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Текст лекції
1. Соціально-економічне становище українських земель на поч. ХХ
ст.
Україна в кінці XIX – на початку XX ст. була поділена двома імперіями
– Російською, до якої входили землі на схід від Збруча (Східна Україна) та
Австро-Угорською, до неї відійшли Галичина, Буковина та Закарпаття (Західна
Україна). У Росії проживало понад 20 мільйонів українців, в Галичині – 3
мільйони, Закарпатті – 0,5 мільйона, а в Буковині – 300 тисяч.
Промисловий розвиток Рубіж XIX і XX ст. характерний в Україні
завершенням промислового перевороту і переходом до індустріалізації, суть
якої полягала в розбудові крупної машинної індустрії, якісній зміні структури
господарства (промисловість мала переважати над сільським господарством, а
важка промисловість над легкою). Ці широкомасштабні, кардинальні зміни
відбувалися в надзвичайно складних умовах, адже Російська імперія, як і
більшість країн світу, у 1900—1903 pp. пережила економічну кризу. 1904—
1908 pp. позначені депресією, і лише в 1909—1913 pp. почалося промислове
піднесення.
Українська промисловість формувалася як частина загальноімперського
економічного комплексу. Проте через низку обставин (вигідне географічне
розташування, природні багатства, дешева, але кваліфікована робоча сила
тощо) вона мала свої особливості, які суттєво вплинули на структуру та
розвиток промислового потенціалу краю. Своєрідним каталізатором реалізації
потенційних можливостей регіону стала економічна криза, яка, загостривши
конкуренцію та посиливши поляризацію підприємств, змусила буржуазію
максимально сконцентрувати і об'єднати сили. Тому вже на початку XX ст.
Україна за рівнем концентрації промислового виробництва в основних галузях
не тільки домінувала в Російській імперії, а й посідала одне з перших місць у
світі. П'ять найбільших південних металургійних заводів (Юзівський,
Дніпровський, Олександрійський, Петровський, Донецько-Юр'євський)
продукували майже 25% загальноросійського чавуну. Заводи Бродського,
Терещенка, Харитоненка, Ярошинського та Бобринського виробляли 60%
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цукру-рафінаду Російської імперії. На великих підприємствах в Україні
працювало понад 44% усіх робітників, тоді як у США — лише 33%.
Концентрація
промислового
виробництва
сприяла
процесу
монополізації, і тому утворення монополій почалося спочатку саме у найбільш
«концентрованих» галузях — металургійній, кам'яновугільній, залізорудній
тощо. На початку сторіччя виростають могутні синдикати: «Продвагон»
(1901), «Продамет» (1902), «Трубопродажа» (1902), «Гвоздь» (1903). Це були
досить могутні об'єднання. Наприклад, утворений 1904 р. синдикат
«Продуголь», до якого входили 18 окремих акціонерних товариств,
контролював 75% видобутку кам'яного вугілля в Донецькому басейні. Однак,
приносячи буржуазії надприбутки навіть у кризових умовах, монополії
водночас гальмували господарський розвиток, заважали технічному прогресу,
звужували сферу регулюючої дії ринкових відносин.
Монополістичні об'єднання України були тісно пов'язані не тільки з
російською буржуазією, а й з іноземним капіталом. Західну буржуазію
приваблювали величезні природні багатства, дешева робоча сила, висока
норма прибутку, широкий ринок. Показово, що понад 25% іноземних
інвестицій у промисловість Російської імперії припадає саме на Україну. Через
це у вугільній промисловості 63% основного капіталу перебувало у володінні
іноземних компаній, а в металургії — 90%. Могутній синдикат «Продуголь»
фактично цілком контролювався французькими інвесторами. Це гальмувало і
деформувало економічний розвиток не тільки Наддніпрянської України, а й
усієї Російської імперії, адже місцевий виробник витіснявся з ринку, а більша
частина прибутків, одержаних за рахунок монопольних цін та державних
військових замовлень, вивозилася за кордон.
Важливою особливістю промислового розвитку України був
нерівномірний розвиток її регіонів. Якщо Південь України досить швидко
перейшов на капіталістичні рейки і бурхливо розвивав промислове
виробництво, то південно-західний регіон орієнтувався головним чином на
аграрний сектор, і тут домінував дрібнобуржуазний уклад. Лівобережжя, де
зберігалися залишки кріпацтва, помітно відставало від інших регіонів України.
Поступово в українських землях склалася певна спеціалізація
промислових районів. Донбас став центром вугільної промисловості,
Нікопольський басейн — марганцевої, Кривий Ріг — залізорудної,
Правобережжя і певною мірою Лівобережжя — цукрової. Характерно, що ці
осередки промислового виробництва з часом набули загальноросійського
значення. Цьому процесові сприяли значно швидші, порівняно із
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загальноімперськими, темпи розвитку важливих галузей промисловості.
Протягом першого десятиріччя XX ст. в Україні частка промисловості в
загальному обсязі продукції усього народного господарства сягнула 48,2%,
тоді як еквівалентний загальноімперський показник становив лише 40%.
Українські землі наприкінці XIX — на початку XX ст. стали одним з головних
промислових районів Російської імперії. Саме тут 1913 р. вироблялося 69%
загальноросійської продукції чавуну, 57% сталі та 58% прокату. На Україну в
цей час припадало 20,2% усієї продукції машинобудування та металообробної
промисловості Росії.
Характерною рисою розвитку української промисловості була її
підпорядкованість імперському центру, який вбачав в Україні насамперед
потужну сировинну базу. Тому закономірно, що 1913 р. на українську
промисловість припадало майже 70% видобутку сировини та виготовлення
напівфабрикатів Російської імперії. Така державна політика суттєво
деформувала структуру економіки України. Незважаючи на те що на її
території був зосереджений величезний промисловий потенціал, вона все ж
залишалася сільськогосподарським районом імперії, в якому в селах
проживало 80% населення.
Але в аграрному секторі України панувало велике поміщицьке
землеволодіння. З перетворенням землі на товар відбувалося посилення
майнової диференціації селянства, посилилася експлуатація заможними
селянами сільської бідноти. Все це призводило до зростання соціальної
напруги та загострення соціальних протиріч на селі, зняти які уряд намагався
шляхом переселення українських селян у малозаселені регіони Сибіру,
Середньої Азії, Кавказу.
Перетворення землі на товар кардинально змінило життя не тільки
дворянства, а й селянства. У пореформений період інтенсивно розгорнувся
процес його майнової диференціації. Характерною рисою цього процесу було
не рівномірне розшарування, а катастрофічна поляризація: 1917 р. частка
заможних господарств (понад 15 десятин) становила 5,1%, а відсоток
безземельних та малоземельних селян в Україні сягнув 80,5% . Якщо
врахувати, що селянин сплачував викупні платежі, численні податки та
виконував натуральні повинності, то цілком зрозуміло, що на початку XX ст.
соціальне напруження зросло в аграрному секторі. Не кращими були умови і в
робітників України, адже робочий день офіційно тривав майже 11 годин на
добу (часто-густо перевищуючи цю норму), 1904 р. майже 32% робітників
Російської імперії було оштрафовано. Низька заробітна плата, жахливі умови
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праці, погане медичне обслуговування, відсутність політичних прав і свобод,
поглиблювали катастрофічне становище трудящих мас в Україні. Вибух
народного гніву назрівав.
Отже, промисловому розвиткові Наддніпрянської України на початку
XX ст. були притаманні: концентрація виробництва, утворення монополій,
спеціалізація районів, значний вплив іноземного капіталу, нерівномірний
розвиток українських регіонів, вищі від загальноімперських темпи розвитку,
перетворення України на один з головних промислових районів Російської
імперії тощо. Ці процеси, з одного боку, відображали розвиток української
промисловості у контексті загальноросійських тенденцій, з іншого — були
своєрідним підсумком впливу місцевих чинників.
В аграрному секторі України зберігали свої позиції крупні поміщицькі
латифундії; перетворення землі на товар спричинило посилення майнової
диференціації селянства; посилилася експлуатація народних мас; загострилася
проблема аграрного перенаселення тощо. Всі ці чинники посилювали
напруженість у суспільстві, вели до загострення соціальних протиріч.
2. Суспільно-політичне життя напередодні та під час революції 19051907 рр.
На початку ХХ ст. відбувається стрімка політизація національного
руху. З’являються перші політичні партії. У січні 1900 р., у Харкові виникає
Революційна українська партія (РУП). Її лідери – Д. Антонович, Б.
Камінський, М. Русов, Б. Мартос намагалися об’єднати у програмі партії
соціалістичні гасла з боротьбою за національні права. РУП мала свої
представництва (вільні громади) і у інших містах України: Київ, Полтава,
Чернігів, Лубни, Львів. Члени партії займалися видавничою та культурнопросвітницькою діяльністю, яка була спрямована на селянство, ремісників.
Невдовзі виявилося, що в середині партії не має єдності. Це привело до
першого розколу РУП. У 1902 р. її ряди залишала група на чолі з М.
Міхновським, який розпочинав свою політичну кар’єру у «Братстві
тарасівців». На основі групи виникла Українська народна партія (УНП). Її
головним програмним документом стала брошура М. Міхновського
«Самостійна Україна», де знайшла обґрунтування ідея повної політичної
незалежності України.
Після виходу радикалів, РУП остаточно зробила вибір на користь соціалдемократичної риторики. До 1904 р. на лідерські позиції у РУП вийшли В.
Винниченко, С. Петлюра, М. Порш. Вони сприяли трансформації РУП в
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Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП). Вимогами
партії стала національно-територіальна автономія та реформи у дусі
соціалізму.
Крім національних партій, в Україні активно діяли загальноросійські
політичні партії. У 1898 р. було утворено марксистську Російську соціалдемократичну робітничу партію (РСДРП), яка в 1903 р. розкололася на фракції
меншовиків і більшовиків. На початку ХХ ст. з неонародницьких гуртків
створюється Партія соціалістів-революціонерів (ПСР, есери). Після виходу
царського Маніфесту від 17 жовтня 1905 р., який дозволяв політичну
діяльність, у Росії були створені ліберальні партії: Конституційнодемократична партія (КДП, кадети), Союз «17 октября» (октябристи). На
противагу революційному рухові виникають праві монархічні організації
«Союз руського народу» й «Союз Михаїла Архангела» (чорносотенці). В
містах України загальноросійські політичні партії користувалися значно
більшим впливом, ніж власне українські.
Загострення економічних, політичних, соціальних та національних
проблем, значно посилене поразкою царизму в російсько-японській війні
1904–1905 рр., призвело до першої російської революції.
І фаза – «піднесення» (січень – жовтень 1905р): - наростання масової
боротьби, посилення її політичного характеру; - політизація народних мас; активізація процесу самоорганізації суспільства (утворення політичних партій,
рад, профспілок тощо); - поширення хвилі заворушень серед селян та армії; переплетення та взаємовплив робітничого, селянського та національновизвольних рухів.
ІІ фаза – «кульмінація» (жовтень – грудень 1905р.): - коротка стабілізація
в країні та певне розмежування політичних сил після публікації царського
Маніфесту 17 жовтня; - діалог та легальна взаємодія між опозицією та
владними структурами; - активне формування багатопартійної системи; посилення пропаганди та агітації крайньо-лівих партій – більшовиків та есерів;
- організація лівими силами хвилі збройних повстань у грудні 1905р.
(повстанськими центрами в Україні були Харків, Олександрівськ,
Катеринослав, Горлівка та інші міста).
ІІІ фаза – «спад» (січень – 1906 – червень 1907 р.): - посилення репресій
(каральні експедиції, арешти, обшуки тощо); - помітне зменшення масштабів
та інтенсивності робітничих страйків та селянських виступів; - перехід
більшості політичних партій у підпілля; - поширення серед революціонерів
терористичних форм боротьби (1906-1907рр. у Російській імперії було вбито
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та поранено 97 тис. посадових осіб, на П. Столипіна було здійснено 10
замахів); - спроби опозиції продовжити антифеодальну, антиімперську,
антикапіталістичну боротьбу парламентськими методами у стінах Державної
думи; - перехід реакції у наступ.
Хвиля демонстрацій прокотилася всією Україною. На заводах і фабриках
України розпочалися страйки. У Києві, Катеринославі, Луганську, Горлівці та
інших містах страйкарі створювали Ради робітничих депутатів – народні
органи влади на місцях. Вони впроваджували 8-годинний робочий день,
установлювали ціни на продукти харчування у фабрично-заводських лавках,
боролися з грабіжництвом і погромами, намагалися взяти під контроль випуск
урядової та регіональної преси.
Не стояло осторонь революційної боротьби й селянство. У лютомуберезні 1905 р. почалися повстання селян в Чернігівській, Сумській та інших
губерніях. Навесні та влітку 1905 р. відбулося близько 1700 селянських
виступів, що зводилися, в основному, до розграбування та спалення маєтків
ненависних поміщиків.
В умовах наростаючого тиску цар 17 жовтня 1905 р. підписав Маніфест,
у якому дарував народу політичні свободи – свободу особистості, свободу
совісті, зборів, союзів, обіцяв скликати законодавчу думу. Це було рівноцінно
Конституції.
Проте селянству цього було мало, воно продовжувало боротися за
перерозподіл землі.
Щоб пригасити полум’ям народного гніву, за здійснення ґрунтовної
аграрної реформи в Росії взявся голова ради міністрів П.Столипін. За двадцять
років він обіцяв реформувати Росію. Історія йому відвела тільки 5 років (19061911 рр.). Та навіть за цей час у сільському господарстві України сталися
суттєві зміни – значно збільшилася кількість куркульських, а фактично
фермерсько-капіталістичних господарств. Селяни масово виходили з общин,
утворюючи власні відруби, тобто середні або великі господарства. Лише за
кілька років на Україні їх з’явилося понад 226 тисяч.
Малоземельні селяни, вийшовши з общини та продавши свої землі,
мігрували в Сибір, Казахстан на Далекий Схід. За 6 років (1906-1912 рр.) з
України виїхав 1 мільйон чоловік. Там вони надіялися стати “міцними”
господарями. Далеко не всім вдалося на цілинних землях заснувати ферми,
багато українців заселило значні простори і донині живуть там селами і навіть
цілими районами (Сірий Клин, Зелений Клин тощо).
Під час революції в Україні поруч із соціальними вимогами постало на
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порядок денний українське національне питання. Розпочався рух за відміну
Валуєвського циркуляра та Емського указу. У початкових класах
впроваджувалася українська мова.
На рідну мову викладання переходила частина професорськовикладацького складу середніх та вищих навчальних закладів. В університетах
Києва, Харкова, Одеси було впроваджено курс української літератури.
Почала виходити україномовна преса: газети «Рада», «Землероб»,
журнали «Київська старина», «Рідний край» та багато інших. Побачило світ
повне видання «Кобзаря» Т. Шевченка.
Яскравим проявом активізації національно-культурного руху стало
виникнення у Придніпров’ї дев’яти «Просвіт» і тридцяти її філій. Ці
культурно-просвітницькі організації відкривали бібліотеки, проводили
літературні читання та музичні вечори, Шевченківські свята тощо.
3. Україна у Першій світовій війні.
Українське питання було однією із причин Першої світової війни. При
спільних державних інтересах учасників війни були й суто національні. Так,
Німеччина намагалася відтіснити Росію з України і використати територію
останньої як плацдарм для просування до нафтоносних районів Кавказу.
Одночасно прагнула підпорядкувати собі українців, оскільки вони, мовляв,
нездатні до державотворчих процесів. Відокремлення України від Росії
залишало надію на збереження імперських позицій Німеччини на Сході. В
зв’язку з цим німецький публіцист П. Рорбах писав: «Хто володіє Києвом, той
має ключ від Росії».
Росія мала свої інтереси в Галичині, Буковині й Закарпатті. Вони
вписувалися в доктрину необхідності «возз’єднати» з Росією давні «руські
землі».
Австро-Угорщина передбачала декілька можливих варіантів вирішення
«українського питання», а саме: приєднати українські землі до імперії,
передати їх майбутній Польській державі, створити «санітарний» кордон
проти впливів Росії, віддати Україну під протекторат Німеччини.
Румунія прагнула включити Бессарабію і частину Буковини до
майбутньої Великої Румунії.
Поляки розраховували на поразку Росії, відновлення своєї держави і на
приєднання до неї східно-галицьких, а, можливо, й правобережних
українських земель як «історично польських».
Як бачимо, територія України була в полі особливих інтересів
щонайменше чотирьох держав і польського політичного руху, який прагнув
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утворення власної держави. Вони хотіли її приєднати чи то повністю, чи
частинами до своїх територій, а це зробити можна було за допомогою сили
зброї. Це й визначало той доконаний факт, що українські землі стали центром
запеклих бойових дій Першої світової війни. В ній жодна європейська держава
не враховувала інтереси українського народу щодо відродження його
державності.
Трагічною стала в цій війні доля українців, які, розділені між різними
країнами, не маючи своєї держави, змушені були воювати один з одним у
складі військ Росії та Австро-Угорщини.
Значні верстви українського населення на початок війни були захоплені
патріотичними настроями, але виявлялися вони в Наддніпрянщині і в
західноукраїнських
землях
по-різному.
Українська
громадськість
Наддніпрянщини підтримувала у війні царський уряд, а переважна частина
українців Східної Галичини, Буковини і Закарпаття – уряд Австро-Угорщини.
По-різному поставилися до вибуху війни політичні партії України.
У наддніпрянській Україні ТУП проводило свою роботу в легальних
формах і за ініціативою його членів було відкрито шпиталі для вояківукраїнців у Києві і Петербурзі. Цим підкреслювалась лояльність українського
поміркованого громадянства до Росії. УСДРП з питань війни не змогла
виробити єдиної тактики. Частина членів партії, так звані «оборонці»,
виступили на підтримку царського уряду. Симон Петлюра, на той час редактор
російськомовного журналу «Украинская жизнь» в Москві опублікував статтю
– відозву «Війна і українці». У ній зазначалося, що, вибираючи між Росією та
Австро-Угорщиною, наддніпрянські українці пристають на бік Росії. Він
висловив сподівання, що російський уряд гідно оцінить позицію українців та
сприятиме позитивному вирішенню в майбутньому їхньої долі.
В українських політичних партіях Східної Галичини, Буковини і
Закарпаття утвердилося своє ставлення до війни і вони зробили певні кроки
для його реалізації. Галицькі українські політики орієнтувалися на Німеччину
й Австро-Угорщину, та їх перемогу у війні і перехід під їхній протекторат всієї
України. Була й третя орієнтація – не російська, і не німецька, а українська,
тобто розрахована на власні сили. Певною мірою до неї можна віднести
С. Рудницького, який в книзі «Чому ми хочемо самостійної України?» (1915 р.)
доводив, що Україна мала би бути окремою державою – парламентськопрезидентською республікою, з автономією земель і правами громадян.
Щоб забезпечити українців єдиним представницьким органом основні
політичні партії Східної Галичини утворили 2 серпня 1914 р. у Львові Головну
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Українську Раду (ГУР). Її головою обрано Костянтина Левицького. Цей
орган взяв на себе обов’язок під час війни представляти і захищати інтереси
тієї частини українського народу, що проживала в Австро-Угорщині. Першим
кроком Головної Української Ради стало звернення 3 серпня з маніфестом до
всіх українців Австро-Угорщини, в якому містився заклик стати одностайно
проти царської Росії. Закінчувався цей документ словами: «Побіда АвстроУгорської монархії буде нашою побідою. І чим більше буде пораження Росії,
тим швидше виб’є година визволення».
4 серпня 1914 р. у Львові за ініціативою політичних емігрантів в
Наддніпрянщини Дмитра Донцова та Володимира Дорошенка був
створений Союз визволення України (СВУ), який прагнув відродити
самостійну Україну. Перед ним стояли завдання пропаганди ідеї самостійності
України, яка після поразки Російської імперії у війні, мала стати
конституційною монархією на чолі з представником династії Габсбургів.
Зрозуміло, що реалізація цих планів передбачала втрату Росією українських
губерній. В складі Австро-Угорської імперії Східна Галичина, Буковина і
Закарпаття мали отримати статус автономії як окрема адміністративна
одиниця. Агітаційно-роз’яснювальна робота членів СВУ серед полонених
солдатів російської армії, українців – стала чи не найголовнішою діяльністю
організації, яка прагнула домогтися підтримки своїх планів серед населення
України.
Нова політична ситуація в умовах війни почала складатися навесні
1915 р. Внаслідок успішного наступу німецьких та австрійських військ, коли
здавалося, що може настати перелом на користь Центральних держав,
українські політичні сили, що стояли на національній платформі, зробили
спробу реорганізувати ГУР у загальноукраїнський координаційний орган;
5 травня 1915 р. у Відні утворено Загальну Українську Раду (ЗУР), до якої
увійшли представники від Галичини, Буковини та СВУ. Головою президії ЗУР
став К. Левицький, його заступниками – М. Василько, Л. Цегельський,
Є. Петрушевич,
М. Ганкевич
та
О. Скоропис-Йолтуховський.
ЗУР
опублікувала 12 травня звернення до всіх народів світу, в якому зазначила, що
прагнутиме утворення самостійної держави на землях підросійської України, а
з українських земель у складі Австро-Угорщини – окремої автономної
територіальної одиниці. ЗУР мала на меті представляти перед австрійським
урядом інтереси цілого українського народу, домагатися забезпечення
національних прав українців на окупованих австро-німецькими військами
землях і, зокрема, участі українців в організації там адміністрації,
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шкільництва, церковних справ тощо. У складі ЗУР було утворено правничополітичну, пресову, еміграційну, економічну і культурну секції.
Перша світова війна розколола українські політичні сили. Вони не
розраховували на здатність України самостійно визначити свій подальший
шлях, зважаючи на могутність Австро-Угорщини, Німеччини та Росії. Вони не
усвідомлювали, що перемога будь-якої з воюючих сторін не забезпечувала
українцям відродження їхньої державності. Патріотизм українців по обидва
боки фронту реально працював на Російську й Австро-Угорську монархії.
З початком Першої світової війни український народ був втягнутий у
бойові дії на фронті. Більше 4,5 млн. українців Російської імперії були
мобілізовані в російську армію і понад 300 тис. українців Східної Галичини,
Буковини і Закарпаття – в армію Австро-Угорську. На землях Західної України
відбувались важкі і тривалі бойові операції.
На Південно-Західному фронті війна розпочалася у серпні 1914 року. У
так званій “Галицькій битві”, яка тривала з 23 серпня по 21 вересня 1914 року,
австро-угорська армія була розгромлена, втративши понад 326 тисяч солдатів.
Галичина та Буковина опинилися під окупацією царської Росії.
У березні 1915 року після шестимісячної облоги впала найміцніша
австрійська фортеця Перемишль. Російські дивізії штурмували карпатські
перевали. Однак у квітні 1915 року австро-німецькі війська, прорвавши
Південно-Західний фронт під Горлицею та Тарновом, змусили російську армію
відступати з Галичини.
У 1916 році Галичина і Буковина стали тереном найжорстокіших боїв.
Розпочався відомий наступ генерала Брусилова. Внаслідок багатомісячної
битви чимало районів Галичини, особлива Тернопільщина, були зруйновані
дотла, населення евакуйоване, його господарство та майно – втрачено. Не
менше лиха приніс нашому краєві і червневий наступ російських військ,
кинутих на австро-угорський фронт Керенським у 1917 році. Ця авантюра не
принесла перемоги її ініціаторам, навпаки, закінчилася повною поразкою
російської армії, її відступом за річку Збруч.
Таким чином, територією Західної України проходила південна частина
Східного фронту, де упродовж 1914-1916 рр. відбувалися жорстокі бойові дії.
Серед загиблих, поранених і полонених у ході баїв з обох боків було чимало
українців. Зазнала великої руйнації територія і значних збитків населення
краю, деякі села були стерті з лиця землі. При цьому помітної військової
переваги не досягла жодна з воюючих сторін. Війна набирала ознак
позиційної. Невдоволення війною українців, що воювали в російській армії,
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наростало.
Незважаючи на значну участь у бойових діях у складі російської та
австро-угорської армій, українці так і не дочекалися лібералізації з боку
імперій щодо свого національного статусу. Навпаки, адміністрація в Східній
Галичині, а вона була польською, почала настроювати віденський уряд проти
українців: мовляв, вони ненадійні, їм не можна довіряти в умовах війни, через
їхню зраду австро-угорська армія зазнала поразки. Вже осінню 1914 р.
розпочалися репресії проти мирних людей. У Золочеві було арештовано 150
«зрадників», у Бродах – 60, у Львові – 200. З Буковини до Австро-Угорщини
було вивезено 30 тис. осіб. У Закарпатті в жовтні 1914 р. угорці віддали до
суду 80 жителів Воловця, Скотарського, в Ясині стратили 60 осіб, у
Перемишлі шаблями зарубали 45 осіб. Тисячі ні в чому не повинних українців
відправили в концтабори. Найбільш жахливим був концтабір у Таллергофі. За
приблизними підрахунками, у концтаборах на території Австрії (їх було 8)
померло 12 тис. цивільних осіб із Західної України. Кілька десятків тисяч
українців були розстріляні і повішені жандармами та військовими під час
відступу австро-угорської армії з Східної Галичини.
Царська влада Росії, зі свого боку, розпочала гоніння на наддніпрянських
українців, підозріваючи їх у «сепаратизмі» і «мазепинстві». В січні 1915 р. у
Київському воєнному окрузі відновлено дію Емського указу: мета цього кроку
була чіткою, покінчити назавжди з проявами української національної
свідомості. Було ліквідовано всі українські політичні видання, «Просвіту»,
українські клуби. В Києві, зокрема, заборонили вихід газети ТУП «Рада» та
інших україномовних видань. Їхніх редакторів, зазвичай, висилали за межі
України. М. Грушевський, котрий на початку війни зі Львова повернувся в
Київ, був висланий у Симбірськ (перебував там до вересня 1916 р.).
Особливо жорстокою антиукраїнська діяльність царської влади була в
Східній Галичині й Буковині, що визнавались як тимчасово втрачені раніше
російські території. Крім того, в них вбачалась загроза розповсюдження
українського руху. Російським властям допомагали москвофіли. 29 липня
1914 р. вони створили у Києві «Карпато-Руський освободительний
союз», який виробляв рекомендації щодо боротьби з українським рухом у
Галичині й Буковині. Після того, як російська армія оволоділа у вересні 1914 р.
всією Східною Галичиною, частиною Північної Буковини, почався процес
інкорпорації цих територій до Росії. Вони отримали адміністративний статус
воєнного генерал-губернаторства Галичини, на чолі якого стояв граф
О. Бобринський. Він одразу ж взявся запроваджувати в краї російську мову,
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закони та устрій.
Генерал-губернаторство поділялося на Львівську, Перемишльську,
Тернопільську і Чернівецьку губернії. Всі адміністративні посади займали
військові та цивільні службовці, які прибули з Росії. Вони часто зловживали
своїм становищем, ліквідовували національні товариства, українські школи,
гімназії. Цар Микола ІІ у квітні 1915 р. відвідав Львів, Перемишль, Самбір і
схвалив такий курс місцевої російської влади. У Росію, передусім Сибір,
вивезли тисячі українців, підозрюваних у нелояльності до нової влади. Лише
через Київ упродовж осені 1914 – літа 1915 р. було переправлено на Схід
більше 12 тис. виселенців із Галичини і Буковини. Всього із Західної України в
добровільному чи примусовому порядку переселено сотні тисяч осіб. Від
голоду, пошесних хвороб померли десятки тисяч осіб.
Репресії зазнала греко-католицька церква. 14 вересня 1914 р. був
заарештований і депортований у Суздаль митрополит Андрей Шептицький, де
він перебував до березня 1917 р. За ним до кінця 1916 р. послідувало майже
сто священиків. У Галичину прибуло православне духовенство з Росії, з метою
навернення місцевого населення в православ’я. Загалом у 1914-1916 рр. майже
200 греко-католицьких парафій були перетворені на православні.
На кінець червня 1915 р. російські війська залишили більшу частину
Східної Галичини і Північної Буковини. Більш як 100 тисяч місцевих жителів,
побоюючись репресій з боку австрійської влади, вимушені були відійти з
рідних земель у Наддніпрянську Україну. Повернення австрійської влади не
забезпечило спокою галичанам і буковинцям. Деяких з них звинувачували у
шпигунстві на користь росіян, багато страчували ні в чому не повинних людей.
Таким чином, упродовж 1914-1916 рр. за умов Першої світової війни
українське питання, тобто питання передусім про відновлення української
державності, попри усі вибудови українськими політичними силами можливих
варіантів, залишалося невирішеним. Навпаки, Російська і Австро-Угорська
імперії своєю антиукраїнською політикою в Східній Галичині й Буковині
продемонстрували небажання і неконструктивність у підходах до вирішення
цього питання. Австро-Угорщина разом з Німеччиною в листопаді 1916 р.
дозволила полякам утворити державу, складовою якої мала стати Східна
Галичина. Це означало, що й на землях західних українців, попри всі зусилля
їх політичних кіл, українське питання в умовах війни не буде вирішено.
Реальність була такою, що дії російської армії й чиновників у Східній
Галичині й Буковині призвели до посилення антиросійських настроїв серед
галичан і буковинців, а відновлення Польської держави спричинило
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активізацію українських політичних сил у боротьбі за національну
незалежність. Національне гноблення не зменшилось ні у Наддніпрянській, ні
в Західній Україні, а державність, тим більше соборність українських земель,
попри жертовність українців Сходу і Заходу, не наближалася.
4. Українські Січові Стрільці.
У серпневі дні 1914 р. Головна Українська Рада створила Центральну
бойову управу, яка звернулася до уряду Австро-Угорщини з проханням
дозволити сформувати легіон Українських Січових Стрільців (УСС). Такий
дозвіл було дано. У легіон відправили 16 офіцерів-українців, серед яких були
Дмитро Вітовський, Михайло Баран, Григорій Коссак та ін. До УСС
зголосилося тисячі добровольців. М. Литвин і К. Науменко у книзі «Історія
галицького стрілецтва» (Львів, 1991) називають цифру – 28 тис. осіб. За
іншими відомостями, добровольців налічувалося 6 тис. Проте створення
великого військового українського з’єднання не входило до намірів
австрійської влади, тому було вирішено обмежити чисельність легіону до
2 тис. стрільців. Погано озброєних добровольців (для легіону виділили 1 тис.
гвинтівок застарілої системи Верндля) австрійське командування вирішило
кинути на фронт проти російських військ, що наступали під Радзивилловим, де
на легіон чекала неминуча загибель. Командир Т. Рожанковський виявив
твердість і відмовився виконати наказ, за що був усунений з посади. Натомість
призначили тодішнього директора Рогатинської приватної української гімназії
Михайла Галущинського. Стрільці прийняли 3 вересня 1914 р. у Стрию
присягу й залізницею вирушили на вишкіл у закарпатські села неподалік
Мукачева. Ядро легіону становили активісти довоєнного січового,
сокільського і пластівського руху.
Восени того ж року на Закарпатті було проведено військовоорганізаційне впорядкування легіону УСС, створено десять сотень (по 220 осіб
у кожній), поділених між двома куренями під командуванням Г. Коссака (1-й
курінь) і М. Волошина (2-й курінь) та пів куренем під командою Р. Шухевича.
Наприкінці вересня 1914 р. легіон вступив в оборонні бої з російськими
військами в районі Верецького та Ужоцького перевалів. Ще запеклішими
виявилися бої у листопаді проти корпусів генерала О. Брусилова, які
намагалися пробитися в Карпати. Сотні В. Дідушка, К. Гутковського,
Р. Дудинського, С. Горака, З. Носковського обороняли район Синьовидного,
сотня Д. Вітовського – район Тухольки. За відвагу, виявлену в боях, медаллю
за хоробрість було нагороджено Зенона Носковського, Якова Струхманчука, а
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також легендарних Софію Галечко та Олену Степанівну.
На початку квітня 1915 р. стрілецькі сотні куреня В. Дідушка
зосереджувались у районі гори Маківки, яка була природною перешкодою на
шляху до Угорської низовини, куди проривалися царські війська.
Микола ІІ в той час здійснював поїздку по Галичині, знайомлячись з
новою російською провінцією. Командування Південно-Західного фронту
вирішило ознаменувати «височайший» візит вагомою перемогою. Тому одній з
найкращих в царській армії дивізій під командуванням генерала О. Каледіна
було наказано захопити Маківку. Російські війська 2 квітня розпочали
артилерійським вогнем бої за Маківку, які 1 травня закінчилися штурмом. У
ніч на 2 травня до гори прибув курінь Г. Коссака і повернув утрачені позиції. У
боях на Маківці загинуло 42 стрільці, 76 одержали поранення, 35 потрапили в
полон.
У травні – червні 1915 р. австрійські та німецькі війська прорвали
оборону росіян і змусили їх залишити майже всю Східну Галичину.
Наприкінці серпня курені УСС знову брали участь у запеклих боях на
Тернопільщині, між річками Серетом і Стрипою; 2 листопада 1915 р. стрільці
ліквідували прорив росіян на Бережани. У боях на схилах гори Лисоня полк
УСС втратив убитими, полоненими й пораненими понад тисячу старшин і
стрільців. після цього полк УСС аж до травня 1916 р. перебував у тилу.
Наступ російських військ розпочався у червні 1916 р. Разом з усім
фронтом від Стрипи відступив і стрілецький полк, закріпившись під
Бережанами в районі Лисоні. Два місяці – серпень і вересень – на цьому
рубежі безперервно точилися запеклі бої. Коли ж було розгромлено сусідні
частини, полк УСС опинився в оточенні. півтори сотні старшин і стрільців
полягли у тих боях, близько тисячі потрапили у полон. Решту полку було
виведено в тил. Незважаючи на великі втрати, січові стрільці виявили
мужність і героїзм, уславилися як «залізний» підрозділ. Сам факт існування
УСС, їхня героїчна боротьба мали велике національно-пропагандистське
значення, оскільки сприяли відродженню історичної свідомості і традицій
козацької слави, поширенню ідеї визволення і возз’єднання України.

