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1. Російсько-турецькі війни, поділи Польщі та їх вплив на територіальні зміни 
в Україні. 

Наприкінці XVIII ст. Російська імперія спрямувала свої зусилля на 
завоювання півдня. Тут лежали неозорі причорноморські степи, а також 
морські шляхи, які відкривали доступ до Середземномор’я й світової торгівлі. 
Зрештою спроби прорватися до Чорного моря, на якому панувала Туреччина, 
були зроблені ще наприкінці XVII ст. Це були перші кроки зовнішньополітичної 
діяльності Петра І. Але т.зв. «Азовські сидіння» завершилися невдачею і 
російський самодержець заходився «прорубувати вікно в Європу» через 
Балтійське море, де домінувала Швеція. Російська експансія на південь до 
Чорного моря, яку проводила Катерина ІІ, привела до двох російсько-турецьких 
воєн, що суттєво позначилися на Україні. У 1768–1774 рр. між Росією і 
Туреччиною відбулася перша війна, яка закінчилася підписанням Кючук-
Кайнарджийського мирного договору (1774), за умовами якого Кримське 
ханство оголошувалося незалежною державою. Російська імперія приєднувала 
українські землі у межиріччі Дніпра і Південного Бугу до Чорного моря та 
частину морського узбережжя з фортецями Керч, Єнікале, Кінбурн, Азов. 
Кримське ханство було оголошене незалежним, але фактично потрапило під 
контроль Росії. У 1783 р. Катерина ІІ підписала маніфест, яким оголошувала, що 
Кримський, Таманський півострови і т. зв. «Кубанська сторона» прийняті «під 
державу Російську». Саме перемога Росії у війні з Туреччиною визначила долю 
Запорозької Січі, яку зруйнували, щоб витравити з історичної пам’яті народу, 
навіть, згадку про козацьку вольницю. Землі, що належали Війську 
Запорозькому, були заселені німецькими, грецькими, сербськими колоністами. 
Згадайте Шевченкове: «А на Січі мудрий німець // картопельку садить…». 

 У 1787–1791 рр. відбувалася друга російсько-турецька війна. За Ясським 
мирним договором (1791) було підтверджено приєднання Криму і Кубані до 
російських володінь. До складу Російської імперії переходили також українські 
землі між Південним Бугом і Дністром, таким чином зміцнювалися її позиції на 
півдні України та на всьому північному узбережжі Чорного моря. У ХІХ ст. Росія 
продовжувала свою загарбницьку, експансіоністську політику, в результаті якої 
окремі держави взагалі припинили своє існування, як от Кримське ханство, а 
деякі – Туреччина, перетворилися на другорядні держави. 

 Таким чином, ліквідація Кримського ханства та переможні війни Росії з 
Туреччиною ліквідували ту небезпеку, яка загрожувала Україні з боку цих 
держав-агресорів. Та з другого, це дало змогу Російській імперії зміцнитись, 
розширити свої володіння, утвердитись на Чорному морі і, в той же час, 
знищити останній форпост української державності – Запорозьку Січ та 
приєднати Південну Україну разом з Кримом до своїх володінь. 

 Ще однією державою з якою Україна була пов’язана протягом багатьох 
століть, стала Польща. Починаючи з XIV ст. ці зв’язки здебільшого набували 
характеру польської експансії на українські землі. В трикутнику Україна – Росія – 



Польща, перша, на жаль, здебільшого була об’єктом, а не суб’єктом історичного 
процесу. На історичних шляхах українського і польського народів були й 
періоди, коли російський експансіонізм спричинився не тільки до загарбання 
більшої частини українських земель, а й до поділів Польщі і втрати нею 
національної незалежності. Саме Росія, Австрія та Прусія у 1772, 1793 і 1795 рр. 
провели три поділи Польщі і вона, як національна держава припинила своє 
існування. Внаслідок цього одночасно відбувся черговий перерозподіл й 
українських земель, які свого часу загарбала Польща. 

 Так, за першим поділом Польщі 1772 р. Австрійській монархії дісталася 
Галичина. 1774 року вона загарбала ще й Буковину. Закарпаття ще з кінця ХІ ст. 
захопила Угорщина, яка в останній чверті XVIII ст. входила до складу 
Австрійської монархії. За другим поділом Польщі 1793 р. Росія отримала 
Київське, Брацлавське і Подільське воєводства та східну частину Волинського 
воєводства. А за третім – 1795 р. вона загарбала західну частину Волинського, 
Белзького воєводств, а також українські етнічні землі Підляшшя та Холмщини.  

Тож відбувся третій перерозподіл українських земель іноземними 
загарбниками. Як зазначає І. Крип’якевич: «Україна увійшла знову в період 
бездержавності і мусила пристосуватись до життєвих форм, які накинули їй чужі 
імперії». 

2. Політичне становище та соціально-економічний розвиток України у складі 
Російської імперії та Австрійської монархії. 

Наприкінці XVIII ст. Україна знову стала об’єктом експансіоністської 
політики іноземних держав, цього разу Російської імперії Романових та 
Австрійської монархії Габсбургів. У результаті відбувся черговий, третій, 
перерозподіл українських земель, унаслідок чого Лівобережжя, 
Слобожанщина, Правобережжя та Південь України разом із Кримом 
загарбала Російська імперія. Українські землі у її складі становили близько 80–
85 % усіх етнічних українських територій. Решту – 15–20 %, тобто Галичину, 
Буковину і Закарпаття – захопила Австрійська монархія. З ліквідацією 
Гетьманщини (1764 р.) та Запорізької Січі (1775 р.) – останніх бастіонів 
української державності для України настав період повної бездержавності, який 
тривав 142 роки, до проголошення Української Народної Республіки. 

 Входження України до складу двох імперій визначило загальні 
закономірності політичного становища східно- й західноукраїнських земель. На 
обох частинах України Росія та Австрія проводили колоніальну політику, 
використовуючи давній імперський принцип – «поділяй і володій». Обидві 
імперії були багатонаціональними, але австрійці ніколи не посідали таких 
домінуючих позицій в Австрійській монархії, як росіяни у своїй імперії. Причому 
в усіх сферах суспільного життя: політичних структурах, економіці, культурі, 
релігії. Звідси випливали специфічні особливості політичного становища східно- 
й західноукраїнських земель. Більше того, маємо підстави стверджувати про 



специфіку політичного розвитку кожного з регіонів навіть у рамках однієї 
імперії. Тобто з одного боку, йдеться про певну відмінність двох суспільно-
політичних систем – російської та австрійської. А з другого – про різницю в 
історичному державному досвіді та історичних традиціях населення різних 
регіонів України. 

Українські землі в першій половині ХІХ ст. належали до складу 9 губерній 
Російської імперії. Полтавська та Чернігівська губернії від 1802 до 1835 р. 
становили Малоросійське генерал-губернаторство. У 1836 р. до його складу 
ввійшла Харківська губернія і його центр перенесено з Полтави до Харкова. 
Київська, Подільська, Волинська губернії від 1832 р. належали до складу 
Київського генерал-губернаторства. Катеринославську, Херсонську і Таврійську 
було об’єднано в Новоросійське генерал-губернаторство. Коли 1828 р. до 
Новоросійського генерал-губернаторства приєднали Бессарабську область, 
воно стало називатися Новоросійсько-Бессарабським. Губернії поділялися, 
здебільшого, на кільканадцять повітів. Повіти поділяли ся на волості, у кожній з 
яких налічувалося кілька десятків сіл та інших населених пунктів. За губернські 
та повітові центри найчастіше правили міста. Волосні центри призначали в 
містечках, а іноді – у великих селах. Губернія мала своє губернське правління. 

Характерним для цього періоду було існування кріпосного права в 
сільському господарстві (введено у 1783 р. на Лівобережжі, у 1796р. – на 
Півдні). В першій половині ХІХ ст. більше третини українських селян перебувало 
у кріпосницькій залежності від поміщиків (дворян-землевласників). Кріпосне 
право зобов’язувало селянина-кріпака виконувати певні повинності на користь 
поміщика за користування наданою поміщиком земельною ділянкою 
(наділом). В Україні, де природні умови були сприятливими для сільського 
господарства, повинності для кріпаків передбачали у першу чергу відбування 
панщини,яка могла сягати 5 – 6 днів у тиждень. Інша – частина селян (державні 
селяни) сплачували державі подушний податок. Тягарем для державних селян 
стало існування протягом 1817–1857 рр. військових поселень (кожна селянська 
сім'я повинна була не лише займатися землеробством, але й одночасно 
утримувати 1–2 солдатів). На колонізованих землях Півдня України кріпаків 
було відносно небагато, на Правобережжі, навпаки, кріпацтво мало давні 
традиції. Саме в цьому регіоні антикріпосницька боротьба українських селян 
була найбільш активною. Низька рентабельність кріпосницького господарства 
загрожувала фінансовим крахом державі й потужними соціальними 
потрясіннями. Поміщики в гонитві за прибутками в нових умовах збільшували 
панщину й повинності. Селяни намагалися захищати свої права. 
Антикріпосницькі протести набирали різноманітних форм – від скарг на 
поміщиків і урядовців до масових утеч і великих повстань. У першій чверті 
століття розгорнулася тривала боротьба селян Поділля на чолі з Устимом 
Кармалюком. У 1830–1835 рр. селянський рух під його проводом охопив усе 
Поділля, райони Бессарабії та Київщини. У повстанському русі брали участь 
близько 20 тис. осіб. Протягом двох десятків років боротьби повстанські загони 



на чолі з Кармалюком здійснили по над 1 тис. нападів на поміщицькі маєтки. Чи 
не найгострішим виявом антикріпосницької боротьби селян став рух під час 
Кримської війни, приводом для якого було опублікування маніфесту про 
створення селянського ополчення. Найбільшого розмаху рух набув на Київщині, 
діставши назву «Київська козаччина». У селах поширювалися чутки, що всі, хто 
запишеться до ополчення, стануть козаками. Тобто після запису в «козаки» 
будуть звільнені від кріпацтва, одержать землі й майно, стануть вільними 
хліборобами. Почавшись у лютому 1855 р. у Васильківському повіті, в березні-
квітні цей рух охопив 9 з 12 повітів Київської губернії (понад 500 сіл). На 
придушення «козаччини» в Київську губернію царський уряд кинув регулярні 
війська. 

У першій третині ХІХ ст. розвиток мануфактурної промисловості досяг 
такого рівня, що підготував умови для промислового перевороту. Промисловий 
переворот – це перехід від мануфактури з її ручною ремісничою технікою до 
великого машинного фабрично-заводського виробництва, який забезпечував 
упровадження в промислове виробництво й транспорт системи робочих 
машин,парових двигунів, створення самостійної машинобудівної галузі. У 
соціальному плані провідну роль почали відігравати фабриканти та люди 
найманої праці. На українських землях у складі Російської імперії промисловий 
переворот розпочався у 30–40-х і завершився у 70–80-х роках ХІХ ст. 

Спочатку промисловий переворот виявився в харчовій промисловості. У 
цукровиробництві почали застосовувати машини для подрібнення цукрових 
буряків, гідравлічні преси для сокодобування, парову техніку випарювання й 
згущення цукробурякового соку. Першу цукроварню, яка застосувала парову 
технологію виробництва цукру, було збудовано в 1843 р. промисловою фірмою 
«Брати Яхненки й Симиренко» в селі Ташлику на Черкащині. У 1861 р. на Україні 
налічувалося 229 цукрових заводів: вони давали понад 3 млн. пудів цукру за 
сезон, або близько 80% загальноросійського виробництва. Основна частина 
цукрових заводів була розташована на Правобережжі й Лівобережжі України. 
На першому місці стояла Київська губернія, яка давала 60 % цукру, що 
вироблявся в Україні. Наприкінці 30-х – на початку 40-х рр. ХІХ ст. в Україні 
геологічні експедиції виявили великі поклади високоякісного кам’яного вугілля 
в Донецькому кряжі. Згодом було відкрито поклади залізної руди в околицях 
міста Кривий Ріг, що разом з вугіллям Донбасу поклало початок формуванню 
Донецько-Криворізького промислового регіону. Промисловий переворот 
сприяв економічному зростанню міст. Поряд з ремеслом і мануфактурами в 
містах виникли підприємства фабрично-заводського типу, кількість яких швидко 
зростала. Окрім того, зміни в українській промисловості зумовили збільшення 
чисельності міського населення. Особливо швидко зростали чорноморські 
портові міста. Найбільше значення для морської торгівлі мало заснування у 
1794 р. Одеси. У 1817 р. Одеса була оголошена відкритим, вільним портом 
(порто-франко). Туди було дозволено безмитне ввезення зарубіжних товарів та 
їх безмитний продаж. У 1840-х рр. за кількістю жителів Одеса перевершила 



найбільше місто України – Київ. Від середини ХІХ ст. аж до кінця існування 
Російської імперії за чисельністю населення Одеса поступалася лише Москві й 
Петербургу. Розвиток промисловості зумовив формування нових верств – 
підприємців-буржуазії та вільнонайманих працівників – робітників-пролетаріїв. 

Поразка в Кримській війні засвідчила значне відставання Російської 
імперії від західних держав в економічному та технологічному розвитку. В роки 
війни значно пожвавився антикріпосницький рух українських селян  – «Київська 
козаччина» 1855 р., «Похід у Таврію за волею» 1856 р. Початок селянської 
реформи поклав маніфест Олександра ІІ від 19 лютого 1861 р., відповідно до 
якого скасовувалося кріпосне право. За отриману землю, селяни мали 
виплачувати поміщикам гроші (викуп). На користь поміщиків забиралися ліси, 
луки тощо. Як наслідок, у 1861–1864 рр. Україною прокотилися селянські 
виступи, які збіглись у часі з новим польським повстанням. Проте вияви 
селянського невдоволення були придушені. Селянська реформа уряду 
Олександра ІІ відкрила шлях до інших ліберальних перетворень 60–70-х років 
ХІХ ст. (військової, фінансової, судової, шкільної, земської та міської реформ), 
які дали змогу російській імперії скоротити відставання між нею та провідними 
державами світу, насамперед у галузі економіки. Так, відходив у минуле 
рекрутський набір з його 25-річною солдатчиною. Запроваджувалася загальна 
військова повинність для всіх чоловіків, які досягли 20-річного віку. Термін 
служби становив 6 років (на флоті – 7 років). Росія отримувала масову армію 
нового типу, у якій офіцерами були здебільшого дворяни. Було створено 10 
військових округів, з яких три розташовано в Україні (Київський, Одеський, 
Харківський). Створено Державний банк, відбулися помітні зміни в системі 
оподаткування, які сприяли оздоровленню фінансової системи, проте основний 
тягар податків лягав, які і раніше, на плечі трудящих мас. Судова реформа мала 
на слід ком запровадження основних принципів буржуазного права: 
формальна рівність усіх громадян перед законом, змагальний характер 
процесу, гласність та незалежність суд дів. Але запровадження нової судової 
системи було непослідовним: збереглися волосні суди для селян, обмеженими 
були й гласність процесів і незалежність суддів від адміністрації. Дуже 
важливою була земська реформа, яка дала поштовх відродженню традицій 
місцевого самоуправління. Трохи пізніше вона була доповнена міською ре 
формою, яка запроваджувала нову систему установ – міські думи та управи. 

Скасування кріпосного права відкрило можливості для розвитку 
промисловості (розширився ринок дешевої робочої сили). Іншим фактором 
індустріалізації була урядова політика, спрямована на подолання економічної 
та військової відсталості імперії (були створені дуже сприятливі умови для 
іноземних інвестицій). Індустріалізація України розпочалась зі швидкого 
розвитку залізниць. У 1865 рр. побудована залізнична лінія Одеса–Балта. 
Протягом 70-х років – створення системи залізничного сполучення в Україні. 
Станом на 1880 р. залізничний транспорт з’єднав між собою найбільші міста 
України. В 70-х роках ХІХ ст. почався стрімкий розвиток вугільної промисловості. 



У 1870–1900 рр. – видобуток вугілля зріс на 1000 %. Поширення у 1880-х рр. 
залізниць, поява дешевого вугілля, у поєднанні з державною підтримкою 
інвестицій створили умови для розвитку металургії. Держава гарантовано 
купувала металургійну продукцію за високими цінами, що зумовлювало 
зростання видобутку руди в Україні в 1870–1900 рр. Сприятливий інвестиційний 
клімат призвів до того, що власниками більшості підприємств були іноземні 
компанії. Соціальними наслідками реформ були: поява та кількісне зростання 
робітничого класу (великою мірою російськомовного), урбанізація. 

 Наприкінці ХІХ на початку ХХ ст. Україна перетворювалася на потужний 
центр виробництва сільськогосподарської продукції не лише в Російській 
імперії, а й на світовому ринку. Так, частка експорту української пшениці 
становила 90% обсягу експорту цієї культури всієї імперії. До того ж, в Україні 
збирали 43% світового врожаю ячменю, 20% – пшениці та 10% кукурудзи. У 
1906 р. Донбас давав 73% усього видобутку кам’яного вугілля, а в 1913 – 78%. 
Цього ж року Україна виробляла: 81% – цукру, 72,34% –залізної руди, 69% – 
чавуну, 63% – соди, 58% – сталі, 57% – прокату, 50% – сільськогосподарських 
машин, 50% – тютюну, 40% – паровозів. 

 В той же час, розвиток промисловості України в системі економіки 
Російської імперії мав ряд недоліків, зокрема: територіальна 
диспропорційність промислового розвитку різних регіонів України, 
гіпертрофована увага важкій індустрії, гальмування частини галузей легкої 
промисловості, розвиток насамперед видобувної промисловості й 
відсутність замкнутих технологічних циклів. Достатньо сказати, що лише 15% 
українських промислових підприємств виробляли готову продукцію. До речі, ці 
тенденції економічного розвитку України збереглися і в т. зв. радянські часи.  

 Розгортання буржуазних реформ і завершення промислового перевороту, 
що відбувалося в другій половині ХІХ ст. суттєво змінили соціальну і 
національну структуру українського суспільства. Поряд з традиційними станами 
феодального суспільства – селянами і поміщиками (землевласниками), 
виникають нові – пролетаріат і буржуазія. Як зазначає О. Бойко, робітничий клас 
України формувався як складова частина загальноросійського пролетаріату. 
Порівняно із західноєвропейським він сформувався пізно й відповідно із 
запізненням вийшов на політичну арену. Його характеризували важке 
економічне становище, політичне безправ’я, багатонаціональний склад, 
значний відсоток молоді. У своїй сукупності ці особливості визначили політичне 
обличчя та специфіку психологічного складу вітчизняного пролетаріату, 
стимулювали розвиток революційності та радикалізму. Додамо – це визначило 
також його слабкий зв’язок з національним рухом. Суттєво відрізнялась від 
західної буржуазія України. Вона була тісно пов’язана з поміщицьким 
землеволодінням, консервативною і вірнопідданою царизму, ще більше, ніж 
робітництво – багатонаціональною. Крім української (Терещенки, Харитоненки, 



Яхненки, Семиренки, Алчевські), вагоме місце серед буржуазії займали й 
росіяни, євреї, французи, англійці, бельгійці, німці. 

 У другій половині ХІХ ст. формується інтелігенція України. Відповідно до 
перепису 1897 р. до цієї верстви в Україні належало 4,1% населення. Але 
більшість інтелігенції була неукраїнського походження: лише 16% юристів, 25% 
вчителів і тільки 10% письменників були українцями. Українська нація 
формувалася й розвивалася переважно як селянська. За даними перепису 
1897 р. 74% населення України становили селяни. Найбільшою була їх частка на 
Лівобережжі (80,9%), Правобережжі (76,9%) і лише на Півдні України (56%). У 
містах проживало тільки 16% українського населення. Наприкінці ХІХ ст. частка 
українців на їх рідній землі зменшилася з ≈ 90% до 80%. В той же час 
збільшилася частка росіян – 12%. За національним походженням робітничий 
клас: серед шахтарів – росіяни – 70%, металістів – 69%, на залізничному 
транспорті – 48,8%. У цілому серед робітничого класу українці становили 
близько 70%. Національний склад робітництва України суттєво впливав на 
розвиток боротьби за незалежність України на наступних етапах. У східних і 
південних регіонах, де в містах переважав російськомовний елемент, серед 
робітництва панували промосковські настрої.  

 У складі Австрійської монархії українські землі не становили окремої 
адміністративної одиниці. Галичина, яка перейшла до складу Австрійської 
монархії в 1772 р., разом з частиною польських земель була виділена в окрему 
провінцію з центром у Львові. Після неодноразових територіальних змін ця 
провінція отримала назву Королівство Галичини та Лодомерії.  

Іншим західноукраїнським регіоном, який потрапив під владу Австрії, 
була Північна Буковина. У краї було запроваджено систему військового 
управління, яка діяла до 1786 р. Від 1787 по 1849 р. Північна Буковина ввійшла 
до складу Королівства Галичини та Лодомерії як 19 округ. Управляв Буковиною 
окружний староста, підзвітний галицькій адміністрації. Від 1779 р. 
адміністративним центром Буковини стало місто Чернівці. У Хотинщині, що 
перебувала до 1812 р. в складі Туреччини, всю повноту влади мав турецький 
паша. У 1806–1812 рр. нею керували російські військові, з 1812 р. – належала до 
складу Бессарабії. 

Закарпатська Україна від кінця XVII ст. перебувала у складі Австрії. Всі 
адміністративні органи влади краю були підпорядковані Пожонському 
(Братиславському) намісницькому управлінню Угорського королівства, яке 
поділялося на чотири комітати (жупи). Адміністративну, фінансову й судову 
владу здійснювали призначені цісарем жупани. Українці у її складі займали 
шосте місце за чисельністю. Будучи монархією багатонаціональною, Австрія 
теж проводила класичну імперську політику – «розділяй і володій», але в цій 
політиці мали місце специфічні особливості, які проявлялися передусім у тому, 



що порівняно із польською окупацією, за австрійського панування життя 
західних українців стало більш регламентованим. 

Проводячи політику освіченого абсолютизму Марія-Терезія та Йосиф II 
здійснили реформи, спрямовані на підвищення освітнього рівня та зрівняння 
мешканців у правах. Приєднані до імперії західноукраїнські землі зазнали 
значного реформаторського впливу. Реформи охопили сільське господарство, 
церкву й освіту. 

Протягом 1774–1776 рр. Марія-Терезія докорінно змінила становище 
греко-католицької церкви. Саме вона ухвалила новий офіційний термін «греко-
католики», який мав підкреслювати рівність між «грецьким» і «римським» 
віросповіданнями. У 1781 р. Йосиф II зрівняв управах усі церкви імперії. У 
1808 р. після 400-літньої перерви була відновлена Галицька митрополія. У 
1774 р. у Відні при церкві Святої Варвари засновано греко-католицьку семінарію 
– Барбареум. Замість закритої єзуїтської академії в 1784 р. відкрито Львівський 
університет. У 1774 р. була проведена освітня реформа, яка передбачала 
запровадження шкіл трьох типів (однокласні парафіяльні, трикласні, 
чотирикласні). У 1782 р. Йосиф II скасував особисту залежність селян від 
поміщиків. Було чітко визначено максимальні розміри панщини: три дні на 
тиждень і 156 днів на рік. Сільським громадам поверталося право 
самоврядування та обрання сільських старост. Був також виданий декрет про 
вільне право сільських громад користуватися громадськими землями: лісами, 
пасовищами, ріками, ставами. Селяни нарешті отримали в постійне 
користування земельні наділи, які вони утримували й обробляли. Проте ці 
землі не стали повною власністю селян. Вони не мали права їх заповідати, 
подарувати чи продати без дозволу пана. Австрійський уряд також заохочував  
запровадження нових методів обробітку землі, підтримував розвиток ремесла 
й торгівлі та ін. Реформи, проведені Габсбургами, позитивно позначилися на 
соціальному та національному становищі українського селянства й духовенства. 
Надзвичайно вагомим стало юридичне зрівняння селян і поміщиків. Оскільки 
соціальний конфлікт між ними залишився, селяни все частіше зверталися по 
захист до закону, а не до зброї. До середини XIX ст. в Східній Галичині 
практично не було села, яке б не судилося зі своїм поміщиком. Реформи, 
позначившись на становищі селян і греко-католицького духівництва, 
спричинили виникнення в їхньому середовищі настроїв наївного монархізму, 
які зберігалися аж до кінця існування Австрійської імперії. Від часу проведення 
Габсбургами реформ, спрямованих на зростання освітнього рівня та зрівняння 
підданих у правах, українське селянство й особливо духівництво утвердилися в 
новому соціальному становищі й почали виховувати в собі іншу мораль, нове 
бачення світу і свого місця в ньому. Однак наступники освічених монархів 
відійшли від курсу їхніх реформ. Вони розглядали українські землі лише як 
джерело сировини і дешевих продуктів харчування для імперії та ринок збуту 
готових товарів. Східна Галичина в планах австрійського уряду мала стати 
внутрішньою колонією економічно розвинутих західних австрійських провінцій. 



Початок 1848 року ознаменувався низкою буржуазно-демократичних 
революцій у Франції, Італії, Німеччині, Австрії. Їх невід'ємною складовою стали 
визвольні рухи багатьох національно-поневолених народів Східної і 
Центральної Європи. Звідси пішла назва революції — «Весна народів». Не 
залишалася осторонь і Австрійська імперія. 13 березня з’явилися  перші вуличні 
барикади у Відні, а через два дні було проголошено першу австрійську 
конституцію. 

Революційні події надали широкого розмаху національно-визвольному 
руху в Східній Галичині. Враховуючи настрої народних мас, уряд монархії 
Габсбургів змушений був остаточно ліквідувати панщину. З цією метою 16 
квітня 1848 р. цісар підписав спеціальний патент, за яким скасування панщини 
на галицьких землях сталося майже на п'ять місяців раніше, ніж в інших 
частинах імперії. Основою реформи був викуп селянських земель державою, 
який селяни мали відшкодувати протягом 40 років, починаючи з 1858 р. 
Поміщиків звільняли від усяких обов'язків щодо своїх колишніх підданих — 
захищати їх у судах, допомагати у важких випадках тощо. 

У результаті реформи в Східній Галичині виникло близько 375 тис вільних 
селянських господарств. Та при проведенні реформи не було впорядковано 
права на володіння лісами та випасами. Це згодом викликало нескінченні 
судові процеси, спричинило руйнування селянських господарств. За 
поміщиками залишалися деякі феодальні привілеї, зокрема право пропінації, 
що на довгі роки виступало причиною різних непорозумінь і справедливого 
незадоволення селянських мас. Викупні платежі, втрата лісів і пасовищ, інші 
залишки кріпацтва лягли важким тягарем на плечі бідноти, яка бунтувала, 
шукала справедливості в цісаря, а нерідко топила горе в горілці. Навесні та 
влітку 1849 р. масові виступи, під час яких селяни самочинно повертали 
захоплені поміщиками громадські землі, ліси і пасовища, охопили понад 100 сіл 
Східної Галичини. Шляхта, зі свого боку, насилала на «непокірних» поліцію і 
війська, які придушували селянські заворушення.  

Незважаючи на недоліки, скасування панщини було визначною подією. 
Український селянин нарешті ставав господарем на своїй землі, у ньому 
поступово пробуджувався потяг до громадського та національного життя.  

Під впливом революційних подій у Західній Європі (т.зв. «Весни народів») 
19 квітня 1848 р. від імені всіх українців Галичини на ім'я цісаря подано петицію 
з низкою демократичних вимог. Уже 2 травня 1848 у Львові виникає перша 
легальна політична організація українців Галичини – Головна руська рада. 
Головою був обраний єпископ Г.Яхимович, заступниками – канонік 
М.Куземський і юрист І.Борисикевич. Друкованим органом Головної руської 
ради стала «Зоря Галицька» – перша у Львові газета українською мовою. ГРР 
репрезентувала і відстоювала інтереси українського краю перед центральним 
урядом у Відні. У відозві до народу від 10 травня 1848 висловилася за підтримку 



демократичних реформ і забезпечення вільного національного розвитку 
галицьких українців як частини 15-мільйонного українського народу у складі 
Австрійської конституційної монархії, передбачаючи її очікувану перебудову на 
федеративних засадах. З метою реалізації своєї програми ГРР в петиціях до 
імператора Франца-Йосифа I, парламенту і уряду домагалася поділу Галичини 
за етнічним принципом і надання її східній частині національно-територіальної 
автономії з її об'єднанням в самостійну адміністративно-політичну одиницю з 
українським Закарпаттям; вживала заходів для створення збройної 
репрезентації українців у вигляді національної гвардії в містах, селах 
самооборони на Прикарпатті та Батальйону руських гірських стрільців; висунула 
вимогу навчання в усіх навчальних закладах краю рідною мовою і домоглася 
запровадження 1848 навчання українською мовою в народних школах та 
викладання цієї мови як обов'язкового предмету в гімназіях, відкриття на поч. 
1849 кафедри української мови і літератури у Львівському університеті; 
скликала перший з'їзд укр. інтелігенції у Львові – Собор руських учених 1848, 
під час якого засновано Галицько-руську матицю – т-во для видання 
популярних книг для народу; ініціювала заснування Народного дому у Львові – 
осередку культ. і наук. життя українців міста і краю; започаткувала видання 
україномовної періодичної преси, першою ластівкою якої стала «Зоря 
Галицька»; спричинила створення близько 50 місцевих руських рад у Галичині – 
осередків громадського, політичного та культурного життя; забезпечила 
вироблення й утвердження нац. символіки: синьо-жовтого прапора, герба – 
золотого лева на синьому полі, нац. гімну, яким на 2,5 десятиліття стала пісня на 
слова І. Гушалевича «Мир вам, браття»; маніфестувала і відстоювала 
самостійницькі спрямовування галицького українства на міжнародному рівні: у 
віденському парламенті, на Слов'янському з'їзді в Празі 1848 та в 
німецькомовній пресі Відня, Праги. Визначними подіями стали відкриття 
1848 р. першої в Галичині української читальні (в Коломиї) та заснування 1849 р. 
з ініціативи Головної руської ради на народні кошти Народного дому у Львові. 
Схваливши селянську реформу 1848 в Галичині, на Буковині і Закарпатті, ГРР 
виступила на захист економічних інтересів селянства, домагалася від 
центральних органів влади створення авторитетних комісій для справедливого 
полагодження скарг сільських громад на масове захоплення дідичами 
селянських земель. Діяльність ГРР натрапляла на активну протидію Центральної 
ради народової. Неоднозначним було ставлення до неї місцевих і центральних 
органів австрійської влади, які йдучи на вимушені поступки українцям з мовно-
культурних питань, вони всіляко намагалися знешкодити політичні направлення 
українців. З реставрацією абсолютизму в 1850-х рр. ГРР поступово згорнула 
свою діяльність і 1851 була розпущена. Революція спричинила активізацію 
громадських рухів у Північній Буковині. У краї спалахнуло селянське повстання 
під проводом Лук’яна Кобилиці. Посилився рух за збереження адміністративно-
політичної єдності Буковини з Галичиною. Одначе він не досяг мети: за 
конституцією 1849 р. Буковину було проголошено окремим коронним краєм з 
своїм сеймом та адміністрацією. 



Таким чином, наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. попри несприятливі 
обставини, насамперед через поділ України кордонами чужих держав, на 
Наддніпрянщині та Наддністрянщині розпочалися процеси, які сприяли 
зростанню національної свідомості, активізації національного руху, що 
проявилося зокрема у виникненні Руської трійці та Кирило-Мефодіївського 
братства. 

 Отже, криза феодально-кріпосницької системи в Україні, одним з проявів 
якої був могутній селянський рух, активізація національного руху, який 
поступово від культурно-просвітніх форм переходив у стадію політизації, 
поширення ідей Просвітництва і Романтизму, участь українців у 
чужонаціональних таємних організаціях зумовили значне піднесення суспільної 
думки та суспільно-політичного руху. Має рацію історик Я. Грицак, який 
наголошує, що центральною темою новітньої української історії є формування 
модерної української нації. 

 Тоді, коли поляки боролися за відновлення великої Речі Посполитої, а 
росіяни розв’язували проблеми соціального реформування та національної 
уніфікації населення імперії, українці, не маючи власної державності, ні нової 
політичної еліти у формі аристократії, змушені були вирішувати завдання 
збереження національної ідентичності. Значну роль у цьому відіграли 
суспільно-політична діяльність, теоретична спадщина та творчість членів 
«Руської трійці» та «Кирило-Мефодіївського братства». 

3. Національне відродження в Україні, його зміст та основні етапи. «Руська 
трійця», Кирило-Мефодіївське товариство. Маркіян Шашкевич. Тарас 
Шевченко. 
 У найбільш критичні періоди української історії, коли на карту було 
поставлено саме існування народу, як самодостатньої, окремішньої етнічної 
одиниці, в українському суспільстві відбувалася мобілізація сил, що не давали 
народові остаточно зникнути, асимілюватись, розчинитись в чужонаціональній 
стихії. 

 «…Приблизно в одному часі, – пише В. Шевчук, на Україні з’являються два 
епохальні твори, які для самооздоровлення нації мали виняткову вагу: «Енеїда» 
Івана Котляревського, яка розбудила українців емоційно… та «Історія Русів», яка 
дала підстави до національного пробудження в освічених сферах суспільства».  
Як зазначає С.Плохій «Разом із Котляревським народилася нова література. Ця 
мова отримала свою першу граматику 1818 року, коли була видана «Граматика 
малоросійського наріччя» Олексія Павловського. Наступного року вийшла з 
друку перша збірка українських народних пісень, видана Миколою Церетелі 
(Цертелєвим)».  

«Історія Русів» стала першою політичною історією України. Авторство цієї 
праці з історії українського козацтва приписують православному архієпископу 
XVIII століття Георгію Кониському, але справжній автор (чи автори) походив з 



нащадків козацької старшини в Стародубському полку колишньої Гетьманщини. 
Автор «Історії» був стурбований нерівністю між козацькими старшинами та 
російським дворянством і в більш широкому сенсі доводив рівність між Малою 
та Великою Росією — ця стара тема вже була представлена в козацьких творах 
XVIII століття, але тепер була порушена в той спосіб, що більше відповідав 
настроям епохи романтизму та ранньому націоналізму. «Історія Русів» 
зображувала козаків як окрему народ-націю та прославляла їхнє минуле, 
описуючи героїчні вчинки українських гетьманів, їхні битви та смерть від рук 
ворогів.  

Саме історична наука стала важливим фактором формування й 
поширення національної самосвідомості. Власне наприкінці XVIII ст. 
з’являються дослідники з високою, часто європейською освітою, які у своїх 
дослідженнях не просто висвітлювали ті чи інші факти історичного минулого 
України, а й єднали людей відчуттям спільності їхньої історичної долі, 
викликали любов до своєї Батьківщини, до її славної та трагічної історії. Помітне 
місце серед цих дослідників займали О. Шафонський, О. Рігельман, 
Я. Маркович, П. Симоновський, М. Маркевич та ін. 

 Важливу роль у створенні передумов для національного відродження 
відіграли наукові центри українознавства: Харківський колегіум та Харківський 
університет, Ніжинський ліцей, Одеське товариство історії та старожитностей, 
Київський університет, Київська археографічна комісія.  

Місцем народження українського романтизму став Харків, де 1805 року 
імперський уряд заснував університет, запросивши на вакантні місця 
професорів з усієї імперії. Бути професором у ті часи означало виявляти 
цікавість до місцевої історії та фольклору, а Харків мав багаті традиції. Він був 
адміністративним та культурним центром Слобідської України, заселеної 
українськими козаками й селянами-втікачами за часів Богдана Хмельницького. 
Наприкінці XVIII і на початку XIX століття ця земля часто згадується як «Україна». 
Не дивно, що перший літературний альманах, який почав видаватися там 1816 
року, мав назву «Украинский вестник». Хоча він і видавався російською, до 
друку приймали й україномовні тексти, а на його сторінках автори 
обговорювали питання української історії та культури. 

Окуповані польськими, угорськими та румунськими поневолювачами,  
втративши національну державність, відірвані протягом століть від основного 
етнічного материка, західноукраїнські землі перебували в особливо важкому 
політичному, соціально-економічному і духовно-культурному становищі. Тому 
національне Відродження мало тут свої специфічні особливості, відбувалося із 
певним хронологічним запізненням і протікало не в таких яскраво виражених 
формах, як на східноукраїнських землях. Та, незважаючи на це, на поч. 30-х рр. 
на західноукраїнських землях теж відбувався процес демократизації 
громадсько-культурного життя, перехід від доби Просвітництва до Романтизму. 



Романтизм, із його орієнтацією на націю, поступово перетворився на провідний 
напрям духовного життя суспільства.  

 Центрами національного руху на західноукраїнських землях були: 
наприкінці XVIII ст. – Львів, на початку XIX ст. – Перемишль і з кінця 20-х – 
початку 30-х років XIX ст. – знову Львів. 

Перша хвиля національного відродження в Галичині пов’язана з 
діяльністю перемишльського культурно-освітнього осередку, що сформувався 
навколо греко-католицьких єпископів Михайла Левицького та Івана 
Снігурського. До цього осередку належали Іван Могильницький, Іван 
Лаврівський, Йосиф Левицький та інші. Учасники гуртка виявляли інтерес до  
української історії, дбали про піднесення українського шкільництва. 
І. Могильницький був, зокрема,автором першої в Галичині «Граматики» 
української мови та наукового трактату «Відомість о руськім язиці». Інтерес до 
національної історичної спадщини й мови та усної народної творчості почали 
виявляти й представники духівництва в інших західноукраїнських землях. 
Іоанникій Базилович, чернець Мукачівського монастиря, став автором першої 
наукової праці з історії Закарпаття – «Короткого нарису фундації Федора 
Коріатовича». Згодом фундаментальну шеститомну «Історію карпатських 
русинів» створив відомий учений-славіст і церковний діяч Михайло Лучкай. Він 
був також автором першої в західноукраїнських землях друкованої 
порівняльної «Граматики слов’яно-руської мови», у якій,подібно до 
перемишльських діячів, висловлювався за церковнослов’янську мову в її 
карпато-українській редакції як літературну мову закарпатських українців. На 
Буковині першу спробу друкувати українські пісні кирилицею зробив Іван 
Велигорський. Проте його наступники на буковинській літературній ниві 
продовжували вживати стару книжну мову. 

Утвердження ідеї створення літературної мови на народній основі 
пов’язане з діяльністю «Руської трійці»: «...їх було троє. Один з них — 
енергійний, наполегливий, сміливий, готовий на самопожертву, на подвиг ...Це 
— Маркіян Шашкевич. Другий — людина палкої вдачі, з широким польотом 
фантазії. Прагнув рішучих дій. Це — Іван Вагилевич. Третій — ініціативний, 
діловий, працелюбний. Водночас — поміркований і обачний ... Це Яків 
Головацький». Усі, вихованці Львівської греко-католицької семінарії. 
Навчаючись у духовній семінарії у Львові, як згадував Я. Головацький, вони 
часто зустрічалися, дискутували, критикували, розмовляли про літературу, 
народність, історію, політику. У процесі самоосвіти зросли духовні запити 
юнаків, розширювалося коло опрацьованих ними історичних джерел та 
літератури. Особливу увагу «Руська трійця» приділяла вивченню джерел з 
історії України: «Повісті временних літ», «Львівського літопису», «Слова о полку 
Ігоревім», «Історії Малої Росії» Д. Бантиш-Каменського, праць Д. Зубрицького, 
Я. Длугоша, М. Стрийковського. Особливий інтерес і захоплення викликають у 
них твори нової української літератури – І. Котляревського, Г. Квітки-



Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, М. Костомарова, П. Куліша, 
Т. Шевченка  

 Учасники «Руської трійці» уважно стежили за сучасними їм суспільно-
політичними рухами й, узявши до уваги найбільш поширені й актуальні на той 
час ідеї Просвітництва і Романтизму, створили на їхній основі світ власних 
ідейно-естетичних цінностей і започаткували новий етап у розвитку суспільно-
політичного руху, в т.ч. національного й культурного. 

 Інтенсивне опрацювання «Руською трійцею» величезного масиву 
документальних джерел, різноманітної літератури, їх осмислення, обговорення, 
мандрівки рідним краєм, непересічний талант дослідників і письменників 
зреалізувався у власних працях та творах. Поява рукописної поетичної збірки 
«Син Русі» (1833 р.) була закономірним результатом багатогранної праці її 
авторів. Поетичні рядки М. Шашкевича «Разом к світлу, други жваві» стали 
девізом діяльності «Руської трійці» протягом десятирічного періоду її існування. 
Рукописна, не призначена до друку, збірка «Син Русі» стала першим виявом, 
свідченням громадсько-культурної діяльності гуртка, що сформувався навколо 
М. Шашкевича. 

 У 1834 р. «Руська трійця» підготувала до друку збірку «Зоря». До збірки, 
яку відкривав портрет Б. Хмельницького, увійшли вірші М. Шашкевича, серед 
яких твори на історичну тематику: «Болеслав Кривоустий під Галичем», «О, 
Наливайку», життєпис Б. Хмельницького, написаний М. Шашкевичем, його вірш 
«Хмельницького обступлення Львова», оповідання «Олена» – про опришків; 
поезії І. Вагилевича і Я. Головацького, цикли народних пісень тощо. За своїм 
змістом збірка практично засуджувала режим шляхетської сваволі та іноземне 
поневолення, схвалювала боротьбу українського народу за національну і 
соціальну свободу, возвеличувала національних героїв – Б. Хмельницького, 
С. Наливайка та ін. 

 Після заборони «Зорі», «Руська трійця» вирішила обійти львівську 
цензуру і видати свій альманах в Угорщині, де цензура була менш суворою. 
Я. Головацький мав приятельські зв’язки з багатьма слов’янськими діячами. 
Цього разу альманах було вирішено назвати «Русалка Дністрова», що мало 
символізувати Наддністрянщину, Галицьку Русь – складову частину всієї Русі-
України. Саме так, до речі, зрозумів цю назву угорський цензор, який 
розшифрував її у перекладі на латинську як «Русинка з-над Дністра». До збірки 
було включено матеріали із забороненої «Зорі», крім найбільш політично 
загострених, а також деякі нові. Епіграфом до книги стали слова Я. Коллара: «Не 
тоді, коли очі сумні, а коли руки діяльні, розцвітає надія». 

 «Русалка Дністрова» вийшла наприкінці 1836 р., хоч на титулі стоїть 
1837 р., у Будимі (Будапешті) накладом 1 тис примірників. Як зазначає 
Ф. Стеблій: «…так, у Галичині вперше з’явилась народна книга, ластівка нової 
демократичної культури на західноукраїнських землях. Своєю живою народною 



мовою, фонетичним правописом, усім своїм змістом «Русалка Дністрова» була 
виявом протесту проти феодальної та клерикальної реакції, проти реакційної 
політики денаціоналізації і штучного розчленування українського народу. Це 
був сміливий виступ на захист права народу на свою мову і культуру, заклик до 
згуртування патріотичних сил для праці на благо народу, для розвитку 
національної культури на демократичних засадах».  

 Отже, для цих молодих людей, які в умовах поневолення відважилися 
висловити свої національні переконання, за що були поставлені під нагляд 
поліції і занесені у т. зв. «чорні списки» політично неблагонадійних, 
розпочалися довгі роки поневірянь. У нестерпних умовах постійної матеріальної 
скрути і поліцейських переслідувань, розкидані життям у різні боки, вони 
прагнули підтримувати між собою творчі зв’язки та продовжували свою 
літературну, наукову і публіцистичну діяльність. Але після смерті М. Шашкевича 
у 1843 р., шляхи І. Вагилевича та Я. Головацького розійшлися – одного в 
польський, іншого – російський бік. 

 Внесок «Руської трійці» в духовну скарбницю українського народу 
надзвичайно вагомий і багатогранний. Крім започаткування нової 
демократичної літератури, на західноукраїнських землях М. Шашкевич, 
І. Вагилевич та Я. Головацький залишили пам’ятний слід на ниві етнографії та 
фольклористики, історіографії та археографії, мовознавства та педагогіки, 
перекладацтва та публіцистики. Її члени брали активну участь у таємних 
організаціях початку 30-х років, пропагували демократичні, національні ідеї. 
Публікацією історіографічних джерел, зразків пісенної творчості та народного 
епосу – від «Історії Русів» і козацьких літописів до творів Шевченка, інших 
романтиків, історіософських роздумувань Шашкевича – бачимо цей почин 
українців. Власне фольклорними творами розкривалася глибока духовність 
народу; історичними джерелами обґрунтовувалась його самобутність; 
літературною творчістю засвідчувався національний талант; широкі можливості 
української мови реалізовувались у літературі та науці. Політичне й культурне 
становище, у якому опинилася Україна, покраяна кордонами між чужинськими 
державами, спонукала «Руську трійцю» до роздумів над історією краю, долею 
народу, явищами духовності, над зв’язком людини із суспільством, 
національного і загальнолюдського. Так у суспільній свідомості визрівали ідеї 
нового світосприйняття, народна свідомість робилася чинником національного 
самопізнання, формувалася ідея нації, національний характер. 

 Заснування нового університету в Києві (1834) (третього на українських 
землях після Львівського й Харківського) було важливим поворотним пунктом в 
історії регіону. Основною метою університету була підготовка місцевих кадрів 
для поширення російського впливу й пропаганди російської самосвідомості на 
Правобережжі. Крім того, уряд створив археологічну комісію, завданням якої 
був збір та публікація рукописів і документів, які мали встановити, що  
Правобережна Україна, Поділля та Волинь історично були російськими 



землями. Усе почалося, як і планувалося. Місцеві таланти, в основному 
нащадки козацьких старшин та сини священиків і дрібних урядовців з 
колишньої Гетьманщини, приїхали до Києва, щоб долучитися до роботи нових 
інституцій та взяти участь в інтелектуальній боротьбі з традиційними 
польськими ворогами козацтва. Але до кінця 1840-х років імперська влада 
опинилася в небезпечній для неї ситуації: університет та археографічна комісія, 
задумані як бастіони боротьби з поляками за російську самосвідомість, стали 
розсадниками нової самосвідомості й нового націоналізму.  

На середину 40-х років ХІХ ст. в Україні склалися об’єктивні та суб’єктивні 
передумови для виникнення першої нелегальної політичної організації, що 
стало кульмінацією національного Відродження, яке розпочалося в Україні ще 
наприкінці XVIII ст.. Тобто йдеться про політичні передумови, які полягали, з 
одного боку, в шовіністично-централізаторській політиці Російської імперії та 
відповідній реакції національно свідомої частини українського суспільства, яка, 
пройшовши добру школу російських та й частково польських нелегальних 
організацій, у 40-х рр. ХІХ ст. дозріла до створення своєї національної політичної 
нелегальної структури. З другого боку, існували також соціально-економічні 
передумови, насамперед наявність кріпосного права та панщини, необхідність 
ліквідації яких теж добре усвідомлювали учасники національного руху. По-
третє, збереження національної ідентичності, національної культури, духовності 
теж було важливим завданням, яке ставили перед собою учасники 
національного руху.  

 У грудні 1845 р. – січні 1846 р. у Києві сформувалося Кирило-Мефодіївське 
товариство – перша політична нелегальна українська організація, яка відіграла 
важливу роль у політизації українського національного руху, його 
організаційному становленні , виробленні перших національних організаційних 
статутних та програмних документів, розгортанні практичної діяльності.  

 Організаторами Кирило-Мефодіївського товариства були: професор 
історії Київського університету Микола Костомаров (1817–1885), службовець 
канцелярії Київського, Волинського і Подільського генерал-губернаторства 
Микола Гулак (1817–1899), учитель Полтавського кадетського корпусу Василь 
Білозерський (1825–1899). Це, так-би мовити, були фундатори товариства. 
Незабаром до нього увійшли: письменник, учений і педагог Пантелеймон Куліш 
(1819–1897), Тарас Шевченко (1814–1861), полтавський поміщик, педагог і 
журналіст Микола Савич (1808–1892), історик і педагог Олександр Тулуб (1824–
1872), педагог Дмитро Пильчиков (1821–1893), студенти Київського 
університету – етнограф-фольклорист Панас Маркович (1822–1867), поет-
перекладач Олександр Навроцький (1823–1892), громадсько-культурний діяч, 
педагог Іван Посяда (1823–1894), поет і публіцист, учений Георгій Андрузький 
(1827– р. с. невід.). Основу товариства складали ці 12 осіб, хоча дослідники 
зауважують, що прихильниками його ідей, які підтримували доволі тісні зв’язки 
із «братчиками», було близько сотні людей. Щодо засновників товариства, то 



більшість із них увійшли в історію та культуру України (і не тільки) як зірки 
першої величини. І тут насамперед слід назвати імена Тараса Шевченка, 
Миколи Костомарова та Пантелеймона Куліша. Але й інші «братчики» – це 
далеко не пересічні особистості. Наприклад, М. Савич, який вищу освіту здобув 
у Парижі, де й сформувався як непохитний прихильник ідей Великої 
Французької революції; Г. Андрузький – автор правознавчого трактату «Ідеали 
держави»; П. Маркович – фольклорист і етнограф, чоловік письменниці Марко 
Вовчок; М. Гулак – випускник юридичного факультету Дерптського 
(Тартуського) університету, відомий своїми працями з історії, філології, 
математики, юриспруденції. 

 Кирило-Мефодіївське товариство було назване на честь відомих 
слов’янських просвітителів, православних святих Кирила і Мефодія. Члени 
товариства мали своїми знаками персні з викарбуваними іменами цих святих та 
відповідною іконкою. 

 Політична програма Кирило-Мефодіївського товариства викладена в 
таких документах: «Книга буття українського народу» (інша назва – «Закон 
Божий»), «Статут Слов’янського товариства св. Кирила і Мефодія», у відозвах 
«До братів велико росіян і поляків», у поясненнях В. Білозерського до Статуту 
Кирило-Мефодіївського братства  та інших матеріалах. Головними ідеями 
програмних документів товариства були: скасування кріпацтва і станів, 
визволення слов’янських народів, створення федерації «Союз слов’янських  
республік». Усім народам гарантувалося право національної самостійності, 
вільного розвитку своєї мови, культури, виходу із федерації. Верховним 
органом Союзу мав стати Слов’янський собор, до складу якого увійшли б 
представники кожної країни. 

 Найдокладніше програму Кирило-Мефодіївського товариства викладено 
в історико-публіцистичному творі «Книга буття українського народу» («Закон 
Божий»). Його автором вважається М. Костомаров. За формою «Книга буття» – 
це 109 положень релігійно-повчального та історико-публіцистичного змісту. 
Провідною в трактаті є ідея про те, що кожен народ має свою місію в історії, 
дану йому Богом. Шлях реалізації цієї місії – виконати певні функції «Світового 
духу». Неабиякого значення у творі надається переконливості та вагомості 
історичних аргументів, обґрунтовується християнсько-романтичне виникнення 
України. 

 Кирило-мефодіївці, у т. ч. М. Костомаров, були переконані, що саме 
українському народові – демократичному за своєю природою, органічно 
несприятливому до будь-якої неволі і рабства – випала історична місія бути 
ініціатором боротьби за національне і соціальне визволення слов’янських 
народів. «І пропала Україна. Але так здається. Не пропала вона…Лежить у 
могилі Україна, але не вмерла… Бо голос України не затих. І встане Україна з 
своєї могили і знову озветься до всіх братів своїх слов’ян, і почують крик її, і 



встане Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні царівни, ні 
князя, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні превосходительства, ні пана, ні 
боярина, ні кріпака, ні холопа… Україна буде не підлеглою Річчю Посполитою в 
союзі слов’янськім. Тоді скажуть всі язики, показуючи рукою на те місто, де на 
карті буде намальована Україна: «Ось камінь, його занедбав будівничий, то й 
бути йому наріжним»».  

 Я. Грицак наголошує, що ідеологія братства була синтезом ідеї трьох рухів 
– українського автономістичного, польського демократичного і російського 
декабристського в Україні. Причому політична філософія братства мала 
синкретичний характер: Куліш наголошував на національному елементі, 
Костомаров – загальнолюдському – християнському, а Шевченко – на 
соціальному елементі. 

 Важливо наголосити, що кирило-мефодіївці розробили не лише важливі 
теоретичні документи українського національного руху, а й займалися 
конкретною практичною діяльністю щодо їхньої реалізації. Кирило-
Мефодіївське товариство лише розгортало свою практичну діяльність. Поряд зі 
створенням програмних документів, його члени докладали чимало зусиль для 
поширення своїх ідей через листівки, лекції в навчальних закладах, художні і 
публіцистичні твори. Визначне місце в політичній пропаганді товариства 
посідали твори Т. Шевченка. Важливою формою практичної діяльності були 
конспіративні збори, де члени товариства обговорювали програмні документи, 
накреслювали плани дій, розподіляли доручення, висловлювали свої погляди 
на політичні події, визначали тактику боротьби тощо. 

 Національне відродження України кирило-мефодіївці не мислили без 
просвітництва. Вони виступали поборниками ідеї поширення освіти серед 
простого народу, бо вбачали в освіті й науці могутній рушій соціального 
прогресу, важливий засіб усвідомлення людьми їхнього підневільного 
становища, прагнення до волі. За допомогою освіти вони мріяли досягти 
національної злагоди, забезпечити суспільний прогрес, високу духовність і 
повернення державності. 

 Особливої уваги вони надавали історичним знанням – важливому 
чиннику утвердження національної самосвідомості. Тому не випадково велику 
небезпеку імперська Росія побачила в українознавчих наукових студіях, 
передусім з історії України. У доповідній записці про завершення слідства у 
справі Кирило-Мефодіївського товариства, надісланій імператору Миколі І, 
окремим пунктом містилася пропозиція «чтобы обращали внимание на тех, 
которые особенно занимаются малороссийскими древностями, историей и 
литературой, и старались бы прекращать в этой области наук всякое 
злоупотребление, но самым незаметным и осторожным образом, без явных 
преследований и, сколь возможно, не раздражая уроженцев Малороссии». Як 
зазначає В. Сарбей, так було започатковано переслідування тих, хто глибоко 



цікавився історією України. Воно тривало понад століття як у царській, так і в 
радянській імперіях. 

 Поява і діяльність Кирило-Мефодіївського товариства – це спроба 
передової частини національної еліти осмислити і визначити місце і роль 
українського народу в тогочасному світовому історичному контексті. «Заслуга 
членів Кирило-Мефодіївського товариства в тому, – пише О. Бойко, – що вони, 
врахувавши уроки світового досвіду і спроектувавши передові 
західноєвропейські ідеї на український ґрунт, сформулювали основні постулати 
українського національного відродження, визначили форми і методи 
досягнення поставленої мети». 

 С. Плохій у свою чергу зазначає, що «через свої твори та діяльність 
Костомаров, Шевченко та інші члени Кирило-Мефодіївського братства 
започаткували те, що ми зараз називаємо українським національним проектом. 
Вони вперше використали знахідки збирачів старожитностей, фольклористів, 
лінгвістів для того, щоб сформулювати політичну програму, що призведе до 
створення національної спільноти. Протягом наступного століття ідеї, 
пропаговані членами братства та представлені широкій аудиторії в пристрасній 
поезії Шевченка, спричинять глибокі перетворення в Україні та всьому регіоні». 

4.Суспільно-політичне життя, соціально-економічний розвиток та 
національний рух в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

У контексті суспільно-політичної ситуації в Російській та Австро-Угорській 
імперіях другої половини ХІХ ст., до складу яких входили українські землі, слід 
зауважити, що в імперії Романових, у цей період, визрівало масове 
незадоволення: селян від безземелля та грабіжницьких викупних платежів; 
робітників – жахливими умовами праці та низькою платнею; молодої буржуазії, 
яка зміцнивши економічні позиції, рвалася до політичної влади; інтелігенція, 
яка вимагала політичних прав і свобод. Не менш гострими були прагнення 
неросійських народів, які посилювали національно-визвольний рух. Так, 
зокрема, пожвавлення національного руху українців спостерігається вже 
наприкінці 50 – на початку 60-х років ХІХ століття. Його ініціаторами стали 
колишні кирило-мефодіївці, які в Петербурзі у 1859 р. створили першу 
українську громаду – культурно-освітню організацію, що мала на меті сприяти 
розвитку народної освіти, літератури, поширенню національної ідеї, 
формуванню національної свідомості (М. Костомаров, В. Білозерський, 
П. Куліш, Т. Шевченко). У 1861–1862 рр. петербурзькі громадівці видавали 
перший україномовний часопис «Основа». Згодом аналогічні громади 
виникають в Харкові, Полтаві, Чернігові, Києві та інших містах. Найвпливовішою 
була Київська громада, що утворилася на основі гуртка т. зв. «хлопоманів», 
лідерами яких стали В. Антонович, Т. Рильський, А. Свидницький, П. Житецький. 
Ідейні засади «хлопоманства» викладено у відомій праці В. Антоновича «Моя 
сповідь». Громадівський рух, названий властями «українофільством», набув 
значного поширення, проявлявся, в основному, в культурно-просвітницькій 



діяльності (відкриття недільних шкіл, пропаганда художньої та наукової 
літератури, вивчення української мови, історії, етнографії тощо). Серед 
найактивніших учасників громадівського руху були композитор М. Лисенко, 
письменники М. Старицький, О. Кониський, В. Самійленко, П. Мирний, історик 
М. Драгоманов, соціолог С. Подолинський, етнограф П. Чубинський, статистик 
О. Русов. Громади підтримували зв’язки з представниками національного руху 
Західної України. 

 Але, навіть, культурно-просвітницька діяльність громадівців викликала 
тривогу й несприйняття російської влади, яка вкотре вдалася до 
антиукраїнських акцій, що найяскравіше проявилися у виданні Валуєвського 
циркуляру (1863) та Емського указу (1876) про заборону української мови. 

 У 1873 р. громадівці сформували свою політичну програму, в основі якої 
лежала вимога перетворення Росії на федерацію і надання Україні широкої 
автономії. В національному напрямку працював «Південно-Західний відділ 
Російського географічного товариства», українські вчені якого займалися 
археологією, етнографією, історією, географією, статистикою України. 
Українофільського напрямку дотримувалася газета «Киевский телеграф», 
часопис «Киевская старина». Власне відповіддю російського самодержавства 
на активізацію національного руху й став Емський указ. Це остаточно підірвало 
основи легальної культурницької діяльності, на яку орієнтувалися громадівці. 
Незабаром М. Драгоманов змушений був виїхати за кордон, де розвинув 
активну діяльність, в т. ч. почав видавати часопис «Громада», в якому виклав 
свою програму українського руху: демократизм, федералізм, європеїзм, 
культурництво, еволюційність. Паралельно з програмою М. Драгоманова 
українська суспільно-політична думка того періоду висувала й інші моделі 
майбутнього суспільного розвитку й пропонувала різні шляхи досягнення 
поставленої мети. Але найвпливовішими політичними силами в Україні другої 
половини ХІХ ст., на жаль, були загальноросійські політичні течії народників, 
соціал-демократів, лібералів і лише в останню чергу – український 
національний рух. Тому варто зробити принаймні коротку характеристику цих 
загальноросійських політичних течій. 

 Народництво, народницький рух як ідеологія і громадсько-політичний рух 
стали реакцією частини суспільства на пореформений злам традиційного 
селянського життя, на появу та поширення західних буржуазних ідей, звичаїв та 
порядків. Вважаючи капіталістичний шлях розвитку для Росії 
безперспективним, народники обстоювали необхідність переходу до т.зв. 
«народного виробництва», артільно-общинного методу організації 
господарства, встановлення соціалістичного устрою на основі селянської 
общини. В російському народницькому русі другої половини ХІХ ст. існувало 
три напрямки: 1) пропагандистський (П. Лавров); 2) бунтарський (М. Бакунін); 3) 
змовницький (П. Ткачов) 



 Чимало народницьких організацій діяло в Україні: у Києві – гурток т.зв. 
«чайківців» (1872–1874); «Київська комуна» (1873–1874). Активними 
учасниками останньої були В. Дебогорій-Мокрієвич та Я. Стефанович. Існували 
також народницькі гуртки в Одесі, Харкові, Житомирі, Чернігові, Полтаві, 
Миколаєві. Наприкінці 70-х років народницький рух розколовся на дві течії: 
помірковану, яку представляла організація «Чорний переділ» та радикальну – 
«Народна воля». В Україні діяли обидві організації, до складу яких входила 
чимало українців, серед яких відомі – Д. Лизогуб, М. Кибальчич, С. Перовська та 
ін. 

 Розчарування частини народників у революційному потенціалі селянства 
(«Ходіння в народ» 1874 р.; «Чигиринська змова» 1877 р.) привело до 
посилення ідеології марксизму, на основі якої сформувалася соціал-
демократична течія суспільно-політичного руху. Тобто, мова йде про певне 
розповсюдження марксистських соціалістичних ідей в Україні. 
Популяризаторами їх в Україні були професор Київського університету М. Зібер 
та С. Подолинський.  

Упродовж 60-80-х рр. XIX ст. відбувався промисловий переворот, тобто 
перехід від мануфактур до заводів і фабрик. Особливо швидкими темпами 
розвивалися вугільна, залізорудна і металургійна промисловість, зосереджена в 
Донецько-Криворізькому басейні. На кін. XIX ст. Україна перетворилася на 
вугільно-металургійну базу Російської імперії: вона давала майже 65% усього 
вугілля імперії, понад 50% чавуну і трохи менше 50% заліза і сталі. 

Нарощували виробництво традиційні для України галузі промисловості по 
переробці сільськогосподарської продукції - цукрова, винокурна, мукомельна. 
На кін. XIX ст. Україна давала 85% загальноросійського виробництва цукру, 50% 
усього тютюну. 

Машинобудування розвивалося повільно. Винятком було виробництво 
сільськогосподарських машин - їх в Україні вироблялося більше половини від 
тих, що вироблялися в Росії. Промисловому розвитку сприяло бурхливе 
будівництво залізниць.  

Велику роль у промисловості, особливо важкій, відігравав іноземний 
капітал - передусім німецький, англійський, французький, бельгійський. У 
1900 р. його частка в Україні досягала 80-90%. 

Зростали міста. Якщо до реформи 1861 р. лише Одеса мала понад 
100 тис. жителів, то на кін. XIX ст. було вже чотири великих міста: Одеса (понад 
400 тис), Київ (250 тис), Харків (175 тис), Катеринослав (115 тис). У цих містах 
було сконцентровано 35% усього міського населення України. 

Не дивлячись на швидкий процес індустріалізації, в Україні переважало 
сільське господарство. Капіталізація сільського господарства йшла двома 
шляхами: пруським, при якому відбувався повільний перехід поміщицьких 



землеволодінь до капіталістичних способів господарювання (застосування 
вільнонайманої праці, машин, добрив). Цей шлях переважав на Правобережній 
Україні; американським, при якому йшов процес утворення фермерських 
індивідуальних господарств, які використовували найману працю і постачали 
продукцію на ринок. Фермерські господарства переважали на півдні. 

Всього ж на кін. XIX ст. сільська буржуазія становила біля 25% сільського 
населення і зосереджувала в своїх руках 40% селянських земель. 

Перехід на капіталістичну систему господарювання сприяв піднесенню 
сільськогосподарського виробництва. На кін. ХІХ ст. Україна давала 43% 
світового врожаю ячменю, 20% - пшениці, 10% - кукурудзи. Але в самій Україні, 
яка мала статус «європейської житниці», українець у середньому споживав 
хліба менше, ніж жителі розвинутих європейських країн. 

Таким чином, Наддніпрянська Україна була одним із найбільш 
розвинених аграрних та індустріальних районів Російської імперії. Але при 
цьому її розвиток мав ряд особливостей: по-перше, лише 15% підприємств 
України виробляли готову продукцію, а всі інші постачали сировину для 
виробництва такої продукції у Росії. Вартість російських готових товарів була 
високою, а ціни на українську сировину - низькими; по-друге, розвиток 
української економіки базувався не на місцевому національному капіталі, а 
капіталі, що надходив ззовні - з-за кордону і з Росії. Більша частина прибутків 
іноземців вивозилася. Україна позбавлялася потенційних прибутків і 
підпорядковувалася інтересам іноземного капіталу. 

Що ж являла собою Галичина, чи ширше – західноукраїнські землі, в 
другій половині ХІХ століття? У 1867 р. внаслідок досягнення австро-угорського 
компромісу, Австрія перетворилася в дуалістичну Австро-Угорську імперію. В 
результаті Галичина і Буковина ввійшли до австрійської частини імперії, а 
Закарпаття – до складу її угорської частини. Стосовно Галичини австро-
угорський компроміс доповнювався австро-польським компромісом, який 
розширив політичні права поляків у краї. Уся соціальна, економічна та освітня 
політика була спрямована насамперед на задоволення польських інтересів. 
Варто також звернути увагу на те, що з 1867 р. суттєво змінився базовий 
державотворчий принцип – централізм поступився місцем федералізму. 
Характеризуючи національний рух на західноукраїнських землях потрібно 
сказати про економічну ситуацію в другій половині ХІХ століття. По-перше, хоча 
аграрна реформа 1848 р. відкрила перспективи переходу сільського 
господарства до капіталізму, його розвиток в аграрному секторі 
західноукраїнських земель відбувався прусським шляхом, тобто шляхом 
поступового вростання поміщицьких господарств у капіталізм, яке 
супроводжувалося багаторічною кабалою та хижацькою експропріацією 
селянства. Крім того, гостро постала проблема аграрного перенаселення в 
західноукраїнських землях. А звідси – масова еміграція з цього регіону – до 



Канади, США, Аргентини, Бразилії, Австралії, а також т. зв. сезонна – до 
Німеччини, Росії та інших європейських країн. По-друге, економіка 
західноукраїнських земель мала чітко виражений колоніальний характер. 
Особливо це помітно у галузі промисловості: 1) гальмування промислового 
розвитку західноукраїнських земель; 2) кустарно-ремісничий характер 
промисловості; 3) орієнтація фабричного виробництва на добування та 
первинну переробку сировини, деформована структура промислового 
потенціалу; 4) залежність промислового розвитку від іноземного капіталу; 5) 
хижацька експлуатація природних багатств західноукраїнських земель; 6) 
низька енергоозброєність західноукраїнської промисловості; 7) перетворення 
західноукраїнського краю на ринок збуту товарів, вироблених сусідніми, більш 
розвинутими австрійськими регіонами та державами. 

 Ось як характеризував ситуацію один з тогочасних галицьких економістів: 
«Вироби з тканини і пряжі. Від сорочки аж до килиму, залізні й металеві 
вироби, знаряддя, машини, добрива, вироби шкіряної промисловості, хімічні 
вироби, словом, усе, чого потребує людина від колиски аж до могили, майже 
усе імпортуємо, купуємо, позичаємо у чужих». 

 Не менш складною була ситуація в суспільно-політичній сфері. Посилення 
польських позицій в Галичині супроводжувалося розколом в українському 
таборі. Українські лідери почували себе зрадженими австрійським урядом, 
який полишив їх віч-на-віч з сильнішим польським супротивником. «Одним з 
наслідків польсько-українського антагонізму … стало практичне зникнення 
старого типу українського інтелектуала gente Ruthenus, natione Polonus». – пише 
Я. Грицак. Один з польських дослідників писав на початку ХХ ст.: «Те, що 
селянин став синонімом русина, а поляк – синонімом пана, стало фатальним 
для нас». У таких умовах й появилася в суспільно-політичному русі 
західноукраїнських земель течія яка в історіографії отримала назву 
москвофільської. Москвофільство (русофільство) – мовно-літературна і 
суспільно-політична течія серед українського населення Галичини, Буковини і 
Закарпаття у сер. ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. Обстоювали національно-культурну, а 
пізніше державно-політичну єдність з російським народом і Росією. Основною 
передумовою виникнення москвофільства була втрата українським народом 
власної державності, багатовікове іноземне поневолення, роздробленість і 
відособленість окремих земель, денаціоналізація освіченої еліти та низький 
рівень свідомості мас. Перші прояви москвофільства у Закарпатті сягають кін. 
XVIII – поч. ХІХ ст., коли звідти до Росії переселилися відомі вчені й громадські 
діячі І. Орлай, М. Балудянський, В. Кукольник, П. Лодій, які зайняли високі 
посади в російських урядових та наукових інституціях й користувалися великим 
впливом при царському дворі. Підтримуючи постійні відносини зі своєю 
Батьківщиною, вони сприяли зростанню там зацікавленості Росією. Першим 
пропагандистом «общерусских» ідей у Галичині був ідеолог панславізму 
М. Погодін, який у 1835 і 1839–1840 рр. побував у Львові й познайомився з 
місцевою інтелігенцією. Особливо тісні зв’язки налагодив з істориком 



Д. Зубрицьким, навколо якого й почало формуватися коло прихильників 
російської мови та національної єдності «Галицької Русі з Великоросією». 
Перетворення Москвофільства в окрему суспільно-політичну течію прискорила 
революція 1848–1849 рр. в Австрійській імперії. 

 У 50–80-х рр. на москвофільських позиціях стояли такі відомі громадські 
діячі і вчені, як: Д. Зубрицький, Я. Головацький. Б. Дідицький, І. Наумович, 
М. Малиновський, В. Дудикевич, Д. Марков та ін.  

 Під вплив москвофілів потрапили практично усі культурно-освітні 
установи: Ставропігійський інститут, Народний дім, Галицько-Руська матиця. На 
противагу народовській «Просвіті» було засновано «Общество им. 
Качковского». У 1870 р. москвофіли заснували Руську Раду – політичну 
організацію, яка нібито мала продовжувати традиції Головної Руської Ради. 

 Періодичними виданнями москвофілів були: «Слово» (1861–1887), 
«Страхопуд» (1863–1865), «Боян» (1867), «Славянская заря» (1868), «Пролом», 
«Русская Рада» (1871–1912), «Галичанин» (1883–1913), «Русское слово» (1890–
1914), «Прикарпатская Русь» (1909–1915). 

 Для частини молодої української інтелігенції неприйнятними були 
орієнтація москвофілів й вони започаткували в суспільно-політичному русі 
Галичини течію, яка в історіографії відома як – народовська. Так на початку 60-х 
рр. виник народовський рух. Його очолили В. Шашкевич, К. Климкович, 
Ф. Заревич, Є. Згарський, Д. Танячкевич. 

 Народовський рух виник на ґрунті ідей національного відродження, 
започаткованих «Руською трійцею» та Кирило-Мефодіївського товариства й 
сформувався під впливом творчості Т. Шевченка, П. Куліша, М. Костомарова. 
Народовці виходячи з того, що українці – це окрема нація, яка проживає на 
території від Карпат до Кавказу, виступали за єдність всіх українських земель та 
розвиток єдиної української мови на основі народної говірки. Організаційними 
центрами народовського руху стали редакції журналів: «Вечорниці» (1862–
1863), «Мета» (1863–1864), «Нива» (1865), «Русалка» (1866). 

 Водночас слід зауважити, що «піднесення української орієнтації в 
Галичині стало результатом дій свідомих східноукраїнських патріотів, які мали 
на меті перенести сюди центр загальноукраїнської діяльності й перетворити 
цей край на П’ємонт України. У 1873 р. за ініціативою наддніпрянців 
О. Кониського, М. Драгоманова та Д. Пильчикова на кошти полтавської 
поміщиці Єлизавети Милорадович, за активної участі галицьких народовців, у 
Львові було створено Літературно-наукове товариство ім. Т. Шевченка, 
трансформоване у 1892 р. в Наукове товариство ім. Т. Шевченка, яке стало 
фактично неофіційною Всеукраїнською Академією Наук. 

 За зразком київської громади, народовці почали створювати студентські 
та учнівські громади в навчальних закладах Галичини, в яких їх учасники 



вивчали українську літературу, історію, збирали етнографічні та фольклорні 
матеріали, влаштовували літературні вечори, концерти. Народовці заснували 
ряд культурно-освітніх товариств: «Руська бесіда» (1861) і театр «Руська бесіда» 
(1864), «Просвіта» (1868). Вони відкривали читальні, бібліотеки, видавали твори 
українських письменників, шкільні підручники, влаштовували театральні 
вистави, щорічні Шевченківські вечори-концерти. 

 В 70-х роках розпочали видання політичних часописів: «Батьківщина» 
(1879), «Діло» (1880). Серед керівництва цих видань були головні ідеологи 
народовського руху: Володимир та Олександр Барвінські, В. Навроцький, О. 
Огоновський, Ю. Романчук, А. Вахнянин. 

 1885 народовці створили політичну організацію – Народну Раду на чолі з 
Юліаном Романчуком. Якщо серед москвофілів переважало духовенство, то 
серед народовців більшість складали світські особи: адвокати, вчителі, лікарі 
тощо. 

 На відміну від старорусинів народовці рішуче відмовилися від концепції 
«історичного права», яким традиційно обґрунтовувалась справедливість 
національно-політичних домагань. Відмовившись від покладення в основу 
національно-політичних побудов державно-історичного права і традиції, вони 
проголосили природне право народу на самостійний розвиток, якого ніхто не 
може заборонити. Цим народовці стверджували у галицькому суспільстві 
зовсім іншу систему цінностей, ніж ту, яку підтримували старорусини, яка 
будувалась, головним чином на середньовічних уявленнях і поняттях. Як 
зазначає В. Барвінський: «Історія у своїй спадщині не передала галицьким 
русинам безпосередньої … традиції зверхньої форми державної, традиції 
самодержавности, так сказати: традицію королевско-династичну, котру мають 
Поляки, а котрої не мають Русини, але за те, вона передала їм традицію того, 
що називається народним життям історичним. Цієї традиції історичної не мають 
Поляки. Це народна пам’ять про його боротьбу за свою волю і правду». 

 Різниця в розумінні функцій народу, у підходах до історичної традиції, в 
основах національно-політичних побудов простежується і в історичних працях 
народовських і старорусинських авторів. Останні звертали увагу, перш за все, на 
історію державних утворень та інституцій (Галицьке князівство, Київську Русь, 
церкву і т. д.), а народовці – на історію народу, народних мас, а оскільки 
особливо яскраво це простежується у козацтві, тому й ставили акценти на 
козацьку добу в історії України. Давньоруський період не викликав в них такого 
захоплення, як козацький. 

 Народовці оголошують народну мову найвищою цінністю, «скарбницею 
нашого духа», «великим заповітом нашої предківщини», «одним з найперших і 
найважніших знамен народності», зі смертю якого вмирає й народ. 

 Варто звернути увагу на те, що в середині 70-х рр. у Галичині з’являється 



молода інтелігенція, яка, як зазначає Я. Грицак: «…критично оцінювала 
діяльність обох руських течій і прагнула надати українському рухові модерного 
європейського характеру. Під впливом Михайла Драгоманова молоді українські 
політичні діячі Іван Франко, Михайло Павлик, Остап Терлецький та ін. 
навертаються до соціалізму. Так в українському таборі виникає ще одна, так 
звана радикальна течія. … Українські радикали видавали часописи 
«Громадський друг», «Дзвін», «Молот» (1878), «Світ» (1881–1882), вели 
пропагандистську роботу серед українських селян і робітників». Саме радикали 
утворили в жовтні 1890 р. першу українську політичну партію – Русько-
Українську Радикальну Партію (РУРП). 

 Повертаючись до проблематики народовського руху, який наприкінці 80-х 
рр. ХІХ ст. починає домінувати в Галичині, потрібно розглянути ще одне 
важливе питання про т. зв. «Нову еру». 1890 р. лідери народовців Ю. Романчук , 
О. Барвінський, С. Сембратович при посередництві В. Антоновича уклали з 
польськими політичними колами і австрійським урядом компромісну угоду, 
яка, власне, отримала назву «Нової ери». 

 Від імені уряду намісник Галичини К. Бадені пообіцяв надати кілька 
депутатських місць у парламенті, запровадити українську мову в судах і 
адміністративних органах, відкрити українські гімназії, утворити кафедри 
української історії і української літератури у Львівському університеті. За ці 
поступки Ю. Романчук від імені частини народовців заявив про підтримку 
політики австрійської держави. Він та частина інших народовців, передовсім 
О. Барвінський, прагнули перетворити український рух у політичний чинник 
державної ваги. Греко-католицька церква (митрополит С. Сембратович), яка 
шукала своє місце в національно-політичному спектрі Галичини і яку 
обтяжувала русофільська ідеологія теж підтримувала «Нову еру». В ній була 
зацікавлена група діячів київської «Старої громади» (В. Антонович, 
О. Кониський), котрі мали на меті перетворити Галичину в осередок 
загальноукраїнського національного руху. 

 З польського боку головним ідеологом угодовського процесу був Адам 
Сапєга. В умовах загострення австро-російських відносин не був зацікавлений в 
посиленні міжнаціональної напруги в Галичині й австрійський уряд. 

Найважливішими здобутками, які українці отримали від угоди, були: 

 запровадження у галицьких та буковинських освітніх установах 
українського фонетичного правопису (1892); 

 відкриття у Львівському університеті кафедри історії України на чолі з М. 
Грушевським (1894); 

 перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на НТШ (1892) та 
розширення завдяки державним субсидіям його діяльності; 

 відкриття української гімназії в Коломиї (1892); 

 поширення принципу двомовності на низку учительських семінарій; 



 створення страхового товариства «Дністер» (1891); 

 поява низки урядових розпоряджень про підтвердження прав або 
розширення вжитку української мови в державних установах; 

 повернення у Східну Галичину службовців-українців, відправлених раніше 
на польські етнічні терени; 

 відкриття для українців ширшого доступу до державних посад тощо. 
 В сучасній українській історіографії «Новій ері» дається така оцінка: 
«Завдяки політиці «Н. е.» Галичина перетворилася в «український П’ємонт» – 
осередок загальноукраїнського національного руху. Угода не виправдала всіх 
сподівань українського суспільства, кинула його у вир політичних пристрастей. З 
антиавстрійських позицій виступали русофіли й радикали, не підтримала 
угодової політики й галицька провінція, обтяжена антипольськими настроями. 
Але в підсумку дискусії навколо «Н. е.» зміцнили галицьке українство, 
ідеологічно осучаснили його, заклали основу для партійної структуризації».  

На зламі ХІХ – ХХ ст. український національний рух вступив у нову фазу 
свого розвитку характерною рисою якої було зростання національної 
самосвідомості. В цей час припадає зародження і виникнення перших 
українських політичних партій, формуються ідеологічні, економічні й 
національні засади їх діяльності. На початку ХХ ст. на території України діяло 
більше 20 політичних партій і товариств. Бурхливий політичний і соціально-
економічний розвиток Австро-Угорщини, перетворення її на дуалістичну 
монархію, прийняття конституції, не просто перетворили її на правову 
монархію, а й сприяло активізації національного руху на західноукраїнських 
землях. Тому саме тут виникли перші українські політичні структури. Так, у 
жовтні 1885 р. у Львові була заснована Народна Рада – політичне товариство, 
головною метою якого була боротьба за розвиток українського народу та захист 
його суспільно-політичних. економічних та культурних інтересів. Новостворена 
організація стояла на позиціях єдності наддністрянських та наддніпрянських 
українців та окремішності українського народу від поляків та росіян. 
Друкованими органами Народної Ради були газети «Батьківщина» та «Діло»; 
лідерами: Ю. Романчук, О. Барвінський, В. Навроцький. 

 Першою українською політичною партією стала створена в жовтні 1890 р. 
у Львові Русько-Українська Радикальна Партія (згодом Українська Радикальна 
Партія), яка домагалася національного самовизначення українського народу, 
відстоювала необхідність всеукраїнської національної єдності, проголошувала 
новаторські соціально-економічні ідеї. Її лідерами були: І. Франко, М. Павлик, 
О. Терлецький. На IV з’їзді партії було прийнято важливе доповнення до 
Програми, в якому підкреслювалась необхідність повної самостійності 
українського народу: «…здійснення усіх її ідеалів … можливе при повній 
самостійності політичній русько-українського народу…». 

 З цього приводу історик Я. Грицак зазначає: «… вперше в історії 
українського руху було висунуто й аргументовано постулат політичної 



самостійності України». 

 Ще однією політичною структурою стала Українська Національно-
Демократична Партія, яка утворилася внаслідок злиття двох важливих 
політичних течій – національно-радикального крила РУРП з одного боку та 
членів Народної Ради. Установчий з’їзд партії відбувся в грудні 1899 р. у Львові. 
Серед провідних діячів партії в першу чергу слід назвати: Ю. Романчука, К. 
Левицького, О. Борковського, І. Белея, М. Грушевського, І. Франка. Друкованим 
органом УНДП був тижневик «Свобода». Базуючись на національній  
платформі, вона об’єднала різні верстви українського суспільства і стала 
першою реальною силою, яка змогла протиставитися польському натиску в 
Галичині. Кінцевою метою партія ставила здобуття культурної економічної та 
політичної самостійності українського народу та об’єднання його в «єдиний 
національний організм». 

 Крім них, на західноукраїнських землях діяла, створена теж у 1899 р., 
Українська Соціал-Демократична Партія (М. Ганкевич, С. Вітик, Ю. Бачинський), 
а також «Русько-український християнський союз», що трансформувався 1911 р. 
в Християнсько-суспільну партію. 

 «Таким чином, в українському русі в Галичині на початку ХХ ст., – зазначає 
Я. Грицак, ‒ виникла фактично двопартійна система…, усі новостворені партії 
стояли на суспільній платформі політичної самостійності України…». 

 Політизація національного руху на східноукраїнських землях відбувалася 
в умовах безпрецедентного імперського тиску, значно більшого розшарування 
й різних ідеологічних симпатій його учасників. Важливими віхами на цьому 
шляху стало створення та діяльність таких політичних українських структур, як 
Загальна Українська Безпартійна Демократична організація (популярніше – 
Загальна Українська Організація) та Братство Тарасівців. Членами першої були 
В. Антонович, П. Житецький, М. Лисенко, Є. Чикаленко та інші, а другої – І. Липа, 
Б. Грінченко, М. Коцюбинський. В програмі Братства Тарасівців містилися 
вимоги політичної автономії України, захисту культурних і соціальних прав 
українського народу. 

 Перша на східноукраїнських землях українська партія була створена 1900 
року, під назвою Революційна Українська Партія. До неї увійшли: Д. Антонович, 
Л. Мацієвич, М. Русов. Програмними документами РУП стала праця Миколи 
Міхновського «Самостійна Україна». Головною її ідеєю, що виражена у формі 
категоричного імперативу, стала ідея створення незалежної української 
держави: «…коли справедливо, що кожна нація з огляду на межинародні 
відносини хоче вилитись у форму незалежної, самостійної держави; коли 
справедливо, що тільки держава одноплемінного національного змісту може  
дати своїм членам нічим необмежовану змогу всестороннього розвитку 
духовного і осягнення найліпшого гаразду; коли справедливо, що пишний 
розцвіт індивідуальности можливий тільки в державі, для якої плеканнє 



індивідуальности єсть метою, – тоді стане зовсім зрозумілим, що державна 
самостійність єсть головна умова існування нациї, а державна незалежність єсть 
національним ідеалом в сфері межинаціональних відносин. 

 …Нині увесь цвіт української нації по всіх частинах України живе однією 
думкою, однією мрією, однією надією: «Одна єдина, нероздільна, вільна, 
самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ». 

 Оцінюючи значення цього твору історик Стефан Томашівський писав: «Від 
часу, коли появилися уперве рукописні поеми Шевченка, розсипавшись по 
Україні, огнем запалювали серця для двигненя поневоленого народу на 
політичну та суспільну волю, від того часу аж по нинішній день не було серед 
української суспільности в Росиї нічого, щоб сю ідею незалежності України 
подало так рішучо, ясно і горячо, як отся брошурка». 

 «Самостійна Україна» стала своєрідним лакмусовим папірцем для 
політичного самовизначення та розмежування не тільки членів РУП, а й 
багатьох інших учасників національного руху. Багатьох з них лякала 
безкомпромісність, категоричність та радикалізм М. Міхновського, але він та 
його однодумці твердо стояли на своїх позиціях. Це привело до першого 
розколу РУП та утворення 1902 року міхновцями Української Народної Партії. 
Невдовзі стався новий розкол (1904), від РУП відмежувалася група на чолі з 
Мар’яном Меленевським та Олександром Скоропис-Йолтуховським, яка 
утворила Український соціал-демократичний союз («Спілку»), що став 
автономною частиною РСДРП (м). 

 В час революції 1905–1907 рр. шляхом перейменування РУП виникла 
Українська соціал-демократична робітнича партія, що стояла на позиціях 
найширшої автономії України у складі демократичної російської держави. Її 
лідерами були: В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш. 

 1904 року на базі ЗУБДО була створена Українська Демократична Партія 
(засновники: Б. Грінченко, І. Стешенко, С. Єфремов), яка наголошувала на 
потребі утворення демократичної республіки з широкою національною 
місцевою автономією, заведення парламентського ладу і т. д. 

 Восени 1904 р. групою членів, які вийшли з УДП була створена Українська 
Радикальна Партія (Б. Грінченко, С. Єфремов, Ф. Матушевський, Л. Юркевич), 
що висувала вимоги надання широкої національно-територіальної автономії 
Україні, яка повинна була стати рівноправною складовою частиною 
реформованої федеративної Російської держави. 

 Вже наприкінці 1905 р. УДП та УРП об’єдналися в Українську Радикально-
Демократичну Партію. Оновлена держава розглядалася нею, як «федерація 
рівноправних автономно-територіальних одиниць». Автономна Україна 
повинна була управлятись виборною Українською народною радою (сеймом), 
що виробила б конституцію, в якій були б закріплені права кожної нації на 



культурне й політичне самовизначення. До керівного органу партії входили: Б. 
Грінченко, С. Єфремов, Ф. Матушевський, М. Левицький, Є. Чикаленко. 

 В умовах поразки революції 1905–1907 рр. й посилення антиукраїнської 
політики царизму, у 1908 р. було засновано Товариство Українських 
Поступовців – міжпартійну громадсько-політичну організацію, політична 
програма якої зводилася до трьох основних вимог: парламентаризму, 
перебудови Російської держави на федеративних засадах, національно-
територіальної автономії України. Друкованими органами товариства були 
газета «Рада» та щомісячник «Украинская жизнь». 

 Отже наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття в Україні відбулася 
політизація національного руху, виникла система багатопартійності. Але, різний 
рівень розвитку національного руху в т. зв. «російській» та «австрійській» 
Україні привели до різних підходів у розробці програми боротьби за 
незалежність та національну свободу. Ситуація в обох частинах України 
ускладнювалася антиукраїнською політикою Відня та Петербурга, 
несформованістю повної соціальної структури української нації, різним, загалом 
недостатнім, рівнем національної самосвідомості, а також розпорошеністю 
ідеологічних уподобань української еліти. 

5.Революційні події 1905–1907 рр. в Україні. 
Нагромадження політичних, економічних та соціальних протиріч на 

початку ХХ ст. завершилося соціальним вибухом революції 1905-1907 рр. 
Революційні події охопили і Наддніпрянську Україну, зачепивши інтереси всіх 
верств і груп населення. Разом із загальноросійськими цілями революції: 
ліквідація поміщицького землеволодіння, викупних платежів, повалення 
самодержавства, встановлення демократичних свобод, восьмигодинного 
робочого дня на підприємствах, у Наддніпрянській Україні висувались і свої 
особливі вимоги, зокрема досягнення політичної та культурно-національної 
автономії українських земель, а згодом і державної незалежності. 

Безпосереднім поштовхом до буржуазно-демократичної революції став 
розстріл великої мирної демонстрації робітників у Петербурзі у неділю 9 січня 
1905 р., що згодом названа «Кривавою неділею». Звістка про криваву розправу 
долетіла й до України. 

25(12) січня розпочався страйк протесту на двох найбільших заводах 
Києва – Південноросійському машинобудівному та заводі Гретера і Криванека. 
Приклад наслідували робітники Катеринослава,Одеси, Харкова, Миколаєва. У 
січні – березні страйками в Україні було охоплено 320 заводів, 
фабрик,майстерень, на яких працювало понад 140 тис. чоловік. Кількість 
страйкарів в імперії сягнула 800 тис. осіб. До протестів долучилося й селянство. 
Апогеєм революційних виступів літа й осені став політичний страйк 20(7) жовтня 
1905 р., ініціаторами якого були залізничники Москви. За кілька днів страйк 
став всеросійським, охопивши понад 2 млн осіб. В Україні страйкувало 120 тис. 



залізничників. Спалахнули повстання матросів у Кронштадті і Севастополі. На 
Чорноморському флоті його очолив лейтенант П. Шмідт. Однак цей виступ 
зазнав поразки, Шмідта було страчено. У листопаді 1905 р.у Києві повстали 
сапери. На вулиці міста вийшли солдати під проводом поручика Б. 
Жаданівського. Відбулися повстання у військах, розквартированих у Полтаві, 
Харкові, Чернігові, Черкасах, Білій Церкві, Умані, Смілі. 

Здобутком російської революції можна вважати царський маніфест від 17 
жовтня 1905 р. Народові було «даровано» громадянські свободи, 
недоторканність особи, свободу совісті, друку, зборів, союзів. 

Було декларовано скликання Державної думи із залученням до виборів 
усіх верств населення. Ці поступки самодержавства цілком задовольнили 
буржуазію. Ліві ж партії, зокрема УСДРП та «Спілка», бойкотували вибори до 
Думи. 

Революційні події сприяли пожвавленню національного руху в Україні. 
Найбільшу активність виявляли національно свідома інтелігенція, шкільна  та 
студентська молодь. Вони вимагали вільного розвитку української мови, права 
користуватися нею у пресі, на сцені, в держав них установах, навчальних  
закладах. У серпні 1905 р. Київський університет, як і багато інших навчальних 
закладів Росії, знову отримав автономію. В університетах були відкриті кафедри 
українознавства. Земства знову порушили питання про викладання в народ них 
школах українською мовою. Українські театральні трупи отримали дозвіл 
влаштовувати вистави по всіх містах України. 

Від кінця 1905 р. почали з’являтись українські періодичні видання. 
Першою українськомовною газетою стало видання братів Шеметів у Лубнах 
«Хлібороб». Незабаром у найбільших містах України, а також у Петербурзі й 
Москві виходило вже 18 українських газет і журналів. Проте лише щоденна 
українська газета «Громадська думка» (згодом – «Рада»), незважаючи на 
переслідування, продовжувала виходити до 1914 р. Її видавцем був Євген 
Чикаленко. У 1905–1907 рр. виникають культурно-освітні громадські організації 
«Просвіти» в Катеринославі, Одесі, Києві, Чернігові, Кам’янці-Подільському, 
Житомирі, Миколаєві та інших містах. Загалом їх налічувалося 35. Кожна з 
організацій мала філії у сільській місцевості. Вони організовували українські 
клуби, бібліотеки й читальні, літературні та музичні вечори, лекції, видавали 
українською мовою книги, брошури, газети. Активну діяльність розгорнули 
українські політичні партії. 

Згідно з новим виборчим законом у березні 1906 р. відбулися вибори до І 
Державної Думи. Від 9 українських губерній було обрано 102 депутати. Частина 
з них об’єдналася в українську парламентську громаду. Загалом громада 
об’єднувала 45 членів, її головою було обрано адвоката з Чернігова Іллю Шрага. 
Друкованим органом громади став журнал «Украинский вестник», який 
виходив за участі М. Грушевського. Його вида вали М. Славінський (головний 



редактор) та О. Лотоцький. Українські депутати висували вимоги про на дання 
Україні автономії, впровадження української мови у школах, судах і в усіх 
місцевих адмiнiстративних органах. Та через передчасний розпуск Думи (вона 
працювала лише 72 дні) жодне з питань не було винесене навіть на 
обговорення. 

Вибори до складу II Державної Думи відбулися у січні–лютому 1907 р. 
Цього разу у виборах узяли участь усі радикальні партії, зокрема й українські. 
Українські депутати знову утворили українську думську громаду, яка складалася 
з 47 осіб. Вона ввійшла до фракції трудовиків, назвала себе Українською 
трудовою громадою і мала домагатися перетворення Росії на «правову й 
демократичну державу», забезпечення українцям права на автономію. Проте й 
ця дума була недовговічною: 16(3) червня 1907 р. її розпустили. Згідно з новим 
законом про вибори до III Думи близько 80 % населення позбавлялося 
виборчих прав, натомість істотні переваги отримали поміщики та велика 
буржуазія. Внаслідок цього в ІІІ і ІV Державних Думах не було утворено 
української громади. 

Царський уряд скористався поразкою грудневих страйків та збройних 
повстань, щоб здобути повну перемогу над революційними масами. За 
звинуваченнями в політичних злочинах було засуджено понад 25 тис.чоловік, з 
яких до страти – 5 тис. Активно діяли чорносотенні організації – «Союз 
російського народу», «Союз Михаїла Архангела» та ін. Закривалися 
профспілкові організації робітників. Було скасовано автономію вищих 
навчальних закладів, а студентів, які брали участь у революцій них подіях, 
виключали без права поновлення. 

Політична реакція негативно позначилася на становищі українських 
політичних партій. У 1908 р. багато діячів національного руху об’єдналися 
незалежно від партійної належності у Товариство українських поступовців 
(ТУП). Його лідери М. Грушевський, С. Єфремов, Є. Чикаленко закликали всі 
українські політичні сили консолідуватися в боротьбі за національне 
відродження. 

Важливим елементом політики самодержавства в цей період було 
насадження ідеології великодержавного шовінізму. Головним її провідником 
був голова Ради міністрів (від 1906 р.) Петро Столипін. 

Політичні переконання Столипіна в найбезпосередніший спосіб 
стосувалися України. У березні 1908 р. в Києві було створено «Клуб русских 
националистов». Мета клубу – поборювати «польський тиск й українофільство». 
Зі зміною політичного курсу російські монархісти оголосили хрестовий похід 
проти тих, хто підривав коріння «російської православної цивілізації». Головне 
вістря їхньої атаки було спрямоване проти українського руху. Циркуляр 
Столипіна від 20 січня 1910 р. забороняв реєструвати будь-які чужорідні 
(«инородческие») товариства й видавництва. В окремій інструкції міністр 



пояснював губернаторам, що заборона поширювалася на українські та 
єврейські організації. Внаслідок цього циркуляра український рух знов опинився 
в підпіллі. Було закрито товариства «Просвіти» та інші українські організації, 
заборонено продавати українські книжки, провадити концерти, вечори тощо. 

Великою перешкодою для розвитку ринкових відносин у сільському 
господарстві було поміщицьке й общинне землеволодіння. Не бажаючи 
зачіпати поміщиків, царський уряд насамперед звернув увагу на селянську 
общину. Селяни не могли її покинути й не мали права продавати землю, якою 
користувалися, тому що вона належала общині. 

Ліквідація общинного землеволодіння почалася за ініціативи голови Ради 
міністрів П. Столипіна 22(9) листопада 1906 р. Микола II підписав підготовлений 
ним указ. Згідно з ним селяни могли вільно виходити із сільської общини і 
ставати власниками землі, об’єднувати отримані ділянки в одну (так званий 
відруб), залишатися на старому подвір’ї чи виселятися на хутір. Цьому значною 
мірою сприяв Селянський поземельний банк, який скуповував у великих 
землевласників землю за високими цінами і в кредит продавав її селянам. В 
Україні з 1906 по 1910 рік за посередництва банку було продано понад 480 тис. 
десятин переважно поміщицької землі. 

В Україні аграрна реформа П. Столипіна проходила най успішніше. Якщо в 
губерніях Європейської Росії з общин вийшло близько 24 % господарств, то на 
Правобережжі – 50,7 %, Півдні України – 34,2 % і тільки на Лівобережжі – 13,8 
%. Унаслідок концентрації земель них наділів у руках заможних власників, 
використання ними машин, добрив, розширення посівних площ в Україні за 
1909–1913 рр. майже у півтора рази збільшився збір зерна. Зростання цін на 
хліб на світовому ринку сприяло збільшенню обсягів його експорту через азово-
чорноморські порти. Виходячи з общини, чимало селян продавали землю й 
переселялися за Урал, до Сибіру, на Далекий Схід. Протягом 1906–1912 рр. там 
опинилося близько мільйона українських селян. Проте майже чверть із них не 
знайшли в далеких регіонах кращої долі і змушені були повернутися в рідні 
місця, поповнивши лави пролетаріату.  

Отже, революція пройшла у своєму розвитку кілька фаз: «піднесення – 
кульмінація – спад», яким відповідають кардинальні зміни та зрушення в 
суспільному житті. Вона зазнала поразки й не досягла своїх основних цілей. 
Проте, в процесі розгортання революційних подій виникли нові суспільно-
політичні явища та тенденції, які надалі суттєво вплинули на історичну долю 
України: переплетення та взаємовплив робітничого, селянського та 
національно-визвольного рухів; усвідомлення народними масами ефективності 
та результативності спільного натиску на самодержавство; виникнення 
широкомасштабних народних виступів; розширення внаслідок проголошення 
царського Маніфесту меж легальної політичної та культурної діяльності, суттєве 
помітне її пожвавлення та урізноманітнення; активізація процесу масової 



самоорганізації суспільства (утворення політичних партій, рад, профспілок 
тощо) поява у опозиційних сил легального офіційного каналу впливу на владу – 
думської трибуни. Водночас не було вирішено, ані аграрне, ані національне 
питання, робітники не добилися 8-годинного робочого дня. Демократичні 
права і свободи громадян поступово згорталися. 

6.Україна в Першій світовій війні (1914–1918). Українські Січові Стрільці. 
Приводом до початку 1 серпня 1914 р. Першої світової війни стало 

вбивство у Сараєві австрійського престолонаслідника ерцгерцога Франца-
Фердинанда. Війна, яка втягнула у свій вир і українців, була збройним 
протистоянням двох воєнних коаліцій: Антанти (Англія, Франція, Росія) і 
Четверного союзу (Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія), але 
поступово до неї долучилися 38 з 59 держав світу, 3/4 населення земної кулі. 
Ворогуючі сторони мали одну мету: загарбання чужих територій, встановлення 
контролю над джерелами сировини, та ринками збуту, боротьба проти 
національно-визвольних та соціальних рухів тощо. 

Українські землі в планах воюючих сторін посідали істотне місце. Росія, 
прикриваючись ідеєю «об'єднання усіх руських земель», відкрито готувалася 
загарбати Галичину, Буковину та Закарпаття, щоб назавжди покінчити з 
«мазепинством» і сепаратизмом. Австро-Угорщина прагнула приєднати до 
Габсбурзької імперії хоча б Волинь і Поділля. Німеччина, намагаючись створити 
потужну світову імперію, також була не проти взяти під свій контроль най 
родючіші землі Європи. Навіть Англія і Франція, які не мали жодних 
територіальних претензій до України, намагалися використати її для 
послаблення Австро-Угорщини. 

Для України світова війна мала подвійно трагічний зміст. Єдиний народ, 
який не мав власної держави, що захищала б його конкретні інтереси, опинився 
у двох конфронтуючих таборах. Близько 3,5 млн. українців у російській армії та 
250—300 тис. в австрійському війську боролися та вмирали за чужі для них 
інтереси. Але найгіршим було те, що сини одного народу, розділеного між 
двома імперіями, мусили вбивати одне одного. 

Упродовж усієї війни територія Західної й певною мірою Центральної 
України стала одним з основних театрів бойових дій на сході Європи. Тут 
зійшлися разом зі своїми менш потужними союзниками старі супротивники — 
Австро-Угорщина й Німеччина з одного боку і Росія з другого. Зокрема, під час 
запеклої Галицької битви, що тривала з 19 серпня до 4 жовтня 1914 р., австро-
угорську армію було розгромлено. Галичина та Буковина опинилися під 
окупацією царської Росії. 

За 7 місяців російської окупації царська адміністрація знищила тут все, що 
було українським: гімназії, близько сотні газет і журналів, книгарні, 
видавництва, бібліотеки, читальні «Просвіти», наукові, освітні, господарські, 
спортивні організації. Почалися переслідування греко-католицької церкви. 



Митрополита А. Шептицького заарештували і депортували в Росію. Незавидною 
була доля й простих українців, яких мордували як австрійські й мадярські 
вояки, що відступали, так і росіяни, що наступали. 

Не кращим було становище в під російській Україні, де з початком війни 
царська влада посилила репресії. Було закрито майже всі українські організації 
та газети, а загальновизнаного лідера українства М. Грушевського вислано в 
Росію. 

У 1916 р. Галичина і Буковина знову стали тереном найжорстокіших боїв, 
коли внаслідок багатомісячної битви — т.зв. Брусиловського прориву було 
завдано великих жертв та руйнувань, чимало населених пунктів зруйновано 
вщент, населення евакуйоване, господарство та майно — втрачено. Ця 
авантюра не принесла перемоги її ініціаторам, навпаки, закінчилася повною 
поразкою російської армії, її відступом за р. Збруч. 

Нелегкий, але героїчний бойовий шлях пройшов легіон Українських 
січових стрільців (УСС), створений з початком Першої світової війни як окремий 
структурний підрозділ австрійської армії. У серпні 1914 р. на заклик 
новостворених Головної української ради та Бойової управи УСС до новітнього 
українського війська зголосилися бл. 30 тис. добровольців з усієї Галичини. 
Австрійське командування, з недовірою ставлячись до патріотично 
налаштованої української молоді та спонукуване польськими політичними 
колами, обмежило чисельність легіону до 2,5 тис, а на прохання відкликати з 
військ 100 старшин-українців виділило лише 16. Ядро легіону становили 
активісти січово-сокільського, пластунського та стрілецького руху, вчорашні 
гімназисти та студенти; були також викладачі, правники, митці, представники 
селянства тощо. Першим офіційним командантом легіону було призначено М. 
Галущинського, директора Рогатинської гімназії. 

Створення легіону УСС ознаменувало відновлення збройної боротьби за 
волю України, Об'єднуючи кращі сили молоді, які представляли практично всі 
суспільні верстви Галичини, він став утіленням передової політичної думки і 
виражав сподівання на виборення Української держави. Докладаючи 
неймовірних зусиль, стрільці зуміли до 1917 р. перетворити легіон у добре 
вишколену, фактично українську, військову формацію з національною 
символікою, власними одностроями й відзнаками, а також українською 
офіційною мовою та українською термінологією., 

Протягом 1914 — першої пол. 1915 р. легіон брав участь у бойових діях 
проти російських військ у Карпатах. Особливо запеклими були бої за гору 
Маківку наприкінці квітня — на початку травня 1915 р., де стрільці вкрили себе 
невмирущою славою, хоча й зазнали великих втрат. У 1915—1917 рр. УСС вели 
кровопролитні битви на подільській землі. Сотні молодих патріотів загинули на 
схилах гори Лисоня, поблизу сіл Конюхи та Куропатники на Бережанщині, в 
інших місцях. Своєю боротьбою стрільці здобули чимало відзнак і похвал, 



викликали пошану й симпатії союзників і змусили рахуватись із собою навіть 
ворогів. 

Поставивши основною метою здобуття української державності, УСС 
усвідомлювали, що це потребує ретельної та цілеспрямованої підготовки. Тому 
в легіоні діяло кілька громадсько-освітніх та мистецьких структур, покликаних 
ознайомлювати стрільців, головним чином новобранців, з їхніми завданнями у 
війні, підвищувати освітній рівень, готувати до післявоєнної громадської 
діяльності. Насамперед слід назвати бібліотеку, «етапну гімназію», де готували 
до складання іспитів стрільців-гімназистів, а також Пресову квартиру 
(своєрідний центр, що організовував і спрямовував духовне, культурне та 
творче життя легіону), у складі якої плідно працювали А. Баб'юк (М. Ірчан), 
А. Лотоцький, 0. Назарук, Ю. Шкрумеляк, Л. Лепкий, М. Гайворонський, 
Р.Купчинський, О. Курилас та інші талановиті письменники, журналісти, 
композитори, актори, художники. Зусиллями митців було налагоджено випуск 
альманаху «Червона Калина», сатиричних часописів, видано кілька книг тощо. 

Національно-політична та культурно-освітня активність УСС не 
обмежувалася лише працею в стрілецькому легіоні. Добре розуміючи, що 
запорукою успішної реалізації національно-державницької ідеї можуть бути 
тільки сили власного народу, вони поряд із самоосвітою та 
самовдосконаленням приділяли величезну увагу національно-культурній та 
просвітницькій праці серед широких кіл української громадськості, щоб 
допомогти населенню швидше усвідомити свої сили та шляхи, якими можна 
було б домогтися людського існування та гідного місця в історії. Свідченням 
того, що стрільці працювали й на перспективу, була їх участь в організації та 
підтримці українського шкільництва. Зокрема, протягом 1916 — поч. 1917 рр. 
вони організували на Волині до 100 українських шкіл, працювали в них 
учителями і навіть видавали підручники для волинських дітлахів. 

Важливе значення для поширення та пропаганди національно-
державницьких поглядів мала культурно-мистецька діяльність УСС. Нерідко 
саме завдяки стрілецьким пісням, музиці, виставам українське населення того 
чи іншого краю вперше ознайомлювалося з ідеєю української державності, 
дізнавалося правду про свою минувшину, замислювалося над майбутнім.  

Наслідки війни були руйнівними для економіки воюючих країн, які 
опинилися на межі виснаження. Найтяжчих втрат зазнала Російська імперія, а 
відповідно й українські землі, які перебували в її складі. Це викликало гостре 
невдоволення серед багатьох верств українського народу, зростання 
революційно-визвольного руху. Активізувалася страйкова боротьба робітників і 
селян. На революційну боротьбу стали солдати, які відмовлялися йти в бій, 
убивали ненависних офіцерів, здавалися у полон, браталися із солдатами 
противника тощо. До революційного руху активно долучалася демократична 
інтелігенція, зокрема студентська молодь. 



Усе це свідчило про те, що наприкінці 1916 — на початку 1917 рр. в 
Україні, як і в усій Російській імперії, назріла глибока економічна й політична 
криза. Український народ, витримавши на початку XX ст. чималі випробування, 
швидко наближався до нових соціальних потрясінь. 
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