
294

УДК 94(477.54) «1914/1918»:323.1
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Наумов С. О. Війна і українці: суспільно-політичні настрої в українському середовищі Хар-
кова в роки Першої світової війни. У статті охарактеризовано українське середовище Харкова 
часів Першої світової війни, проаналізовано зміни, які відбувалися в поглядах його представників 
під впливом геополітичної ситуації та воєнних дій. Стверджується, що внаслідок цих змін помітним 
явищем в українських організаціях міста стали радикалізація настроїв, зречення «малоросійства», 
поширення самостійництва.
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Про суспільно-політичні настрої в українському суспільстві в роки (і під впливом) 
Першої світової війни написано немало, нерідко з полярних позицій. Одним із перших це 
питання на сучасному концептуальному рівні підняв М. фон Хаген1. Вітчизняні історики 
теж охоче вдаються до розмірковувань з цього приводу, особливо у зв’язку з ювілейними 
датами Великої війни2. При цьому, як правило, береться до уваги всеукраїнський контекст, 
тобто явища розглядаються на макрорівні: суспільства, партій та організацій або терито-
рій, що перебували у складі імперії Романових чи Габсбургів, у цілому. За такого підходу 
проблематично або й неможливо охопити ситуацію «на місцях» чи «в низах» українського 
суспільства, з’ясувати настрої пересічних українців, перевірити проникнення генерова-
них елітами ідей до рядових учасників національного руху тощо.

Метою даної статті є дослідження суспільно-політичних настроїв у роки Першої сві-
тової війни в українському середовищі Харкова. Маються на увазі мешканці міста, які 
мали українську національну ідентичність, тобто свідомо позиціонували, відчували себе 
як українці. Пропоновані сюжети й висновки не можуть претендувати на «середньоста-
тистичну картину» ситуації в Україні, оскільки Харків був губернським центром, одним 
із великих міст Наддніпрянщини («підросійської» України) і ключових осередків україн-
ського національного руху. Разом з тим вони хоча б частково мають універсальний харак-
тер (принаймні для міст, де на той час були представлені українські політичні структури).

Чітко окреслити й охарактеризувати українське середовище Харкова у досліджуваний 
період навряд чи можливо. Кількісно воно вимірювалося в роки Першої світової війни, 
оціночно, сотнями осіб, тобто не більше 1% етнічних «малоросів», приймаючи загальну 
чисельність останніх на той час близько 100 тис. (за даними авторів «Історії міста Хар-
кова ХХ століття», в Харкові у 1917 р. було 488 тис. мешканців, а питома вага етнічних 
груп залишалася стабільною з часу Першого всеросійського перепису населення, коли тут 
було зафіксовано 45 092 осіб, які назвали рідною мовою українську («малоросійську»), – 
25,92% від загальної чисельності харків’ян)3. 
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У політичному плані це, насамперед, члени українських організацій та їх симпати-
ки. Ця група була найбільш мінливою в кількісному відношенні через несприятливі умо-
ви діяльності, а також намагання: влади – остаточно розгромити українські нелегальні 
організації, а проводу національного руху – відновити їх. Структурно українське серед-
овище можна стратифікувати таким чином: члени українських партій; члени молодіж-
них культурно-політичних організацій; учасники культурницьких та інших неполітичних 
об’єднань; так званий «суголосний ґрунт», тобто українські симпатики, які не входили 
до складу тих чи інших осередків, не були дієвими учасниками національного руху. Ця 
стратифікація відносна, оскільки значна частина діячів була представлені одночасно на 
2–3 рівнях.

Партійний рівень охоплював дезінтегровані, глибоко законспіровані групи україн-
ських соціал-демократів (УСДРП), соціалістів-революціонерів (УПСР), націонал-ради-
калів (УНП) та окремих членів Товариства українських поступовців – всього не більше 
кількадесят осіб. 

Харківська організація УСДРП – одна з небагатьох у партії, що в роки Першої світо-
вої війни спромоглася зберегти і проявити себе хоча б пунктирно. За свідченням одного 
з керівників організації Я. Довбищенка, вона існувала з літа 1915 р. до січня 1916 р.4. 
Очевидно, відновлення діяльності організації пов’язане з нарадою в Карачівці під Харко-
вом улітку 1915 р. за участі члена Бюро ЦК УСДРП В. Винниченка, Ю. Тищенка, Я. До-
вбищенка, Я. Левченка та ін. До того вона фактично була законсервована чи перебувала в 
настільки глибокому підпіллі, що представник партійного центру Ю. Тищенко, проживши 
в Харкові півроку, не виявив її існування5. Чисельність Харківської групи УСДРП восени 
1915 р. визначається в 10–15 осіб6.

Джерела містять згадки про окремі успіхи українських соціал-демократів серед ро-
бітників7, проте постійних організаційних зв’язків із пролетаріатом група тоді не мала, 
«вплив української соціал-демократичної організації серед харківського робітництва… 
рівнявся майже нулю»8. Результативнішою була діяльність серед студентства, де функціо-
нувала українська соціал-демократична фракція – по харківських ВНЗ партія мала десятки 
переконаних прибічників. Цей напрямок роботи очолювали М. Петренко й Г. Іваницький. 
У ніч на 22 січня 1916 р. в Харкові була проведена «ліквідація» так званої «Української 
революційної організації». Під арешт потрапили і Я. Довбищенко та Ю. Тищенко, які піс-
ля слідства були вислані до Сибіру9. Після цього організація – на думку О. Висоцького, 
«остання з діючих»10 – припинила своє існування. Єдиним представником партії у місті 
залишалась студентська фракція УСДРП. За агентурними даними, на початку 1917 р. до її 
складу входили Г. Хоперська, С. Холявин, О. Безпаленко, М. Івахненко, О. Ісакова, З. Сало, 
Т. Олесіюк, Є. Монченко11. 

Харківська організація УПСР за традицією була переважно студентською. Помітними 
постатями в ній були О. Мицюк, А. Заливчий, Г. Михайличенко, В. Глуходід, В. Коряк12. 
Вона мала зв’язок з закордонним центром (до Харкова начебто приїздив М. Залізняк) і 
Київським комітетом (який відігравав роль партійного центру в імперії), звідки надходила 
література. Українським есерам тоді належала провідна роль в Українському соціалістич-
ному колективі, який об’єднував членів чи симпатиків УПСР та УСДРП і протягом пев-
ного часу виконував функції штабу молодіжного руху в місті і регіоні. Серед фундаторів і 
керівників українських юнацьких об’єднань Харкова були есери В. Глуходід, О. Мицюк, 
А. Заливчий, Г. Федоровський, А. Радченко та ін. Протягом 1915–1916 рр. організація за-
знала часткових провалів; Г. Михайличенко, А. Радченко, А. Заливчий, В. Коряк, В. Глу-
ходід потрапили на заслання13. 

Товариство українських поступовців, створене на основі Української демократично-
радикальної партії з доповненням членів інших українських партій та організацій, в Хар-
кові представляли тільки поодинокі діячі: К. Мацієвич, М. Міхновський, О. Степаненко, 
можливо, ще дехто14. Доказів існування громади ТУП знайти не вдалось (якщо не раху-
вати представництва Харкова на з’їздах ТУП та фрази М. Грушевського про наявність 
громад Товариства у кожному губернському центрі15). Це при тому, що в місті була помітна 
група – зо два десятки – активно діючих українських інтелігентів, які, здавалося б, мали 
ввійти до складу Товариства. Зокрема, неясна роль М. Сумцова, Х. Алчевської, Г. Хотке-
вича, М. Пильчикова, М. Базькевича, Д. Ткаченка та інших, котрі залишалися діяльними 
учасниками національного руху, але нічим не виказали своєї причетності до ТУП. 
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З іншого боку, можна стверджувати, що у Харкові фактично існувало українське 
об’єднання, котре загалом діяло у річищі ідеології і практики ТУП. На таку думку наво-
дять, насамперед, тривала й цілеспрямована легальна національно-культурна і національ-
но-політична діяльність несоціалістичного характеру та постійна участь достатньо чітко 
окресленої групи осіб у всіх українських акціях у місті. Це дозволяє зробити припущення 
про наявність певного організаційного – ініціюючого і спрямовуючого – ядра. Тому вва-
жаємо, що є підстави для твердження не лише про присутність Товариства в Харкові, а 
й про наявність тут якщо не повноцінної його громади, то, принаймні, «протогромади» 
– об’єднання поміркованих українців на чолі з членами ТУП, яке було тісно пов’язане з 
організацією, діяло в його дусі, але, можливо, не мало (точніше, не відомо, чи мало) фор-
мального статусу.

Про функціонування харківського осередку УНП, який завжди посідав централь-
не становище в партії, даних майже не збереглося, а щодо параметрів організації та її 
внутрішнього життя вони зовсім відсутні. Членами партії в Харкові були М. Міхнов-
ський, Є. Любарський-Письменний, М. Біленький, О. Степаненко, І. Бойко, В. Єщенко16, 
можливо, Х. Алчевська та деякі інші діячі, котрі послідовно йшли за М. Міхновським 
у всіх започаткованих ним справах та об’єднаннях. При цьому харківські націонал-ра-
дикали за міжреволюційне десятиліття жодного разу не виступили «під фірмою» своєї 
партії, а єдиний відносний виняток – «Універсал до народу українського усієї Соборної 
України», виданий від імені ЦК УНП у 1913 р.17, – не містив вказівки на харківське 
походження. Така непомітність дала очевидні позитивні наслідки з точки зору конспі-
рації й уникнення репресій. Проте мінуси були набагато вагоміші: партія повністю і 
остаточно перестала бути відомою, а це означало, що як суспільне явище, політичний 
інститут вона фактично не існувала. За деякими свідченнями, партію покинув навіть її 
засновник і незмінний лідер М. Міхновський18. Крім того, в роки війни Харків мусила 
залишити група її чільних діячів, серед них М. Міхновський, М. Біленький (обидва були 
мобілізовані до війська) та Є. Любарський-Письменний, який емігрував19. Ослаблена й 
обезголовлена Харківська організація, як і партія в цілому, після цього не фігурують у 
джерелах як суб’єкти політичного життя, згадуються тільки у зв’язку з їхніми (чи при-
писуваними їм) ідеями. Закономірно, що не тільки широкий загал, а й українські акти-
вісти Харкова нічого не знали про УНП20.

Характерною рисою міжреволюційного десятиліття було зростання питомої ваги, са-
мостійної ролі та значення молоді в українському русі. Витоки цього явища лежать у дво-
вимірній площині: з одного боку, це занепад політичних партій, унаслідок чого стали більш 
актуальними й помітними інші форми національного руху, а з іншого – поступальний роз-
виток власне юнацьких об’єднань. В роки Першої світової війни молодіжні організації за-
вдяки значному зростанню чисельності, організованості, свідомості й активності їх учасни-
ків перетворились на окрему, багато в чому самостійну, складову українського політичного 
руху. При цьому партійні організації не відігравали помітної ролі в юнацькому русі, хоча 
впливали на нього через свою ідеологію та окремих представників. Але слабкість і непо-
стійність цього впливу прирікала молодь діяти здебільшого на власний розсуд, а її погляди 
не співпадали з ідеологією жодної партії, відрізнялися своєрідністю і строкатістю.

Серед молодіжних організацій Харкова в роки Першої світової війни найбільш по-
мітною була Юнацька спілка, з якою так чи інакше були пов’язані Український соціаліс-
тичний колектив (УСК), середньошкільна  і студентська громади, а також дрібні групи, 
які перебували на різних стадіях формування. Перед війною харківські юнацькі гуртки, 
за свідченням самих учасників, не мали зв’язків між собою, їхня свідомість «стояла дуже 
низько»: вони поділялися на «1) зовсім несвідомих, 2) малосвідомих, котрих була біль-
шість і 3) один гурток цілком свідомий як в національних, так і в соціальних питаннях»21 
(мався на увазі УСК). 

Можливо, нова суспільна ситуація каталізувала процес організаційного об’єднання та 
ідейного самовизначення молодіжних осередків. Зусиллями М. Петренка і А. Радченка 
в місті була створена Міжшкільна (середньошкільна) організація. У грудні 1914 р. вона 
скликала «конференцію представників гуртків», яких тоді у Харкові й Дергачах було 7, 
по 10–18 чол. кожен22. У квітні 1915 р. в Харкові відбувся з’їзд юнацьких організацій і 
гуртків Полтавської та Харківської губерній. Його результатом стало створення Юнаць-
кої спілки Лівобережної України, яка згодом мала трансформуватись у всеукраїнську. До 
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складу Центрального виконавчого комітету спілки ввійшли М. Криворотченко (голова), 
А. Ковалівський і М. Петренко23. У відозві ЦВК наголошувалося, що напрям, «який хоче 
дати Ю. С., – далекий од культурництва – громадські справи поставлені на першому місці. 
Завданням Ю. С. є гуртовання укр. молоді в товариства з ціллю придбання їхніми членами 
освіти громадського характеру й підготовлення свідомих робітників-борців за кращу долю 
працюючого люду»24. 

Підготовлений ґрунт і енергійна організаційна робота дозволили швидко й радикально 
розширити рамки організації. Вищі навчальні заклади, найбільше університет, забезпечи-
ли Харкову роль «розсадника» патріотичних ідей та їх носіїв, одного з головних центрів 
молодіжного руху. У місті діяли щонайменше 16 гуртків спілки: в чотирьох чоловічих і 
жіночій гімназіях, художньому, залізничному і реальному училищах, духовній семінарії, 
на фельдшерських і Вищих жіночих курсах, в університеті, комерційному, технологічно-
му, ветеринарному і Ново-Олександрійському (евакуйованому) інститутах25 з кількістю 
учасників не менше 150–200. 

Неполітичні об’єднання українців у Харкові були репрезентовані передусім Товари-
ством ім. Г. Квітки-Основ’яненка, початковий склад якого налічував близько півсотні осіб, 
і Третім товариством взаємного кредиту. Про кількісний потенціал неорганізованого укра-
їнства Харкова певною мірою може свідчити той факт, що народні читання українською 
мовою у передвоєнні роки відвідували пересічно 100–300 осіб26. 

Ключовим питанням для українців, як і для всіх суспільно-політичних сил, було 
ставлення до війни, протиборчих сторін та їхньої політики у глобальному й українсько-
му контекстах. Але притаманні українським об’єднанням ідеологічна рихлість, відсут-
ність єдності з принципових питань мали своїм наслідком наявність усередині кожного 
з них, не кажучи вже про українство в цілому, різних, інколи діаметрально протилежних 
підходів. Негативне значення мав і брак глибоких розробок стратегії і тактики визволь-
ного руху, а також можливостей для «транспортування» ідей від керівних органів до 
місцевих груп. 

Крім того, слід зважати ідейну на еволюцію українського руху в Російській імперії. 
Традиційно вважається, що він загалом перебував на автономістсько-федералістських 
позиціях, що стало одним із гальмівних чинників на шляху до державної незалежнос-
ті в добу Української революції. Сама постановка питання про автономію передбачала 
можливість співіснування, компромісу між українською нацією й Російською імперією. 
З часом навіть націонал-радикальна УНП істотно пом’якшила антиросійську риторику, 
притаманну її виданням 1902–1904 рр., і теж включила до своєї програми 1906 р. пункт 
про автономію. Неспростовним аргументом на підтвердження зазначеного вище стерео-
типу виглядають партійні доктрини, зафіксовані у програмних документах 1905–1907 рр. 
Але при цьому не беруться до уваги принаймні дві важливі обставини: зміни в партійних 
ідеологіях, що сталися протягом міжреволюційного десятиліття, та організаційний стан 
тогочасного українського руху, внаслідок чого згадані партійні програми значною мірою 
перетворилися в пам’ятки політичної думки, невідповідні суспільним реаліям. 

Поразка Першої російської революції, політична реакція, розгром і глибока криза опо-
зиційних сил, жорсткі антиукраїнські заходи російського уряду, суспільна депресія по-
роджували зневіру в можливості досягнення позитивної політичної перспективи в Росії, 
спонукали до пошуку нових орієнтирів, привабливих і обнадійливих гасел. Тим часом 
суспільна атмосфера в Європі на початку 1910-х рр. стала вибухонебезпечною, причо-
му одним із ключових чинників «перегріву» було саме національне питання. Впродовж 
1911–1914 рр. у «верхах» українського руху формувався новий національно-політичний 
дискурс, в основу якого було покладено геополітичний підхід, урахування і використання 
у власних інтересах міжнародних чинників і пов’язаний з цим розрахунок на можливість 
невідкладного, впродовж найближчих років, розв’язання українського питання, ідею на-
ціональної мобілізації для здобуття державної незалежності. По суті йшлося про вибудо-
вування альтернативного варіанту «українського проекту», цілком відмінного від попере-
дніх партійних варіантів. 

Цей «ідейний ревізіонізм» був започаткований серед українських інтелектуалів і пар-
тійних лідерів, здебільшого зосереджених в еміграції, як відповідь на виклики, пов’язані 
з постреволюційною ситуацією в Російській імперії, в українському русі, а також зміною 
міжнародного клімату. Ідейні новації на той час були швидше маргінальними в тому сенсі, 
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що не зачіпали основну масу українських активістів і не знайшли відображення у про-
грамних документах чи резолюціях вищих партійних органів. 

Спершу вони набули поширення головним чином серед наддніпрянської еміграції. 
Керівники Закордонних груп УСДРП (А. Жук) і УПСР (М. Залізняк) та їх прибічники 
пов’язували перспективу вирішення українського питання з прогнозованим воєнним про-
тистоянням Австро-Угорщини й Росії, обстоюючи проавстрійський і відповідно анти-
російський вектор української політики. Зокрема, А. Жук наполягав на тому, щоб «...б) 
Старатися з ситуації, яка панує тепер в міжнародніх відносинах та яка могла б утворитися 
внаслідок австро-російської війни, ...придбати найбільше користей для справи національ-
но-політичного визволення України. в) На випадок австро-російської війни, чинно допо-
магати Австрії й її союзникам проти Росії»27. Д. Донцов у програмній доповіді «Суспіль-
но-політичне положення нації і наше завдання» (липень 1913 р.) сформулював і обґрунту-
вав гасло «безоглядного сепаратизму» від Росії28. 

Інша частина українських політиків Наддніпрянщини відкидала австро-німецьку 
орієнтацію, проте була критично налаштована й щодо Росії, заперечуючи або ставлячи 
під сумнів можливість вирішення українського питання в її складі (на чому ґрунтувалась 
доктрина автономізму). Так, В. Липинський у грудні 1912 р. надіслав до емігрантсько-
го Українського інформаційного комітету меморандум, у якому доводив необхідність «в 
майбутній австро-російській війні не ставати свідомо, виразно й голосно ні по стороні 
Австрії, ні, тим більше, по стороні Росії», роблячи ставку на «масовий рух за повним ви-
зволенням України з-під ярма чужих держав»29. Близьку до цього, але зі зрозумілих при-
чин значно обережнішу позицію висловлював лідер ТУП М. Грушевський, зазначаючи у 
статті «Сараєвська трагедія» (червень 1914 р.), що обставини «взагалі велять українській 
національній політиці не йти за чужими кепськими прикладами, не сподіватися розвязан-
ня української національної проблєми від якихось сторонніх впливів і помочей, а будувати 
тільки на органічнім розвитку своїх власних національних сил, засобів і можливостей»30. 
Навіть у згадуваному «Універсалі до народу українського усієї Соборної України», де ка-
тегорично заперечувалась підтримка Австро-Угорщини в її очікуваному протистоянні з 
Росією, сподівання на перемогу останньої пов’язувалися з досить несподіваними мотива-
ми. Це розглядалося як необхідний крок до об’єднання українських земель у складі Росії з 
наступним швидким вирішенням «українсько-російського» питання, як «етап, до здобут-
тя незалежности»31. Отже, й тут присутня принципова відмінність від попереднього по-
літичного курсу українства Наддніпрянщини, базованого на ідеології автономізму, який, 
принаймні у зримій перспективі, нерозривно пов’язував долі більшості української нації 
і Російської держави.

Але в цілому напередодні світової війни пов’язані з нею «прожекти», на думку І. Па-
тера, захопили незначну частину відомих українських політиків, більшість яких поста-
вилась до «мілітарних» планів негативно чи прохолодно32. Тим більше вони не стали в 
той час надбанням основної маси учасників українського руху, майже цілком позбавлених 
комунікації зі своїми лідерами через катастрофічний стан організаційних зв’язків, відсут-
ність партійної періодики тощо. Тому реальна палітра ідей і настроїв на місцях була стро-
катою, динамічною, нестабільною.

Це стосується й Товариства українських поступовців, котре єдине з українських по-
літичних організацій мало чітко сформульовану офіційну позицію (нейтралітет). Незапе-
речним є панування в ТУП «оборонницьких» настроїв упродовж перших місяців війни. 
У Харкові близький до українських поступовців Д. Багалій у перші дні війни патетично 
закликав до суспільної консолідації для захисту країни: «Нехай у всіх нас упадуть у цей 
відповідальний момент усі розбіжності, що розділяють нас, і засяє на нашому знамені 
одне яскраве слово – перемога над ворогами!»33. Про те, що це була свідома позиція, а не 
тимчасовий душевний порив, свідчить той факт, що подібні думки він висловлював і зна-
чно пізніше. Так, у лютому 1915 р., як голова міської думи, він наполягав на необхідності 
«посилити темп вирішення справ» військових і господарських, «не допускати непотріб-
них дебатів і відволікань у бік особистих чи партійних випадів»34. Він і М. Сумцов були 
причетними (хоча б тому, що не виступили проти) до вітальної телеграми Харківської 
думи Верховному головнокомандувачу з приводу взяття Перемишля від 9 березня 1915 р. 
Вона була витримана у відверто проімперському дусі, з характерною риторикою про Га-
личину як «споконвічний давньоруський край», «великий історичний процес збирання 
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усієї Русі»35. Представники поміркованого українства Харкова в комісії для догляду за по-
раненими солідарно працювали з місцевими монархістами, октябристами, кадетами. Те 
саме можна сказати й про Харківський комітет Всеросійського союзу міст, де Д. Багалій 
був заступником голови36.

Разом з тим у тупівських колах з самого початку були прихильники тієї точки зору, що в 
інтересах української нації перемога не Росії, а Центральних держав. З нею пов’язувались 
сподівання на здобуття конституційних і національних прав, умов для культурного розви-
тку. Прибічниками австрійської орієнтації були представники правого крила української 
громадськості М. Міхновський і О. Степаненко37. Позиції «пораженців» у Товаристві 
зміцніли вже восени 1914 р. під впливом небачених антиукраїнських репресій у окупо-
ваній Росією Східній Галичині. Х. Алчевська, звертаючись до І. Франка, в розпачі писала 
27 вересня 1914 р.: «В мене тільки й думки, що про Вас. Що з вами діється у Львові? Моє 
розбите горем серце цілує в думці кожний нещасний камінчик на вулицях славного старо-
го міста і плаче, і плаче. Боже, скільки сліз пролито, скільки думок зруйновано, скільки 
замірів пропало»38. Загальним наслідком стало помітне посилення антиросійських (щодо 
держави) настроїв та прихильності до Четвірного союзу, додатковим стимулом для яких 
послужив успішний наступ армій блоку у 1915 р. Характеристика «германофіл» все час-
тіше зустрічається в документах Харківського жандармського управління. За його інфор-
мацією, в листопаді 1915 р. у товаристві ім. Г. Квітки-Основ’яненка був схвально сприй-
нятий реферат В. Коряка, у якому висловлювалась надія на перемогу Німеччини, присутні 
виявляли германофільські настрої39.

У зв’язку з цим змінилося ставлення до емігрантського Союзу визволення України 
(СВУ), який виступив на боці Центральних держав. Незважаючи на те, що Рада ТУП 
свого часу дистанціювалась від СВУ, Х. Алчевська заявляла, що зустрічалася в Хар-
кові з М. Залізняком, одним із засновників Союзу40. Вона ж разом з О. Синявським 3 і 
13 листопада 1916 р. нібито закликала молодь до збройно-диверсійної боротьби в тилу 
російських військ. Існуючі (й поки що не спростовані) стереотипні уявлення про по-
ведінку українських діячів несумісні з наведеними даними, і відсутність фактичного 
підтвердження є достатньо серйозною підставою для сумнівів у правдивості агентурної 
інформації. Але й ігнорувати неодноразові, незалежні одне від одного повідомлення на-
вряд чи розумно. 

Проте після зупинки наступу і поразки військ Четвірного союзу сподівання щодо 
блоку стали згасати. Песимізму додав і черговий виток репресій щодо українського 
руху, які ослабили українські організації, змусили їх діяти ще обережніше. Наслідком 
цих впливів стали зміни в настроях і поведінці членів ТУП упродовж 1916 р.: відносна 
їх радикалізація; загальне невдоволення війною; зростання  недовіри й антипатії до іс-
нуючого режиму і водночас усвідомлення того, що за вирішення українського питання 
доведеться боротись у рамках Російської держави; посилення уваги до легальних засо-
бів впливу на громадськість і владу. Відображенням тогочасних настроїв поміркованої 
частини українства, її розчарування як у Центральних державах, так і в Росії, може бути 
стаття М. Сумцова «Етюди з людиноненависництва» з критичними висловлюваннями 
про їхню ідеологію й національну політику: «Великий націоналізм німецький та вели-
кий націоналізм російський – два чоботи пара, і народам від них... – одне лихо, війна, 
насильство, сльози і кров»41. 

Реакція місцевих організацій УСДРП на світову війну була невиразною. Це стало на-
слідком не лише стану колапсу, в якому вони здебільшого перебували, а й наявності засад-
ничо відмінних підходів у партійних верхах. Головна лінія вододілу проходила між при-
хильниками СВУ на чолі з А. Жуком та «інтернаціоналістами» під проводом Л. Юркевича. 
Можна погодитися з П. Феденком у тому, що більшість членів партії не бажала перемоги 
Росії, але й до СВУ ставилася критично, поділяючи лінію Л. Юркевича щодо пріоритет-
ності боротьби проти «внутрішнього ворога» – царизму, за політичне і соціальне визво-
лення, автономію України42. Цю позицію найвиразніше репрезентувала Харківська орга-
нізація. У місті поширювалась антивоєнна листівка «Війна й українська соціал-демокра-
тія»43. Члени УСДРП були найпослідовнішими опонентами пропозиції Х. Алчевської та 
О. Синявського, погрожуючи навіть видати їх поліції. Відданість Харківської групи прин-
ципам «інтернаціоналістів-ціммервальдівців» визнавали й місцеві більшовики44. Втім, ця 
відданість була не надто послідовною. Лідери організації мали зустріч із представником 
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СВУ. Ю. Тищенко писав про себе, що «з багатьох причин рішучо відмежовувався від цієї 
організації»45, а в жандармських джерелах зображався як «мазепинець-самостійник», тіс-
но пов’язаний з СВУ46. На партконференції в Катеринославі він нібито переконував у пе-
ревагах перемоги Центральних держав. Г. Іваницький належав до групи Д. Антоновича, 
яка поділяла платформу СВУ і підтримувала з ним зв’язок47.

Серед прибічників Центральних держав із числа членів УСДРП теж із часом поши-
рилося розчарування. Показову заяву наприкінці 1916 р. зробив А. Жук: «Нічого Німець 
нам не дасть і нічого ми від нього не ждемо... Німці ведуть війну для себе, в ім’я власних 
інтересів»48. Група Д. Антоновича після кількох спроб активізації зрештою залишилась 
бездіяльною49. Жандармські матеріали щодо УСДРП, при всій їх неповноті і ненадійності, 
засвідчують у Харкові в 1916 р. активність противників австро-німецької орієнтації і її 
відсутність з боку їхніх опонентів.

Українські есери теж не були єдиними у ставленні до війни та пов’язаних з нею пер-
спектив. Але порівняно з УСДРП, спектр пропонованих ними варіантів був вужчим, а 
полеміка між їх прихильниками – не такою гострою й помітною. Листівка Харківської 
організації «До братів хліборобів» привертала увагу передусім до внутрішньоімперських 
проблем, пропонувала бути готовими повернути зброю проти ворогів українського селян-
ства; але й закликала не піддаватися на слова уряду про визволення інших народів, а дбати 
про власне, уникати мобілізації50. Своєрідним втіленням подібних настроїв у життя можна 
вважати гурток УПСР у Глухівському повіті, немало учасників якого (у тому числі і з 
Харкова) опинились там, щоб уникнути мобілізації51. Більш радикально налаштованою 
була частина прихильників УПСР у молодіжних організаціях (В. Коряк мав стійку репу-
тацію германофіла). Проте в цілому позиція українських есерів, схоже, була вільною від 
крайнощів – «оборонництва» та германофільства – і базувалась головним чином на двох 
засадах: відмова царському уряду та його воєнним зусиллям у підтримці; розгортання ре-
волюційної боротьби.

Позицію українських націоналістів у цьому питанні з’ясувати вкрай важко, насампе-
ред через їхню безмовність: не відомо жодного документа з цього середовища за роки ві-
йни. Очевидно, визначеної лінії УНП не існувало взагалі, інакше вона б мусила бути заде-
кларованою. Серед причин цього – безсилля УНП, ідейно-тактичні суперечки і боротьба 
всередині її, специфічне становище М. Міхновського (можливий вихід із партії, військова 
служба). Тимчасом УНП тих років, якщо і згадується в літературі, то виключно «в форма-
ті» М. Міхновського, який єдиний хоч якось нагадував про себе. Проте суперечливість від-
гуків про його погляди воєнного часу гранично ускладнює їх інтерпретацію. Є очевидним  
тільки те, що М. Міхновський вважав за необхідне максимально скористатися ситуацією, 
аби наблизитися до омріяної української державності. Але його уявлення про зміст цієї 
державності та засоби її досягнення трактують по-різному. Ще в 1913 р. А. Жук озна-
йомив М. Міхновського й О. Степаненка з майбутньою політичною акцією, яка зрештою 
матеріалізувалась у вигляді СВУ, і, за його словами, «зустрів повне одобрення для моїх 
плянів і становища і навіть дістав від М. Міхновського відповідне освідчення на письмі»52. 
Соратник М. Міхновського  Є. Любарський-Письменний став у еміграції співзасновником 
СВУ53. За деякими даними, Загальна українська рада (до складу якої входили члени СВУ) 
в січні 1916 р. пропонувала кандидатуру М. Міхновського для вирішення конкретних пи-
тань взаємодії у Берліні54. Все це прямо суперечило лінії «Універсалу» УНП на поразку 
Австро-Угорщини та приєднання західноукраїнських земель до Наддніпрянщини у складі 
Росії. Крім того, є свідчення, нібито М. Міхновський разом з В. Шеметом виношував ідею 
направити делегацію до царя з запевненнями в лояльності українців та проханням надати 
права, подібні до тих, які мали українці в Австро-Угорщині, пробував збирати підписи під 
вірнопідданською петицією55. Напередодні падіння царату він, за словами В. Андрієвсько-
го, розробив цілий план порятунку режиму в обмін на створення дуалістичної монархії56. 
Розгадка його двоїстої позиції може бути доволі простою. М. Міхновський тоді віддавав 
перевагу «лєгальним формам громадської діяльності, оскільки на це позволяли загальні 
обставини життя в Росії, а конспірацію полишав еміграції»57. Схоже, М. Міхновський сві-
домо розмежовував ці способи боротьби за визволення України, причому в обох випадках 
залишався по-своєму максималістом, не відкидав ніяких засобів, якщо вважав їх дієвими. 

Війна змусила й учасників юнацького руху по-новому поглянути на суспільні пробле-
ми. У цьому середовищі, вільному від жорстких стереотипів партійних програм і регла-
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ментації комітетів, деморалізуючого досвіду поразок, були особливо помітні переоцінка 
геополітичної ситуації, передусім у трикутнику Росія – Україна – Австро-Угорщина, ін-
терес до далекосяжних цілей та рішучих методів боротьби. Загальна динаміка настроїв 
молоді і старшого покоління між собою істотно не відрізнялась, але реакція юнацьких 
гуртків на поточні події була більш радикальною та дієвою. Із 10 відомих нам листівок во-
єнної тематики їм належало 8: 5 пропагували антивоєнні ідеї, 5 – самостійницькі, 3 – сепа-
ратизм і германофільство, по 2 – антиросійські (щодо держави), протиурядові, соборність. 
Якщо вважати, що антиурядові, сепаратистські та германофільські ідеї теж були направ-
лені проти Російської імперії, то пріоритети виглядатимуть таким чином: протиімперське 
спрямування мали 7 листівок, антивоєнне і самостійницьке – по 5. Серед української мо-
лоді набув поширення «клич бойкоту російської мови і російської культури»58. Однією з 
форм протесту було ухиляння від призову на військову службу. Учасники харківського 
«видавничого гуртка» (брати Плеваки та ін.) з початком війни вирішили зробити все, щоб 
не йти на фронт, не воювати за антиукраїнську державу, не стріляти в братів-українців59. З 
цієї ж причини перейшов на нелегальне становище М. Криворотченко60, а деякі активісти 
молодіжних організацій опинились у Глухівських лісах. 

Успішний наступ армій Четвірного союзу навесні 1915 р. посилив прихильне став-
лення до Центральних держав. У листівці ЦВК Юнацької спілки з їхньою перемогою 
пов’язувалося розв’язання українського питання: «На випадок, коли Росія буде побіджена 
в сій війні, Україна одержить самостійність із рук прихильних нам культурних завойовни-
ків. Коли ж Росія виграє війну, тоді [вона] буде старатися задавить Україну»61. Найрішу-
чіші з молоді виявляли готовність сприяти поразці російських військ практичними діями. 
Улітку 1915 р. член Юнацької спілки О. Заїка заявив на допиті, що співчуття Австро-Угор-
щині притаманне кожному спілчанину. Сам він до арешту намагався організувати втечу 
австрійських військовополонених з табору і нібито готувався до замаху на російського 
намісника Галичини62. Навіть наприкінці 1916 р. заклики до диверсійної боротьби в росій-
ському тилу були підтримані частиною представників гуртків Харкова та делегатів ІІІ кон-
ференції Юнацької спілки63. 

Проте в цілому тогочасне германофільство, особливо у молоді, мало ситуативний та 
емоційний характер, було психологічною реакцією на конкретну воєнно-політичну ситу-
ацію. Після поразки Центральних держав влітку-восени 1916 р. сподівання на їхню пе-
ремогу разом з емоційним піднесенням зійшли нанівець. На зборах харківської молоді 
3 листопада 1916 р. антиросійські заклики підтримали тільки 6 осіб із 32 присутніх, а 
13 листопада частина учасників відразу залишила зібрання, інші висловили протест, а 
член УСДРП В. Безпаленко пригрозив видати ініціаторів поліції64. Нову реальність чітко 
зафіксувала резолюція ІІІ конференції Юнацької спілки: «Австрійці далеко, і їм ніколи не 
дійти до нас»65.

Прикметним для років війни було поширення сепаратистських (в сенсі відокремлення 
від Росії) і самостійницьких поглядів, що стимулювалось політичними реаліями того часу. 
Неможливість справедливого вирішення українського питання, нереальність сподівань на 
автономію України у складі Росії стали очевидними для багатьох, як і потреба боротьби 
за досягнення максимальної, ніяк не пов’язаної з долею Росії мети – незалежної держави. 
Разом з тим самостійницький курс, на нашу думку, можна трактувати і як заперечення 
австро-німецької орієнтації, перспективи якої не виходили за межі автономії чи протек-
торату. Навесні 1916 р. на самостійницькі позиції перейшла Харківська середньошкільна 
організація, конференція якої ухвалила підготувати спеціальну збірку матеріалів. Брошура 
«Самочинна Україна» була розмножена на гектографі влітку 1916 р.66 Цей курс підтримала 
Юнацька спілка в цілому, ІІІ конференція якої заявила, що «високо підіймає блакитно-зо-
лотий прапор Самочинної України»67. 

Ще однією особливістю суспільно-політичних настроїв в українському середовищі 
Харкова було розчарування певної його частини (передусім молоді) в класовій ідеології, 
соціалістичних ідеалах (відданість яким раніше задекларували всі без винятку українські 
партії) і організаціях. Найбільш помітну спробу переорієнтувати харківську молодь на 
інші, несоціалістичні цінності зробив один з керівників Юнацької спілки А. Ковалівський. 
У травні 1915 р. він задумав утворити альтернативну спілці організацію – «Українське на-
ціональне коло» («Коло незалежних») – і розробив проект її програми. В цьому документі 
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було піддано невиправдано різкій критиці українську соціалістичну течію. Її представни-
ки звинувачувались у підпорядкованості впливам російського суспільного руху, доктри-
нерстві, ідеалізації робітництва й селянства, відсталості від новітніх політичних учень і 
європейської культури, нерозумінні національної справи тощо. «Відсталість, інертність, 
слинявість і хамство, – підкреслювалось у програмі, – се основні прикмети „українського 
соціалізму”». У зв’язку з цим оголошувалося про розрив із соціалістичними організаціями 
і вищість власної позиції в національному русі: «Отже з сією хлопоманською частиною 
укр. молоді ми вважаємо себе роз’єднаними та й поставляємо наші ідеали попереду їхніх, 
як і себе самих вище за слинявий „демократизм”». Нову організацію передбачалось бу-
дувати на засадах «націоналізму й шляхотности». Остання туманно трактувалась як при-
таманний справжній європейській культурі аристократизм, «самоповажання й поважання 
других»68. У вересні 1915 р. у складі гуртка було 9 осіб, переважно студенти університету 
– А. Ковалівський, К. Косович, В. Олексієнко, А. Берладин, можливо, В. Заїкин та інші69. 
Проте невдовзі він розпався, й налагодити діяльність «Кола» не вдалося.

Негативною реакцією на соціалістичне вчення частково можна пояснити і зростання 
популярності націонал-радикальних ідей. Як повідомляли навесні 1916 р. жандармські 
агенти, «націоналісти» активно працюють у всіх українських об’єднаннях Харкова, на-
магаючись «протидіяти надмірному захопленню соціалістичними ідеями і відстоюють на-
ціональний характер українського руху»70. Наприкінці 1916 р. їхні впливи переважали у 
гуртках комерційного і Ново-Олександрійського інститутів, художньої школи71. 

Таким чином, Перша світова війна змусила українських патріотів, у тому числі й у 
Харкові, по-новому оцінити геополітичну ситуацію та перспективи національного визво-
лення. Загальна радикалізація настроїв здебільшого не мала суспільно вагомих наслідків, 
не вилилась у помітні активні дії. Але в психології, свідомості учасників українського 
руху стався певний поворот. У свідомого українства сформувалося чітке розуміння без-
перспективності сподівань розв’язати українське питання в Російській імперії, а багато 
хто поширював цю думку і на Росію взагалі, безвідносно до її політичного ладу, остаточно 
порвавши з «малоросійством», сприйняттям українства виключно в контексті «русского 
мира». Вперше з’явилося усвідомлення того, що здобуття національної державності мож-
ливе ближчим часом, а не в неозорій перспективі, отже, й боротьба за неї є завданням су-
часного, а не прийдешніх поколінь. Тим самим був підготовлений певний психологічний 
ґрунт для державницької політики і практики 1917 року. 
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