решті, Тимчасовий уряд, утримуючи під своїм контролем 
російську армію, завжди міг застосувати проти українських 
революціонерів, ініціаторів виходу зі складу Росії, закони 
воєнного часу.

На автономістських позиціях тоді перебували: най-
численніша Українська партія соціалістів-революціонерів 
(УПСР) — партія українських есерів, до якої вступив  
М. Грушевський, Українська соціал-демократична робіт-
нича партія (УСДРП) — партія українських есдеків, ліде-
ри — В. Винниченко, С. Петлюра, Українська партія соціа-
лістів-федералістів (УПСФ) — партія українських есефів, 
колишня ТУП, лідер — С. Єфремов.

	 4.	Український	національний	конгрес

Завдання боротьби за національно-територіальну автономію України по-
требували зміни статусу Центральної ради з київської на всеукраїнську пред-
ставницьку національну організацію. Тому вже 28 березня 1917 р. Центральна 
рада опублікувала відозву до всіх українських організацій та політичних партій, 

Автономісти (доби Української революції) — прихильники національно-те-
риторіальної автономії України в складі перетвореної на федерацію Російської 
держави.



Плакат партії есерів
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які погоджувалися відстоювати широку національно-територіальну автоно-
мію України, надіслати своїх представників на Всеукраїнський національний 
конгрес, який відбувся 19–21 квітня 1917 р. в Києві у приміщенні Купецького 
зібрання (нині — філармонія). За різними оцінками, тут зібралося від 700 до  
1500 делегатів з усіх куточків України, усіх фронтів і флотів. Ніхто з організато-
рів не міг навіть уявити, що через місяць після перших зібрань клубу «Родина» 
український рух досягне рівня національного форуму.

Історичний факт

Конгрес проходив у дружній атмосфері з надзвичайним духовним підне-
сенням. Це визнавали навіть представники неукраїнської критичної преси. 
Зокрема «Киевская мысль» писала: «Море голів і від краю до краю котяться 
хвилі мелодійної української мови. Партер наповнюють делегати, кількість 
яких перебільшила тисячу чоловік». І вона «щогодини виростає за рахунок 
нових, що прибувають залізницею, пароплавами, кіньми й навіть пішки». «Це 
вже свого роду українське патріотичне паломництво». «Треба дуже довго й 
сильно терпіти, треба віками терпіти гніт національної й політичної неволі, 
щоб так бурхливо сприйняти свято визволення». 
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На третій день роботи конгрес обрав новий склад УЦР. 115 її членів представ-
ляли тепер усю українську демократію не лише дев’яти українських губерній, а й 
Кубані, Бессарабії, Дону, Москви, Петрограда та ін. Абсолютною більшістю голо-
сів головою УЦР було обрано М. Грушевського.

Під громове виконання гімну «Ще не вмерла України…» та вигуки «Слава!» 
конгрес закінчив роботу. Він блискуче справився зі своїми завданнями: завершив 
організаційний період Української революції; підняв авторитет УЦР, перетворив 
її на центральний орган українського руху, спрямований на здобуття національ-
но-територіальної автономії. 

Політична програма Української революції, розроблена М. Грушевським

Назва статті Програмна вимога

«Велика хвиля» Припинення зусиль щодо утвердження національно-культур-
ної автономії, оскільки її завдання втілені самою революцією. 
Зосередження зусиль на питанні національно-територіальної 
автономії.

«Якої ми хочемо 
автономії та фе-
дерації»

Вирішення всіх культурних, господарських, соціальних, внутріш-
ніх справ українським народом; закордонні та справи оборони 
вирішувати через федеративний орган, утворений усіма членами 
федерації на пропорційній основі, відповідно до числа мешканців 
автономій. 

«Повороту нема» Попередження російським централістам, що в разі обмеження 
прав України, вона будуватиме незалежну державу.

«Від слова
до діла»

Не очікувати на дозвіл Всеросійських установчих зборів, а ще 
до їхнього скликання побудувати національно-територіальну 
автономію.

«Народностям 
України»

Заклик до всіх етнічних меншин спільно будувати національно-
територіальну (державну) автономію України.

	 5.	Українізація	армії

Могутньою основою Української революції стало українське селянство, одяг-
нене в солдатські шинелі. Уже в перші тижні березня 1917 р. в армії почали фор-
муватися українські ініціативні групи. Вони відрядили своїх делегатів до Києва, 
де 22 березня було проведено Українське військове віче й створено Установчу 
українську військову раду. Того ж дня вона звернулася до Тимчасового уряду з 
приводу українізації окремих військових частин російської армії, де б було «за-
ведено вживання української урядової мови»; «і щоб такі полки поповнювалися 
українцями»; «у командний склад призначалися офіцери української народнос-
ті». 24 березня військове віче запропонувало нову ідею — створення добровіль-
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ної української армії. Для керівництва цією 
справою був обраний спеціальний комітет, 
який звернувся до українського народу із за-
кликом стати бійцями «охочокомонного пол-
ку імені гетьмана Богдана Хмельницького».

Саме в ті дні в Києві на мобілізаційних 
пунктах чекали на відправлення на фронт 
3000 військовиків. Вони зажадали, щоб 
їх відправили на фронт як українську на-
ціональну частину — Перший український 
козацький полк ім. Б. Хмельницького. Не-
зважаючи на протистояння воєнних властей, 
полк був сформований. Богданівці поїхали на фронт під малиновим прапором і 
з портретом гетьмана на локомотиві. Перемога богданівців над армійською бю-
рократією надихнула солдатів на формування нових національних частин. Вони 
сподівалися, що українізовані частини переведуть на Батьківщину.

	 6.	Спроба	УЦР	порозумітися	з	російським	Тимчасовим	урядом	

У другій половині травня УЦР отримала могутню підтримку українізованих 
частин. 18 травня 1917 р. в Києві розпочав роботу І Всеукраїнський військовий 
з’їзд. Його делегати представляли 1,5 млн солдатів і офіцерів українізованих час-
тин. Спеціальною резолюцією з’їзд підтримав ідею національно-територіальної 
автономії України та визнав УЦР «єдиним компетентним органом, покликаним 
вирішувати справи цілої України» і вимагав від УЦР «енергійно» представити 
«актуальні проблеми України» перед російським Тимчасовим урядом. Натхнен-
на підтримкою Всеукраїнського національного конгресу та військового з’їзду, 
Центральна рада відрядила до Петербурга делегацію, яка 29 травня передала 
голові Тимчасового уряду декларацію Центральної ради з вимогою національно-
територіальної автономії.

Тим часом російські політичні сили, які створили Тимчасовий уряд, ставили 
перед собою мету перетворити вчорашню імперію на централізовану державу, 
надавши народам лише національно-культурну автономію. Тому голова Тимча-
сового уряду послався на те, що це питання можуть вирішити лише Всеросійські 
установчі збори. Тоді голова делегації В. Винниченко вказав на те, що Тимчасо-
вий уряд уже висловився схвально щодо створення власних держав польським і 
фінським народами. У відповідь на це князь Львов лише передав декларацію на 
розгляд юридичної комісії. Зрозумівши, що це відмова, українська делегація по-
вернулася до Києва. 

Історичний факт

Висновки української делегації повністю підтвердилися. Юристи Тимчасо-
вого уряду задовольнили лише дві вимоги декларації Центральної ради: про 
повернення додому галичан, вивезених із рідних місць російською армією 
силоміць, та про покращення становища українців — військовополонених 
австрійської армії.

Міліція ради робітничих депутатів 
на вулицях м. Києва. Фото.

Березень 1917 р.
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Запитання та завдання

1. Розтлумачте поняття «Українська революція», «автономісти», «національно-
культурна, національно-територіальна автономія», «федеративний зв’язок 
національно-територіальних автономій», «українізація армії».

2. Визначте періоди та перерахуйте рушійні сили революції.
3. З’ясуйте, який сенс у поняття «автономія» вкладала УЦР і Тимчасовий 

уряд. 
4. Визначте моменти, які доводять, що революційна демократія Києва ви-

знала незаперечний авторитет М. Грушевського як лідера першого етапу 
революції.

5. Визначте причини революції. Порівняйте їх із причинами, визначеними  
М. Грушевським.

6. Поясніть, чому лише нечисленна українська інтелігенція могла відіграти роль 
свідомої рушійної сили, очільника революції.

7. Проаналізуйте процес перетворення УЦР з київської на всеукраїнську пред-
ставницьку організацію української революційної демократії.

8. Визначте складові політичної програми Української революції, розробленої 
М. Грушевським.

9. На прикладі маніфестації 1 квітня 1917 р. та Всеукраїнського національного 
конгресу доведіть, що ваша особиста участь у всеукраїнських громадсько-
політичних заходах вагома. 

§	5.	РОЗГОРТАННЯ	УКРАЇНСЬКОЇ	РЕВОЛЮЦІЇ

• Наскільки правильним для революційного часу є твердження: політичні права 
не отримують, а здобувають?

	 1.	І	Універсал	УЦР

Ігнорування Тимчасовим урядом вимог української делегації переконало ке-
рівників Центральної ради, що перемовини з російськими політиками будь-якого 
політичного забарвлення є даремними, тому у виборюванні автономії необхідно 
покладатися лише на власні сили. 18 червня 1917 р., незважаючи на заборону, 
у Києві розпочав роботу ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд, делегатами якого 
були 1,6 млн солдатів. З’їзд запропонував Центральній раді розпочати конкретні 
дії щодо розбудови автономного устрою. 

23 червня 1917 р. перед закриттям військового з’їзду Центральна рада опри-
люднила «Універсал Української Центральної ради до українського народу, 
на Україні і поза Україною сущого».

Універсал (від латин. universalis — загальний) — урочисте звернення Централь-
ної ради до народу, яке виконувало функцію основного тимчасового документа 
конституційного характеру.
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Історичне джерело

З універсалу Центральної ради: «Хай буде Україна вільною. Не відділяючись від 
усієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй 
землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні да-
ють вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням У с е н а р о д н і 
У к р а ї н с ь к і  з б о р и  (сейм). Усі закони, що повинні дати той лад тут у нас, 
на Вкраїні, мають право видавати тільки наші У к р а ї н с ь к і  з б о р и ».

Делегати-військовики вислухали універсал стоячи, потім опустилися на 
коліна й заспівали Шевченків «Заповіт». Універсал об’єднав навколо ідеї авто-
номії найширші верстви й політичні сили українського суспільства. На адресу 
УЦР надходили телеграми з привітаннями від найрізноманітніших політичних і 
громадських організацій. Біля скарбниці Центральної ради вишикувалися черги 
громадян, які вирішили підтримати її матеріально. Адже, на відміну від інших 
організацій, уключаючи й ради робітничих і солдатських депутатів, Тимчасовий 
уряд не виділяв на утримання Центральної ради ні копійки.

Історичне джерело

За свідченням В. Винниченка, слухання І Універсалу супроводжувалося над-
звичайно сильними емоціями: «Засмажені, загартовані в боях, у крові, у страж-
даннях обличчя кривилися від солодкого болю надзвичайних переживань, від 
високої, ніколи не знаної радості. Деякі голосно ридали, припавши головами 
до спинок фотелів; многі кулаками, рукавами «гімнастьорок» витирали сльози: 
деякі суворо зціплювали зуби, щоб не кричати ...»

	 2.	Утворення	Генерального	секретаріату

Після проголошення І Універсалу Центральна рада приступила до створення 
уряду автономної України — Генерального секретаріату. Склад уряду був за-
тверджений 6 липня 1917 р. До нього ввійшли: Христофор Барановський — ге-
неральний секретар фінансів, Сергій Єфремов — міжнаціональних справ, Симон 
Петлюра — військових справ, Борис Мартос — земельних справ, Володимир 
Садовський — судівництва, Микола Стасюк — продовольчих справ. Генеральним 

Перший Генеральний секретаріат УЦР. Сидять (зліва направо): І. Стешенко, 
Х. Барановський, В. Винниченко, С. Єфремов, С. Петлюра. Стоять: П. Христюк, 

М. Стасюк, Б. Мартос. Угорі — В. Садовський. м. Київ. Червень 1917 р.
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писарем (секретарем) уряду було призначено Павла Христюка. Головою Гене-
рального секретаріату й одночасно генеральним секретарем внутрішніх справ 
став Володимир Винниченко.

Особистості

Володимир Винниченко  (1880–1951) народився у  
с. Веселий Кут Єлисаветградського повіту на Херсонщині 
в сім’ї чабана. У 1901 р. поступив на юридичний факультет 
Київського університету. Став членом РУПу, з 1905 р. — 
УСДРП.  Проводив пропагандистську роботу серед се-
лян Полтавщини. У 1902 р. заарештований, ув’язнений 
у Лук’янівській в’язниці, позбавлений права навчатися в 
університеті й проживати в Києві. Призваний до армії, яку 
залишив через загрозу арешту, перейшов на нелегальне 
становище. Кілька разів переходив кордон з революційною літературою, 
двічі потрапляв до в’язниці (удруге на 8 місяців). Під загрозою каторги  
В. Винниченко емігрував. Жив у Австрії, Франції, Італії, Швейцарії. Під час Пер-
шої світової війни нелегально поселився в Москві, продовжуючи літературну 
та революційну роботу. Після лютневої революції 1917 р. повернувся в Україну. 
Брав участь в організації Центральної ради, редагував орган ЦК УСДРП «Ро-
бітничу газету». Перший голова Генерального секретаріату УЦР. Був автором 
чотирьох універсалів УЦР. У січні 1918 р. пішов у відставку з посади прем’єра. 
Протягом листопада 1918 р. — лютого 1919 р. очолював Директорію УНР. Після 
відставки виїхав за кордон. Жив у Франції. Автор мемуарно-публіцистичного 
тритомника «Відродження нації». 

	 3.	ІІ	Універсал	УЦР

Коли УЦР стала на шлях утвердження автономії України, Петроград зрозу-
мів, що він уже має справу не із заявами та деклараціями групи політичних діячів, 
а з могутнім українським народним рухом, і завагався. Праві — представники 
російської буржуазії, сподіваючись на недалеку перемогу над Центральними 
державами, уже марили Босфором і Дарданеллами, що створювало широкі мож-
ливості для економічного та політичного підкорення нових територій. І раптом 
несподіваною перешкодою на цьому шляху постала автономна Україна. Росій-
ська буржуазія зажадала воєнної розправи. Представники лівого крила Тимчасо-
вого уряду усвідомлювали, що воєнні дії проти УЦР могли б закінчитися повним 
крахом, оскільки на її оборону могли б вирушити з фронту українські частини, 
піднятися народні сили. 

Центральна рада також не вважала себе готовою до збройного конфлікту. До 
того ж в Україні стояли підрозділи російської армії. У руках Петрограда пере-
бували органи адміністративної влади. Крім того, проти УЦР могли виступити й 
зросійщені мешканці міст.

Зрештою, обидві сторони дійшли висновку, що розпалювання конфлікту 
лише ослабить їхні позиції й погодилися на перемовини. До Києва прибули 
найавторитетніші міністри Тимчасового уряду — І. Церетелі, М. Терещенко,  
О. Керенський. Після двох днів перемовин сторони досягли компромісу.




