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ТАБЕЛЬ ПРО РАНГИ (рос.-табель о рангах) - російська імперська система, створена Петром I (закон від 
24.1.1722) для встановлення відповідності між різними чинами військової, статської та придворної служб, 
визначення їхньої ієрархії та правил надання дворянства державним службовцям. Діяла у 1722-1917. Усі 
чини імперської служби було послідовно розміщено на 14 рівнях (рангах), причому службовцям 
присвоювалося особисте або спадкове дворянство відповідно до рангу їхнього чину. Кожному чинові 
відповідала певна службова посада. У 17-18 ст. у Гетьманській державі сформувався відмітний від 
російського становий і службовий устрій. За українським кодексом законів “Права, за якими судиться 
малоросійський народ” (1743) шляхетські права визнавалися не лише за тими, хто мав відповідні грамоти, а, 
по суті, за козацькою старшиною усіх звань, починаючи від сотника та нащадками генеральної старшини і 
полковників. З метою збереження своїх прав в умовах посилення російського впливу та втручання у 
внутрішні справи Гетьманщини козацька старшина кілька разів зверталася до царського уряду з проханням 
прирівняти її до відповідних чинів російського Т. про р. (у 1733, 1742, 1756, 1763 і 1767). У 1756 гетьман 
К.Розумовський розробив і подав на затвердження український варіант Т. про р. із переліком усіх 
“малоросійських чинів” (окрім гетьмана і наказного гетьмана), поділених на 12 класів. Першому класові 
відповідав чин генерального обозного, другому - генеральних судді і підскарбія, третьому-генеральних 
писаря, хорунжого, осавула і бунчужного, четвертому - полковника і т. д. На найнижчій сходинці стояли 
козаки, жолдаки, пушкарі та компанійці. Проте російський уряд не погодився зрівняти гетьманські чини з 
табельними і не надавав усій козацькій старшині статусу дворянства. З 1760 років Катерина II нерідко 
присвоювала ранги з імперського Табелю (і відповідно надавала дворянські привілеї) окремим козацьким 
старшинам. Після ліквідації козацького військового устрою і перетворення козацьких полків у регулярні 
карабінерні полки російської армії (1783) вся козацька старшина стала отримувати чини з російського Т. про 
р. У 1784 офіційно заборонено надавати “малоросійські чини”. Цей процес не був врегульований чіткими 
правилами, а присвоєння того чи іншого рангу здебільшого залежало не від попереднього становища особи, 
а від її заслуг, здібностей і лояльності до російської адміністрації. У 1796 російські ранги були присвоєні 
також українським судовим і цивільним службовцям (напр., генеральний суддя був прирівняний до 4 класу, 
возний - до 14 класу). Після надання т.зв. “Грамоти про вільність дворян” у 1785 козацька старшина, яка 
могла документально підтвердити своє шляхетство або посідала відповідний рангу російському Табелі, 
була включена до російського дворянства. Внаслідок цього протягом наступних десятиліть точилася 
боротьба за визнання також і колишніх “малоросійських чинів” як підстави для отримання дворянства, що, в 
свою чергу, стимулювало збирання історичних документів, інтерес до козацької історії. Т. про р. скасований 
декретами радянської влади у 1917. 

О.Середа (Львів). 

ТАБІР (або табор) - характерна особливість козацької тактики ведення бою. Т. був своєрідною базою для 
війська, що вступало у бій в умовах степу. Він являв собою укріплення з вишикуваних у ряд один за одним 
обозних возів по обидва боки від козацького війська. Такий спосіб наступу і оборони був 

відомий в українських степах ще за княжих часів. Ця тактика була відома чеським гуситам, литовським та 
польським військам, однак найбільшої майстерності в застосуванні табору досягло українське козацтво у 16-
17 ст. У 1628 під захистом табору, за кількома рядами возів, запорожці зуміли перейти Крим від Перекопу до 
Бахчисарая з незначними втратами. 

О. Кривоший (Запоріжжя). 

ТАБІР козацький - вид бойового порядку козацького війська у 16-17 ст. Під час воєнного походу або у 
бойовому розташуванні козацьке військо, для створення ефективного захисту від атак противника, 
оточувало себе кількома рядами возів - Т. Сучасники називали козацький Т. “рухомою фортецею”. При 
зближенні з противником вози розташовувалися чотирикутником і скріплювалися ланцюгами. На вози 
накидався хмиз, очерет, трава, які зверху засипалися землею. Під час тривалої оборони довкола укріплення 
козаки споруджували вали та шанці, готували “вовчі ями” тощо. Іноді вози ставили щільно один до одного 
голоблями назовні. Т. ставав для козаків опорним пунктом, козацьке військо використовувало його для 
розгортання подальших військових дій. Т. можна було швидко розібрати і пересунути на ін. місце. Під час 
пересування Т. вози розташовувалися прямокутником у кілька поздовжніх рядів без просвіту між возами в 
рядах. На возах зовнішніх рядів прямокутника встановлювалися гармати, а біля возів ішли у бойовій 
готовності козаки з вогнепальною зброєю. Піхотинці йшли між возами у середині прямокутника. Передню і 
задню лінії прямокутника прикривала кіннота. Під час зупинки війська передня і задня сторони прямокутника 
прикривалися возами. Тактичний прийом застосування Т. був відомий ще з часів Київської Русі. Особливого 
поширення він набув під час національно-визвольних повстань під проводом С.Наливайка, П.Павлюка та під 
час національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького. У кін. 17 ст. із розвитком артилерії Т. як 
тактичний бойовий порядок (укріплена стоянка або прикриття похідної колони) втратив своє значення. 

Г.Швидько (Дніпропетровськ). 



ТАБУЇ ЖОРЖ (1867-1958) - французький генерал. У лютому 1917 направлений у штаб Південно-Західного 
фронту (Кам'янець-Подільськ) для підтримування зв'язку з французькою місією в Румунії. На поч. грудня 
1917 переїхав до Києва. З 19.12.1917 Т. розпочав переговори з Українською Центральною Радою. Під час 
зустрічей з представниками української сторони, зокрема, С.Петлюрою, порушував питання про можливість 
використання українських військ, що поступово формувались, у воєнних діях проти австро-німецького блоку. 
28.12. призначений комісаром Франції при уряді УНР. 21.12.1917(3.1.1918) Т. офіційно повідомив про 
визнання Української Народної Республіки урядом Французької Республіки. 4.1.1918 Т. був прийнятий 
главою українського уряду В.Винниченком. Після укладення Україною Берестейського миру 19183 країнами 
Четверного союзу дипломатична місія на чолі з Т. 23.2.1918 виїхала з Києва у Францію. Наступ більшовиків 
на Київ, переорієнтація уряду УНР на союз з Німеччиною та Австро-Угорщиною унеможливили дальшу його 
діяльність в Україні. У спогадах “Як я став комісаром Французької Республіки в Україні” (1932) містяться 
цікаві, часом суворі оцінки політичної обстановки і діяльності уряду УНР. Т. з великою симпатією і повагою 
відгукувався про благородний патріотизм та ідеали українських борців за свободу. Наводячи в оригіналі 
перший рядок із гімну “Ще не вмерла Україна”, висловив тверду впевненість у майбутньому відродженні 
української державності. 

С. Мовчан (Львів). 

ТАВРИ (від грецьк. “таврос” -бик) - автохтонне населення Криму. Від їхнього найменування походять назви 
Кримського півострова Таврида, Таврика, Таврія. Дослідники простежують зв'язок Т. з культурою населення 
Криму і Подніпров'я бронзової та кам'яної доби. Відомості про Т. подають давньогрецькі, римські, візантійські 
письменники і вчені з 5 ст. до н. е. і до 10 ст. н. е. Одним із перших про таврів пише давньогрецький історик 
Геродот. Т. згадуються у творах Псевдо-Скілака, Псевдо-Скімна, Страбона, Плінія Старшого, Діодора 
Сицилійського та ін. Амміан Марцеллін згадує три Т. племені: аріхів, сінхів та напеїв. Т. заселяли гірські та 
передгірні райони Криму від Каркінітіди (Євпаторія) до Херсонеса Скалистого (Керченський п-ів) і, можливо, 
в архаїчний період проживали в степу. Археологічні пам'ятки Т. представлені поселеннями та могильниками. 
Перші з них виявлені головним чином у Передгірному Криму (Кизил-Коба, Уч-Баш, Сімферопольське, 
Балаклавське та ін.). Поселення не укріплені, житла -наземні та напівземлянки, поруч з якими - господарчі 
ями. Серед знахідок переважає кухонний та столовий посуд, зерна злакових, кістки свійських тварин, 
побутові речі тощо. Для поховань у могильниках використовувались кам'яні ящики, оточені огорожею з плит. 
Померлих вкладали скорчено на боці. Ящики використовували для багаторазових поховань (у одному з 
поховань Мал Муза знайдено 60 черепів). Можливо, такі споруди-склепи були родовими або сімейними 
усипальницями. Поховальний інвентар - зброя, прикраси, кераміка, побутові речі (майже всі могили 
пограбовані в давнину). Археологічна культура Т. зникла у 4 або 3 ст. до н.е. Про реально існуючий етнос Т. 
у 1-2 ст. н.е. свідчать епіграфічні документи з Боспору та Херсонеса, які повідомляють про конфлікти між Т. 
та міським населенням. 

Т. займалися землеробством і скотарством, а на узбережжі Чорного моря - рибальством і піратством. У Т. 
розвивалися металургія заліза і бронзи, гончарство, ткацтво, обробка металів, каменю тощо. Вели торгівлю 
з греками, сприяли заснуванню грецьких полісів у Криму. Частина Т., переселившись у грецькі міста-
держави, зазнала елінізації, значна частина з них склала контингент рабів у грецьких полісах. У кін. 6 ст. до 
н. е. царі Т. відмовились підтримати скіфів у війні з Дарієм 1, які після перемоги над персами захопили 
північну частину Криму. У пізніші часи воювали із скіфами і сарматами, вступали з ними в союз з метою 
підкорення Боспорського царства і Херсонеса. У 2 ст. до н. е. Т. та 'їхні союзники були розгромлені 
військами понтійського царя Мітрідата IV Євпатора. У 1 ст. до н. е. - 3 ст. н. е. Т. у союзі з сарматами 
(аланами) протистояли агресії Римської імперії. З проникненням у Крим скіфів почався процес змішання 
автохтонів та пришельців, що знайшло відображення у синкретичному етнонімі “тавроскіфи”. У 3-4 ст. Т. 
зазнавали поразок у війнах з готами і гуннами, але у союзі з ними і з антами витіснили римські війська з 
Криму і Причорномор'я. Разом з антами у 5-7 ст. воювали з Візантійською імперією, потім - з аварами і 
хозарами. У 9-10 ст. землі тавроскіфів входили до складу Київської Русі, яка вела боротьбу з грецькими 
колоніями у Криму та з Візантією. Візантійський історик Лев Диякон, учасник русько-візантійських воєнних дій 
на Дунаї у 971, називав військо київського князя Святослава Ігоровича “росами”, “тавроскіфами” і “скіфами”. 
Т. були збройною опорою Тмутороканського князівства, що існувало по обидва боки Керченської протоки у 
10-11 ст. Після навали половців Т. не згадуються в письмових джерелах. Етнічна приналежність таврів і досі 
не визначена, їхніх предків ідентифікують з частиною кіммерійців, яка залишилася після виходу основної 
кількості до Передньої Азії; з носіями кобанської культури, які мігрували з Північного Кавказу у Крим; з 
носіями білозерської культури. Частина дослідників вважає Т. південною гілкою русів. 

С. Андрух, П. Гарчев (Сімферополь). 

ТАВРИДА - назва Кримського півострова, яка іноді вживалась після приєднання до Російської імперії у 1783. 
У березні 1918 було створено Радянську республіку Тавриди у межах Криму. Вона проіснувала до кін. квітня 
1918- розгрому більшовицьких військ частинами Запорозького корпусу Армії У HP і 52-го корпусу військ 
кайзерівської Німеччини. 

П. Гарчев (Сімферополь). 

ТАВРИКА - назва Кримського півострова у 5 ст. до н.е. -15 ст. н. е. Походить від найменування автохтонного 
населення півострова - таврів. Всі давньогрецькі, римські й візантійські географи та історики під такою 



назвою описували Кримський п-ів. За даними Геродота, царі Т. були незалежними від скіфських царів і 
відмовилися взяти участь у їхній війні з Дарієм І, після поразки якого скіфи захопили північну частину 
півострова. У 6-5 ст. до н. е. розпочалась грецька колонізація Т. - виникли міста-держави Пантікапей, 
Феодосія, Херсонес та ін., на Керченському п-ові утворилось Боспорське царство. У боротьбі з таврами і 
аланами грецькі античні держави визнали владу понтійських царів (2-1 ст. до н. е.), а віст. до н.е. - Римської 
імперії. У 70-х роках 1 ст. на місці таврського укріпленння римляни збудували фортецю Харакс. У 3 ст. п-ів 
був спустошений готами. Частина їх заснувала на південному заході Т. князівство і готську християнську 
єпархію. У 4- 8 ст. Т. зазнала навали гуннів, аварів, хозар. У 9-10 ст. на п-ів здійснювали походи печеніги і 
руси. Східна частина Керченського (Скалистого) п-ва входила до давньоруського Тмутороканського 
князівства (10-11ст.). Північну частину Т. у 12-на поч. 13 ст. заселяли половці, а з серед. 13 ст.- татаро-
монголи. У цей час виникли генуезькі колонії Судак і Кафа (Феодосія), які поширили свою владу на все 
південне узбережжя Т. і проіснували до кін. 15 ст. Із розпадом Золотої Орди на більшій частині п-ва у 15 ст. 
утворилось Кримське ханство, яке невдовзі визнало васальну залежність від турецького султана (1478). У 
1475 турки розгромили Мангупське князівство (Феодоро) і генуезькі колонії на території 

Т. П. Гарчев (Сімферополь). 

ТАВРІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ - вищий навчальний заклад. Рішення про створення першого вищого 
навчального закладу в Криму ухвалила 31.8.1916 Надзвичайна сесія Таврійських губернських земських 
зборів. У 1917 за ініціативою Ялтинської міської думи і наукових товариств Криму та з участю професорів 
Київського ун-ту розпочалось створення Т.у. в приміщеннях націоналізованого царського палацу в Лівадії. 
11.4.1918 відкрито медичний і фізико-математичний ф-ти (останній мав природниче і математичне 
відділення). Ректором ун-ту і деканом медичного ф-ту був обраний професор Київського ун-ту, відомий 
анатом Роман Гельвіг. За постановою губернських земських зборів від 2.7.1918 ун-т переведено до 
Сімферополя. 14.10.1918 відбулось урочисте відкриття ун-ту в складі медичного, фізико-метаматичного, 
історико-філологічного, юридичного та агрономічного ф-тів. У 1918 в Т.у. навчалося бл. 2 тис. студентів, 
працювало понад 40 професорів і доцентів. Кримські крайові уряди, земства та головнокомандувачі 
військових сил Півдня Росії А.Денікін і П.Врангель подавали фінансову підтримку Т.у. Наприкін. 1920 на 
трьох його курсах навчалось бл. 4 тис. студентів. Викладацьку і наукову роботу вели академіки М.Андрусов, 
В.Вернадський, Г.Воблий, М.Кузнецов, В.Обручев, В.Палладін, П.Сушкін, майбутні академіки А.Байков, 
Б.Греков, М.Гудзій, М.Крилов, І.Тамм, Я.Френкепь та ін. У вересні 1920 ректором Т.у. обрано академіка 
В.Вернадського. Із встановленням комуністичної влади в Криму розпочалась ліквідація ун-ту як “буржуазної 
установи”. У листопаді-грудні 1920 були закриті історико-філологічний і юридичний ф-ти, а Ту. 
перейменовано в Кримський ун-т. У 1921-25 ліквідовано ін. ф-ти. На базі новоствореного педагогічного ф-ту 
в 1925 відкрито Кримський педінститут ім.М.Фрунзе. У 1972 на базі педінституту створено 
Сімферопольський ун-т. У 1997 на дванадцяти ф-тах Сімферопольського ун-ту навчалось понад 6 тис. 
студентів. 

П. Гарчев (Сімферополь). 

ТАВРІЯ - назва Кримського п-ова, поширена з 16 ст. У 19-20 ст. Т. називали не тільки Крим, але і північну 
частину Таврійської губ., її Дніпровський, Мелітопольський і Бердянський повіти (т. зв. Північна Таврія). 

П. Гарчев (Сімферополь). 

ТАВРОСКІФИ (скіфотаври) - населення гірських та передгірних районів Криму. Етнонім Т. з'являється у 
писемних та епіграфічних джерелах 1 ст. до н. е. (Пліній Старший, Плутарх, Арріан та ін.), а, можливо, 
навіть із З ст. до н. е. (схолії до Каллімаха) і зустрічається як архаїзм у візантійських джерелах 11-13 ст. Цей 
етнонім розуміється яку географічному значенні (таври, що жили у Скіфії; скіфи, котрі заселяли Таврику), 
так і, головним чином, етнічному (частково змішане тавроскіф-ське населення). Процес змішання таврів -
місцевого населення Криму та скіфів - зайшлого населення розпочався з 6 ст. до н. е. і досяг свого апогею 
на рубежі н. е. Зближенню скіфів з таврами сприяли мирні відносини, які склалися між ними, та спільні 
виступи проти грецьких колоній. Поселення Т. згадуються окремими авторами поблизу Ольвії (Юлій 
Капітолін) та на Ахіловому березі (Клавдій Птоломей). Тривалий процес змішування етносів призвів до 
формування нової етнічної спільності Т. Вживання роздільно термінів “скіфи” і “таври” в епіграфічних 
пам'ятках свідчить про незавершеність цього процесу та про збереження двома народами своєї етнічної та, 
можливо, політичної самостійності у 1-3 ст. н.е. Тривалі міжетнічні контакти таврів і скіфів знайшли 
відображення у появі могильників і підкурганних поховань, в яких поєдналися тавроскіфські ознаки 
поховально-поминальної обрядності, У типових кам'яних ящиках, грунтових ямах з кам'яним перекриттям 
зустрічаються поховання чоловіків (на спині) та жінок (скорчено на боці). У супроводжуючому інвентарі, крім 
звичайних для скіфів предметів (кінська збруя, прикраси, жертовна їжа), знаходяться типові речі таврів 
(лощена кераміка з геометричним орнаментом, бронзові прикраси, вироби з кременю тощо). Змішання 
таврів та скіфів підтверджується і антропологічними даними з могильників Фронтове 1 і 2, Золоте, Завітне, 
Акташський та ін. 

С. Андрух (Запоріжжя). 

“ТАЄМНА ДРУЖИНА” - нелегальна народницька масова селянська організація, створена в лютому 1877 у 
с. Шабельниках Чигиринського повіту на Київщині (див. Чигиринська змова 1877). В 1875 у Чигиринському 



повіті відбулися виступи колишніх державних селян. Рух, який охопив 10 волостей з населенням бл. 50 тис. 
чол., був придушений урядовими військами. Члени гуртка “південних бунтарів” узимку 1876 з метою 
підготовки нового повстання встановили зв'язки з чигиринськими селянами. Я.Стефанович, який видавав 
себе за ходока херсонських селян до царя Дмитра Найду, ознайомив селян із статутом селянської 
організації “Т.д.”. З лютого 1877 селяни складали присягу, змовлялись спільно не платити податків, 
добиватися перерозподілу землі по числу наявних душ, збирали зброю. Влітку 1877 організація налічувала 
бл. 2 тис. чол. Члени організації 20 9-146 іменували себе дружинниками. Кожні 25 членів становили 
староство на чолі з старостою. 20 староста об'єднувалися в отаманство і обирали отамана. Керував 
дружинниками відставний унтер-офіцер Ю.Олійник, обраний старостами і підзвітний “призначеному царем” 
комісару Дмитру Найді. Всі “Т.д.” мала очолювати рада комісарів, яка начебто підлягала безпосередньо 
цареві. Дружинники планували 1(13).10.1877 розпочати повстання, але через конспіративну недосвідченість 
одного з дружинників організація була розкрита у червні 1877. Протягом липня-вересня поліція 
заарештувала майже всіх активних учасників організації. Всього ж до слідства притягнуто понад 1 тис. 
селян. У червні 1879 Київська судова палата завершила розгляд справи 44-х селян, які входили до складу 
“Т.д.”. П'ятеро членів організації (Ю.Олійник, Л.Тененик, І.Пісковий, К.Прудкий і М.Гудзь) були засуджені до 
тривалого терміну ув'язнення і заслані у Сибір. Організатори і керівники “Т.д.” Я.Стефанович, Л.Дейч та 
І.Бохановський, яким загрожувала смертна кара, у травні 1878 втекли ще до суду з київської тюрми. 

О. Сухий (Львів). 

ТАЛЕР (таляр) - назва великої срібної монети, яка перебувала у грошовому обігу багатьох країн Європи в 
16-19 ст. Перші монети типу Т. розпочав карбувати ерцгерцог Тіролю Сигізмунд (1439-96) в 1484. Маса 
монети початкове дорівнювала 1 унції і становила 31,83 грама (29,23 г чистого срібла 937,5-ї проби). Перші 
Т. карбувалися у невеликій кількості. Спочатку монета мала однакову вартість із золотим гульденом (60 
крейцерів), тому її називали гульденгрош або гульдинер. Зростання виробництва срібла в Європі (Тіроль, 
Чехія, Саксонія) і вдосконалення техніки карбування монет дало можливість випустити велику монету, яка 
залишалась стандартом для європейських срібних монет протягом 400 років. У 1518 граф Штефан Шлік 
започаткував у богемському місті Іоахімсталь (Яхимові, Чехія; звідси і назва монети) широкомасштабне 
карбування срібних гульденів (гульденгрошенів), які з 1525 почали називати іоахімсталерами, а згодом 
просто Т У 1528 випущено 2,28 млн Т. За зразком Т. розпочалася емісія монет в ін. німецьких державах. 
Монетна реформа, пов'язана з поширенням Т., швидко охопила всю Німеччину і проводилась під контролем 
імператора. У 1524 Карл V (1519-56) у місті Еслінгем запровадив монетний статут, згідно з яким основною 
ваговою одиницею срібла стала кельнська марка, з якої карбували 8 Т. Маса одного Т. становила 29,43 г. 
(27,41 г. чистого срібла). Нова монета, що одержала назву Т. імперіального, оцінювалася у 72 крейцери. 
Обіг Т. у Німеччині продовжувався до 1907, а в окремих країнах ще довше. Назва Т. збереглася у дещо 
зміненій формі грошових одиниць багатьох країн світу: у англосаксонських - долар, у Голландії - даальдер, у 
Скандінавських країнах - далер, в Італії - талеро, у Польщі - таляр тощо. Лише окремі європейські країни 
випускали монети типу Т. під іншими назвами: наприклад, Іспанія (песо, піастр), Франція (екю), Англія 
(крона), Росія (рубль, єфімок). Т. були популярними у грошовому обігу на українських землях у 16-18 ст. 
Поширеними були Т. Голландської республіки, іспанських Нідерландів, Священної Римської імперії. У 
Польщі перші Т. відкарбував Сигізмунд І Старий у 1533 на Торунському монетному дворі. У Великому 
князівстві Литовському монети типу Т. запровадив у 1547 Сигізмунд II Август. Регулярну емісію Т. розпочав 
у 1580 король Стефан Баторій. Т. коронні випускалися у місті Олькуші, а Т. литовські - у місті Вільно (їхня 
маса становила бл. 28,5 г; 24,3 г чистого срібла). 

Р. Шуст (Львів). 

ТАЛЕРГОФ - концентраційний табір для репресованих осіб та їхніх родин, що знаходився поблизу Граца 
(Австрія). Існував з 4.9.1914 до поч. травня 1917. У Т. з поч. Першої світової війни ув'язнювались українці, 
яких австро-угорська військова влада запідозрила у русофільстві та нелояльності до монархії Габсбургів. У 
переважній більшості серед репресованих у таборі були українці зі Східної Галичини, Буковини і 
Лемківщини. У таборі знаходились також поляки, євреї і військовополонені російської армії. Серед 
ув'язнених 70-80% становили селяни, решта -інтелігенція (в основному, греко-католицькі священики), 
ремісники, робітники. Найбільшу кількість ув'язнених (понад 7 тис. чол.) було привезено до Т. восени 1914. 
За роки існування Т. у ньому побувало понад 14 тис. в'язнів. Чисельність українців у Т. досягала 85%. 
Суворий режим, антисанітарні умови, голод, знущання табірної охорони і виснажлива праця призводили до 
високої смертності в'язнів. Лише під час епідемії сипного тифу, який особливо лютував наприкін. 1914 - на 
поч. 1915, загинуло понад 500 чол. Сотні в'язнів були засуджені як зрадники монархії до різних термінів 
позбавлення волі, а також до смертної кари. Всього у Т. загинуло близько 2 тис. осіб, серед яких - люди 
похилого віку і діти. У міжвоєнний період у Львові двічі (1928 і 1934) проводилися зустрічі колишніх в'язнів Т. 
(“Талергофські з'їзди”). Про депортації, репресії і умови перебування у концтаборі опубліковано спогади 
в'язнів Т (4 томи). 

С. Мовчан (Львів). 

ТАНАЇС (грецьк. Tanais) - давнє місто у дельті Дону (давн.-гр. - Танаїс). Знаходилося на місці сучасного с. 
Недвіговки (Ростовська обл., Росія). Засноване на поч. 3 ст. до н.е греками з Боспорського царства. У 1 ст. 
до н.е. Т. після тривалої облоги здобув і зруйнував боспорський цар Полемон І. Невдовзі місто було 



відбудоване. Найбільший розквіт Т. припадає на 2-3 ст. н.е. Основне населення міста становили греки та 
сармати. Т. був важливим торговельним центром між греками Боспору і кочівними племенами. Після 
зруйнування Т. готами у 340 роках місто остаточно занепало. 

О. Бандровський (Львів). 

ТАНСЬКИЙ АНТІН (Антон; р. н. невід. -1734) - військовий діяч Гетьманщини. За родинними переказами, був 
вихідцем з Молдови. Брат В.Танського. Походив із сербського або волоського шляхетського роду. У 1670 
роках з батьком переселився на територію Війська Запорозького, підвладну гетьманові І.Самойловичу. У 
1677 одружився з дочкою білоцерківського полковника С.Палія. Брав участь у національно-визвольному русі 
проти польсько-шляхетського панування в Україні під проводом С.Палія у 1680 роках. На поч. 17 ст. У 1704 
залишив Правобережну Україну і перейшов на службу до 1.Мазепи. У 1704-08 був охочекомонним 
(компанійським) полковником. Після виступу 1.Мазепи проти царя Т. опинився на боці гетьмана 
І.Скоропадського. Учасник бойових дій зі шведами 1708-09. З лютого 1710 (після смерті С.Палія) Т. - 
наказний білоцерківський полковник. У лютому 1711 гетьман І.Скоропадський видав універсал про надання 
йому білоцерківського полковництва. У січні-лютому 1712 виконував царський указ про зігнання населення з 
Правобережної України у Лівобережжя. Зі своїми козаками розмістився на території між р. Ірпінем і Дніпром, 
яка входила до складу Київського полку. У червні 1712 став київським полковником. У 1722-23 у складі 
козацьких полків брав участь у Перському поході російської армії. Володів великими маєтностями у 
Лівобережній Україні. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ), 

М. Крикун (Львів). 

ТАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ (бл. 1678 - 1763) -полковник Переяславського полку (1726-34). Походив із сербського 
або волоського шляхетського роду. Брат А.Танського. На поч. 18 ст. переселився в Україну і вступив до 
козацького війська. На поч. 1700 років брав участь у боротьбі зі шведами. У 1715 за гетьманським 
універсалом отримав у власність с. Озеряни в Басанській сотні Переяславського полку. За участь у війнах і 
походах у 1722 отримав царську жалувану грамоту на містечко Мерефу з прилеглими селами та угіддями. У 
1726 став полковником Переяславського полку. У 1734 Т. за численні зловживання у своєму полку був 
заарештований (справу розглядала урядова комісія на чолі з капітаном Преображенського полку 
П.Воєйковим) і відправлений на заслання у Сибір, де і перебував до кін. 1741. Після повернення із заслання 
за сприяння свого зятя С.Лизогуба отримав у володіння містечко Яготин. Його внучка Тетяна Лизогуб, 
дружина Афанасія Гоголь-Яновського, була бабусею М,Гоголя. 

Г.Швидько (Дніпропетровськ). 

ТАРАНЕНКО КОРНІЙ (бл. 1895 - п. бл. 1935)-український політичний діяч. Н. у Кременчуцькому повіті 
Полтавської губ. Економіст за освітою. Належав до Української партії соціалісіпів-революціонерів-
боротьбистів. У січні 1919 на Трудовому конгресі України очолював боротьбистську фракцію. Після 
окупації України більшовиками на поч. 1919 Т. разом з М.Попозом, Г.Михайличенком, М.Панченком та ін. 
боротьбистами внаслідок проведення Х.Раковським курсу на залучення до керівної роботи у державному 
апараті представників українських соціалістичних партій обійняв посаду заступника голови уряду, згодом - 
голови Ради народного господарства України. У березні 1920 став членом КП(б)У. У 1920-30-х роках 
працював на господарській роботі у Москві. У серед. 1930 років заарештований, звинувачений у 
приналежності до контрреволюційної організації і розстріляний. 

/. Підкова (Львів). 

ТАРАСЕВИЧ ЛЕОНТІЙ (рр. н. і см. невід.) - видатний український гравер кін. 17- поч. 18 ст. Вчився у 
майстерні Варфоломія та Філіппа Кіліанів у Аугсбурзі. Достовірні роботи відомі від 1682 - Жировицька ікона 
Богородиці з апостолами Петром і Павлом та ілюстрації панегірика єпископа К.Бжостовського. У 1682-93 
працював у Вільно, де виконав ілюстрації ряду панегіриків, ілюстрації Служебника (1692), гравюри ікон 
віденських костьолів та окремі аркуші з зображеннями святих, портрети старости Г.Землі, К.Радзивілла, 
Олехновича та І.Обидовського. В 1689 побував у Москві, де вигравіював портрет царівни Софії Олексіївни, її 
фаворита В.Голіцина та образ св. Федора Тірона (патрона Федора Шакловитого). З 1693 жив у Києві, 
прийнявши чернечий сан у Києво-Печерській лаврі. Бл. 1695 разом з Інокентієм Щирським та Федором 
гравіював антимінс для патріарха Адріана. Гравюри Т. прикрашають панегірики Б.Шереметєва (Чернігів, 
1695), видання лаврської друкарні “Патерик”, “Тріодь цвітна” (обидва - 1702), Новий Завіт і Псалтир (обидва 
-1703). У київський період творчості Т найважливішою роботою стали 44 мідерити до “Патерика” (1702; 
останнє перевидання з частково переробленими гравюрами - 1768). 

В. Александрович (Львів). 

ТАРАСЕВИЧ ОЛЕКСАНДР (р. н. невід. -п. можливо 1727)- видатний український гравер кін. 17 - поч. 18 ст. 
Вчився у майстерні Варфоломія та Філіппа Кіліанів в Аугсбурзі. Перші роботи відомі від 1672. У 1672-77 жив 
у Глуську в Білорусі під опікою литовського маршалка князя Олександра Полубинського, з 1678 - у Вільно. 
Бл. 1688 переїхав до Києва і не пізніше 1693 постригся у ченці Києво-Печерської лаври під іменем Антонія. У 
1705-10 був намісником Успенського монастиря біля Брянська, в 1715 їздив до Петербурга. З 1718- намісник 
архімандрита Києво-Печерської лаври. Найважливіша робота глуського періоду - 40 мідеритів до 



молитовника О.Полубинського (Вільно, 1677, перевидання в Аугсбурзі й Вільно). Виконав також генеалогію 
Полубинських, титул “Трьох філософій” Теодора Білевича (1675), тезу диспуту у Віденській академії (1683), 
ілюстрував видання “Раціональна філософія” Фердінанда Бартошевського (Краків, 1683), створив серію 
портретів, зокрема, архідиякона Миколая Слупського, короля Яна III Собеського, київського митрополита 
Кипріяна Жоховського, литовського писаря Андрія Завіші, Михайла Паца. В український період діяльності 
ілюстрував книги “Pełnia księżyca” Стефана Яворського (1691), “Три вінця молитвенник” Варлаама 
Ясинського (1698), виконав портрет чернігівського архієпископа Лазаря Барановича (1693). Наприкін. життя, 
очевидно, відійшов від активної професійної діяльності. 

В. Александрович (Львів). 

ТАРАЩАНСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ 1918- народне повстання у Таращанському повіті Київської губ. 
проти гетьманської влади та німецьких військ у червні-липні 1918. Намагання гетьманського уряду та 
командування німецьких і австро-угорських військ відновити в Україні дореволюційні порядки (повернення 
поміщикам земель, скасування селянських земельних комітетів, стягнення з сіл великих контрибуцій, 
каральні експедиції) викликало хвилю селянського незадоволення, яке переросло у відкритий збройний 
виступ. У травні 1918 повстанський рух охопив південь Київщини (Таращанський, Звенигородський, 
Уманський, Сквирський та Канівський повіти), загальне керівництво яким здійснював лівий український есер 
М.Шинкар. 8.6.1918 підняли повстання селяни кількох сіл Кривецької та Стрижівської волостей, яке 
незабаром охопило південну частину Таращанського повіту. 10.6. повстанці розгромили каральний загін 
гетьманців поблизу Янишівки. 12.6. 6л. 4 тис. повстанців захопили Таращу та утримували її кілька днів. У 
повстанських загонах на Таращанщині перебувало майже все чоловіче населення. Серед керівників загонів 
були більшовики та українські ліві есери. Командували повстанськими загонами В.Баляс, Ф.Гребенко, 
П.Григоренко. Повстанці висунули гасла повернення революційних прав свобод, відновлення Української 
Народної Республіки, скликання Українських установчих зборів. Незабаром Т.з.п. злилося з повстанням у 
Звенигородському повіті, що організував Звенигородський кіш Вільного козацтва. Повстання очолив 
Л.Шевченко, На поч. липня відбулось об'єднання і переформування сил повстанців: вони були зведені у два 
піхотних та один кулеметний полки, артилерійську колону, кавалерійський ескадрон. Німецьке командування 
направило проти повстанців дві піші та одну кінну дивізії. Бої між повстанськими загонами і каральними 
підрозділами тривали до кін. липня. На поч. серпня частина повстанців прорвала вороже кільце, форсувала 
Дніпро І через територію Полтавщини вийшла у “нейтральну зону”. Невелика кількість повстанців вступила 
до сформованої російськими більшовиками першої радянської української дивізії (українці становили бл. 
27%) і склали основне ядро Таращанського полку (ком. В.Боженко). 

О. Бойко (Київ). 

ТАРНАВСЬКИЙ МИРОН - (29.8.1869 -29.6.1938) - український полководець, генерал-четар УГА. Н. у с. 
Барилові (тепер Радехівський район на Львівщині) у сім'ї греко-католицького священика. Закінчив німецьку 
гімназію у Бродах. Призваний на службу до австрійської армії, згодом успішно склав іспити у старшинській 
школі у Львові. У 1892 завершив навчання в офіцерській школі у Відні, отримав звання лейтенанта. Службу 
проходив у 18-му батальйоні крайової оборони у Перемишлі та ін. гарнізонах Галичини. У 1899 закінчив 
офіцерські курси у Відні і скерований до Самбора. З 1909 у ранзі капітана командував сотнею у 
Золочівському 35-му піхотному полку. Незважаючи на високу фахову підготовку, просувався по службі 
повільно, адже був українцем, до того ж відзначався демократизмом і чуйним ставленням до солдатів. З 
поч. Першої світової війни 1914-18 - на фронті. Влітку-восени 1914 сот-ня під командуванням Т. 
неодноразово відзначалась у боях під Красним, Буськом, Львовом, Перемишлем, Санчом. У січні 1916 
призначений командиром вишколу Легіону українських січових стрільців, при якому діяла старшинська 
школа у Трускавці, підстаршинська - у Роздолі, вишкільний підрозділ. Навесні 1917 Т. призначено 
командиром куреня 35-го Золочівського полку, який займав оборону на Поділлі в околицях Куропатників. За 
бої у червні 1917 отримав дві нагороди: хрест Залізної корони і німецький Залізний хрест. У липні 
призначений командиром легіону УСС, восени - командиром 16-го піхотного полку. У 1918 під час наступу 
українських і австро-німецьких військ в Україні Т. виконував важливі завдання командування, зокрема, 
командував полком, був офіцером штабу корпусу, референтом зв'язку з українським населенням 
Правобережжя, комендантом 14-тисячного табору військовополонених під Києвом. У Галицькій армії - з 
12.2.1919. Призначений командиром 2-го Осадного корпусу. Силами корпусу (7 тис. стрільців) оточив Львів і 
вів бої з його 15-тисячним польським гарнізоном. У червні 1919 Галицька армія здійснила Чортківську 
операцію 1919, задум якої народився у штабі Т. Саме бригади корпусу Т. прорвали ворожий фронт і 
розгорнули стрімкий наступ на Львів. Після поразки ЗУНР у війні з Польщею 40-тисячна УГА у липні 1919 
форсувала Збруч і з'єдналася з Армією УНР. Т. підвищили до рангу генерала-четаря і призначили 
командувачем Української галицької армії. На поч. серпня 1919 УГА спільно з частинами Армії УНР 
розпочала загальний наступ на Київ і Одесу. 31.8.1919 українські підрозділи визволили від більшовиків 
столицю України. Восени 1919, знекровлені боями з денікінцями і страшною епідемією тифу, відрізані від 
Дієвої армії, галичани опинилися перед катастрофою. Задля порятунку армії ген.Т. уклав 6.11.1919 у 
Затківцях перемир'я з командуванням Добровольчої армії А.Денікіна, за що був усунений з посади, відданий 
під суд польового трибуналу і понижений у посаді до командира корпусу. Коли УГА у 1920 на короткий час 
опинилася у складі Червоної армії (див. Червона українська галицька армія) і Н К розгорнула масові арешти 
їх старшин, Т. деякий час змушений жити у Балті й Києві, а потім перебрався до Галичини. Незабаром Т. 



було заарештовано польською владою і відправлено у концтабір під Гданськом. Після звільнення взимку 
1921 повернувся до Золочева, згодом поселився у с. Черниці на Бродівщині. Підтримував постійний зв'язок 
з ветеранськими організаціями, дбав про збереження пам'яток українських визвольних змагань 1917-21, 
сприяв створенню військового музею при НТШ (1936). 29.6.1938 помер в одному з львівських шпиталів. 
Похований на Янівському стрілецькому цвинтарі у Львові. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ТАРНАВСЬКИЙ ПЕТРО (1884 - р. см. невід.) - український православний церковний діяч, єпископ УАПЦ. 
Делегат Київського єпархіального українського з'їзду 12-18.4.1917, на якому обраний членом Київської 
церковної єпархіальної ради від священиків. У червні 1917 обраний єпархіальною радою членом Комісії із 
скликання Всеукраїнського з'їзду духовенства. З листопада 1917- член Всеукраїнської православної 
церковної ради (ВПЦР), яка очолила автокефальний рух в Україні і провела підготовку до Всеукраїнського 
православного церковного собору. У січні, червні-липні 1918 Т. брав участь у роботі першої і другої сесій 
Всеукраїнського собору. 317.4.1919- член ВПЦР нового складу. 22.5.1919 у Миколаївському соборі на 
Печорську брав участь у першій відправі служби Божої українською мовою у Києві. З 1919- священик 
с.Барашівки Полтавської губ. 22-26.5.1921 -делегат Українського православного церковного собору 
Київщини; на Соборі піднесений у сан протоієрея. З 1922 -настоятель Старокиївської парафії при храмі св. 
Софії. У вересні 1923 був висвячений на єпископа. У 1924 став одним із засновників і заступником голови 
губернської ради братства “Діяльно-Христова церква” (ДХЦ), яке проводило розкольницьку лінію в УАПЦ. З 
1925 -голова ради братства ДХЦ. У лютому 1925 Т. рішенням Вищого церковного суду виключено зі складу 
УАПЦ. У листопаді 1927 розкаявся і повернувся в лоно УАПЦ. На поч. 1930 років заарештований і 
розстріляний. 

О. Ігнатуша (Запоріжжя). 

ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ (старший, 14(26).6.1810 - 4(16).12.1866) — український 
громадський і культурно-освітній діяч. Походив з козацько-старшинського роду Тарновських. Батько В. 
Тарновського (молодшого). Навчався у Ніжинському ліцеї, де товаришував з М.Гоголем. Закінчив 
Московський ун-т. Мав родовий маєток в с. Потоках (тепер село Потік Миронівського р-ну Київської обл.) та 
в с. Качанівці (тепер Ічнянського р-ну Чернігівської обл.). У гостях у нього бували М.Костомаров, 
Т.Шевченко, В.Білозерський, П.Куліш. Листувався з Т.Шевченком. Брав участь у підготовці селянської 
реформи. У 1860 входив до складу редакційної комісії у Петербурзі, що готувала проект реформи. 
Належачи до ліберально-поміркованої частини поміщиків, виступав за надання кріпакам свободи за викуп. 
Автор праць з історії розвитку українського права “Юридичний побут Малоросії”, “Про ділимість сімейств у 
Малоросії” (1853). За сприяння Т. видано “Записки про Південну Русь” (1856-57) та “Чорну Раду” 

П.Куліша. Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ (молодший, 1.4.1837-13(25).7.1899)-український культурний діяч і 
меценат, колекціонер. Походив з козацько-старшинського роду Тарновських. Син В.Тарновського 
(старшого). Н. у с. Антонівці Пирятинського повіту Полтавської губ. Початкову освіту здобув у Москві. 
Навчався в інженерному училищі у Петербурзі, згодом закінчив історико-філологічний ф-т Київського ун-ту. 
Служив мировим посередником, протягом 18 років був предводителем дворянства Борзнянського і 
Ніжинського (1875—87) повітів (Чернігівська губ.) З 18-річного віку колекціонував предмети української 
старовини, каталоги яких опублікував двома випусками. В його колекції-картини К.Маковського, І.Репіна, 
М.Штернберга та ін. У маєтку Т. в Качанівці (тепер Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) часто гостювали 
М.Костомаров, П. Куліш, О.Лазаревський, І.Репін, Марко Вовчок, В.Горленко, М.Ге та ін. У 1843 і 1859 
зустрічався з Т.Шевченком, пізніше листувався і допомагав поету. Збирав малюнки, рукописи, автографи 
Т.Шевченка (всього 758 одиниць зберігання) та видав альбом з фотографіями його офортів. Матеріально 
підтримував “Киевскую старину” та сприяв виходу альбому В.Антоновича і В.Беца “Исторические деятели 
Юго-Западной России”. У 1897 подарував свою колекцію музею Чернігівського губернського земства. У 1902 
у Чернігові було відкрито музей українських старожитностей В.Тарновського (тепер-Чернігівський історичний 
музей). 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ТАРНОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ СТЕПАНОВИЧ (1788-8(20).12.1853)-український меценат. Походив з козацько-
старшинського роду Тарновських. Дядько В.Тарновського (старшого). Мав власний кріпосний театр, зібрав 
велику бібліотеку і створив картинну галерею. У його маєтках Качанівці (тепер Ічнянського р-ну Чернігівської 
обл.) та Потоках (тепер село Потік Миронівського р-ну Київської обл.) у різний час побували М.Гоголь, 
М.Глинка, С.Гулак-Артемовський, М.Максимович, Л.Жемчужников, М.Маркевич, П.Забіла, та ін. У 1839 
познайомився з Т.Шевченком, який в 1843 і 1845 гостював у його маєтках. Т.Шевченко на замовлення Т. 
виконав кілька художніх творів, зокрема, картину “Катерина”. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ТАРНОВСЬКІ-український козацько-старшинський рід кін. 17 - поч. 20 ст. Походив з Лівобережної України 
(за ін. дан. - з Правобережжя). Володів значними маєтностями у Київській, Чернігівській і Полтавській губ. 

Найвідоміші представники: Григорій Степанович Т. (1798 - 1853) - український меценат (див. 



Г.Тарновський), Василь Васильович Т. (старший; 1810- 1866) - український громадський і культурно-
освітній діяч (див. В.Тарновський)-, Василь Васильович Т. (молодший; 1837 - 1899) - визначний 
український культурний діяч і меценат, колекціонер (див. 6. Тарновський). 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ТАТАРБУНАРСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1924 -велике селянське повстання проти румунської окупаційної влади у 
Південній Бессарабії в 1924. Після анексії Румунією у 1918 українських етнічних територій у Пд.Бессарабії 
(Акерманщина, Ізмаїльщина і Західна Одещина) на цих землях було встановлено жорстокий режим 
політичного терору, національного і соціального гноблення місцевого населення. Політика румунізації 
українського населення, грабіжницька аграрна реформа 1921 та наслідки посухи 1924 викликали 
невдоволення населення краю, яке переросло у відкритий збройний виступ проти румунських окупантів. 
Повстання розпочалося у ніч з 15 на 16.9.1924 у с. Татарбунарах (тепер місто Одеської обл.), і невдовзі до 
нього приєдналися селяни сіл Акерманського, Ізмаїльського і частково Бендерського та Кагульського повітів. 
Загальна кількість учасників повстання досягла 4-6 тис. чол. Проти повстанців румунський уряд кинув 10 
піхотних полків та артилерійські підрозділи, підтягнув військово-морські сили (Дунайську військову флотилію, 
кораблі Чорноморського флоту). 18.9. основні сили повстанців були розсіяні, але в окремих районах селяни 
чинили збройний опір румунським підрозділам до 22.9.1924. Під час боїв з румунськими каральними 
підрозділами велика кількість повстанців загинула, частина потрапила у полон і без суду та слідства була 
розстріляна. Після придушення повстання бл. 500 селян було заарештовано. У 1925 в Кишинові над 
керівниками і активними учасниками повстання проходив судовий процес, під час якого більшість із них (386 
чол.) засуджено до тривалих термінів ув'язнення та каторжних робіт (від 1 року до довічного ув'язнення). З 
рішучим протестом проти розправи румунської влади над учасниками Т.п. виступили відомі вчені, 
письменники, громадські діячі - А.Айнштайн, Л.Арагон, А.Барбюс, Т.Драйзер, Р.Роллан, Б.Шоу та багато ін. 
Т.п. і судовий процес над його учасниками (тривав 103 дні) привернули увагу світової громадськості до 
колоніального стану українських земель, загарбаних Румунією. 

І.Крецул (Львів). 

ТАТАРСЬКИЙ ВАСИЛЬ (28.11.1898 -2.7.1992) - український військовий діяч, генерал-хорунжий. Н. у м. 
Мерефі на Харківщині. Після закінчення 6-го класу місцевої гімназії призваний у російську армію. Пройшов 
вишкіл у 9-му драгунському полку, направлений у м. Горі (Грузія), де у грудні 1917 закінчив школу 
прапорщиків. В українській армії з 1918. Служив у 4-му Бердичівському полку. У листопаді 1918 взяв участь 
у протигетьманському повстанні. Згодом проходив службу в Північній групі, 2-й Волинській дивізії, 
неодноразово відзначався у боях на більшовицькому фронті. Командував куренем під час Першого 
зимового походу Армії УНР (див. Зимові походи Армії УНР 1919-20 і 1921). З травня 1920 воював у складі 
Запорозької бивізії Армії УНР, командир 2-го Берестейського полку. Після інтернування Армії УНР у Польщі 
перебував у таборі Каліша. Військовим міністерством УНР 1926 скерований до польської старшинської 
школи, після закінчення якої служив у польській армії. Під час німецько-польської війни 1939 - начальник 
штабу групи. Згодом працював в українських установах у Берліні, у 1944 відряджений до дивізії “Галичина”. 
У 1945 під час формування Української національної армії призначений начальником штабу бригади. Після 
закінчення війни деякий час перебував у таборі переміщених осіб у Новому Ульмі. Організатор військових 
товариств, співзасновник Союзу українських ветеранів у Німеччині, його голова з 1950. Член Вищої 
військової ради УНР. Помер у Мюнхені. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ТАТИЩЕВ ВАСИЛЬ МИКИТОВИЧ [19(29).4.1686 - 15(26).7.1750] - російський історик, державний діяч. Н. 
поблизу Пскова у дворянській сім'ї. Навчався у Московській інженерній і артилерійській школі. Брав участь у 
Північній війні 1700-21, виконував дипломатичні доручення Петра I. У 1720-22 і 1734-37 управляв 
казенними заводами на Уралі. У 1741-45 - астраханський губернатор. Під час двірцевих переворотів у Росії 
активно виступив проти Верховної таємної ради. Зацікавлення історичним минулим Росії спонукали Т. 
вивчати писемні джерела. Ввів у науковий обіг “Руську правду”, “Судебник” (1550), пам'ятки давньоруського 
літописання північних списків та редакцій, які не дійшли до наших днів. Сприяв розвитку етнографії, 
історичної географії, мовознавства Основна праця - “Історія Російська з найдавніших часів” (кн. 1-4, 1768-84, 
кн. 5,1848). 

О. Мазур (Львів). 

ТАЦІТ ПУБЛІЙ (Гай?) КОРНЕЛІЙ (бл. 56-бл. 117) - римський історик. Н., ймовірно, в Галлії у сім'ї 
прокуратора. Належав до нової знаті, що вийшла з провінцій, на яку спиралися імператори Флавії. 
Імператором Веспазіаном включений до сенатського стану. Обіймав ряд високих державних посад - 
претора, консула, проконсула Азії. З 80-х років -член почесної жрецької колегії. Відомий як судовий оратор. 
Основні твори, що збереглися: “Агрікола” (97-98) - біографія типового представника нової служилої знаті, 
полководця і тестя Т.; “Германія” (98) - нарис суспільного устрою, релігії та побуту германських племен; 
“Діалог про ораторів” (між 102-106); “Історія” (105-111) - висвітлює життя Риму та всієї імперії у 69-96 (з 14 
книг дійшли до нас кн. 1-4 і поч. кн. 5-ї) та “Аннали” (над ними Т. працював до самої смерті), присвячені 
історичним подіям 14-68 (працю не закінчено, збереглися кн. 1-4, 12-16, в уривках кн. 5, 6, 11). Центральна 
проблема творчості Т.- оцінка імперії та її історичної ролі. В імперії Т. вбачав необхідний етап історії Риму, 



неминучу форму економічної та військово-політичної організації держави, яка закономірно змінила 
республіку, що себе вичерпала. На трактуванні Т. історичних процесів, що відбувалися в імперії у 1 ст. н. е., 
позначилися криваві ексцеси, деспотична сваволя кін. 90-х років під час правління Домініціана. У його 
зображенні імператори виступають не тільки як носії прогресу, але і як криваві тирани. Діалектичне 
розуміння прогресу та історії становить найціннішу рису Т. як історика. У “Германії” Т. згадує про народ 
венетів як сусідів германських племен у районі р.Вісли. На думку фахівців, ця згадка є запозиченням з 
“Природничої історії” Плінія Старшого і, можливо, інших творів. У працях Т. також містяться цінні відомості 
про сарматів і Боспорську державу. 

М. Крикун (Львів). 

ТВАРДОВСЬКИЙ САМУЕЛЬ (бл. 1600 -1660) - польський поет і хроніст. Н. у шляхетській родині. Автор ряду 
римованих творів, у т.ч. поеми “Громадянська війна з козаками, татарами і Москвою, пізніше з шведами і 
угорцями” (ч.1., 1660; 4.2., бл. 1654), в якій основне місце відведено описові подій національно-визвольної 
війни українського народу під проводом Б.Хмельницького 1648-57 - Збаразькій облозі 1649 та Берестецькій 
битві 1651. “Громадянська війна” була одним із головних джерел літопису С.Величка. Український переклад 
твору Т. зробив писар Лубенського полку С.Савицький (опубл. у літопису С.Величка, т. 4, 1864). 

Я. Ісаєвич (Львів). 

ТЕКЕЛІЙ (Текеллі, Текеллій) ПЕТРО АБРАМОВИЧ (1720 - 1793) - російський генерал. За походженням 
серб. Служив у австрійській армії. Згодом перебрався в Росію. В 1747 вступив у російську армію. 
Командував військовими підрозділами під час Семилітньої війни 1756-73. Під час російсько-турецької війни 
1768-74 - командувач 1-ї армії, генерал-аншеф. Навесні 1775 під час переходу з Дунаю на Волгу для 
придушення селянської війни під керівництвом О.Пугачова отримав наказ зайняти Січ і знищити Кіш. 
4(15).6.1775 війська під командуванням Т. (66 тис.чол., 50 гармат) оточили Нову Січ, а 5(16).6. здобули її. За 
наказом Т. Січ було зруйновано, а запорозьку старшину заарештовано. 

ТЕЛІГА ОЛЕНА (дівоче прізв. - Шовгенова; 21.7.1907; за ін. дан.-8.9.1906-21.2.1942) - видатна українська 
поетеса, політичний діяч. Н. у Санкт-Петербурзі у родині проф. І.Шовгенова. Виховувалася в російському 
оточенні, хрещеною була відома російська поетеса З.Гіппіус. У 1917 разом з батьками переїхала до Києва. 
Навчалася в одній із київських гімназій. У 1920 батько Т., який деякий час працював у Раді народних 
міністрів УНР, був змушений емігрувати. У 1923 Т. разом з матір'ю переїхала до Тарнова (Польща), у 1924 - 
у Подебради (Чехословаччина). У 1924 здобула гімназійну освіту в Подебрадах. Восени 1925 Т. вступила на 
історико-філологічний відділ Українського педагогічного інституту ім. М.Драгоманова у Празі. У 1926 вийшла 
заміж за сотника Армії УНР М.Телігу Після закінчення навчання Т. переїхала до Варшави, де в 1929-39 
працювала вчителькою в українській школі. З кін. 1920 років почала друкуватися у “Літературно-науковому 
віснику”. У 1930-х вийшла перша збірка поетичних творів Т. Характерними рисами її поезії є ліричність, 
висока поетична культура, свіжість і безпосередність образів. У 1932 Т. вступила до Організації українських 
націоналістів. Працювала у культурницькій референтурі ПУН (разом з О.Ольжичем), була автором кількох 
ідеологічних та програмових творів. Наприкін. 1939 переїхала до Кракова, де на той час містився центр 
українського громадсько-політичного життя. У Кракові очолювала мистецьке товариство “Зарево”. Після 
розколу 1940 залишилася в ОУН-М. У червні 1941 Т. разом з чоловіком переїхала до Львова. Займалася 
політичною діяльністю. У жовтні 1941 Т. разом з похідними групами ОУН вирушила до Києва. Організувала у 
Києві Спілку українських письменників, редагувала літературно-мистецький додаток до газети “Українське 
слово” - “Літаври”. Після початку масових репресій гітлерівців проти українських націоналістів Т. відмовилася 
залишити місто і продовжувала літературну та політичну діяльність. 7.2.1942 заарештована і разом з 
чоловіком розстріляна у Бабиному Яру. Поезії Т. увійшли до збірок “Душа на сторожі” (видано посмертно, 
1946) та “Прапори Духа”. Найповніше зібрання творів Т. видано у 1977 у Парижі (“Збірник”, “Полум'яні межі”). 
У березні 1992 у Рівному, вперше в Україні, видано збірку творів Олени Теліги “Найгостріше слово - 
Україна”. 21.2.1992 у Бабиному Яру встановлено пам'ятний хрест на місці розстрілу фашистами видатної 
української поетеси та її однодумців. 

К. Бондаренко (Львів). 

ТЕМНИК ЮЛІАН (3.6.1896 - 26.8.1992) -український військовий діяч та політичний діяч еміграції. Н. у 
с.Бережниці біля Самбора. Під час Першої світової війни 1914-18 вступив добровольцем до австрійської 
армії, воював у 77-му піхотному полку. В 1916 був поранений і потрапив до російського полону. Після 
звільнення в 1918 знову повернувся у полк. У листопаді 1918 активно сприяв встановленню української 
влади у Перемишлі, виконував обов'язки коменданта міста. З кін. 1919- курінний комендант 13-го піхотного 
полку Львівської бригади УГА у ранзі сотника. У 1920-24 навчався у Вищій технічній школі у Празі, після 
повернення у Галичину був директором Українського кооперативного банку в Стрию. У 1920 роках став 
членом Української військової організації, згодом -Організації українських націоналістів. У 1943 вступив до 
дивізії “Галичина”, був командиром важкої зенітної артилерії. Після війни перебував у таборі для 
переміщених осіб у Ріміні (Італія). Деякий час жив у Великій Британії, у червні 1952 переїхав до Канади. 
Брав активну участь у діяльності ОУН в еміграції та в розбудові структур Української стрілецької громади. У 
1956-66 - заступник голови Української стрілецької громади, 1966-77 -голова Української стрілецької громади 
в Канаді. Помер у Торонто. 



К. Бондаренко (Львів). 

ТЕМНИЦЬКИИ ВОЛОДИМИР (1879 -26.1.1938) - відомий український громадсько-політичний діяч, 
дипломат, публіцист, Н. у с. Хлопівці Гусятинського повіту в Галичині у сім'ї греко-католицького священика. 
Після закінчення гімназії вивчав право у Львівському ун-ті, з якого в 1901 за участь у демонстрації під час 
Сецесії українських студентів був виключений. Продовжував навчання в ун-тах Кракова та Відня. Отримав 
ступінь доктора права. З студентських років брав участь в організованому національному русі. У 1899 Т. був 
одним із співорганізаторів студентського об'єднання “Молода Україна”, належав до проводу організації. 
Один з організаторів селянських страйків у Східній Галичині в 1902. Провідний діяч Української соціал-
демократичної партії, у 1914-21 - голова ЦК партії. На поч. Першої світової війни 1914-18 вступив до 
Легіону українських січових стрільців. Входив до складу Головної української ради, Бойової управи УСС і 
секретаріату Загальної Української Ради у Відні. Співпрацював з Союзом визволення України. У 1918 
обраний до складу Української Національної Ради ЗУНР-ЗО УНР. У січні-лютому 1919 - заступник міністра 
закордонних справ УНР в уряді В.Чехівського, у квітні-серпні 1919 - міністр закордонних справ УНР в уряді 
Б.Мартоса. У 1922 повернувся у Галичину, де займався кооперативною та журналістською працею. Згодом 
працював як правник у Стрию і Львові. Продовжував брати участь у партійному житті, довгий час 
співпрацював у “Ділі”. Двічі висувався кандидатом до польського сойму. Був обраний у Раду Львова. 
Офіційні виступи на захист українського населення міста виголошував рідною мовою, за що увільнений з 
роботи. Автор численних публіцистичних статей, брошури “Українські січові стрільці” (1917). Помер у Львові. 

О. Павлишин (Львів). 

ТЕРЕБОВЛЬСЬКЕ КНЯЗІВСТВО - удільне князівство, до складу якого входили землі пд.-сх. Галичини, 
Буковини, Поділля. Виникло на території Галицької землі не раніше 1084, як уділ Василька Ростиславича 
(1084-1124), одного з князів Ростиславичів (у 1070 роках захопили галицькі землі й добилися признання 
своїх прав на Любецькому з'їзді в 1097). На сх. межувало з Київським князівством, на пн.-з Луцьким, 
Пересопницьким князівствами, на зах. - із Звенигородським і Перемишльським, пізніше - з Галицьким 
князівством. На думку деяких дослідників, княжий стіл у Теребовлі не мав самостійного значення і 
перебував у підпорядкуванні Перемишля. Після смерті Василька (1124) з Т.к. відокремилося Галицьке 
князівство. На поч. 1140 років після смерті синів князя Василька Ростиславича Т.к. разом з 
Перемишльським, Звенигородським і Галицьким було об'єднане князем Володимиром Володаревичем у 
Галицьке князівство. У період політичної нестабільності, який почався після смерті галицько-волинського 
князя Романа Мстиславича, Т.к. знову виділилося в окремий уділ. Короткий час, 6л. 1210-11, було уділом 
князя Ізяслава Володимировича, внука Ігоря Святославича. Столиця Т.к., м. Теребовль (тепер Теребовля), 
була важливим замком на переході через р. Серет. Стратегічне значення мав Микулин (тепер Микулинці 
Теребовлянського р-ну Тернопільської обл.), біля якого галицькі полки нерідко вели оборонні бої проти 
кочівників. Ін. значними містами і оборонними замками Т.к. були Черн (тепер Чернівці), Снов, Василів, 
Станків, Стінка, Скала, Кучелемин, Ушиця, Калюс та ін. 

М. Пасічник, О. Щодра (Львів). 

ТЕРЕЩЕНКИ - відомий рід українських промисловців-цукроварників, меценатів культури. Походив із козаків 
Глухова (тепер Сумська обл.). Володіли великими земельними маєтностями (бл. 140 тис. десятин землі), 
цукровими заводами (в 1910-11 володіли 10 цукроварнями), гуральнями тощо. У Києві містилася головна 
контора “Товариства братів Терещенків”, яка вела торгівлю цукром на внутрішньому і світовому ринках. 
Підприємства Т. були націоналізовані після 1917. До роду Т. належали Артем Якович Т. (р. н. невід. - п. 
1873) - український підприємець. Розбагатів на поставках державі корабельного лісу і провіанту для армії під 
час Кримської війни 1853-56. Згодом, разом із синами Миколою, Федором, Семеном, будував цукроварні та 
промислові підприємства. Микола Артемович Т. (1820 - 1903) - промисловець-цукрозаводчик. Відомий 
меценат, один із фундаторів Київського і Глухівського музеїв. Варвара Миколаївна Т. (рр. н. і см. невід.) - 
співзасновниця (разом з чоловіком Б.Ханенком) музею Західноєвропейського мистецтва у Києві. Михайло 
Іванович Т. [18(30).3.1886 - 1.4.1956] - промисловець-цукрозаводчик, державний діяч Російської імперії. Н. у 
Києві. Закінчив Київську гімназію і Лейпцизький ун-т. У 1912 .був членом IV Державної Думи. У 1914-17 
очолював Київський воєнно-промисловий комітет. З 2(15).3.1917 - міністр фінансів Тимчасового уряду, з 
травня 1917 - міністр закордонних справ. 11-13.7.1918 Т. разом з російськими міністрами І.Церетелі та 
О.Керенським вів у Києві переговори з керівництвом УЦР та Генерального Секретаріату про надання 
автономії Україні. Після більшовицького жовтневого перевороту виїхав за кордон. Помер у Монако. 

/. Підкова (Львів). 

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ІПОЛИТ (у чернецтві - Володимир; 1808 - 17.1.1888) - український церковний діяч. Н. у р-ні 
Староконстантинова (південна Волинь) у сполонізованій шляхетській родині. Походив з давнього 
українського шляхетського роду Терлецьких з Галичини. У 1825 закінчив Кременецький ліцей. До 1830 
вивчав медицину у Віденському ун-ті. Доктор медицини Краківського ун-ту. Брав участь у Польському 
повстанні 1830-31. Належав до таємної організації Співдружність польського народу. У 1836 після зайняття 
Кракова військами Австрії, Пруссії, Росії депортований до Австрії, а звідти - до Франції. В еміграції належав 
до Польського демократичного товариства “Об'єднання” (очолював Й.Лелевель), релігійного Товариства 
об'єднаних братів. Згодом зблизився з монархічними колами польської еміграції. Був близьким до 
середовища, очолюваного А.Чарторийським. У 1842 закінчив духовну академію в Римі, прийняв духовний 



сан і в 1843 здобув науковий ступінь доктора богослов'я. Розробив проект зближення східної православної 
церкви з римо-католицькою, згідно з яким передбачалось заснування в Римі Східного товариства і 
утворення українського або слов'янського католицького патріархату. За згодою папи Пія ІХ перейшов на 
православний обряд. У 1847—48 за дорученням Ватикану здійснив місійну поїздку по Балканах та країнах 
Сходу, однак не знайшов підтримки східних патріархів. У 1848 побував нелегально у Львові, де намагався 
з'ясувати ставлення греко-католицьких єпископів Галичини до планів зближення східної і західної церков та 
польських політичних кіл до активної участі у загальнослов'янському русі (ця місія виявилася 
безрезультатною). У 1849 видав у Парижі політичний трактат “Слово русина до всіх братів слов'янського 
племені про справи слов'янські”. У ньому виступив палким поборником національної незалежності українців і 
сформулював власну концепцію утворення в майбутньому демократичної федерації рівноправних 
слов'янських народів, побудованої на християнських засадах свободи і справедливості, в основу якої був би 
покладений польсько-український союз, причому провідну роль серед слов'ян латинського обряду 
відігравала б Польща, а серед слов'ян грецького обряду - Русь-Україна. Історичне покликання України автор 
вбачав у тому, щоб через створення Київського патріархату привести усіх православних слов'ян до єдності з 
Вселенською церквою, за повного збереження східної церковно-релігійної традиції та забезпечення 
рівноправності латинського і греко-слов'янського обрядів. Т. налагодив контакти з галицькими діячами 
Г.Яхимовичем, Я.Головацьким, Г.Шашкевичем. У 1850-55 Т. - парох першої католицької церкви східного 
обряду в Парижі ім. св. Кирила і Мефодія. За ініціативою Т. створено Східне товариство (був його віце-
президентом) і духовну семінарію для виховання священиків-місіонерів східного обряду (серед її вихованців 
був майбутній митрополит Галицький Юліян Куїловський). У 1855 через численні перешкоди закрив 
семінарію (її майно передав Народному Дому у Львові). У 1855-59 здійснив мандрівку по країнах Близького 
Сходу, під час якої був причетний до формування козацького корпусу при французькій армії для виступу на 
боці союзників у Кримській війні 1853-56. З 1857 деякий час жив у Австрії, згодом переїхав на Закарпаття. У 
1858 вступив до чину василіан, був єгуменом Мало-Березнянського і Краснобрідського монастирів. 
Підтримував тісні контакти з О.Духновичем. У березні 1862 переїхав до Галичини, де під наглядом поліції 
перебував у Онуфріївському (Львів) і Гошівському монастирях. Став ініціатором т. зв. обрядового руху - 
кампанії групи греко-католицьких священиків за очищення літургії й церковних звичаїв від латинських 
нашарувань. Польська преса звинуватила його у поширенні схизми і в липні 1863 його було депортовано до 
Мукачевого. Через переслідування угорських властей звернувся з листом до Олександра II і у вересні 1872 
повернувся до Росії. Перейшов на православ'я. Жив у Михайлівському монастирі в Києві, згодом у Житомирі 
та Одесі, де й помер у званні архімандрита. Т. - автор нарису “Угорська Русь і відродження свідомості між 
русинами в Угорщині” (1874), збірки перекладів поезій Б.Зелеського (1861), опису другої подорожі до 
Палестини і Близького Сходу (1861), перекладу твору Томи Кемпійського “Наслідування Ісуса Христа” 
(1862). Посмертно вийшли друком його мемуари - “Записки архимандрита... бывшего греко-униатского 
миссионера 1808-1858” (1889-91). 

Ф. Стеблій (Львів). 

ТЕРЛЕЦЬКИЙ КИРИЛО (р. н. невід. - п. бл. 1608) - діяч Української греко-католицької церкви, луцький 
православний (з 1585), з 1596-уніатський єпископ. Один з ініціаторів укладення Берестейської унії 1596. 
Походив із шляхетного білоруського роду. Був протопопом у Пінську. З 1575 - єпископ Турово-Пінської 
єпархії. Ставши єпископом, Т. вимагав дотримання прав і привілеїв духовенства, збирав документи з 
історичного минулого свого єпископства, уклав єпархіальний архів. Значну увагу приділяв зміцненню 
економічного становища церкви. Збудував храм св. Духа у Пінську, опікувався убогими. У травні 1585 король 
Баторій Стефан призначив Т. луцьким єпископом. У серпні 1589 Константинопольський патріарх Єремія 
призначив Т. своїм екзархом -першим з українських єпископів. Занепад православної церкви на землях Речі 
Посполитої спонукали Т. та ін. єпископів до пошуку шляхів зближення з католицькою церквою. У червні 1590 
на з'їзді єпископів у Белзі Т. разом з іншими єпископами вперше порушив питання про необхідність 
об'єднання православної і католицької церков. У 1594 на з'їзді у Сокалі Т. отримав доручення провести 
переговори про укладення майбутньої унії. У червні 1595 учасники собору в Бересті ухвалили тексти 
звернень до польського короля Сигізмунда III Вази та Римського папи Климентія VIII, а також вирішили 
послати делегацію у складі Т. та Іпатія Потія до Рима. Т. брав участь у Берестейському соборі 1596, де 
було урочисто проголошено укладення церковної унії Київської митрополії з католицькою церквою. У 1598 
одержав від короля Жидичинську архімандрію. Похований у Луцькому кафедральному соборі. 

Р. Шуст (Львів). 

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОМЕЛЯН (3.12.1873-13.2.1958) - український історик, педагог і громадський діяч, дійсний 
член НТШ (з 1921). Н. у с. Крамарівці Ярославського повіту в Галичині (тепер Польща). Закінчив Львівський 
ун-т, був учнем М.Грушевського. Під час Першої світової війни 1914-18 - співробітник Союзу визволення 
України в таборах полонених у Німеччині. Згодом працював викладачем гімназії у Тернополі та Львові. Був 
багато років членом Головної управи “Рідної школи” (1923-24 і 1926-27-її голова) та “Учительської громади” 
(очолював у 1923-24 і 1926-28). Активний член головного виділу Наукового товариства ім. Т.Шевченка, 
член археографічної та голова історико-джерелознавчої комісій. У 1939—41, 1944-46 працював у 
львівському відділі Інституту історії України АН УРСР на посаді старшого наукового співробітника та у 
львівському унті ім. І.Франка на посаді доцента. Досліджував аграрні відносини і національний рух у 
Галичині в першій пол. 19 ст. У кін. 1940 років Т. як представник історичної школи М.Грушевського зазнав 



переслідувань, був звинувачений в “українському буржуазному націоналізмі” і усунений від роботи спочатку 
в АН УРСР (1946), а згодом і в ун-ті (1948). Т. був представником державницького Напряму української 
історіографії. Досліджував вузлові проблеми історії України (середньовіччя, козаччину). Автор наукових і 
науково-популярних праць, друкованих у “Записках НТШ” та окремими виданнями. Серед них: “Політичні 
події на Галицькій Русі в 1340” (1896), “Козаки на Білій Русі 1654-56” (1897), “Історія української громади в 
Раштадті 1915-18” (1919), “Історія Української держави” (2 тт., 1923-24), “Історія України від 1782 до 1917 р.” 
(1936). 

Ф. Стеблій (Львів ). 

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОСТАП СТЕПАНОВИЧ (5.2.1850 - 22.7. 1902) - український громадський діяч, 
літературознавець. Н. у с. Назірній (тепер Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.). У 1867 закінчив 
гімназію у Станіславі (тепер -Івано-Франківськ). У 1869-72 навчався у Львівському, 1872-75, 1878-83 - 
Віденському ун-тах. У студентські роки виступив ініціатором створення народовських молодіжних 
організацій, у 1874-1877 очолював віденську студентську організацію “Січ”. Під впливом знайомства в 1873 з 
М.Драгомановим перейшов на соціалістичні позиції. У 1875-76 Т. разом з О.Подолинським друкував перші 
соціалістичні видання українською мовою (т.зв. “метелики”). Протягом 1876-78 двічі притягався до судової 
відповідальності. Т. був одним із засновників Русько-української радикальної партії. З 1895 і до смерті 
працював адвокатом. Автор низки статей на економічні і політичні теми, праці “Літературні стремління 
галицьких русинів від р. 1772-1872” (1894-95). 

Я. Грицак (Львів). 

ТЕРПИЛО ДАНИЛО ІЛЬКОВИЧ (псевд. -отаман Зелений; 1883, за ін. дан. 1886 -1919) - повстанський 
отаман, один з найвидатніших керівників селянсько-повстанського руху в 1917- поч. 20-х років в Україні. Н. у 
Трипіллі на Київщині. Закінчив двокласне училище. Підчас революції 1905-07 став членом гуртка соціалістів-
революціонерів, який очолював з 1906. За антиурядову діяльність заарештований і засланий у Холмогори 
Архангельської губ. У 1914—17 перебував у діючій армії на Західному фронті. У 1918 повернувся в Україну. 
У листопаді 1918 брав участь у повстанні проти гетьманського уряду на Трипільщині. Очолив сформовану у 
Трипіллі Дніпровську дивізію (складалася з 4 полків загальною чисельністю бл. 2,5 тис. чол.). У січні 1919 
виступив проти Директорії УНР і перейшов на бік Червоної армії. Призначений командиром 1-ї Київської 
радянської дивізії, що увійшла до складу Українського фронту під командуванням В.Антонова-Овсієнка. Вів 
бої з частинами Армії УНР у р-ні Трипілля, Обухова, Германівки, Григорівки, Ржищева. Допоміг російським 
військам захопити Київ. Після вимоги більшовицького командування реформувати дивізію за зразком 
червоноармійських частин Т. відмовився влитися у Червону армію і відвів дивізію у р-н Трипілля. Підтримав 
Всеукраїнський ревком, який виступив проти “окупаційного уряду Раковського” і підпорядкувався Головному 
повстанському штабу на чолі з Ю.Мазуренком. На поч. квітня 1919 розпочав бої з регулярними частинами 
Червоної армії. Повстанські сили швидко зростали і на поч. травня налічували 12 тис. чол. Повстанці під 
командуванням Т. контролювали Київський, Сквирський, Таращанський, Васильківський та ін. повіти, а 
згодом значну частину Київщини і Полтавщини. Т. відмовився надати підтримку отаману М.Григор'єву, що 
значно послабило антибільшовицький повстанський рух. Проти повстанців Т. було направлено 
червоноармійські загони чисельністю 21 тис. чол. У запеклих боях 11-15.5. загони Т. зазнали поразки і 
відступили на лівий берег Дніпра. Протягом червня 1919 Т. кілька разів здобував Трипілля. 18.11.1919 побл. 
с. Злодіївки неподалік Трипілля загони отамана Зеленого були розбиті. З невеликим загоном відступив у 
напрямку Богуслав-Умань. Вів боротьбу з денікінцями, але у серпні 1919 був розбитий. В одному з боїв 
неподалік Канева смертельно поранений. Похований у Трипіллі. 

/. Підкова (Львів). 

ТЕРШАКОВЕЦЬ ГРИНЬ (Гриць; 15.2.1877-28.7.1959) - український громадсько-політичний діяч у Галичині. 
Н. у с. Якимчицях поблизу Львова. Закінчив народну школу в Комарно. З 14 років - член товариства 
“Просвіта”, один з організаторів низки її читалень у повіті і філії в Комарно. Засновував осередки “Соколу”. 
Член Головної ради товариства “Сільський господар”. Належав до Української національно-демократичної 
партії, З 1910 - член її керівного органу: Тіснішого народного комітету. З 1913-депутат Галицького сейму. В 
роки Першої світової війни 1914-18 служив у австрійській армії. Під час облоги російськими військами 
Перемишля потрапив у полон, перебував у таборі військовополонених у Туркестані. В 1917 деякий час 
мешкав у Києві, де став співзасновником Галицько-Буковинського комітету допомоги жертвам війни. 
Обраний до складу Української Національної Ради ЗУНР-ЗО УНР 1918-19 (від повіту Комарно), член 
земельної комісії та адміністраційної комісії УНРади. У складі делегації ЗУНР брав участь у роботі 
Трудового конгресу України. Після захоплення поляками Галичини заарештований, засуджений у 
Перемишлі та інтернований в таборах у Пікуловичах та Домб'ю. Звільнений з ув'язнення у кін. 1920. Входив 
до Тіснішого народного комітету Української народно-трудової партії У 1925 став одним із засновників 
Українського національно-демократичного об'єднання, член президії Центрального комітету УНДО. У 1928 
обраний послом до польського сейму від Самбірського округу. У вересні 1939 після приходу радянської 
влади у Західну Україну заарештований і вивезений до Сибіру. У 1947 повернувся із заслання. У листопаді 
1948 знову засуджений, перебував в ув'язненні до 1956. Помер у Львові. 

О. Павлишин (Львів). 



ТЕРШАКОВЕЦЬ ЗИНОВІЙ (псевд. Федір; 19.8.1913-4.11.1948)-український військовий діяч. Н. у Якимчицях 
побл. Львова. За фахом правник. Син Г.Тершаковця. Член Організації українських націоналістів. З поч. 
радянсько-німецької війни 1941—45 організовував підпілля ОУН. У 1944-45 очолював провід ОУН на 
Дрогобиччині, у 1945—46 - крайовий провідник ОУН Карпатського краю, у 1946-48 - крайовий провідник ОУН 
Львівського краю. Командував УПА-Захід ВО “Буг”. Загинув у бою з підрозділами НКВС у лютому 1948 
поблизу Великого Любіня на Львівщині. 

ТЕРШАКОВЕЦЬ МИХАЙЛО (11.6.1883-6.2.1978) - український літературознавець, дійсний член Наукового 
товариства ім. Т.Шевченка (з 1914). Н. у с. Кліцько у Галичині. У 1902 закінчив Академічну гімназію у 
Львові. У 1902-07 навчався у Львівському та Віденському ун-тах. Учень К.Студинського, О.Колесси, 
М.Грушевського, В.Ягіча. У 1906-39 працював викладачем Академічної гімназії, у 1940-41 - доцент 
Львівського ун-ту. У 1944 виїхав до Відня, де викладав латинську мову в українській гімназії, у 1945-49 - 
українську мову у Віденському ун-ті. У 1948 здобув науковий ступінь доктора філософії із слов'янської 
філології. 31949 жив у Філадельфії (США). Був активним членом НТШ: членом філологічної секції (входив до 
складу комісій: мовної, класичної філології, бібліотечної, музейної, шевченкознавства), секретарем 
видавничої комісії. Головним об'єктом наукових досліджень обрав літературне життя Галичини епохи 
національного відродження, зокрема, творчість фундатора “Руської трійці” М.Шашкевича. Публікував статті, 
переважно у “Записках НТШ” - “Причини до життєпису М. Шашкевича та дещо з його письменницької 
спадщини” (1904), “Маркіян Шашкевич про свою “Читанку” (1904), “Короледворська рукопись в перекладі 
Маркіяна Шашкевича” (1905), “Причинок до студій над М. Шашкевичем” (1906), “До життєпису Маркіяна 
Шашкевича” (1911), “Про наклад “Русалки Дністрової” (1912), “Академік Студинський як дослідник галицького 
українського відродження” (1936), історико-літературний нарис “Галицько-руське літературне відродження” 
(1908), документальний збірник “Матеріали й замітки до історії національного відродження галицької Руси в 
рр. 1830-1840” (1907), а також цикл праць про зв'язки з Галичиною часів “Руської трійці” визначного славіста 
В.Копітара. В останні роки життя працював над узагальненням довголітніх студій у монографії про 
М.Шашкевича та його добу (залишилась у рукописі). Іншим сюжетам з історії літератури присвячені 
багаторічні спостереження вченого над “Словом о полку Ігоревім”, статті “Переказ про Кия, Щека і Хорива та 
їх сестру Либідь (епізод із українсько-германських взаємин давньої доби)” (1928), “Князь Володимир 
Василькович” (1957), “Зв'язок українських історичних пісень, зокрема народних дум, з південнослов'янським 
народним епосом” (1907), “У століття смерті Шевченка” (1961). Праці Т. здобули визнання у світовій науці. Т. 
обрано почесним членом Інституту-заповідника М.Шашкевича у Вінніпезі (1968) і Наукового товариства ім. 
Т.Шевченка у Нью-Йорку (1974). 

Ф. Стеблій (Львів). 

ТЕСЛЕНКО АРХИП ЮХИМОВИЧ [2.3(18.2).1882 - 28.6.1911] - український письменник. Н. у с. Харківцях 
Лохвицького повіту на Полтавщині у селянській родині. Навчався у Харківській церковно-учительській школі, 
але був виключений за “вільнодумство”. Перебивався випадковими заробітками (писарчук у волості, 
поденник), займався самоосвітою і просвітою селян, заснував у Харківцях аматорський драмгурток і 
осередок “Селянської спілки”. За активну громадсько-політичну діяльність під час селянських заворушень 
зазнав арештів (1905, 1906) і у 1907-08 відбув заслання у Вологодській і Вятській губерніях. Повернувся у 
рідне село тяжко хворим. До останніх днів своєї діяльності зазнавав переслідувань поліції та місцевих 
чорносотенців. Морально підтримували талановитого митця Б. і М.Грінченки, Є.Чикаленко, а тодішня 
критика (С.Черкасенко, М.Євшан, М.Шаповал, О.Грушевський, М.Могилянський) прихильно оцінила творчі 
пошуки письменника. Друкуватися почав з 1906. Оповідання і публіцистичні дописи Т. публікували журнали 
“Нова громада”, “Світло”, “Неділя” та газети “Громадська думка”, “Рада”, “Село”, “Засів”. Після смерті 
письменника вийшло перше видання збірки “З книги життя” (1912). Заснована на автобіографічному, 
особисто пережитому, матеріалі, проза Т. висувала серйозні звинувачення тогочасному суспільству, тяжко 
хворому на моральні і соціальні недуги. Герої оповідань письменника - знедолені наймити і заробітчани (“За 
пашпортом”, “У городі”); зацьковані та відкинуті на узбіччя життя чутливі особистості, які блукають 
безкінечними лабіринтами холодних міських нічліжок і нерідко самогубством протестують проти жорстокості 
навколишнього світу (“Любов до ближнього”, “Страчене життя”, “Прощай, життя”, “Тяжко”); обдаровані 
сільські інтелігенти, які самотужки приходять до національного і соціального самоусвідомлення, 
безперервно конфліктуючи з оточенням (“На чужині”, “Що робить?”, “Що б з мене було”); переслідувані 
активісти селянського руху (“Поганяй до ями!”, “Немає матусі”, “В тюрмі”). У низці творів Т. висвітлюються 
етичні аспекти міжлюдських взаємин (“Хуторяночка”, “Син”, “Дід Омелько”, “Наука”, “Любов до ближнього”), 
звучить політична сатира (“Радощі”, “Истинно русский человек”). Письменник модернізував класичну 
оповідну манеру Марка Вовчка та Ганни Барвінок; за аскетичною стислістю і внутрішньою напругою його 
оповідання близькі до новел В.Стефаника. 

В. Будний (Львів). 

ТЕСЛЮК МИХАЙЛО (псевд. Ернест, Лот; 12.11.1899- 19.2.1985) - діяч Комуністичної партії Західної 
України. Н. у Кам'янці-Струмиловій (тепер Кам'янка-Бузька Львівської обл.). У 1916-18 - член підпільної 
“Інтернаціональної революційної соціал-демократії”, яка вела антивоєнну пропаганду в Галичині. Брав 
участь у польсько-українській війні 1918-19 як стрілець УГА. У 1920-21 організував комуністичні осередки у 
Кам'янці-Струмиловій та сусідніх повітах. З 1921 - член Комуністичної партії Східної Галичини. Був 
обвинуваченим на “Святоюрському” процесі (листопад 1922 - січень 1923), виправданий судом присяжних. У 



1924 кооптований до складу ЦК КПЗУ, обраний секретарем ЦК. Під час внутріпартійної кризи 1927-28 
відстоював позиції більшості ЦК КПЗУ (“васильківців”), яка критикувала політику більшовицького керівництва 
в УСРР на чолі з Л.Кагановичем. 18.2.1928 Виконком Комуністичного Інтернаціоналу виключив з КПЗУ і з 
Комінтерну “групу Василькова-Турянського”, до якої належав і Т. З 1932 мешкав у Дніпропетровську, 
працював викладачем історії. 11.5.1933 заарештований і незабаром засуджений за сфабрикованою ДПУ 
справою “Української військової організації”. До 1948 перебував на примусових роботах у шахтах Заполяр'я, 
згодом -на засланні в Казахстані. Звільнений восени 1954. Реабілітований після XX з'їзду КПРС (1956). 
Працював у Державному архіві Львівської області. Автор книги спогадів “У боротьбі за возз'єднання” (1979; 
2-е вид. 1985). 

О. Зайцев (Львів). 

ТЕТЕРЯ ПАВЛО ІВАНОВИЧ (Моржковський-Тетеря; бл. 1620-22 - п. квітень 1671) - гетьман Правобережної 
України (1663-65), визначний дипломат. Походив з української шляхетської родини. Освіту здобув в 
уніатській школі у Мінську, яку закінчив бл. 1637. Знав латинську і польську мови. З 1639 перебував на 
службі у родині магнатів Пражмовських у Мазовії. З кін. 1640 років служив канцеляристом у Луцькому 
гродському суді. На поч. національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького 
був писарем Переяславського полку. У 1649 очолив козацьке посольство до трансільванського князя Юрія ІІ 
Ракоці. Т. був одним з організаторів українсько-трансільванського військово-політичного союзу, який 
остаточно склався у 1654-57. Т. брав участь майже у всіх дипломатичних переговорах, що велися у 
Чигирині. Весною 1651 разом з осавулом Переяславського полку Демком керував облогою Кам'янця-
Подільського. Влітку 1653 став Переяславським полковником. Виступав проти підтримання союзницьких 
відносин з Московським царством. У березні 1654 Т. разом з генеральним суддею С.Богдановичем-
Зарудним перебував у Москві, де виробляв умови українсько-московського політичного договору (див. 
Березневі статті 1654). У 1655 під час облоги Львова українсько-московськими військами Т. вів 
переговори з польською стороною про викуп міста. Після смерті Б.Хмельницького був одним із ймовірних 
кандидатів на гетьманську булаву (його кандидатуру на гетьманство запропонував сам Б.Хмельницький). 
Підтримував незалежницьку політику гетьмана І.Виговського та Ю.Хмельницького. У 1658 Т. разом з 
І.Виговським та Ю.Немиричем виробив проект Гадяцького договору 16583 Річчю Посполитою, реалізація 
якого могла докорінно змінити геополітичне становище у Східній Європі. У березні 1658 домігся припинення 
походу польського війська в Україну. У 1658-61 перебував у Варшаві. Мав значний вплив при королівському 
дворі, користувався підтримкою короля Яна II Казимира. Брав участь у виробленні Слободищенського 
трактату 1660. У жовтні 1662, після зречення від влади Ю.Хмельницького, Т. на раді у Чигирині був 
обраний гетьманом. Продовжуючи політичну лінію І.Виговського, спираючись на Запорожжя і підтримку Речі 
Посполитої, Т, намагався об'єднати під своєю владою Правобережну і Лівобережну Україну. Прагнучи 
розвивати союзницькі відносини з Польщею на засадах Гадяцького договору, домагався підтвердження 
польським урядом привілеїв козацької старшини, вимагав вирішити церковне питання (відмінити залежність 
православної ієрархії від римо-католицької, повернути православним церкви, захоплені уніатами), 
дозволити самостійні дипломатичні відносини з Молдовою і Волощиною, розпочати мирні переговори з 
Московією тощо. 

Вступив у боротьбу з лівобережним гетьманом Я.Сомком, потім - з його наступником І.Брюховецьким, які 
робили спроби об'єднати всі українські землі під верховністю московського царя. У липні 1653 за наказом Т. 
генеральний осавул П.Дорошенко придушив заворушення у Паволоцькому полку, яке очолив наказний 
полковник Іван Попович-Ходорковський. У жовтні 1663 Т. на чолі козацьких військ (бл. 24 тис. чол.) 
приєднався в Білій Церкві до армії (20 тис.чол.) польського короля Яна II Казимира і татарських загонів (40 
тис. чол.). Союзники планували, захопивши Лівобережжя та встановивши тут владу Т., зайняти і 
Смоленщину, яка відійшла до Московської держави за Поляновським миром 1634. Протягом листопада 
1663-січня 1664 польсько-українські війська і татарські загони зайняли більшу частину Лівобережної України 
(за винятком окремих міст, зокрема, Прилук, Гадяча, Глухова). Однак селянські виступи проти польської 
шляхти змусили Т. незабаром повернутися на Правобережжя. Королівська армія під тиском московських 
військ під командуванням Г.Ромодановського та полків гетьмана І.Брюховецького відійшла через Білорусь у 
Польщу. Після відступу коронних військ і з появою у Правобережжі московських підрозділів, лівобережних 
козацьких полків та запорожців на чолі з 1 .Сірком становище Т. значно ускладнилося. Водночас власні 
плани пробували реалізувати і кримські татари, які намагалися заволодіти Правобережною Україною по 
Горинь і підпорядкувати її ханові Мохаммеду Прею IV. Весною 1664 Т. вдалося з допомогою польських 
військ під командуванням С.Чарнецького примусити І.Брюховецького разом з московськими військами 
відступити у Лівобережжя. Т. намагався стабілізувати становище і політичними засобами — вимагав від 
короля переговорів з Москвою, усунути кількох представників польської адміністрації у Правобережжі, 
звільнити з ув'язнення Ю.Хмельницького і митрополита Й.Тукальського-Нелюбовича (заарештовані підчас 
походу Яна Казимира). Протягом 1664-65 Т. пробував опанувати ситуацію, поборюючи своїх противників, 
зокрема, полковників Івана Сербина, Василя Дрозденка, С. Опару. Ведучи постійну боротьбу з 
противниками, Т. не міг розраховувати на широку підтримку українського народу, оскільки частина 
населення неприхильно ставилася до нього (бачила в ньому ставленика Польщі). У липні 1665, 
зневірившись у дальшій боротьбі, Т. призначив наказним гетьманом М.Ханенка і з невеликим почтом виїхав 
до Польщі (гетьманства він ніколи не зрікся). Жив у Варшаві. У 1667 вступив до Львівського 
ставропігійського братства. За правління 21 9-146 короля Міхала Вишневецього Т. зазнав численних 



переслідувань з боку польських магнатів - його маєтки були конфісковані, а він сам засуджений до вигнання 
з держави. Деякий час жив у Молдові, у Яссах. У 1670 зустрічався в Адріанополі (Едірне) з турецьким 
султаном Мохаммедом IV і переконав його розпочати війну проти Польщі (Мохаммед IV призначив Т. пенсію 
і вручив султанський прапор - санджак). Отруєний у квітні 1671. Похований, ймовірно, в одній з 
православних церков у Едірне. 

Я. Дашкевич (Львів). 

ТИВЕРЦІ-один із східнослов'янських племінних союзів. Етнонім “тиверці”, ймовірно, походить від античної 
іраномовної назви Дністра - Тирас (Тира). У цьому випадку “тиверці” буквально означають “дністрівці” -
мешканці Подністров'я. Жили у межиріччі Пруту і Дністра та на схід від Дністра (межували з уличами); на 
півдні їхня територія простягалася до Чорного моря і Дунаю; на півночі - до верхів'я Дністра, де вони 
межували з дулібами. Основним заняттям Т. було орне землеробство. У літописах під 885 міститься згадка, 
що київський князь Олег воював з Т. У 907 племена Т. брали участь у поході Олега на Візантію. У 10 ст. 
печеніги, які проникли у Північне Причорномор'я, стали витісняти Т. на північ. Згодом значна частина Т. 
переселилась у Прикарпаття і Закарпаття. Востаннє Т. згадані в літописах під 944 як учасники походу князя 
Ігоря на Візантію. 

М. Крикун (Львів). 

ТИКТОР ІВАН (6.6.1896-26.8.1982)-відомий український громадський і політичний діяч, видавець і редактор. 
Н. у с. Красне (тепер Буського р-ну Львівської обл.) у селянській сім'ї. Навчався у гімназіях Львова і 
Рогатина, На поч. Першої світової війни 1914—18 вступив до Легіону українських січових стрільців. Учасник 
українсько-польської війни 1918-19, четар. У післявоєнний час вивчав право у Львівському (таємному) 
українському університеті. Належав до Української військової організації. У 1923 розпочав видавничу 
діяльність випуском тижневика “Новий час”, який згодом став щоденним часописом і виходив до 1939. У 
1925 Т. на власні кошти створив у Львові видавничий концерн “Українська преса”. Тематика і читацьке 
спрямування видань Т. було надзвичайно широке. З 1928 видавав щотижневу газету для селян “Народна 
справа”; з 1931 - дитячий щомісячник “Дзвіночок”; з 1932 - газету “Наш прапор” (тричі на тиждень); з 1933 - 
гумористичний журнал “Комар”; у 1934—35 - газету “Наш лемко” (у 1934 редакція випустила “Першу 
лемківську читанку”). Кожну газету доповнювала книжкова серія (понад 400 книг) найпопулярніших серед 
читачів творів (“Українська бібліотека”, “Бібліотека аматорського театру”, “Музична бібліотека “Нашого 
прапора” та ін.). Т. організував видання релігійної літератури - “Євангеліє” (переклад М.Кравчука), 
молитовник “Вірую”, який містив релігійно-патріотичні пісні (конфіскований польською владою). Наприкін. 
1930 років Т. розпочав видання серії святкових великодніх і різдвяних листівок, художнє оформлення яких 
здійснили О.Курилас і С.Гординський. Підвищеним попитом користувалися щорічні календарі “Української 
преси” - “Для всіх”, “Комар”, “Золотий колос”. Паралельно з випуском періодичних видань у 1934 Т. розпочав 
видання книжкової серії під назвою “Історична бібліотека”. Завдяки концернові Т. побачили світ роботи 
І.Крип'якевича, М.Голубця, Б.Барвінського, Б.Гнатевича, М.Капустянського та ін. Фундаментальні праці 
“Велика історія України”, “Історія української культури”, “Історія українського війська”, “Всесвітня історія” 
донині не втратили своєї наукової та художньої цінності. У видавництві було підготовлено до друку і видано 
літературні твори У.Самчука, О.Турянського, О.Кобилянської, А.Лотоцького, переклади творів Ж.Верна, 
М.Чезаре та ін. Видавничий концерн Т. мав свої філії та представництва у всіх західноукраїнських землях, а 
також у країнах Європи, Північної та Південної Америки. У вересні 1939 після приходу в Західну Україну 
більшовиків Т. змушений виїхати до Кракова, де продовжував діяльність - спочатку в “Українському 
видавництві”, згодом очолив релігійне видавництво “Нове життя” (випускав двотижневик та бібліотеку 
“Воскресіння”). У 1941-43 Т. - директор видавництва “Волинь” у Рівному (виходили газети “Волинь”, 
ред.У.Самчук; “Орленя”, “Український хлібороб”, серії книжок “Антикомуніст”, “Театральна бібліотека” та ін.). 
Влітку 1943 за громадську і видавничу діяльність Т. зазнав переслідувань і був заарештований німецькою 
владою. Після звільнення у листопаді 1943 переїхав спочатку до Кракова, а згодом - до Австрії. В 1945-47 Т. 
жив в Інсбруку. В Австрії організував видавничу діяльність для українців, що опинилися в таборах для 
переміщених осіб; очолював Комісію допомоги українському студентству. У 1947 переїхав до Канади. 
Співпрацював у тижневику “Новий шлях” у Вінніпезі (керував роботою видавництва і друкарні), деякий час 
очолював видавництво “Наша мета” у Торонто. У 1950 заснував власне видавництво у Вінніпезі. У Канаді Т. 
перевидав у доповненому вигляді найвідоміші свої довоєнні видання, заснував “Клуб приятелів української 
книжки” (1950), сприяв створенню Історичного музею визвольної боротьби. Помер і похований в Оттаві. 

А. Середяк (Львів). 

ТИМОШЕНКО СЕМЕН КОСТЯНТИНОВИЧ [6(18).2.1895 - 31.3.1970] - воєначальник, маршал Радянського 
Союзу (1940). Н. у с. Фурманівці (Кілійського р-ну Одеської обл.). У 1915 мобілізований у російську армію, 
учасник Першої світової війни 1914-18.3 квітня 1918 служив у Червоній армії. Командував ескадроном, 1-м 
кінногвардійським кримським кавалерійським полком, кавалерійською бригадою, з жовтня 1919- 
кавалерійською дивізією. У 1922 Т. закінчив Вищі військово-академічні курси, у 1930 - курси командування 
при Військово-політичній академії. З серпня 1933 - заст. командувача військ Білоруського, з вересня 1935 - 
Київського військового округів. У червні 1937 призначений командувачем військ Північно-Кавказького, а з 
вересня 1937-Харківського військових округів. 3 лютого 1938 - командувач Київського особливого воєнного 
округу. У вересні 1939 війська під командуванням Т. зайняли Західну Україну. Під час радянсько-фінської 



війни 1939-40 командував військами Північно-Західного фронту. З 7.5.1940 - маршал, нарком оборони СРСР 
(до 19.7.1941). На поч. радянсько-німецької війни 1941-45 призначений заст. наркома оборони, 
головнокомандувачем військ Західного (згодом - Південно-Західного) стратегічного напряму, командувачем 
Західного (липень-вересень 1941), Південно-Західного (вересень-грудень 1941, квітень-липень 1942) 
Північно-Західного (жовтень 1942 - березень 1943) фронтів, у 1943-45 - представник Ставки Верховного 
головнокомандування з координації дій військ ряду фронтів і Чорноморського флоту. У післявоєнний час 
командував військами Барановицького (1945-46), Південно-Уральського (1946-49) і Білоруського (1949-60) 
військових округів. У 1961-70 - голова Ради комітету ветеранів війни. Помер і похований у Москві. 

ТИМОШЕНКО СЕРГІЙ (4.2.1881 -6.7.1950) - політичний і державний діяч, архітектор. Н. у с. Базилівці 
Борзнянського повіту Чернігівської губ. Навчався в Інституті цивільних інженерів у Петербурзі. На поч. 20 ст. 
брав активну участь у діяльності Української студентської громади у Петербурзі. Був членом РУП, згодом 
УСДРП. Після завершення навчання працював у Ковелі, Києві та Харкові, де за його проектами споруджено 
ряд приватних будинків та громадських будівель в українському стилі. До 1917 жив у Харкові, відігравав 
значну роль у національному житті міста. У кін. квітня 1917 обраний товаришем голови Українського 
губернського з'їзду, делегати якого визнали УЦР законною владою в Україні. З квітня 1917- член Української 
Центральної Ради від Харкова, губернський комісар Харківщини. У 1919-20 очолював Міністерство шляхів 
сполучення у кабінетах І.Мазепи, В.Прокоповича і А.Лівицького. У листопаді 1921 брав участь у Другому 
зимовому поході Армії УНР (див. Зимові походи Армії УНР 1919-20 і 1921). У 1920-30 роках жив у Галичині й 
на Волині, у Чехословаччині. У 1922-23 збудував ряд церков у Львові. У 1924-29- професор Української 
господарської академії Подебрадах і Української студії пластичного мистецтва у Празі. У 1930-39 жив у 
Луцьку. Працював головним архітектором з сільськогосподарського будівництва на Волині. Брав активну 
участь у громадському і політичному житті краю. Був одним із фундаторів і першим головою Товариства ім. 
митрополита Петра Могили, яке ставило собі за мету поширення релігійної освіти та православної 
свідомості на засадах давньої Української церкви. Належав до провідних діячів Волинського українського 
об'єднання (з 1935 -його голова), був депутатом варшавського сейму і Сенату. Під час Другої світової війни 
жив у Любліні, з 1944 - у Німеччині. У 1946 переїхав у США. Підготував проекти чотирьох українських церков 
у Канаді та однієї в Аргентині. Помер у Каліфорнії (США). 

І.Підкова (Львів). 

ТИМЧАСОВИЙ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКИЙ УРЯД УКРАЇНИ - радянський уряд в Україні. Створений 
28.11.1918 у Курську, під безпосереднім контролем Москви, з метою завуалювати пряму інтервенцію 
радянської Росії проти Української Народної Республіки. Напередодні, 20.11.1918, вже на захопленій 
російськими більшовицькими військами частині території Української Держави у Суджі (тепер Курська обл., 
Росія) було оголошено про створення Тимчасового уряду України. До його складу входили: Г.П'ятаков 
(голова), В.Аверін, Артем, К.Ворошилов, В.Затонський, Е.Квірінг, Ю.Коцюбинський, М.Подвойський, 
О.Шліхтер, В.Межлаук, М.Рухимович, О.Хмельницький та ін. Мав відділи: внутрішніх справ, військовий, 
політичний Реввійськради, народного господарства, праці, іноземний, управління уповноваженого уряду з 
продовольства, освіти, охорони здоров'я і бюро преси. 1.12.1918 видав маніфест, який проголошував 
повалення влади гетьмана П.Скоропадського і відновлення радянської влади на території України; 
повідомляв про скасування всіх законів, договорів, указів гетьманського уряду, проголошував націоналізацію 
промисловості та безоплатну передачу селянам усіх поміщицьких земель із реманентом тощо. 36.1.1919 
Т.р-с. уряд України почав вживати назву Українська Соціалістична Радянська Республіка. Після захоплення 
більшовицькою армією Слобожанщини Т.р-с. уряд переїхав до Харкова. 25.1.1919 у новій декларації уряду 
проголошувалася необхідність об'єднання УСРР з радянською Росією на засадах “соціалістичної 
федерації”. Суперечності між різними угрупованнями всередині Т.р-с. уряду призвели до заміни його 
керівництва. У кін. січня до Харкова прибув Х.Раковський, який реорганізував Т.р-с. уряд України за 
російським взірцем. Відділи було перейменовано в народні комісаріати, а Тимчасовий уряд у Раду народних 
комісарів УСРР (див. Рада народних комісарів Української РСР). 

І. Підкова (Львів). 

ТИМЧАСОВИЙ УРЯД у Росії - центральний орган державної влади в Росії [2(15).3. -25.10(7.11). 1917]. 
Утворений за згодою між Тимчасовим комітетом Державної Думи та керівництвом Петроградської ради 
робітничих і солдатських депутатів. До 7(20). 7. уряд очолював князь Г.Львов. До складу уряду ввійшли 
кадети, які відігравали провідну роль у формуванні його політичного курсу, октябристи та безпартійні. 
Трудовик О.Керенський став міністром юстиції. У декларації і у зверненні до громадян Росії Ту. заявив про 
продовження війни з Центральними державами “до переможного кінця”, намір провести ряд реформ у галузі 
внутрішньої політики та підготувати скликання Установчих зборів. Виходячи з ідеї “великої і неділимої Росії”, 
Ту. відмовлявся визнати право на самовизначення і навіть на автономію за окремими народами до рішення 
Установчих зборів. Лише за поляками 17(30).3. було визнано право на відокремлення і створення власної 
держави. Місцевими органами Ту. були губернські та повітові виконавчі комітети на чолі з губернськими 
(повітовими) комісарами. Крім Ту. та його місцевих органів, в умовах революції виникли Ради робітничих і 
селянських депутатів, більшість у яких одержали партії меншовиків та есерів. Ці партії підтримували 
внутрішню та зовнішню політику Ту., відкладаючи розв'язання основних питань революції до Установчих 
зборів. Противниками Ту. були більшовики, які через Ради робітничих і солдатських депутатів розгорнули 
боротьбу за владу, проголосивши курс на соціалістичну революцію. Українська Центральна Рада, утворена 



після повалення царизму, прагнула не загострювати відносин з Ту., від якого вона сподівалася отримати 
автономію. Однак Т.у., до якого після т.зв. квітневої кризи увійшли меншовики і есери, відхилив вимогу 
автономії України у складі федеративної Росії, яка була запропонована в травні 1917 делегацією 
Центральної Ради на чолі з В.Винниченком. Єдине, на що погоджувався Ту., було право викладання 
української мови у початкових школах і запровадження її як окремої дисципліни у середніх навчальних 
закладах. Після проголошення 1 Універсалу УЦР і створення Генерального секретаріату Т.у. був змушений 
шукати порозуміння з Центральною Радою. 29.6(11.7). до Києва прибула делегація міністрів Т.у. (І.Церетелі, 
М.Терещенко, а згодом і О.Керенський), які протягом двох днів вели переговори щодо умов угоди. Після 
бурхливого засідання 2(15).7. Ту. підтримав угоду з Центральною Радою. Телеграма, відправлена 3(16).7. 
В.Винниченкові, підтверджувала повноваження Генерального секретаріату як найвищого крайового органу 
управління в Україні. Склад Генерального секретаріату мав затверджуватися російським урядом, а УЦР - 
поповнитися представниками національних меншин в Україні. Центральна Рада повинна була відмовитись 
від самочинного проголошення автономії і чекати затвердження автономного устрою України 
Всеросійськими установчими зборами. Підсумки компромісу оформив II Універсал УЦР. В умовах політичної 
нестабільності, яку посилила липнева спроба більшовиків захопити владу в Петрограді та невдачі на фронті, 
змусили новий коаліційний уряд на чолі з О.Керенським зайняти тверду централістську позицію в 
національному питанні. Новий склад Т.у. відкинув “Статут вищого управління України”, розроблений УЦР і 
представлений у Петроград для затвердження. Замість нього Ту. затвердив 4(17).8. “Тимчасову інструкцію 
для Генерального секретаріату Тимчасового уряду на Україні”, яка значно обмежувала автономні права 
України. До вирішення Установчими зборами питання про місцеве управління Генеральний секретаріат 
оголошувався органом Ту. Влада Генерального секретаріату обмежувалась Київською, Волинською, 
Подільською, Полтавською та Чернігівською (без північних повітів) губерніями. Однак Генеральний 
секретаріат міг поширити свою владу і на інші губернії, якщо їхні земські установи висловляться за 
приєднання до України. “Тимчасова інструкція” зменшувала кількість генеральних секретарів, серед яких 
мало бути четверо неукраїнців, і призначала при уряді у Петрограді комісара у справах України. Після 
тривалих і гострих суперечок 9(22).8. Центральна Рада проголосувала за резолюцію, яка не відкидала, але І 
не ухвалювала “Тимчасової інструкції”. Хоча 1(14).9. Ту. і затвердив новий склад Генерального секретаріату 
на чолі з В.Винниченком, російський уряд продовжував чинити перешкоди в організації нової влади в 
Україні. Конфлікт Ту. з українським національним рухом був одним з елементів подальшого ускладнення 
ситуації в Росії, що знайшло вияв у т. зв. корніловському заколоті, після придушення якого значно зріс вплив 
більшовиків. Намагання Ту. подолати політичну кризу шляхом скликання Демократичної наради, 
сформуванням нового коаліційного уряду, створенням Тимчасової ради Російської республіки 
(передпарламент) не дали результатів. Дебати в УЦР навколо питання про Українські установчі збори 
спричинили черговий конфлікт з Ту. На своєму засіданні 17(30). 10. Ту. розглядав офіційне донесення 
київського прокурора С.Чобакова про те, що УЦР і Генеральний секретаріат УЦР готують скликання 
Українських установчих зборів. Українська делегація у складі генеральних секретарів В.Винниченка, 
А.Зарубіна та І.Стешенка прибула до Петрограда вже після ліквідації влади Ту. В ході більшовицького 
перевороту в ніч на 26.10(8.11). Ту. був заарештований у Зимовому палаці (О.Керенський залишив столицю 
днем раніше). Після приходу до влади більшовиків адміністративний апарат в Україні, призначений Ту., 
перестав діяти, і вся влада перейшла до Української Центральної Ради і Генерального секретаріату. 

Т. Попещук (Львів). 

ТИМЧАСОВО ЗОБОВ'ЯЗАНІ СЕЛЯНИ -категорія колишніх поміщицьких селян у Наддніпрянській Україні, 
звільнених від кріпосної залежності у 1861, але не переведених на викуп. Терміну тимчасово зобов'язаних 
відносин встановлено не було. За користування землею Тс. й надалі несли феодальні повинності на користь 
поміщика (оброк грішми або панщина). При цьому поміщик був “попечителем” сільської громади Тс., 
отримував у ній права вотчинної поліції, міг вимагати заміни сільського старости та ін. осіб сільської 
адміністрації. Поступово кількість Тс. в Україні, як і в Російській імперії в цілому, зменшувалась. У 1881 у 
Херсонській губернії до тимчасово зобов'язаного стану належало 5,2% селян, у Харківській - 2,3%. У грудні 
1881 було видано закон про обов'язковий викуп земельних наділів Тс. з 1.1.1883. 

К. Кондратюк (Львів). 

ТИМЧЕНКО ЙОСИП АНДРІЙОВИЧ (1852-1924) - видатний український технік. Н. на Харківщині у сім'ї 
селянина-кріпака. Навчався у механічних майстернях Харківського ун-ту. 31880 працював у 
Новоросійському унті, де керував механічними майстернями. Автор багатьох оригінальних винаходів, перш 
за все, автоматичних метеорологічних приладів. Брав участь у створенні першої моделі автоматичної 
телефонної станції Фрейденберга. У 1893 разом з фізиком М.Любимовим зробив скачковий механізм 
“слимак”, який було використано для удосконалення стробоскопу. Принцип дії цього механізму став основою 
для нового апарату “кінескопу”, у створенні якого брав участь винахідник М.Фрейденберг. У січні 1894 на 9-
му з'їзді дослідників природи та лікарів Російської імперії Т. з допомогою свого апарату демонстрував 
зображення на екрані (за рік до появи кінематографу в Західній Європі), випередивши таким чином 
західноєвропейських винахідників Л.Люм'єра, Ж.Демені, С.Складовського. 

С. Кудепко (Харків). 

ТИМЧЕНКО ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ (р. н. невід - п. 1926) - український військовий діяч періоду визвольних 



змагань 1917-21. Підчас Першої світової війни 1914-18 - полковник російської армії. В українській армії - з 
кін. 1917. За Української Центральної Ради обіймав посади начальника постачання Георгіївського запасного 
полку в Києві, командувача українських військ Чернігівщини, військового коменданта м. Одеси. За 
Гетьманату виконував обов'язки другого заступника військового міністра з господарсько-технічних справ, 
очолював українську делегацію на переговорах з командуванням Війська Донського у Ростові-на-Дону. Під 
час антигетьманського виступу Директорії УНР організував дії повстанців на Канівщині. У 1919- командир 1-
ї Дніпровської, 2-ї Сірої дивізії, отаман для доручень при військовому міністрі. Після інтернування Дієвої 
армії УНР у Польщі перебував у таборах. Помер у 1926 у м. Закопаному (Польща). 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ТИМЧІЙ ВОЛОДИМИР (Лопатинський; 1913- 1940) - діяч Організації українських націоналістів. Н. у с. 
Грабовці на Стрийщині. Закінчив гімназію у Стрию, згодом навчався на філософському ф-ті Львівського ун-
ту. У 1930 вступив у Юнацтво ОУН. З 1932 - член Стрийської повітової екзекутиви ОУН, був організатором 
молодіжних, просвітянських та економічних установ на Стрийщині. У 1933, 1938-39 Т. за підпільну діяльність 
проти польського окупаційного режиму заарештовувався і перебував в ув'язненні. У 1935, 1938 -в'язень 
Берези Картузької. З березня 1939 -організаційний референт крайової екзекутиви ОУН. Після зникнення 
М.Тураша у червні 1939 обійняв пост крайового провідника ОУН. З осені 1939 робив спроби не лише 
зберегти структуру ОУН на Західноукраїнських землях, але й розбудувати її на Сході України. У січні 1940 
разом з С.Бандерою виїхав до Рима для консультацій з А.Мельником. 10.2.1940 у Кракові крайовий актив 
ОУН, до якого входив і Т., проголосив про утворення революційного проводу ОУН на чолі з С.Бандерою. Т. 
був затверджений крайовим провідником ОУН на Західноукраїнських землях, йому доручалося донести 
інформацію про новий Провід до крайових структур. Переходячи кордон, натрапив на прикордонну заставу і, 
щоб не потрапити до рук НКВС, покінчив життя самогубством. 

К. Бондаренко (Львів). 

ТИНФ (Тимф) - низькопробна польська білонна монета номінальною вартістю ЗО грошів польських (1 
польський злотий). Назва монети походить від прізвища орендаря монетних дворів Речі Посполитої 1660 
років Андрія Тинфа, який виступив з ініціативою карбування цієї монети. Емісія Т. відбувалася у містах 
Львові (1663), Бидгощі (1663-66), Кракові (1663-66). На Львівському монетному дворі було відкарбовано 1 
357 170 шт. Т. На лицевому боці Т. вміщувалась монограма короля Яна II Казимира. На звороті - герби 
Польщі, Литви та королівського роду Вазів, а також позначення номіналу. Карбування Т:, вартість яких 
складала 12-15 грошів, було викликано кризовими явищами у фінансовому господарстві Речі Посполитої. 
Ринковий курс Т., виражений у мідних солідах-боратинках, перевищував номінальний. У Львові він складав у 
1667 32 гроші, у 1686 - 33 гроші, 1701 - 38 грошів. У першій пол. 18 ст. курс Т. утримувався на рівні 38 
грошів. Виробництво монет вартістю ЗО грошів здійснювалося за часів панування королів Михайла Корибу-
та у 1671 та Августа III Фридерика у 1752-56. Під час Північної війни 1707-09 цар Петро І випустив 
невелику кількість Т. на московському монетному дворі для покриття потреб московської армії, що вела 
воєнні дії на землях Речі Посполитої. 

Р. Шуст (Львів). 

ТИСОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР (псевдонім “Дрот”; 9.8.1886 - 29.3.1968) - український громадський діяч. 
Засновник української скаутської організації “Пласт”. Н. у с. Бикові Самбірського повіту (тепер Львівська 
обл.). Навчався у Львівському ун-ті. За фахом - біолог, викладач природничих наук. У 1909 захистив 
докторську дисертацію. До 1939 викладав у Академічній гімназії Львові, у 1920-24 - у Львівському 
(таємному) українському університеті. У 1939-41 - професор Львівського ун-ту, в 1941-43 -вищих 
агрономічних курсів. Член Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Автор ряду наукових статей з ботаніки і 
зоології. У 1911 за порадою проф. Івана Борецького Т. створив серед своїх учнів перші пластові гуртки і 
розробив Принципи діяльності “Пласту” (уклав текст пластової присяги, вимоги пластового іспиту, виховний 
план для пластової молоді тощо), опираючись при цьому на традиції запорозьких і кубанських козаків, 
водночас включивши багато правил з англійського скаутінгу. 12.4.1912 в Академічній гімназії у Львові склали 
присягу перші пластуни. Одночасно з Т. пластові гуртки заснували І.Франко при філії Академічної гімназії, 
І.Чмола при львівській “Січі” та ряд учителів при гімназіях у Галичині. Т. виступав проти надмірної воєнізації 
“Пласту”, перетворення його у додаток до українського політичного руху, слідкував за дотриманням високих 
вимог до пластунів, намагався централізувати пластову організацію. У квітні 1913 у Львові було скликано 
перший з'їзд представників пластових відділів з 16 місцевостей Галичини і сформовано “Організаційний 
пластовий комітет”, куди увійшов і Т. У 1913-14 Т. опублікував ряд статей про засади і напрями діяльності 
“Пласту”, а в 1913 видав друком перший пластовий підручник (перероблене видання “Життя в Пласті”, 
1921), що обгрунтував новий пластовий світогляд. На поч. Першої світової війни 1914-18 всі члени 
пластового гуртка Т. вступили до Легіону українських січових стрільців. У березні 1916 Т. відновив 
діяльність пластових гуртків у Львові. Зі старших громадян для опіки над “Пластом” було сформовано 
Верховну пластову раду на чолі з Т., яка відігравала роль крайової пластової ради і скеровувала діяльність 
усіх пластових частин у Галичині. Т. продовжував відігравати провідну роль у “Пласті” і в післявоєнний 
період. 31920 Т. очолював діяльність Верховної пластової ради. У 1924 Т. було переобрано головою 
Верховної пластової ради, а з 1926 він став заступником Верховного отамана (Северина Левицького). Т. - 
автор слів пластового гімну “Цвіт України і краса”. Після заборони “Пласту” у 1930 Т. співпрацював з 



нелегальними пластовими структурами - Пластовим центром, кооперативом “Пласт”, журналом “Вогні”. Під 
час Другої світової війни Т. у співпраці з Українським центральним комітетом безуспішно намагався 
відновити пластові організації. З 1944 перебував у еміграції у Відні, де й помер. 

О. Середа (Львів). 

ТИСЬКА КУЛЬТУРА - археологічна культура пізнього неоліту Південно-Східної Європи. Назва 
запроваджена в 1927 угорським археологом Ф.Томпою. В 1930-40 Т.к. вивчав Я.Баннер. Сформувалась та 
існувала на рубежі 5-4 тис. до н.е. по берегах р. Тиса (звідси і назва), окремі пам'ятки розповсюджені на схід 
до кордонів Румунії, Східної Словаччини та в Закарпатській обл. України. Представлена невеликою 
кількістю поселень, а також поховань. Найбільш відомі поселення — Кйокеньдомб, Сегвар-Тюзкевеш. Для 
Т.к. характерні наземні довгі прямокутні дерев'яні житла з повислою конструкцією стін, а також землянки та 
півземлянки з черенями на дні або у вирізах стінок. Комплекс глиняного посуду поділяється на “столовий” і 
“кухонний”. До першої групи належать тонкостінні, прикрашені заглибленим у вигляді прямокутних візерунків 
орнаментом, циліндричні кубки на високій підставці, кулясті й ребристі чаші, покришки. “Кухонний” посуд: 
великі амфоровидні посудини, невисокі миски-сковорідки. Знаряддя праці представлені кам'яними плоскими 
сокирами і теслами, зернотерками, розтирачами, шліфованими трикутними сокирами з отвором, кулястими 
булавами, крем'яними і абсидіановими маленькими пластинками-ножами, виробами з кісток (проколки, 
тесла, гарпуни з рогів оленів), браслетами з середземноморських черепашок. Населення Т.к. займалося 
землеробством, скотарством, а також традиційними промислами. Під час розкопок могильників виявлено 
поховання з обрядом тілопокладення з підігнутими або простягнутими ногами (залежно від місцевості). У 
могильниках знайдено прикраси (намисто і браслети з черепашок, іклами вовків), глиняний посуд. Для Т.к. 
характерні глиняні антропоморфні (чоловічі й жіночі) та зооморфні фігурки, ритуальні столики та вівтарі. 
Існують різні думки про походження Т.к. В її формуванні взяли участь як місцеві неолітичні культури 
Середнього Подунав'я, так і південні, середземноморські. 

М. Пепещишин (Львів). 

“ТИСЯЧА” -1) Міське військове ополчення у Київській Русі. На чолі “Т.” стояв тисяцький. Поділялася на 
сотні, якими командували соцькі. З появою великих міст у Київській державі ополчення стали називати 
полком. 2) Найвища одиниця адміністративно-військового поділу у Київській Русі, що співпадала із землею-
краем та управлялась довіреною особою князя - тисяцьким. За деякими дан. - території (у Києві, Новгороді, 
Чернігові та ін. давньоруських містах), якими управляв тисяцький. 

ТИСЯЦЬКИЙ - 1) У Київській державі -воєначальник, який очолював міське військове ополчення (“тисячу”) в 
9-10 ст. У давньоруських містах 11-13 ст. Т. - вища виборна особа, начальник міського ополчення і міський 
суддя. Обирався з числа бояр на вічі. 2) У Новгородській феодальній республіці Т. - перший помічник 
виборного посадника у військових і судових питаннях, якого обирали на вічі із бояр. У 14-15 ст. Т. -член 
князівської ради і начальник міського ополчення, якого призначав князь. Згодом посада Т. стала спадковою. 
З 1374 Т. стали заміняти воєводи та намісники, і до серед. 15 ст. посада Т. була ліквідована. 

ТИТЛЕВСЬКИЙ МАТВІЙ (рр. н. і см. невід.) - польський дипломат і хроніст. Був абатом бенедиктинського 
монастиря в Любліні (По-знанщина). На підставі реляцій очевидців, зокрема, записок Т.Шемберга і 
Я.Остророга, Т. описав Цецорський і Хотинські походи українських козаків (див. Хотинська війна 1620-21). 
Цей твір видано латинською мовою під назвою “Розповіді про битви між поляками і турками 1620-21 рр.” 
(1622). Українською мовою його переклали С.Величко І С.Лукомський. 

Я. Ісаєвич (Львів). 

ТИХИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ (Олекса Тихий; 27.1.1927 - 6.5.1984) - відомий український поет, 
правозахисник. Н. на хуторі Їжівка (Костянтинівського р-ну Донецької обл.). Закінчив філософський ф-тет 
Московського унту. З 1950 працював учителем біології у Ново-Костянтинівській школі (тепер Приазов-ського 
р-ну Запорізької обл.). З 1953 мешкав у селі Рубцове (тепер Краснолиманського р-ну Донецької обл.), 
викладав у школі. З 1954 -вчитель історії у рідному селі. У 1948 вперше засуджений військовим трибуналом 
Сталінської (тепер Донецька обл.) області за критику кандидата в депутати на 5 років позбавлення волі, але 
військовий трибунал МВС Українського округу замінив покарання на умовне. Заарештований у лютому 1956 
за листа, надісланого до ЦК КПРС із протестом проти введення військ Варшавського договору в Угорщину. 
18.4.1957 на закритому засіданні Сталінського обласного суду на підставі ст. 54-10 ч. 1 Карного кодексу 
УРСР “за антирадянську агітацію та пропаганду” засуджений на 7 років позбавлення волі. Термін покарання 
відбував у Володимирській тюрмі та Дубовлагу. Після звільнення 15.2.1964 Т., не маючи можливості 
влаштуватись на роботу за спеціальністю, працював вантажником, слюсарем-механіком, оператором-
дефектоскопістом, пожежником. Водночас проводив велику роботу з укладання словника української мови, 
розробив “метод навчання без школи” (за домашніми завданнями). У своїх публіцистичних творах виступав 
за відродження української мови та національної культури на Донеччині. У січні 1972 Т. надіслав до редакції 
газети “Радянська Донеччина” статтю “Роздуми про українську мову та культуру в Донецькій області”, а на 
поч. 1973 - до Президії Верховної Ради УРСР листа під назвою “Думки про рідний донецький край” (у квітні 
листа було виправлено на адресу Голови Президії Верховної Ради УРСР І.Грушецького). У 1974 Т. написав 
нарис “Сільські проблеми” та роздуми “Ви і ми”, в яких виступив проти процесу русифікації та на захист 
української мови. У листопаді 1976 Т. разом з М.Руденком, О.Мешко, П.Григоренком, Л.Лук'яненком, 



О.Бердником та ін. виступив членом-засновником однієї з перших правозахисник асоціацій - Української 
громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод і підписав перші документи УГГ - “Декларацію 
Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод” та “Меморандум № 1”. Літературна і 
правозахисна діяльність Т. стала причиною його другого арешту на поч. лютого 1977. Справу Т. було 
об'єднано зі справою колишнього секретаря парткому Спілки письменників України М.Руденка. У червні-
липні 1977 під час судового процесу в с. Дружківці (Донецької обл.) засуджений за звинуваченням у 
“антирадянській агітації і пропаганді” та “за незаконне зберігання зброї” (було підкинуто гвинтівку) до 10-
річного позбавлення волі у таборах особливо суворого режиму і 5-ти років заслання. 21.7.1977 оголошено 
вирок: за ст. 62 ч.2 КК УРСР Т. було позбавлено волі на 10 років з засланням на 5 років та за ст. 222 ч.І - на 
3 роки; остаточно -10 років позбавлення волі у виправно-трудовій колонії особливого режиму з засланням на 
5 років. Відбував покарання у мордовському таборі (с. Соснівка). У березні 1980 переведений у табір 
особливого режиму для політв'язнів у с. Кучино (Чусовський р-н Пермської обл., Росія). Кілька разів 
оголошував голодовки (найдовша -52 дні). З 1981 Т, тяжко хворів. Помер 6.5. у тюремній лікарні у Пермі. 
Постановою Пленуму Верховного суду УРСР від 7.12.1990 вироки щодо Т. скасовано і справу закрито “за 
відсутністю складу злочину”. 19.11.1989 прах Т. перепохований разом з тлінними рештками В.Стуса і 
Ю.Литвина на Байковому кладовищі у Києві. 

б. Нікольський (Донецьк). 

ТИХОНІВЦІ - побутова назва духовенства і вірних Російської православної церкви після 1917. Назва 
походить від імені патріарха Тихона (з 21.11.1917; справжн. прізв. Белавін; 1865-1925). Ін. назви - Патріарша 
церква, Старослов'янська церква. Т. зазнали переслідувань з боку більшовицької влади. Протягом довгого 
часу державні органи не реєстрували церкви. Єпископам були заборонені поїздки по їхніх єпархіях. 
Незважаючи на організаційну нелегальність, церковне управління її було чітким. Зокрема, єпископи, вислані 
за межі України (Амвросій Полянський, Прокопій Титов, Димаскин Цедрик), продовжували керувати своїми 
єпархіями через довірених осіб. Дотримувались церковних канонів, не приймали нововведень ін. церковних 
течій (одруження ієрархів, новий календар тощо). Загальна кількість парафій у серед, 1920-х нараховувала 
бл. 6 тис. Перейняті великодержавними ідеалами, Т. в Україні протистояли національно-визвольному руху. 
Разом з тим у жовтні 1922 екзарх України митрополит Михаїл (Єрмаков; 1862-1929) розіслав правлячим 
архієреям циркулярний указ про перехід Всеукраїнської православної церкви на засади канонічної 
автокефалії. Патріарх Т. був заарештований і деякий час перебував в ув'язненні. У 1923 підписав заяву про 
лояльність його церкви до радянської влади, що послабило утиски і переслідування Т. Внаслідок енергійних 
заходів ГПУ 29.7.1927 заступник патріаршого місцеблюстителя митрополит Сергій (Старогородський; 1867-
1944) видав “Декларацію” про лояльність церкви до більшовиків, невдовзі продубльовану митрополитом 
Київським Михайлом. 21.10.1927 патріарх Ієрусалимський, а 12.11. Антіохійський підтримали новий курс 
сергіанців. Традицію Т. продовжила Істинно-православна церква (єп. Павел Кратиров), єпископат і 
духівництво якої були згодом ліквідовані. Зазнали репресій і сергіанці. У 1943 за ініціативою Й.Сталіна 
церкву було реформовано і повністю підпорядковано комуністичній владі. 

С. Білокінь (Київ). 

ТИХОРСЬКИЙ ЄПІФАНІЙ (р. н. невід. -1731)- церковний і освітній діяч у Слобідській Україні першій пол. 18 
ст. Засновник Харківського колегіуму. Навчався у Києво-Могилянській академії, згодом - викладач академії, 
помічник ректора Ф.Прокоповича. Був архімандритом Ніжинського Благовіщенського монастиря. З 1722 - 
бєлгородський єпископ. Заснував духовну школу в Бєлгороді, яка в 1726 була переведена до Харкова і 
отримала назву Харківський колегіум. За підтримки Т. у колегіумі запроваджено повний курс наук 
(включаючи філософію, богослов'я та ін.), створено з учнів перший у Харкові церковний хор, засновано 
бібліотеку колегіуму. Деякий час Харківський колегіум на честь Т. називався “Тихореціанською академією”. 

Л. Посохова (Харків). 

ТИЧИНА ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ [15(27). 1.1891 -16.9.1967]-видатний український поет. Академік АН України 
(з 1929). Н. у с. Пісках на Чернігівщині (тепер Бобровицького р-ну Чернігівської обл.) у родині сільського 
дяка. Початкову освіту здобув удома, пізніше - у земській школі. З 1900 перебував у Чернігові: співав у 
монастирському хорі, навчався в бурсі та семінарії. З дитинства проявляв здібності до малювання і музики, 
зокрема, був кларнетистом семінарського хору. У 1910 познайомився з М.Коцюбинським, який на одній із 
своїх літературно-мистецьких “субот” передбачив молодому початківцю майбутнє справжнього поета. В 
1912 у періодичних виданнях з'явилися перші поетичні твори Т. З 1913 жив у Києві. У 1913-17 навчався у 
комерційному ін-ті, співпрацював у журналі “Світло”, газеті “Рада”, українському театрі М.Садовського. Вітав 
націонално-визвольні події в Києві у 1917, про що, зокрема, свідчить його містична візія “Золотий гомін” 
(1917). У 1918 виходить перша поетична збірка Т. “Сонячні кларнети”, що стала помітним явищем в 
українській літературі. Наступні книжки віршів -“Плуг”, (1920), “Замість сонетів і октав” (1920), “В космічному 
оркестрі” (1921), “Сковорода. Уривки з симфонії” (1923), “Вітер з України” (1924; з присвятою М.Хвильовому) 
закріпили за Т. славу одного з найвизначніших українських поетів 20 ст. У цих збірках відображене складне й 
суперечливе світосприйняття українця в періоди оптимістично-трагічних історичних подій на рідній землі. У 
1923 Т. переїхав до Харкова, де працював у журналі “Червоний шлях”. Був одним з яскравих представників 
революційно-романтичної течії в літературі (В.Еллан-Блакитний, В.Чумак, М.Бажанта ін.). З 1925 належав до 
Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ), яка об'єднала 22 письменників. У 1934 повернувся до 



Києва. Яскравий талант Т. був деформований умовами тоталітарного режиму. У складних суспільно-
політичних подіях 1930 років Т. змушений всупереч історичній правді оспівувати революційний героїзм, 
прославляти радянський патріотизм та інтернаціоналізм, возвеличувати Сталіна і більшовицьку партію. Для 
того, щоб втриматися на “Голгофі слави”, як висловився В. Стус, Т. змушений з роками перетворитися на 
“живу мумію”. Під час радянсько-німецької війни 1941-45 жив у Башкирії. У цей період написав кілька збірок, 
зокрема, “Чернігів” (1931), “Партія веде” (1934), “Чуття єдиної родини” (1938), “Сталь і ніжність” (1941) та ін., 
які, як і наступні, все більше зазнають впливу радянської кон'юнктури. Т. видавав книжки для дітей: “Івасик-
Телесик” (1929), “Дударик” (1950) та ін. Володіючи багатьма мовами, Т. залишив значний доробок як 
перекладач. Значним внеском Т. у філологічну науку є літературознавчі праці про творчість Т.Шевченка, 
1.Франка, М.Коцюбинського, Я.Купали, М.Гафурі, Х.Ботева та ін. У 1943-48 Т. - міністр освіти УРСР. У 1953-
59 - голова Верховної Ради УРСР. Державна премія України ім.Т.Шевченка (1962). Погляди 
літературознавців щодо оцінки т. зв. “радянського” періоду творчості Т, неоднозначні. Окрім звинувачень 
автора “Золотого гомону” в зраді національних ідеалів, деякі сучасні дослідники його творчості 
(О.Тарнавський, С.Тельнюк, М.Жулинський) вбачають у писаннях Т., що “вихваляють” радянський лад, певні 
поетичні пародії, глибоку іронію. Помер у Києві. Похований на Байковому кладовищі. У 1980 у Києві відкрито 
музей П.Тичини. 

М. Крупач (Львів). 

ТИШКЕВИЧ МИХАЙЛО [псевд.: Михайло Калинин, Маляр Каленик; 7(20).4.1857 -3.8.1930] - український 
політичний та культурний діяч, граф. Н. у с. Андрушівці Липовецького повіту Київської губ. (тепер 
Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.). Походив із старовинного українського шляхетського роду. 
Володів значними маєтками на Київщині. До 17 років жив у Варшаві і Вільно. Займався живописом. Віддавав 
перевагу історичній та жанровій тематиці. Деякий час навчався у Петербурзькій академії мистецтв. 
Протягом 1879-80 служив у російській армії. Після знайомства з В.Антоновичем захопився українськими 
справами. Матеріально підтримував українських митців, літераторів і науковців. У 1888 заснував при 
львівській “Просвіті” спеціальну премію за кращі драматичні й прозові твори на українську тематику, своїм 
коштом забезпечував навчання молодих художників з незаможніх родин у Петербурзькій академії мистецтв. 
Пропагував серед української шляхти автономістичні ідеї. Т. був засновником і активним учасником ряду 
товариств: католицького об'єднання, ліберально-консервативного Союзу шляхти і земельних власників 
(1906) та Крайової партії. Після невдалої спроби реалізувати свої ідеї через партію вийшов з її складу і 
заснував у Києві Товариство прихильників миру. Виступав у російській, польській і французькій пресі в 
обороні українських національних інтересів. Був меценатом Українського наукового товариства у Києві, 
часописів “Przeglad Krajowy”, “Рідний край” та ін. З 1909 жив у Швейцарії. Друкував у європейських виданнях 
наукові розвідки з історії України та публіцистичні статті, переважно французькою мовою, в яких відстоював 
українську справу перед політичними колами західних країн. Серед них: “Documents historiques sur [Ukraine 
et ses relations avec la Pologne, la Russe et la SuOde (1569-1764)” (1919), “[Ukraine en face du Congre's” (1919), 
“La Litte'rature Ukrainienne” (1919). Під час Першої світової війни жив у Лозанні, де за його фінансового 
сприяння та участі виходив тижневик “Ukraine”. В 1914 опублікував в “Journal de Geneve” статтю про репресії 
і безчинства російської адміністрації щодо українства у Галичині та Буковині, яка привернула увагу значної 
частини європейської громадськості. Підтримував дружні стосунки з митрополитом А.Шептицьким. Доклав 
багато зусиль для звільнення А.Шептицького, якого у вересні 1914 було інтерновано царським урядом. У 
1917 Т. обрано головою Об'єднання українських католиків у Києві. У період Директорії УНР 15.2.1919 Т. був 
призначений на посаду голови надзвичайної дипломатичної місії УНР при Римському престолі. Протягом 
травня-липня 1919 одержав приватну аудієнцію у папи Бенедикта XV, зустрічався з кардиналом П'єтро 
Гаспаррі, державним секретарем Римської курії, надіслав ряд листовних послань до Папи та Римської курії 
щодо ситуації в Сх. Галичині, можливих перспектив розвитку українсько-ватиканських відносин та 
становища католицької церкви в УНР тощо. Т., незважаючи на активну діяльність, не вдалося одержати 
офіційного визнання незалежності УНР Римським престолом. 16.7.1919 розпорядженням міністра 
закордонних справ УНР Т. призначено головою української делегації на Паризькій мирній конференції 1919-
20, головою дипломатичної місії УНР у Франції. За час праці як голова української дипломатичної місії в 
Парижі Т. написав та подав на адресу голови Паризької мирної конференції 13 дипломатичних нот з 
пропозиціями визнати самостійність України, з протестом проти військових дій Добровольчої армії 
А.Денікіна, щодо східногалицького питання. 20.9.1920 постановою РНМ УНР було скасовано українську 
делегацію при Паризькій мирній конференції, і незабаром Т. переїхав до Польщі. У 1920 роках Т. відійшов 
від політичної діяльності. Помер у м. Гнєздно (Польща). 

Л. Гентош (Львів). 

ТІБЕРІІ ЮЛІЇ - династія боспорських правителів у перших століттях н. е. Засновником династії був 
Рескупорід I (68/69 -91/92), який на честь римського імператора Тіберія (14-37 н.е.) присвоїв собі ім'я 
Тіберій Юлій. Визначніші представники династії: Савромат І (93/94-123/124), Котіс II (123/124-131/132), 
Реметалк (131/132 - 153/154), Євпатор (153/154-210/211), Рескупорід II (210/211-228/229) та ін. Знаходились 
у васальній залежності від Римської імперії, яка проявлялась в обов'язковому використанні римських 
династичних імен Тіберіїв Юліїв, розміщенні портретів римських імператорів на монетах із золота та 
встановленні культу римських імператорів, першосвящениками якого стали боспорські царі. 

О. Бандровський (Львів). 



ТІМУР - (перс. Тімур-е ленг, європ. Тамерлан; 1336 - 18.2.1405) - середньоазіатський державний діяч і 
політик, засновник династії Тімуридів, емір 1370-1405. Н. ус. Ходжа-Ільгар біля Шагресябза (тепер 
Сурхандарська обл., Узбекистан). Походив з отюрченого монгольського племені барласів. Син бека Тарагая. 
У 1362 поступив на службу до монгольського хана Тоглук-Тімура, який захопив владу в Мавераннахрі, і був 
призначений правителем Кашкадар'їнського вілайєту. Після призначення правителем Мавераннахра Ільяс-
Ходжи, сина Тоглук-Тімура, Т. не підпорядкувався розпорядженню хана і зробився самостійним правителем. 
Уклав союз з правителем Балха та Самарканда еміром Хусейном і почав тривалу боротьбу проти Ільяса-
Ходжи та його батька. У 1362 під час однієї з сутичок Т. був поранений в ногу і з того часу був кульгавим 
(звідси прізвисько “Тімур-е ленг”, європ. Тамерлан). У 1370 Т. сам захопив владу над Мавераннахром і 
прийняв титул великого еміра. Згодом скинув з престолу та вбив еміра Хусейна, одружився з його вдовою і 
прийняв титул “гурган” (чагатайською мовою означає “зять” дому Чингісхана). Т., не будучи нащадком 
Чингісхана, все життя правив через підставних ханів-чингізідів (нащадків Чингісхана), які були маріонетками 
в його руках. Столицею держави Т. стало місто Самарканд. Т. сприяв розвитку науки і культури, особливо 
багато уваги приділяючи будівництву палаців, мечетей, мавзолеїв. Володіючи визначними 
організаторськими і військовими здібностями, сформував велику, дисципліновану і добре озброєну армію. 
Внаслідок численних військових походів Т. захопив і приєднав до своєї держави практично всі території 
тогочасного персомовного світу за винятком Північної Індії: у 1381 завоював Хорасан, 1384 - Гурган, 1385-
Північний Іран, 1386 - Азербайджан, 1387 - Ісфаган. Походи Т., незалежно від їхнього правового 
оформлення, носили загарбницький характер. В 1376-77 Т. надавав підтримку хану Гійяс едін Тохтамишу в 
боротьбі за сингацький престол, після чого останній, об'єднавши Білу і Синю Орди, зробився суперником Т. 
Внаслідок трьох великих походів проти Тохтамиша (1389, 1391,1394-96) Т. розгромив Золоту Орду, 
пограбував її столицю Сарай аль-Джадід (Сарай Берке), міста Хаджі-Тархан (Астрахань), Азак (Азов) та ін. 
Під час останнього походу війська Т. двічі вторгалися на територію сучасної України: один раз, 
переслідуючи емірів Тохтамиша, дійшли до Дніпра, а звідти - до Дону, потім повернули на північ і 
спустошили Рязанську землю (здобули місто Єлець); пізніше війська Т. повернули на Кримський півострів, 
де спустошили міста Крим (очевидно, Солхат) та Кафу (Феодосію). У 1398-99 здійснив похід в Індію, де 
захопив Делі та ін. міста. У 1399-1400 війська Т. захопили і зруйнували Халеб та Дамаск. У 1400 розпочав 
війну проти турецького султана Баязіда І Йилдерима (“Блискавичного”). У 1402 під час походу в Малу Азію 
під Анкарою Т. розгромив турецьке військо, взяв у полон султана і його двох синів. Т. прославився своєю 
підступністю, жорстокістю щодо завойованого місцевого населення. Похід Т. у Китай, який розпочався в кін. 
1404, був перерваний через його смерть у лютому 1405. Помер у м. Отрарі. Похований у мавзолеї Гур-Емір 
у Самарканді. 

Я. Полотнюк (Львів). 

ТІРА (Тира) - античне місто-держава в гирлі р. Тирас (сучасн. Дністер) на правому березі його лиману (на 
місці сучасного Білгород-Дністровського, Одеська обл.). Заснована в 6 ст. до н.е. вихідцями з грецького 
міста Мілета. Згадувалась утворах Геродота, Страбона та ін. античних авторів (зустрічається й інша назва 
міста - Офіуса). Спочатку була лише невеликим поселенням землеробського типу. З 4 ст. до н.е. набула 
значення торгового центру. Підтримувала жваві торговельні відносини з Афінами, малоазійськими містами, 
Ольвією, Херсонесом, населенням Придністров'я. Мала міське самоуправління (народні збори, раду, 
архонти і т. п.). Бл. 360 до н.е. Т. почала карбувати власні мідні, срібні та золоті монети. У кін. 2 ст. до н.е. 
була завойована Мітрідатом VI Євпатором. У 48 до н.е. зазнала нападу готів. За римського імператора 
Августа (27-14 до н.е.) потрапила під впаду Римської імперії. У 56-57 н.е. увійшла до складу римської 
провінції Нижня Мезія. Наприкін. З ст. як античне місто занепала. Археологічні дослідження Т. проводяться з 
1900. 

О. Бандровський (Львів). 

ТІРІТАКА - місто Боспорського царства, що, за повідомленнями античних авторів (Птолемей, Стефан 
Візантійський та ін.), знаходилось неподалік від Пантікапея (сучасн. Керч) на березі Керченської протоки. 
Залишки Т. утотожнюються з городищем у сучасн. с-щі Аршинцеве (тепер у складі Керчі). Місто засноване 
іонійськими поселенцями в сер. бет. до н.е. Т. була найбільшим рибопромисловим центром Боспору. Місто 
мало фортифікаційні укріплення. Археологічні дослідження у місті проводилися з 1932 до 1952 (з 
перервами; В.Гайдукевич). Знайдено залишки поселення кіммерійського періоду поч. 1 тис. до н.е. Знайдено 
рештки винокурень та рибальських переробних промислових приміщень, житлові будинки, монетні клади. 
На околиці міста відкрито святилище Диметри, де знайдено багато культових статуеток 5-4 ст. до н.е. Місто 
зруйноване під час навали гуннів у 70-х роках 4 ст. Однак поселення на місці Т. існувало до 9 ст. 

О. Бандровський (Львів). 

ТІТМАР МЕРЗЕБУРЗЬКИЙ (25.7.975 -1.12.1018) - німецький церковний діяч і хроніст. Належав до одного з 
наймогутніших німецьких родів. Син саксонського графа Готфріда фон Бальбека, родич імператорів 
Саксонської династії. З 1000 - канонік у Магдебурзі. У 1009-18 - мерзебурзький єпископ (Саксонія). 
Мерзебурзьке єпископство, яке очолював Т.М., було відновлене на поч, 2 ст. імператором Генріхом II для 
поширення християнства серед полабських слов'ян та посилення впливу Німеччини на слов'янські народи. 
Т.М. - автор цінної “Хроніки” (написана лат. мовою у 1012-18), в котрій висвітлюються події 908-1018 у 
Німеччині і сусідніх з нею країнах. “Хроніка” насичена багатим фактичним матеріалом, який авторові 



вдалося зібрати завдяки високому становищу у Священній Римській імперії. Значна частина цього матеріалу 
стосується відносин зі слов'янськими народами, відомості про які Т.М., зокрема, черпав під час 
безпосередніх контактів з ними (знав слов'янські мови). Тенденційно підходить до висвітлення німецько-
слов'янських, особливо німецько-польських, взаємин (можливо, через те, що імперія в цей період - 1003-05, 
1007-13 і 1015-18 вела війни з Болеславом I Хоробрим). Доброзичливо пише про Київську Русь, яку, проте, 
не вважав слов'янською державою. Т.М. називає київських князів королями. Твір Т.М. містить опис Києва як 
великого міста (понад 400 церков і 8 торгів). 

М. Крикун (Львів). 

ТІУН (тивун) - назва кількох категорій посадових осіб у Київській Русі та на українських землях у складі 
Великого князівства Литовського і Московської держави (до 17 ст.). У Київській Русі Т. називались 
господарські управителі князя або бояр. Т. огнищанний (пізніше Т. двірський) відав домом (огнищем, 
двором) феодала; Т. конюшний відав конюшнями і табунами; Т. ратайний - польовими роботами і т.д. Т, 
були найближчими помічниками феодалів-землевласників у галузі суду і управління. Більшість із них були 
невільними людьми. Однак за вбивство Т. згідно з “Руською правдою” платилось подвійну виру. У 14-17 ст. 
існували Т. великого князя, що займались його господарством і управляли окремими містами, волостями, та 
Т., що входили до апарату намісників і виконували судові функції. У Великому князівстві Литовському Т. 
називались великі феодали, що здійснювали управління волостями (пізніше -намісники). В окремих 
місцевостях Галицької Русі, де чинність зберігало давньоруське право, Т. були виборними представниками 
сільських громад. 

ТКАЧЕНКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ (1879 - 1920) - український політичний діяч, правник. Родом із 
Чернігівщини. Навчався на юридичному ф-ті Київського ун-ту. Був одним із лідерів української студентської 
громади. Належав до Революційної української партії, очолював гурток пропагандистів, який готував 
партійні кадри. Після розколу партії (грудень 1904) Т. приєднався до Української соціал-демократичної 
спілки РСДРП і був одним із лідерів її київського комітету. У березні 1917 перейшов до Української соціал-
демократичної робітничої партії, брав участь в установчих зборах київської організації (22.3.1917), 
конференції УСДРП (4-6.4.1917). Виступив з критикою колишніх партійних однодумців по Спілці, 
зауважуючи, що “розвиток революційних подій з неминучістю веде до повної самостійності України”. У квітні 
1917 на Всеукраїнському національному конгресі Т. виступив з доповіддю “Автономія України в 
федеративній республіці”. Був обраний до Української Центральної Ради від УСДРП, входив до складу 
Малої Ради. Член Крайового комітету для охорони революції в Україні, тимчасової комісії з охорони 
порядку. 2.11.1917 затверджений Центральною Радою генеральним секретарем судових справ, з січня до 
кін. квітня 1918- міністр судових справ УНР в уряді В.Голубовича. Під час Гетьманату перебував у Харкові. 
Після розколу УСДРП на 4 партійному з'їзді (10-12.1.1919) Т. став одним із лідерів лівої течії і засновником 
УСДРП (незалежних), яка вимагала негайного встановлення радянської влади в Україні і укладення мирного 
договору з більшовицькою Росією. На установчому з'їзді Української комуністичної партії, реорганізованої з 
УСДРП (незалежних; 22-25.1.1920), обраний до складу ЦКУКП. Т. песимістично оцінював майбутнє України 
за більшовицької влади, вважаючи, що встановлення комуністичного режиму призведе до масової 
русифікації, якої не зазнавав український народ за часів Російської імперії. У 1920 був інтернований у 
більшовицькому концтаборі, де і помер. 

Т. Осташко (Київ). 

ТМУТОРОКАНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО (Тмутараканське князівство)-давньоруське князівство 10-11 ст., 
розташоване на Таманському півострові. Утворилося внаслідок колонізації Північного Причорномор'я 
східнослов'янськими племенами, насамперед, сіверянами. Під час походу 943 князь Ігор встановив контроль 
над Таманню, де залишив свого посадника. Після розгрому Хозарського каганату (965) дружиною 
Святослава Ігоровича територія Таманського півострова увійшла до складу Київської Русі. 
Адміністративним центром новозаснованого Т.к. стало м. Тмуторокань (у 8-9 ст. - Таматарха). Т. к. вперше 
згадується у “Повісті временних літ” під 988 як уділ князя Мстислава Володимировича (982-1036), який він 
отримав від свого батька -київського великого князя Володимира Святославича. У період князювання у 
Тмуторокані (1010-23) Мстислав розширив територію князівства, перемігши князя касогів Редедю. Мстислав 
Володимирович укріпив місто, а в 1023 заклав церкву Богородиці. У серед. 11 ст. Т.к. підпорядковувалось 
чернігівським князям: Святослав Ярославич надавав його членам своєї родини. У 1060-64 та 1066-69 у 
Тмуторокані княжив син Святослава - Гліб Святославич. У 1068 Гліб Святославич виміряв відстані між 
Тмутороканню та Керчю по льоду Керченської протоки, що засвідчує напис на Тмутороканському камені. У 
1064 Тмуторокань захопив Ростислав Володимирович - родоначальник династії галицьких князів. 
Посилення Т.к. у роки правління Ростислава Володимировича (1064-66) непокоїло візантійців, які й отруїли 
князя під час банкету в Корсуні. Після смерті Ростислава свою владу над Т.к. поновили чернігівські князі. 
Тмутороканський князь Роман Святославич (1070-79) готував із Тмуторокані походи у боротьбі за 
чернігівський стіл. Протягом 1081-83 у Т.к., вигнавши з міста чернігівського посадника Ратибора, правили 
князі-ізгої Давид Ігорович та Володар Ростиславич. У 1083 із візантійського заслання у Тмуторокань 
повернувся Олег Святославич, названий у “Слові о полку Ігоревім” Гореславичем. Прийнявши титул 
архонта Матрахи, Зіхії і усієї Хазарії, він правив князівством до 1115. Населення Т.к. було 
багатонаціональним: крім слов'ян, у ньому проживали греки, вірмени, хозари. У Тмуторокані існувало 
окреме єпископство. У 1061-74 поблизу міста у монастирі жив і творив літописець Никон Великий. 



Неодноразові напади половців на Т.к. на поч. 12 ст. порушили його торгові й політичні зв'язки з 
Подніпров'ям. Ослаблене князівство незабаром припинило своє існування, а його територія увійшла до 
складу Візантії. 

О. Мазур (Львів). 

ТМУТОРОКАНСЬКИЙ КАМІНЬ - мармурова прямокутна плита з висіченим на ній руським написом 1058. 
Знайдений у 1792 на Таманському березі Керченської протоки. Довжина плити 2,25 м., ширина 70 см., 
товщина 24 см. Вага бл. 850 кг. Напис “У літо 6576 індикта 6 (тобто 1068) Глеб князь мерил море по леду от 
Тьмутороканя до Крчева (Керчі) 14 000 сажень”. Текст вперше опублікував у 1794 А.Мусін-Пушкін. Знахідка 
мала велике наукове значення, адже допомогла визначити місцезнаходження давньоруського міста 
Тмуторокані і Тмутороканського князівства. Унікальність напису викликала жваву дискусію про його 
автентичність. Т.к. досліджували російські історики А.Оленін, А.Спіцин, Б.Рибаков, А.Монгайт. Відомості 
напису повністю підтверджуються даними літописних давньоруських джерел. У 1068 у Тмуторокані дійсно 
князював Гліб Святославич, який згодом був новгородським князем. У Візантії відлік років ішов по індиктах і 
подано тут вірно. Відстань від Тмуторокані (сучасн. Тамань) до Керчі рівно 23 км., що повністю відповідає 
відстані 14 000 махових сажень. Проведена наукова експертиза Т.к. (палеографії літер, ідентифікації князя, 
перевірка сучасними методами відстані між поіменованими пунктами) підтверджує давньоруське 
походження пам'ятки. На місці знахідки Т.к. археологи виявили споруди літописної Тмуторокані - центру 
Тмутороканського князівства. З 1857 Т.к. зберігається в Ермітажі (Санкт-Петербург; Росія). 

О. Мазур (Львів). 

ТОБІЛЕВИЧІ - родина видатних діячів української театральної культури. До родини Т. належали: Іван 
Карпович Т. (літ. псевд. -Карпенко-Карий;17(29).9.1845-2(15).9.1907) - видатний український драматург, 
актор, режисер. Н. у с. Арсенівці (тепер с. Веселівка Новомиргородського р-ну Кіровоградської обл.). У 1859 
закінчив Бобринецьке повітове училище. Служив дрібним чиновником (писар). У 1865 переїхав до 
Єлизаветграда, де разом із М.Кропивницьким організував аматорський театральний гурток. Підтримував 
контакти з українськими революційними гуртками, за що восени 1883 звільнений з роботи і у 1884 висланий 
на три роки до Новочеркаська під нагляд поліції. Пізніше деякий час жив на хуторі Надія. Літературну 
діяльність розпочав у кін. 1870 років. Як драматург виступив на поч. 1880-х. 31889 працював на сцені як 
актор і один із керівників трупи П.Саксаганського. Створив на сцені образи Мартина Борулі та Омелька 
(“Мартин Боруля” І.Карпенка-Карого), Прокопа (“Сватання на Гончарівці” Г.Квітки-Основ'яненка), Опанаса 
(“Бурлака”), Назара і Хоми (“Назар Стодоля” Т.Шевченка), Пузиря (“Хазяїн” І.Карпенка-Карого), городничого 
(“Ревізор” М.Гоголя)та ін. Помер у Берліні, де перебував на лікуванні. Похований біля хутора Надія (тепер 
поблизу с. Миколаївки Кіровоградського р-ну Кіровоградської обл.). К.-К. написав сатирично-викривальні 
комедії “Розумний і дурень” (1885), “Мартин Боруля” (1886), “Сто тисяч” (1890), “Хазяїн” (1900), “Суєта” 
(1902) та ін., побутові драми - “Підпанки” (1883), “Наймичка” (1885), “Безталанна” (1886), “Батькова казка” 
(1892), п'єси на історичні теми - “Бондарівна” (1884), “Лиха іскра поле спалить і сама щезне” (1896), “Чумаки” 
(1897), “Гандзя” (1902), трагедію “Сава Чалий” (1899) та ін. І.Франко писав про К.-К., що він був одним з 
“батьків новочасного українського театру, визначним артистом та при тім великим драматургом, якому 
рівного не має наша література”. У 1956 відкрито музей-заповідник К.-К. - “Хутір Надія”. Марія Карпівна Т. 
(сценічн. псевд. - Садовська; за чоловіком -Садовська-Барілотті; 4.1855 - 27.03.1891)-визначна українська 
співачка та драматична артистка. Н. у с. Кам'яно-Костуватому Бобринецького повіту на Херсонщині (тепер 
Братського р-ну Миколаївської обл.). Виступала на сцені в трупах М.Старицького, П.Саксаганського, 
М.Садовського. Серед ролей та партій С.: Наталка (“Наталка Полтавка” І.Котляревського), Одарка 
(“Запорожець за Дунаєм” Гулака-Артемовського), панночка (“Утоплена” М.Лисенка), Маруся (“Дай серцю 
волю, заведе в неволю” М.Кропивницького), Проня (“За двома зайцями” М.Старицького), Варка, Софія, 
Харитина (“Безталанна”, “Наймичка” І.Карпенка-Карого) та ін. (див. М.Садовська), Микола Карпович Т. 
[сценічн. псевд. - Садовський; 1(13).12.1856 -7.2.1933] - видатний український актор і режисер, один з 
основоположників українського професійного театру. Н. у с. Кам'яно-Костуватому. У 1888 разом з 
М.Заньковецькою заснував власну трупу, яка у 1898 об'єдналася з “Товариством російсько-малоросійських 
артистів під керівництвом П.Саксаганського”. У 1905-06 очолював у Львові театр “Руська бесіда”. У 1907 С. 
разом із М.Заньковецькою створив у Києві перший стаціонарний український професійний театр. Серед 
ролей: Гнат, Тарас, Панас (“Безталанна”, “Бондарівна”, “Бурлака” І.Карпенка-Карого), Микола, Виборний 
(“Наталка Полтавка” І.Котляревського), Панас, Мартин Боруля, Пузир, Барильченко (“Бурлака”, “Мартин 
Боруля”, “Хазяїн”, “Суєта” І.Карпенка-Карого), Назар (“Назар Стодоля” Т.Шевченка), Богдан Хмельницький, 
Тарас Бульба (“Богдан Хмельницький”, “Тарас Бульба” М.Старицького), Сава Чалий (“Сава Чалий” 
І.Карпенка-Карого), командор (“Камінний господар” Лесі Українки) та ін. Помер і похований у Києві (див. 
М.Садовський)-, Панас Карпович Т. [сценічн. псевд. - Саксаганський; 3(15).5.1859 - 17.9.1940] - видатний 
український актор, режисер, театральний діяч. З 1883 виступав на сцені українського театру під 
керівництвом М.Старицького і М.Кропивницького. У 1918 заснував Народний театр у Києві (тепер Львівський 
державний академічний театр ім. М.Заньковецької). Особливо великої слави і досконалої акторської 
майстерності досяг у комедіях І.Карпенка-Карого (див. П.Саксаганський)-, Софія Віталіївна Т. [дівоче прізв. - 
Дітковська; 3(15).10.1860 - 7.10.1953] - українська актриса, письменниця. Дружина І.Карпенка-Карого. 
Племінниця польського революціонера З. Сераковського. Н. у с. Новоселиця (тепер Жмеринського р-ну 
Вінницької обл.). У 1883-85 співала в аматорському хорі М.Лисенка. Грала у трупах М.Старицького (1883-



84), М.Садовського (1888-90), П.Саксаганського (1890-1907)та І.Карпенка-Карого.У 1908-16 виступала як 
драматична акторка у театрі М.Садовського в Києві. Кращі ролі: Тетяна (“Суєта” І.Карпенка-Карого), 
Лимериха (“Лимерівна” Панаса Мирного), Терпилиха (“Наталка Полтавка” І.Котляревського). Автор книг 
“Життя Івана Тобілевича” (1945), “Корифеї українського театру” (1947), “Мої стежки і зустрічі” (1957) та ін. 

П. Панченко (Київ). 

ТОВАРИСТВО ІМЕНІ МИТРОПОЛИТА П.МОГИЛИ - культурно-освітнє релігійне товариство, засноване 1931 
у Луцьку. Ставило за мету поширення релігійної освіти і православної свідомості. Члени товариства стояли 
на засадах соборноправності української церкви. Товариство проводило широку видавничу діяльність, 
опублікувало у перекладі українською мовою “Чини Требника”, “Літургію св. Іоанна Златоуста”, “Малий 
Октоїх”, “Акафісти”, “Малий Богогласник”, “Молитовник”, видавало часописи “За соборність” (ред. 
І.Власовський), релігійний щомісячник “Шлях” (1936-39; ред. В.Островський, з вересня 1939 - 
Є.Богуславський). У 1930 роках товариство очолювали С.Тимошенко, М.Ханенко. Товариство припинило 
свою діяльність після вступу Червоної армії на Волинь у вересні 1939. 

О. Мазур (Львів). 

ТОВАРИСТВО ІСТОРИЧНЕ у Львові - науковетовариство, засноване 14.10.1886 польським істориком 
К.Ліске з метою “сприяння розвитку історичних наук, з особливим висвітленням історії Червоної Русі”. 
Товариство об'єднувало, головним чином, польських істориків, зокрема, Освальда Бальцера, Людвіка 
Фінкеля, Людвіка Цвіклінського. Головним друкованим органом товариства був “Kwartalnik historyczny” 
(“Квартальник історичний”). Перед Першою світовою війною з Ті. співпрацювали також українські вчені: 
М.Грушевський, К.Студинський, Ю.Цепевич, О.Колесса, М.Кордуба, Іван Белей, О.Барвінський. Активним 
членом Ті. у 1880-90 роках був І.Франко. Українські вчені постійно виступали на засіданнях товариства. На 
сторінках “Квартальника” публікувалися дослідження українських вчених та рецензії на них, періодично 
подавалися огляди української політичної та наукової преси. У міжвоєнний період товариство було 
перейменовано у Польське історичне товариство, а його співпраця з українськими істориками значно 
послабилася. У наш час товариство продовжує свою діяльність у Польщі. 

О. Середа (Львів). 

ТОВАРИСТВО НАУКОВИХ ВИКЛАДІВ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ - громадська просвітницька організація в 
Галичині, яка ставила за мету поширювати і популяризувати серед українського населення наукові знання з 
різних ділянок природознавства і суспільного життя - економіки, політики, культури, мистецтва тощо. 
Засноване 1908 за ініціативою професора Львівського у-ту О.Колесси, який очолював Головну раду 
товариства до 1912. Організовувало науково-популярні лекції, курси на зразок народних університетів для 
піднесення освітнього і культурного рівня галицьких українців, надсилало лекторів на прохання інших 
громадських і культурних товариств (“Зоря”, “Просвіта”, “Українське педагогічне товариство”, “Сила”). 
Членами Товариства були переважно українські науковці Львівського у-ту, Наукового товариства ім. 
Т.Шевченка: Б.Загайкевич, І.Кокорудз, І.Крип'якевич, В.Левицький, В.Охримович, І.Раковський, 
І.Свенціцький, С.Рудницький, С.Томашівський, М.Федюшко та ін. - всього понад ЗО чоловік. Тематика лекцій 
була різноманітною - з природознавства, географії, історії, філософії, літератури, мистецтва. За перші 
чотири роки існування члени товариства прочитали понад 400 лекцій, на яких побувало понад 45 тис. 
слухачів. Було створено сім філій (Львів, Перемишль, Рогатин, Самбір, Сокаль, Станіслав, Тернопіль). Після 
Першої світової війни відновило свою діяльність і продовжувало її до 1939. У 1921-25 товариство 
підтримувало зв'язок з Львівським (таємним) українським університетом. Головами Товариства у різний 
час були В.Щурат, В.Кучер, І.Свенціцький, Д.Лукіянович. З 1929 у львівській філії організації значний вплив 
мав Союз української націоналістичної молоді, який використовував товариство як прикриття для політичної 
роботи. Діяльність Товариства мала помітний вплив на культурно-освітнє життя галицьких українців, 
особливо напередодні Першої світової війни. Припинило діяльність у вересні 1939 після встановлення 
радянської влади у Західній Україні. 

Л. Зашкільняк (Львів). 

ТОВАРИСТВО ОБ'ЄДНАНИХ СЛОВ'ЯН -таємна політична організація. Заснована на поч. 1823 у Новограді-
Волинському колишніми членами Товариства першої згоди - офіцерами А. та П.Борисовими і учасником 
польського визвольного руху Ю.Люблінським. До складу ТОС входили понад 50 офіцерів нижчих чинів із 
військових частин, що дислокувалися на Волині та Київщині. Окрім засновників, найбільш активними 
членами Товариства були Я.Андрієвич, О.Усовський, І.Горбачевський, І.Сухинов, Я.Драгоманов, 
П.Громницький, Я.Андрієвич, М.Лісовський, В.Бечаснов, І.Іванов, А.Кульмін, О.Пестов, В.Соловйов, 
О.Тютчев, М.Щепилло. Керівником товариства був П.Борисов, а ідеологами - Ю.Люб-лінський та 
І.Горбачевський. Головні засади діяльності ТОС відображені у програмних документах - “Клятвенній 
обіцянці” і “Правилах” (17 пунктів), в основі яких лежала ідея панславізму. ТОС ставило за мету звільнення 
слов'янських народів від деспотичної абсолютистської влади й іноземного панування, встановлення 
республіканського ладу в слов'янських країнах та їхнє об'єднання у федеративний союз. Передбачалося 
подолання незгод між слов'янськими народами, чітке означення кордонів між національними державами. 
Кожна з держав мала право самостійно вирішувати питання політичного устрою, організації виконавчих 
органів влади, прийняття основних законів. На чолі федеративного союзу мало постати зібрання 



представників усіх республік - конгрес, які могли приймати спільні закони. Кожен народ-член федерації - має 
свою демократичну конституцію, свій уряд і самостійно вирішує всі питання свого внутрішнього життя. 
Соціальна програма ТОС передбачала знищення кріпацтва. До складу федерації мали увійти Росія, 
Польща, Молдова, Валахія, Моравія, Богемія, Сербія, Трансільванія, Далмація, Кроація та Угорщина 
(угорські українці). Щодо українців та білорусів, то їх зачислили до “русского” народу, в чому виявилася 
обмеженість національної програми та самосвідомості членів ТОС. Члени товариства мали намір досягнути 
поставленої мети шляхом військового повстання. У вересні 1825 на зборах у с. Ліщині на Житомирщині 
члени ТОС погодилися із пропозицією представників Південного товариства декабристів С.Муравйова-
Апостола та М.Бестужева-Рюміна про об'єднання і увійшли до його складу, зберігаючи свою програму і 
окрему управу. Члени ТОС брали участь у підготовці збройного повстання, проводили агітацію у військах. 
Під час виступу Чернігівського полку вони приєдналися до повстанців, зазнали поразки і були заслані до 
Сибіру (див. Чернігівського полку повстання). 

О. Мазур (Львів). 

ТОВАРИСТВО ПРИХИЛЬНИКІВ СЛОВ'ЯНЩИНИ - таємний польський громадсько-літературний гурток, 
заснований студентською молоддю Львівського ун-ту. Діяв у 1821-26. Провідні діячі: Л.Набєляк (керівник), 
А.Бельовський, Л.Семенський та ін. За свідченням Л.Набеляка, поштовх до створення товариства дали 
“історичні дослідження Зоріана Ходаковського на ниві слов'янщини, а крім того, недавні, хоч і невдалі, 
політичні зусилля Постеля і Муравйова”, які надихнули молодь “слов'янським духом”. Товариство ставило 
перед собою завдання: по-перше, за рахунок використання давньослов'янських пам'яток збагачувати 
національну літературу; по-друге, шляхом ознайомлення з літературою та історією різних слов'янських 
народів установлювати тісніші відносини дружби і доброзичливості між цими народами. Т.п.с. являло собою 
по суті дискусійний клуб, в якому формувались естетичні та політичні погляди його членів і прихильників. 
Члени товариства, дотримуючись ідейних засад гуртка, продовжували діяльність і в 1830 роках. Його 
підсумком стало видання альманахів “Haliczanin” (1830), “Ziawonia” (т. 1, 1834; т. 2, 1837 - конфіскований 
цензурою, перевиданий у Страсбурзі у 1839), видавці та автори яких підтримували тісні творчі зв'язки з 
“Руською трійцею”. 

Ф. Стеблій (Львів). 

ТОВАРИСТВО ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, НАУКИ І ШТУКИ у Львові - громадська 
організація, створена 1904 за ініціативою М.Грушевського. Основним своїм завданням товариство вважало 
сприяти розвиткові української культури і науки, підтримувати інтелігенцію з усіх українських земель. 
Головою товариства незмінно був М.Грушевський, заступником - І.Франко, секретарем - /.Труш. 
Напередодні Першої світової війни налічувало 36 членів, що походили з Галичини і Над дніпрянської 
України {В.Вин-ниченко, І.Джиджора, М.Василенко, М.Заньковецька, О.Кандиба, І.Кревецький, В.Липинський, 
І.Нечуй-Левицький, М.Садовський, В.Симиренко та ін.). Товариство популяризувало твори українських 
митців і науковців шляхом їх видання, влаштовувало лекції, виставки тощо. У 1904 товариство організувало 
наукові курси, в 1905 - виставку творів ужиткового мистецтва. Члени товариства організували відзначення 
ювілею І.Нечуя-Левицького, а в 1907 - вшанування М.Садовського. Надавало премії українським митцям 
(І.Франку, Ф.Вовку, М.Шкрібляку, В.Доманицькому, С.Томашівському), пенсії (М.Коцюбинському). Видало 
низку праць І.Франка, перекладів В.Щербаківського, поезії Г.Чупринки, дослідження С.Томашівського, 
планувало широкомасштабні видання творів Лесі Українки, В.Леонпіовича, В.Липинського, О.Левицького, 
М.Вовчка. Частину коштів передавало на підтримку Української видавничої спілки. З початком Першої 
світової війни 1914-18 припинило свою діяльність. 

Л. Зашкільняк (Львів). 

ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП) - нелегальна міжпартійна громадсько-політична 
організація, що діяла у Наддніпрянській Україні в 1908-1917. Створена на поч. 1908 у Києві за ініціативою 
членів Української демократично-радикальної парти для координації діяльності українського національного 
руху в період наростання реакції в Російській імперії. До ТУП, крім дем.-радикалів, увійшли діячі соціал-
демократичних (С.Петлюра, М.Шаповал, В.Винниченко) та ліберальних (А.В'язлов, Є.Чикаленко, 
А.Ніковський, Ф.Матушевськийіа ін.) організацій, які об'єднались у ній на засадах парламентаризму та 
конституціоналізму. Керівним органом ТУП була Рада (знаходилася у Києві), яка обиралася на щорічних 
з'їздах організації. Осередки організації - “громади ТУП” діяли по всій Україні (бл. 60), а також у Петербурзі 
та Москві. Напередодні Першої світової війни до Ради ТУП входили Є.Чикаленко, С.Єфремов, 
Ф.Матушевський, О.В'язлов, В.Леонтович, О.Ніковський, Л.Яновська, В.Прокопович, Д.Дорошенко, 
Л.Старицька-Черняхівська, О.Корчак-Чепурківський, Л.Жебуньов, П.Холодний. Неофіційними друкованими 
органами ТУП були газета “Рада” та журнал “Украинская жизнь” (виходив у Москві в 1912-17, ред. 
О.Саліковський та С.Петлюра). На щорічних нелегальних з'їздах ТУП обговорювалися назрілі політичні та 
культурницькі питання. Основні напрями діяльності - культурницька робота (створення “Просвіт”, клубів, 
поширення видань), виховання національної свідомості, створення блоків з ін. організаціями у відстоюванні 
політичних свобод, участь у виборах і роботі Державної Думи, поширення кооперативного руху. ТУП 
виступало за проведення українізації шкільництва, запровадження української мови у середній школі, 
судівництві, церковному житті. Політична програма ТУП зводилась до трьох основних вимог: 
парламентаризму, перебудови Російської держави на федеративних засадах, національно-територіальної 



автономії України. З поч. Першої світової війни виникли розходження серед членів ТУП щодо участі Росії у 
війні. Одна частина тупівців (Є.Чикаленко, А.Ніковський та ін.) виступила за поразку Росії у війні, інша 
(Л.Яновська) стояла за повний розгром Австро-Угорщини та приєднання Галичини до Росії. Восени 1914 
прийнято компромісне рішення - ТУП зайняло нейтральну позицію щодо війни та воюючих сторін. Рада ТУП 
засудила російську політику в окупованій Галичині, а в грудні 1916 випустила декларацію під заголовком 
“Наша позиція” з вимогами: припинення війни, надання Україні автономного статусу у федеративній Росії, 
забезпечення культурно-національних і політичних прав українського народу тощо. Рада ТУП підтримала 
ноту Вільсона у справі примирення воюючих держав. ТУП встановило тісні зв'язки з думськими фракціями 
трудовиків та конституційних демократів (кадетів), які підтримали українські домагання у сфері культурно-
національного самовизначення і виступили в Думі щодо заборони святкування в Києві століття від дня 
народження Т.Шевченка. Після Лютневої революції 1917 Рада ТУП разом з представниками інших 
громадських і політичних організацій утворили Українську Центральну Раду, обравши на посаду голови 
М.Грушевського. 25-26.3.1917 у Києві відбувся з'їзд ТУП, на якому були делегати від багатьох громад 
України, а також Петербурга, Катеринодара, Москви. Резолюція з'їзду включала такі вимоги: підтримувати 
Тимчасовий уряд; домагатися легальними засобами автономії України у складі демократичної Російської 
держави і у зв'язку з цим змінити назву організації на Союз українських автономістів-федералістів; 
забезпечити права національних меншин. Члени Ради ТУП увійшли до складу тимчасового ЦК СУАФ. У 
червні 1917 Союз українських автономістів-федералістів було перетворено на Українську партію 
соціалістів-федералістів. 

Г. Геращенко (Запоріжжя). 

ТОВАРИШ - титул рядового козака, повноправного члена січового товариства. У 18 ст. за військові заслуги 
гетьман присвоював титул військовий Т. (дорівнював сотникові). Військові Т. виконували особисті доручення 
гетьмана і мали право брати участь у раді старшини. У 17-18 ст. в українському війську існував титул 
бунчукового Т. (див. Бунчуковий товариш). У Гетьманщині в 2 пол. 17 - наприкін. 18 ст. існував титул 
значковий Т., який надавався гетьманом або Генеральною військовою канцелярією (див. Значковий 
товариш). Козаки, які служили під полковою хоругвою “значком”, мали титул значкових товаришів. 

О. Кривоший (Запоріжжя). 

“ТОВАРИШ” -літературно-науковий журнал радикального студентства. Виходив у Львові. Ідея його видання 
виникла в середовищі “Академічного братства”, її ініціаторами були студенти В.Будзиновський, 
М.Ганкевич, О.Маковей, Є.Козакевич, С.Козловський. До редакції журналу, крім студентів, входили 
М.Павлик, І.Франко, О.Терлецький. Вийшов лише один номер 24.7.1888 (на титулі зазначено 10.7.) за 
фактичною редакцією І.Франка (обсяг -116 с.). Містив вірші О.Маковея і М.Старицького, оповідання І. 
Франка, розвідку М.Павлика “Русини в Америці”, дві наукові статті М.Драгоманова, листи Ю.Федьковича і 
Т.Шевченка. Через суперечності між видавцями редакція журналу перейшла до рук “молодих” радикалів, які 
виявилися неспроможними продовжити видання “Т.”. 

В. Благий (Львів). 

ТОВАРНИЦЬКИЙ ІВАН (1782-29.12.1869) - один із перших українських промисловців у Львові, колекціонер, 
меценат. Походив із бідної родини. Завдяки своїй праці став власником найбільшого у місті кондитерського 
закладу. Був членом міської ради, куратором Галицької ощадної каси (з 1850), почесним членом музичного 
товариства. Ставши членом Ставропігійського інституту Львові (1842), неодноразово обирався його 
старшиною (у 1846-51, 1861-69 - віце-сеньйор, у 1852-60 - сеньйор). Підтримував український національний 
рух. У 1848-51 - член-засновник Головної руської ради, один з ініціаторів заснування української газети 
“Галицька пчола”, співорганізатор Першого з'їзду українських діячів науки, освіти і культури у Львові (див. 
Собор руських учених), співзасновник Галицько-руської матиці, член комісії побудови Народного Дому у 
Львові. У 1864 був одним з ініціаторів заснування українського професійного театру “Руської бесіди” у 
Львові. Зібрав цінні колекції рідкісної зброї (пограбована під час Львівського збройного повстання 1848), 
нумізматики, мінералів та живопису (подаровані Народному Дому у Львові). Матеріально підтримував 
монастирську дівочу школу в Яворові. Значні кошти заповів Ставропігійському ін-ту, Успенській церкві у 
Львові та призначив 5 стипендій для незаможних студентів. 

Ф. Стеблій (Львів). 

ТОВСТА МОГИЛА - скіфський курган 4 ст. до н.е. біля м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл. Досліджений 
у 1971 київським археологом Б.Мозолевським. Висота кургану -8,6 м, діаметр - 57 м. Обведений по колу 
ровом, в якому були залишки тризни (кістки тварин і уламки посудин). Відкрито центральну і бокову 
гробниці. Центральна гробниця складалася з глибокої вхідної ями (7,75 м), двох ніш-катакомб для 
зберігання їжі та центральної ями з коридором для вхідної ями. У центральній гробниці поховано знатного 
скіфа 40-50 років, який лежав на дерев'яному помості. Його одяг був прикрашений золотими бляшками. Тут 
знайдено срібний ріг-ритон, бронзову булаву, зброю тощо. Численні речі (з них бп. 600 золотих), у т. ч. 
золота нагрудна підвіска (пектораль), знаходились у коридорі. У бокових нішах виявлено кістяки трьох 
“конюхів”, чотирьох коней, залишки візка. У боковій гробниці поховано молоду жінку (20-30 років) у золотому 
головному уборі із золотими браслетами і перснями на руках та золотими підвісками біля скронь. Поруч неї 
у саркофазі лежала малолітня дитина. Недалеко знайдено срібний і скляний посуд, бронзове дзеркало, а в 



одній 

із ніш знаходилися бронзові жаровня і казан. Курган був усипальницею знатної сім'ї, що належала до одного 
з племен т. зв. царських скіфів. Курган пограбований у давнину. 

М. Пелещишин (Львів). 

ТОЛСТОЙ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ (1(13).3.1823 - 25.4.(7.5).1889) - російський державний діяч. У 1843 
закінчив Царсько-сельський ліцей. З 1853-директор канцелярії Морського міністерства. У 1865-80 - обер-
прокурор Синоду, з 1866 - одночасно міністр народної освіти та член Державної Ради. Провів у 1871 
гімназійну реформу, яка забезпечила перевагу класичної освіти. У 1882-89 - міністр внутрішніх справ і шеф 
жандармів. Прихильник політики “сильної влади”. Був відвертим ворогом українського національного руху, 
брав участь у підготовці Емського акту 1876. У 1884 видав розпорядження про нагляд за українськими 
театральними трупами та українофілами. Т. був ініціатором прийняття “Тимчасових правил”, які значно 
посилювали цензуру преси. З 1882 -президент Російської Академії наук. 

/. Підкова (Львів). 

ТОМАКІВСЬКА СІЧ - одне з перших укріп-пень запорозьких козаків на дніпровському острові Томаківка 
(поблизу сучасного м. Марганця; затоплений водами Каховського водосховища). Існувала з серед. 16 ст. до 
1593. Перші відомості про Томаківський уход вміщені в люстрації 1552. Точної дати будівництва укріплення і 
перетворення поселення у центр запорозького козацтва немає. Опис побуту і звичаїв козаків у час існування 
Т.С. зробив польський хроніст шляхтич Папроцький. До періоду існування Т.С. відноситься поява в 
історичних джерелах (“Хроніка М.Бєльського”) терміну “Кіш” (див. Кіш Запорозької Січі). Після нападу на Січ 
у 1593 кримських татар (скористалися відсутністю запорожців у зв'язку з походом проти польської шляхти) 
та зруйнування ними всіх укріплень запорожці збудували Базавлуцьку Січ. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ТОМАРИ - українізований грецький рід у Лівобережній Україні. Відомий з серед. 17 ст. Володіли значними 
маєтками на Полтавщині та Катеринославщині у 18-19 ст. Представники: Іван Т. (рр. н. і см. невід.) - 
грецький купець. У 1662-75 торгував у Переяславі; Степан Іванович Т. (р. н. невід, -п. 1715) - козацький 
полковник. Син Івана Т. Служив при дворі гетьмана І.Самойловича. Зять чернігівського полковника 
Я.Лизогуба. З 1684 - домонтовський сотник. У 1706-15 - полковник Переяславського полку; Василь 
Іванович Т. (р. н. невід. - п. 1726) - син Івана Т., був вибельським сотником (1704—15), а при гетьмані 
І.Скоропадському став чернігівським полковим суддею (1715-26). Їхні потомки традиційно обіймали різні 
посади в домонтовській сотні і в Переяславському полку, були бунчуковими або значковими товаришами, 
набули значні маєтності. Онук Степана Івановича Т. бунчуковий товариш Степан Васильович Т. володів 
2499 кріпаками. У нього служив домашнім учителем І.Котляревський. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ТОМАШІВСЬКИЙ СТЕПАН (9.1.1875 -21.12.1930) - визначний український історик, громадський та 
політичний діяч, дійсний член Наукового товариства ім.Т.Шевченка. Н. у с. Купновичі Рудківського повіту 
(тепер Самбірського р-ну Львівської обл.). Середню освіту здобув у Самбірській гімназії. Навчався у 
Львівському ун-ті, який закінчив зі ступенем доктора філософії. Деякий час учителював у гімназіях у 
Перемишлі, Бережанах і Львові. У 1912-14 - доцент австрійської історії у Львівському ун-ті. Був активним 
учасником суспільно-політичного життя, у 1913-14 - в.о. голови НТШ у Львові. Належав до Української 
національно-демократичної партії. Організатор стрілецького руху, член Бойової Управи УСС та 
Загальноукраїнської культурної ради у Відні. У роки Першої світової війни жив у Закарпатті та Відні. У 
листопаді 1918- лютому 1919- делегат Української Національної Ради ЗУНР-ЗО УНР 1918-19 для 
спеціальних доручень. З березня 1919 по червень 1921 - на українській дипломатичній службі: радник 
делегації УНР та керівник делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919-21. У 1920 - представник 
уряду ЗУНР у Лондоні. У 1921-25 жив у Берліні, співпрацював 

у газеті “Українське слово”, був редактором тижневика “Літопис політики, письменства і мистецтва”. У 1925 
повернувся до Львова, де редагував часопис “Політика”, учителював у гімназії. З 1928 і до кінця життя - 
доцент історії України Краківського ун-ту. У повоєнний час Т. став однією з чільних постатей українського 
консервативного табору, був членом головної управи Української християнської організації, співтворець 
ідеології й тактики Української католицької народної партії. Т. - один із засновників т. зв. державницької 
школи. 

Наукові зацікавлення Т. охоплювали історію України від початків Київської держави до повоєнного 
десятиліття. Упродовж тривалого часу його увага була зосереджена на вивченні історії Хмельниччини та її 
відгомонів у Галичині, чому присвячено ґрунтовні наукові розвідки та зібрано багатий джерельний матеріал. 
Паралельно Т. займався історією Гетьманщини періоду правління 1.Мазепи. Результатом багаторічної праці 
стало написання історії Галичини (2 тт.), рукопис якої втрачений у роки Першої світової війни. У 1915 
опубліковано нарис німецькою мовою підзаголовком “Світово-політичне значення Галичини” та 
україномовний варіант цієї праці - “Галичина. Політико-історичний нарис з приводу світової війни” (1915). Т. 
студіював також історію Закарпатської України, зокрема, її етнографічні відносини та становище українців. 
Опублікував низку ґрунтовних розвідок на тему історії Української церкви. У 1928 розпочав працю над 



великою історією церкви (планувалося 4 томи). У “Записках ЧСВВ” надруковано вступ до “Історії церкви на 
Україні”. 

Власну концепцію історії України Т. виклав у праці “Українська історія” (1919), перша і єдина опублікована 
частина якої охоплювала період до 1569. Процеси історичного розвитку України зводив до трьох основних 
визначальних ідей, що випливали з її географічного положення: боротьба зі степом (кочівниками); 
суперництво із Польщею, що є виразом політико-культурної суперечності Заходу і Сходу; боротьба з 
суперматією Московщини, в основі якої лежить політико-господарський контраст Півночі й Півдня. 
Важливими етапами на шляху цього поступального розвитку були: 

здобування землі, відокремлення від “руськості”, витворення окремої національно-культурної 
індивідуальності та здобуття політичної самостійності. Т. особливо високо цінував державу; переломний 
момент у процесі творення української нації вбачав у досягненні українським народом власної державності. 
Першою справді українською національною державою вважав Галицько-Волинське князівство. Однією з 
характерних рис Т. як дослідника та громадського діяча було вміння екстраполювати досвід історичного 
аналізу та синтезу на сучасні суспільно-політичні явища і процеси. 

Серед найголовніших праць Т.: “Володимир Антонович. Його діяльність на полі історичної науки” (1906), 
“Угорщина і Польща на початку 18 ст.” (1908), “Перший похід Богдана Хмельницького в Галичину /Два місяці 
української політики 1648 р.” (1914), “DieWest-politische Bedeutung Galiziens” (1915), “Галичина. Політико-
історичний нарис з приводу світової війни” (1915), “Українська історія: нарис І. Стародавні і середні віки” 
(1919), “Бісмарк і Україна” (1924), “Петро - перший уніатський митрополит” (1928), “Десять літ українського 
питання в Польщі” (1929), “Вступ до “Історії Церкви в Україні”. З церковною малою Східної Європи в 9-13 ст.” 
(1932) та ін. Т. підготував численні зб. документів, зокрема, “Матеріали до історії Галичини” (т. 1-3, 1889, 
1901, 1913), “Матеріали до історії галицько-руського шкільництва 18-19 ст.” (1900), “Ватиканські матеріали 
до історії України. Донесення римських нунціїв про Україну 1648-1957” (1919). 

Н. Бортник, М. Швагуляк (Львів). 

ТОН АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ (1800 - р. см. невід.) - архітектор. У 1820 закінчив Петербурзьку AM. Викладав 
архітектуру в Харківському ун-ті, працював на посаді архітектора в Харківському інституті шляхетних дівчат. 
Міський архітектор Харкова до 1845. Після смерті арх. Є.Васильєва закінчував дзвіницю-пам'ятник 
Успенського собору на честь перемоги над Наполеоном І. За його проектами споруджено будинок 
драматичного театру (тепер театр ім.Т.Шевченка) у Харкові. 

М. Ерстенюк (Львів). 

ТОРГОВИЦЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ 1792 (Тарговицька конфедерація) - союз польських магнатів на чолі з 
К.Браницьким, В.Жевуським і Щ.Потоцьким, створений з метою ліквідації прогресивних реформ державного 
устрою, ухвалених Чотирирічним сеймом (1788-92), та конституції Речі Посполитої 1791. У 1788-92 
польський сейм провів ряд реформ, спрямованих на послаблення позицій магнатської олігархії, посилення 
королівської влади та зміцнення становища Польщі щодо Російської імперії. Здійснені реформи і положення 
нової конституції (скасовували виборність королів, ліберум вето та позбавляли права голосу малоземельну 
шляхту, яка підтримувала інтереси магнатів) значно посилювали королівську владу та зміцнювали 
зовнішньополітичне становище Речі Посполитої, що не могло не викликати незадоволення як магнатської 
політичної опозиції, так і російського уряду. 14.5.1972 у м. Тарговиця (тепер с. Торговиця 
Новоархангельського р-ну Кіровоградської обл.) одночасно з вторгненням російських військ на територію 
Правобережної України, що входила до складу Речі Посполитої, було проголошено про створення Т.к. План 
збройного виступу польських магнатів проти королівської влади (рокош) було розроблено ще в 1791 у 
Петербурзі за участю російської імператриці Катерини II. У міру просування царських військ конфедерати 
встановлювали свої тимчасові органи влади, придушували повстання українських селян. Прагнучи 
припинити розгортання громадянської війни і зберегти за собою престол, король Станіслав Понятковський 
за вказівкою Катерини II приєднався до конфедерації. В умовах терору і репресій реформаторського табору 
конфедерати провели нові вибори до сейму, який зібрався 1793 не у Варшаві, де міцні позиції мали 
патріоти-реформатори, а в Гродно. Речі Посполитій було нав'язано правління магнатської олігархії та 
окупантів, усі демократичні реформи скасовано. Результатом Т.к. став другий поділ Польщі (1793) Росією і 
Пруссією, за яким до складу Російської імперії відійшла Правобережна Україна. У відповідь на політику Т.к. і 
розподіл країни вибухнуло повстання патріотичних сил під проводом Т.Костюшко (1794). Т.к. увійшла в 
історію Польщі як символ національної зради. 

Л. Зашкільняк (Львів). 

ТОРКИ -тюркомовні племена, які становили частину гузів. Останні вперше згадуються у працях Гардізі й 
Костянтина VII Багрянородного (10 ст.). Гузи жили в басейні р. Урал, на межі тайги і степу. Основу їхнього 
господарства становило кочове тваринництво. Перебували в постійному суперництві з найближчими 
сусідами -печенігами. В серед. 10 ст. гузи підкорили частину печенігів. Згодом, рятуючись від посухи, 
частина гузів переселилася у верхів'я Амудар'ї, інші рушили на захід і дійшли до руських земель. 
Виокремленню Т. із гузів сприяв і релігійний фактор. За відомостями історика Шараф аттахір Марведі (поч. 
12 ст.), серед гузів внаслідок прийняття частиною з них ісламу стався розкол і почалася ворожнеча. Та 
частина гузів, яка не перейшла на мусульманство, поступово була витіснена на Захід і згодом згадується в 



руських літописах під назвою “Т.”. У другій пол. 10 ст. виступали союзниками князів Святослава Ігоровича й 
Володимира Святославича. У 963 воювали на боці князя Святослава проти Хозарського каганату. В 985 Т. 
підтримували руську дружину у війні з волзькими булгарами. У серед. 11 ст. Т. витіснили печенігів і 
розселились у степах Південної Русі. У 1060 просування Т. далі у Придніпров'я було зупинено після 
розгрому їхніх орд об'єднаними силами князів Ярославичів. У 1064 Т. переправилися через Дунай, 
спустошили Македонію й Фракію, дійшли до Константинополя. Значні людські втрати, постійна ворожнеча з 
печенігами змусила частину Т. стати васалами київських князів і розселитися в Київському й Волинському 
князівствах. Руські князі використовували військову силу Т. у міжусобних війнах та для охорони південних 
кордонів Київської Русі проти кочівників. У 1092 Т. у союзі з волинським князем Васильком Теребовельським 
напали на Польщу. В 1116 частина Т. разом з печенігами зазнала поразки від половців і переселилася в 
межі Русі. Т. розмістилися в басейні р. Рось (притоки Дніпра), де ними було засноване селище Торчеськ, і на 
Переяславщині (т. зв. переяславські Т.). Частина Т., що перейшла до осідлості, послов'янилася, решту 
асимілювали половці. У топоніміці сучасної України збереглися сліди перебування Т. на південноруських 
землях - річки Торець і Торч; Торське городище (побл. Слов'янська Донецької обл.); Торський шлях уздовж 
р. Тетліги тощо. 

Н. Темірова (Донецьк). 

ТОХТАМИШ Пяс ед-Дін (р. н. невід. - п. 1406) - золотоординський хан-чингізид, син Туй-Ходжі оглана, 
нащадка хана Джучі. Останній правитель Золотої Орди. За Т. Золота Орда досягла вершини своєї 
економічної та військової могутності. У 1376 Т. втік у Самарканд до Тімура. За підтримки Тімура отримав 
області Отрара (півд. Казахстан) 1 Саурана (бас. р. Сирдар'ї) і протягом 1378-79 завоював Сигнак. У 1380, 
використавши поразку темника Мамая на Куликовому полі, посів біло-ординський престол, а згодом захопив 
владу і в Синій Орді. Протягом кількох років зумів відновити державну єдність Золотої Орди. У 1382 Т. 
захопив Москву, жорстоко пограбував І спалив місто. У 1389 Т. напав на володіння Тімура і розпочав з ним 
тривалу боротьбу. У 1385 Т. пограбув Тебріз, де захопив у полон персомовного поета Кемаля Ходжені, якого 
тримав три роки в Сараї на Волзі, У 1391 військо Т. було розгромлено арміями Тімура при Кундурчі, а в 1395 
зазнало поразки в долині ріки Терек, внаслідок чого Т. втратив усі свої володіння на схід від Волги. Під час 
цієї війни Тімур зруйнував золотоординські міста, які арабські мандрівники називали “зосередженням наук та 
багатств”, зокрема Хаджі-Тар-хан (Астрахань) та Сарай аль-Джадід (Сарай Берке). У 1398-99 військо Т. було 
розбите ханом Заволзької орди Тімур-Кутлуєм, і він був змушений втекти у Литву до великого князя 
литовського Вітовіпа. Деякий час проживав з родиною у Києві та в м. Ліді (тепер Білорусь). У 1399 загони Т. 
разом з литовськими військами на Ворсклі, при впадінні її в Дніпро, зазнали поразки від орд хана Тімур-
Кутлуя та його мурзи Едигея. Загинув у Сибіру 1406 від руки хана Шадібека. Нащадки Т. пізніше володіли 
золотоординським престолом, однак Золота Орда вже ніколи не піднялася до того рівня, якого вона досягла 
в сер. 1380 років. 

Я. Полотнюк (Львів). 

ТРАНСІЛЬВАНІЯ (Семигород)-історична область на півночі Румунії. Займає Трансільванське плато і 
частину гірських хребтів східних та південних Карпат. Площа 60 тис. км". Населення - понад 4 млн. чол., в 
основному румуни та угорці, живуть також німці, євреї, українці та ін. У другій пол. 1 тис. до н.е. Т. населяли 
даки, в яких у 1-2 ст. виникають зародки державності. На поч. 2 ст. територію Т. захопили римляни, що 
заснували провінцію Дакія (106-271 ). Після відступу римлян, спричиненого вторгненням кочових племен, 
через територію даків у 3-6 ст. пройшли готи, гуни, гепіди, авари. У 6-7 ст. у Т. поселилися слов'яни. Разом 
з тим збереглося і романізоване гото-дакійське населення, на основі якого в 10 ст. утворилася 
східнороманська етнічна спільність волохів - предків румунів. 

Наприкін. 9 ст. у Т. прийшли угорці. З 11-12 ст. територія Т. належала до Угорського королівста. Частина 
волоського населення перейшла у Валахію та Молдову, натомість Т. заселяють угорці-секеї та німецькі 
колоністи - сакси (останні дали назву краю - Sieben-burgen, Семигород). Серед слов'янського населення Т. 
частину становили українці, які згодом були асимільовані угорцями та румунами. У 1241—42 Т. зазнала 
монголо-татарської навали. Посилення соціального гніту викликало селянське повстання 1437-38 під 
проводом Д.Дожі, яке поширилося й на Т. З 15 ст. Т. зазнала турецьких вторгнень. У 1541 було утворено 
Трансільванське князівство, яке стало васалом Османської імперії. Наприкін. 16 ст. валаському господарю 
Михайлу Хороброму, що вів уперту боротьбу проти турецьких завойовників (в його війську служили 7 тис. 
українських козаків), вдалося на нетривалий строк об'єднати Валахію, Молдову і Т. в єдине князівство. У 17 
ст. за територію Т. вели запеклу боротьбу імперія Габсбургів та Туреччина. 

Трансільванські князі Юрій І Ракоці і Юрій II Ракоці підтримували союзницькі воєнно-політичні контакти та 
дипломатичні відносини з Українською гетьманською державою - Гетьманщиною (див. також Угорщина). У 
1687 Т. потрапила під владу Габсбургів, що було закріплено Карловицьким конгресом 1698-99. У 1703-11 Т. 
стала центром угорського національно-визвольного руху під проводом Ференца Ракоці II, спрямованого 
проти Габсбургів. У повстанні разом з угорцями брали участь румуни та закарпатські українці. Під час 
революції 1848-49 у Т. загострилися угорсько-румунські суперечності, які вміло використав віденський уряд 
для придушення національно-визвольного руху на цих землях. З утворенням Австро-Угорщини Т. 
знаходилась у складі Угорського королівства. Після розпаду Австро-Угорської імперії землі Т. наприкін. 1918 
відійшли до Румунії, що було підтверджено Тріанонським мирним договором 1920. За Віденським 



арбітражем 1940 (див. Віденські арбітражі 1938 і 1940) північну частину Т. було передано Угорщині, проте 
після зайняття восени 1944 Т. радянськими військами її знову було повернуто Румунії. Паризький мирний 
договір 1947 з Румунією та Угорщиною підтвердив приналежність Т. до Румунії. В умовах комуністичної 
диктатури в Румунії на суспільне життя багатонаціонального населення Т. наклали відбиток етнічні 
проблеми, в першу чергу румунсько-українські взаємини. У 1940-50-х роках Бухарест проводив порівняно 
лояльну політику щодо розвитку освіти й культури нерумунських національностей. У 1962-65 у східній Т. 
існувала Угорська автономна область. Згодом румунський тоталітарний режим почав утискати права 
національних меншин і проводити політику румунізації, що призвело до зростання напруження у 
міжнаціональних відносинах. У трансільванському місті Темішоара у грудні 1989 розпочалася демократична 
революція, внаслідок якої було повалено комуністичний режим Н.Чаушеску (див. також Румунія). 

Г. Кипаренко (Львів). 

“ТРАНСНІСТІЯ” (у перекладі з румунської-“Задністров'я”) - назва, яка вживалась німецько-румунськими 
окупаційними властями щодо земель між ріками Дністер, Буг, Рів, Лядова та Чорноморським узбережжям 
під час радянсько-німецької війни 1941-45. Після окупації частини півдня України німецьке командування 
30.8.1941 передало під тимчасове управління свого союзника - Румунії територію, яка охоплювала Одеську, 
Ізмаїльську, Чернівецьку обл., пд. райони Вінницької, зх. райони Миколаївської та Херсонської обл. 
Румунська адміністрація створила на цих землях адміністративну одиницю - “Т.” (цю назву румунські 
історики вживали з поч. 20 ст. для окреслення земель на схід від Дністра, що розглядалися 
націоналістичною ідеологією як одвічна румунська територія). “Т.” займала територію 40 тис. кв. км. 
(складалася з 13 повітів і 65 волостей) і налічувала бл. 2,2 млн. чол. Адміністративний центр знаходився 
спочатку у Тирасполі, пізніше в Одесі. Губернатором “Т.” у 1941-44 був Г.Алексіану. Він підпорядковувався 
військово-цивільному кабінетові для управління Бессарабії, Буковини та “Т.”. Окупаційний режим у “Т.” був 
дещо ліберальнішим, ніж у Райхскомісаріаті Україна; хоча “Т.” трактувалася як колонія, румунській 
адміністрації йшлося не про масове винищення місцевого населення, а лише про його румунізацію. 
Територія “Т.” розглядалася Бухарестом як “румунський Сибір”; у 1941—43 сюди масово виселяли з 
румунських етнічних земель, Буковини і Бессарабії євреїв (100 тис.) та циганів (23 тис.), де значна частина з 
них загинула. На поч. 1944, з наближенням фронту, управління “Т.” було передано спочатку румунській, а 
пізніше - німецькій військовій адміністрації. Перестала існувати у березні 1944 після зайняття радянськими 
військами у березні 1944 території “Т.”. 

Д. Кушппір (Львів). 

ТРАЯНОВІ ВАЛИ (Троянові вали) - назва стародавніх оборонних споруд, які знаходилися у Пд.-Зх. Україні, 
Молдові, Румунії. В Україні збереглися на території Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та 
Чернівецької обл. Спорудження Т.в. приписується римському імператорові Траяну (98—117). Найпотужніша 
лінія Т.в., яка складалася з трьох рядів валів (з двох земляних і одного кам'яного валів) завдовжки 60-120 
км., знаходиться на території Добруджі (Румунія). Висота валів у деяких місцях сягала 8 м. Час спорудження 
і призначення Т.в. точно не встановлено. Припускають, що деякі з них входили у воєнно-стратегічну лінію 
римських укріплень, які справді споруджувались за Траяна (кін. 1-поч. 2 ст.н.е.). За деякими даними, 
кам'яний вал було збудовано у 4 ст. н. е. Деякі Т.в. належать до більш раннього, інші - до більш пізнього 
часу. У 3—4 ст. місцеві слов'янські племена використовували Т.в. для оборони від римлян (для цього було 
засипано рів з північного боку валу і викопано з південного). Згідно з іншою версією, частину Т.в., які 
служили перешкодою для кінноти кочівників, спорудили анти для захисту від кочових племен у серед. 1 
тис.н.е. Назва “траяни” походить від слова “потрійні”. Спорудження валів свідчить про наявність у антів 
міцної військової організації, здатної мобілізувати населення для будівництва оборонних споруд такого 
масштабу. У Середньому Подніпров'ї подібні споруди носять назву Змійові вали. 

/. Підкова (Львів). 

“ТРЕТІЙ РИМ”- ідеологічна доктрина, що існувала в Московському царстві в 16-18 ст. З'явилася у 16 ст. 
після перетворення Московського князівства в централізовану державу. Теорію сформулював чернець 
Єлізаровського монастиря (під Псковом) Філофей, підкреслюючи всесвітнє значення Московської держави 
як спадкоємиці Візантійської і Римської імперій. Минуле людства Філофей розглядав як історію трьох 
обраних Богом народів і держав. Першою (“Перший Рим”) була Римська імперія, що впала під навалою 
варварів. Другою (“Другий Рим”) - Візантія, яка після укладення Флорентійської унії 1439, а отже відступу від 
істинної християнської віри, якою являється лише православ'я, була покарана Богом, покараний і “другий 
Рим” - Константинополь (в 1453 взятий турками). “Третім Римом” стала Москва, а четвертому Риму, за 
висловом Філофея, не бути (“Два убо Рими падоша, а третий стоит, а четвертому не быти”). Певне підґрунтя 
для цієї теорії давав шлюб великого Московського князя Івана III з племінницею останнього візантійського 
імператора Софією Палеолог, після якого Іван III титулувався царем, а на гербі Росії з'явився візантійський 
двоголовий орел. Православна церква підтримала ідеї Філофея, представляючи Москву центром і 
останньою опорою світового християнства. Уявлення про вищість (“богообраність”) Москви, її месіанської 
ролі у християнському світі здобули популярність серед широких верств населення Росії, формуючи 
національну свідомість російського народу. Ця ідеологія стала підґрунтям для завойовницької політики 
російського самодержавства та підкорення інших народів, що виправдовувалося необхідністю збереження і 
поширення “істинної віри”. 



О. Щодра (Львів). 

ТРЕТЯК ЮЗЕФ (28.9.1841 - 18.3.1923)-польський історик літератури, критик. Н. у с. Малих Біскупицях на 
Волині у сполонізованій українській шляхетній родині. Навчання розпочав у Київському ун-ті. Брав участь у 
Польському повстанні 1863-64, після поразки якого емігрував за кордон. Продовжив навчання в ун-тах 
Цюриха і Парижа, а після переїзду до Галичини у Львівському ун-ті. Викладав у гімназіях Львова та Кракова. 
Після захисту у 1885 докторської дисертації у Ягеплонському ун-ті працював у ньому доцентом, а з 1894 - 
професором кафедри історії руської (української) та східнослов'янських літератур. Викладав історію 
української літератури. З 1900 -дійсний член краківської Академії знань, з 1920 - Львівського наукового 
товариства. Залишив численні праці з історії польської літератури доби романтизму (багатотомні 
дослідження про життя і творчість А.Міцкевича, Ю.Словацького, Б.Залеського та ін.). Критичні оцінки, 
висловлені ним щодо Ю.Словацького (“Юліуш Словацький. Історія духа поета...”, тт. 1-2, 1904), викликали 
гостру полеміку в польській періодиці й звинувачення автора у “приниженні велетнів”. Багато уваги приділяв 
вивченню взаємних впливів польської, російської та української культур (“Міцкевич і Пушкін”, 1906, “Богдан 
Залеський...”, тт. 1-3, 1911-14). Підготував нарис “Давня руська поезія” (1918), а також декілька праць 
історичного плану - “Історія Хотинської війни 1621 р.” (1889), “Петро Скарга в історії і літературі 
Берестейської унії” (1912) та ін. У своїй творчості поєднував ідейно-естетичні підходи з високими вимогами 
до особистості митця. 

Л. Зашкіпьняк (Львів). 

ТРЕЩАКІВСЬКИЙ ЛЕВ (1810-17.5.1874) - український громадсько-політичний діяч, греко-католицький 
священик. Н. у м. Станіславі. 

Вивчав теологію у Львівському ун-ті, пізніше закінчив духовну семінарію. Після висвячення у 1840 був 
священиком у селах Коршів (бп. Коломиї), Рудно (бл. Львова) та у Городку. У 1848-51 - один з найдіяльніших 
членів Головної руської ради, укладач багатьох її документів (звернень до парламенту й уряду у Відні, 
інструкцій для депутатів райхстагу, протестів, відозв до поляків і німецьких поселенців). Т. - послідовний 
борець за впровадження в офіційний вжиток української мови, поділ Галичини за етнічним принципом на дві 
провінції, ініціатор спорудження пам'ятника Б.Хмельницькому та заснування Народного Дому у Львові. Під 
час роботи Собору руських учених у Львові виголосив доповідь про потребу піднесення землеробства. У 
липні 1848 виступив одним із співзасновників Галицько-руської матиці. У 1861-66 - депутат Галицького 
сейму. Т. - автор численних статей у часописах “Зоря галицька”, “Галичо-рускій вестникь”, “Union” та 
першого українського підручника з пасічництва - “Наука о пчоловодстві” (1855). 

Ф. Стеблій (Львів). 

ТРИБУНАЛ КОРОННИЙ - найвищий апеляційний суд для всіх станових шляхетських судів у Польському 
королівсті (Короні), який розглядав скарги на рішення судів нижчої інстанції - громадських, земських і 
підкоморських. Т.К. було утворено відповідно до постанови варшавського сейму в 1578. Члени Т.К. (всього 
27 суддів) називалися депутатами. Обиралися воєводськими сеймиками по одному-два від воєводства 
терміном на 1 рік. Вів засідання Т.К. маршалок, що обирався з-поміж депутатів. Групу духовних суддів 
(депутатів), яких обирали капітули, очолював один із них - президент. Т.К. розглядав справи (цивільні і 
кримінальні) на сесіях. Справи, де однією стороною були духовні особи або установи, розглядалися спільно 
однаковою кількістю світських і духовних депутатів (по 6 суддів від кожного стану). Найбажанішим 
вважалося прийняття одностайного рішення щодо справи. Однак, якщо після двох голосувань цього не 
вдавалося досягти, рішення приймалося простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів справу 
відсилали до сеймового суду. Рішення Т.К. було остаточним (підтверджував або відкидав вироки судів 
нижчої інстанції, вносив у них певні зміни). Інколи суд переносив розгляд справ на наступні засідання. 
Одночасно з Т.К., на вимогу української шляхти, для Брацлавського, Волинського і Київського воєводств був 
утворений Трибунал Луцький. Однак через протести польської шляхти і католицького духівництва з 1589 
справи воєводств Волинського і Брацлавського, з 1590 - воєводства Київського знову розглядалися в Т.К. У 
1581 на зразок Т.К. було утворено трибунал для литовських земель -Трибунал Головний Литовський. Сесії 
Т.К. проводилися по черзі у Пйотркові та Познані - для Великої Польщі, а в Любліні та Львові - для Малої 
Польщі (пд. част. Польської держави, куди входили Волинське, Руське, Брацлавське, Подільське, Київське, 
Чернігівське воєводства). У 1764 сейм у Варшаві утворив замість Т.К. два трибунали: один для провінції 
Малопольщі (з садибою у Любліні; див. Трубунал Люблінський), другий -для провінції Великопольщі (з 
садибою у Пйотркові). 

М. Крикун (Львів). 

ТРИБУНАЛ ЛУЦЬКИЙ - найвищий апеляційний суд для Брацлавського, Волинського і Київського воєводств, 
утворений на вимогу української шляхти ухвалою вального сейму у Варшаві в 1578. Був організований на 
зразок Трибуналу Коронного - найвищого апеляційного суду для всіх станово-шляхетських судів польських 
земель. Діяв у Луцьку (звідси і назва). Складався з 13 суддів (депутатів), яких обирали на один рік з шляхти 
на воєводських сеймиках (5 депутатів від Волинського і по 4 -від Брацлавського та Київського воєводств). 
Розглядав скарги на рішення і вироки земських, гродських і підкоморських судів на підставі Литовського 
статуту 1566. Судочинство велося українською мовою. На вимогу польської шляхти і католицького 
духівництва Т.Л. у 1589 був приєднаний до Трибуналу Коронного, який з того часу розглядав справи й 



українських воєводств. 31764 їх розглядав Трибунал Люблінський. Ліквідація Т.Л. була одним із заходів, що 
їх здійснював польський уряд для полонізації українських земель. 

В. Кульчицький (Львів). 

ТРИБУНАЛ ЛЮБЛІНСЬКИЙ - найвищий апеляційний суд для Малої Польщі (південна частина Польської 
держави, куди входили Брацлавське, Волинське, Київське, Подільське, Руське і Чернігівське воєводства). У 
1774 виділився як окремий суд з Трибуналу Коронного. Складався з 21 світського судді (депутата), яких 
обирали на один рік з шляхти на воєводських сеймиках, і 9 духовних суддів, що обиралися на капітулах 
(єпископські ради). Засідав по черзі в Любліні і Львові, а після приєднання Галичини до Австрії (1772) -лише 
у Любліні (звідси і назва). Як і Трибунал Луцький, розглядав скарги на рішення і вироки земських, гродських і 
підкоморських судів, а також судові справи - на підставі Литовських статутів. Був знаряддям соціального і 
національного гноблення українського населення в Речі Посполитій. З документів ТЛ., що збереглися в 
архівах Варшави, стали відомі матеріали з історії Чернігівської землі. 

В. Кульчицький (Львів). 

ТРИЗУБ (Тридент) - геральдичний знак київських князів династії Рюриковичів. З 1992 -малий Державний 
герб України. Про походження і значення Т. (символ державної влади, релігійна чи військова емблема, 
геральдичний знак, герб, монограма, геометричний орнамент тощо) існують різні гіпотези. Проблему 
походження Т. досліджував ряд істориків, зокрема, М.Грушевський, М.Таубе та ін. Стилізовані зображення 
Т. виявлено в культурах древніх цивілізацій Індії, Греції, Риму. Є версії норманського походження Т. 
Найдавніші археологічні знахідки із зображенням Т. на українській території датовані 1 ст. н.е. У ті часи Т. міг 
бути знаком влади, символом місцевого племені. Зображення Т. було серед іменних знаків царів 
Боспорської держави у перших ст. н.е. Знак Т. присутній на археологічних знахідках Перещепинського 
(Полтавщина) та Мартинівського (Київщина) городищ, датованих 6-8 ст. З 10 ст. Т. відомий як 
великокнязівський знак Київської Русі - як двозуб зустрічається на печатці Святослава Ігоровича (960-72), 
на золотих і срібних монетах Володимира Святославича (980-1015). Згодом Т. став спадковим 
геральдичним знаменом Святополка 1 Окаянного (1015-19), Ярослава Мудрого (1019-54) і його дочки Анни 
Ярославни. Спадкоємці Ярослава Мудрого - Ізяслав Ярославич (1093-1113), Ярополк (п. 1087), Святополк 
(1093-1113), Всеволод (1078- 1093) використовували як княжий знак двозуб. Володимир Всеволодович 
Мономах (1113-25) знову прийняв Т. Володимира Великого. Т. у давньоруський період не мав офіційного 
статусу державного герба в сучасному розумінні, а був, на думку М.Грушевського, знаком власності місцевої 
правлячої еліти. Зображення Т. зустрічається на матеріалі (цеглі, плитці, кам'яних блоках), який 
використовували для будівництва та оздоблення Десятинної церкви в Києві, Успенського собору у 
Володимирі-Волинському, а також на мурах багатьох церков, замків, палаців, на посуді, зброї, перснях, 
медальйонах, печатках, рукописах. Знак Т. (також у формі двозуба) знайдено під час археологічних розкопок 
у Галичі, Звенигороді, Новгороді. Поширений у всіх князівствах Київської держави протягом кількох століть. 
Т. видозмінювався, але зберігав свою первісну давньоруську структуру. Серед видозмін Т. - додавання 
хреста на одне з рамен чи збоку, півмісяця, орнаментальних прикрас. Т. вживався також як символічний і 
релігійний знак в українському фольклорі та у церковній геральдиці. Деякі князівські роди використовували 
Т. як свій родинно-династичний знак аж до 15 ст., але вже з 12 ст. на землях України його почав заміняти 
герб із святим архістратигом Михайлом. Як державна, національна та релігійна символіка України, 
зображення Т. широко застосовувалось у період Української революції 1917-20. На пропозицію 
М.Грушевського, Т. на синьому тлі (автор проекту - В.Кричевський) як державний герб УНР був прийнятий 
Малою Радою 12.2.1918 у Коростені і затверджений Українською Центральною Радою 22.3.1918 в Києві. Як 
герб Української Держави, Т. використовувався в період правління Гетьмана П.Скоропадського, згодом - за 
Директора УНР. Зображення Т. було на державних грошових знаках УНР, Української Держави (автори 
проектів Ю.Нарбут, О.Красовський, І.Модзалевський, В.Кричевський та ін.). Т. з хрестом угорі був емблемою 
українського Чорноморського флоту (закон від 18.7.1918). Після проголошення злуки з УНР (22.1.1919) Т. 
використовувався на печатках ЗО УНР, відзнаках Української галицької армії. У 1920 Т. був відзнакою 
Червоної української галицької армії (ЧУГА). У міжвоєнний період в радянській Україні знак Т. був 
нелегітимний і його використання переслідувалося. На українських землях під польською владою знак Т. 
використовувався українськими політичними організаціями, зокрема, Українською військовою організацією, 
Організацією українських націоналістів, а також керівництвом Уряду УНР в екзилі, проводом українських 
політичних партій, представництв, громадських організацій в еміграції. 15.3.1939 Сойм Карпатської України 
визнав Т (з хрестом) за Державний герб Карпатської України. У період Другої світової війни символіку з 
тризубом використовували похідні групи ОУН, уряд Я.Отецька - Українське державне правління. Т. був 
відзнакою Першої Української дивізії Української національної армії (див. Дивізія “Галичина”). Зображення Т. 
присутнє на агітаційних листівках, виданнях, відзнаках, грошових знаках (бофонах), підпільній пошті, 
печатках Української повстанської армії. Української головної визвольної ради. Після Другої світової війни 
зображення Т. широко використовували в емблематиці, відзнаках, виданнях, листівках, календарях 
численних об'єднань та організацій української діаспори. Зображення Т. є на військових відзнаках 
українських комбатантських організацій в еміграції. Відомо понад 200 видозмін Т. В емблематиці ОУН, 
зокрема, середній зуб Т. замінений мечем, в українських католиків і гетьманців - хрестом. Після відновлення 
державної незалежності України постановою Верховної Ради від 19.2.1992 “Про Державний герб України” Т. 
Володимира Великого затверджено як малий Державний герб. Згідно з Конституцією України, прийнятою 



28.6.1996., Т. - елемент великого Державного герба України. 

В. Платниш (Львів). 

ТРИЛЬОВСЬКИЙ КИРИЛО (літ. псевд. -Гайдамака, Гриць Покотило, Клим Обух, Приятель, Січовий батько 
та ін.; 6.5.1864 -19.10.1941) - український громадсько-політичний діяч, адвокат, публіцист, видавець. 
Організатор січового та січово-стрілецького руху в Галичині. Н. у с. Богутин Золочівсько-го повіту (тепер с. 
Поморяни Золочівського р-ну Львівської обл.) в сім'ї греко-католицького священика. Навчався у 
Золочівській, пізніше - у Коломийській гімназіях. Вивчав право в ун-тах Чернівців та Львова. Ще будучи 
студентом, вступив до Русько-української радикальної партії, входив до її Головної управи. З 1901 
працював адвокатом в Коломиї, пізніше - в Яблоневі. Брав участь в культурно-просвітній та агітаційній 
роботі серед селянства Гуцульщини й Покуття. Один з організаторів селянських страйків 1902. Закладав 
бібліотеки, читальні “Просвіти”. 5.5.1900 організував у с. Заваллі Снятинського повіту перший в Галичині 
осередок українського пожежно-гімнастичного товариства “Січ”. Заснував численні осередки “Січей” у 
Снятинському і Коломийському повітах. Т. складав січові пісні та марші, видав низку літератури, в якій 
роз'яснював основні засади стрілецького руху, влаштовував січові свята. У 1904 заснував у с. Іспасі 
Коломийського повіту перший кооператив на Покутті - “Народна спілка”. У квітні 1908 очолив у Станіславі 
(тепер Івано-Франківськ) центральну управу “Січей” -Головний січовий комітет. У 1912 став генеральним 
отаманом об'єднання “Січей”-Українського січового союзу, при якому в 1913 було засновано напіввійськову 
організацію -Українські січові стрільці. У 1907 і 1911 обирався до Палати послів австрійської Державної 
ради у Відні. 31913- Галицького сойму. На поч. Першої світової війни увійшов до складу Головної української 
ради, з серпня 1914 очолював Бойову управу Українських січових стрільців. З 1915- член Загальної 
української ради у Відні. У жовтні 1918 увійшов до Української Національної Ради ЗУНР-30 УНР. У 1918-19 
заступник голови виділу Окружної національної ради в Коломиї, член комісії закордонних справ, військової 
та адміністраційної комісій УНРади. В УНРаді очолював селянсько-радикальний клуб, який став 
організатором Селянсько-радикальної партії (згодом вийшов з партії). У лютому 1919 відновив видання в 
Коломиї радикальної газети “Громадський голос”. 15.4.1919 обраний до обласної земельної комісії, що мала 
реалізувати аграрну реформу. Після поразки ЗУНР Т. емігрував до Відня, де працював у кодифікаційній 
комісії при екзильному уряді Є.Петрушевича. У січні-квітні 1921 як представник Селянсько-радикальної 
партії Східної Галичини входив до Виконавчого комітету Всеукраїнської національної ради. Брав участь у 
громадському та культурному житті української еміграції, дописував до української преси у США і Канаді. В 
1921 р. заснував у Відні робітниче спортивне товариство “Січ”, з делегацією якого виїжджав на Міжнародну 
робітничу олімпіаду в Прагу. У кін. 1927 повернувся у Галичину. Займався адвокатською практикою у 
Коломиї та Гвіздці. У міжвоєнний час відновив публіцистичну діяльність. Опублікував низку статей, поезій і 
січових пісень, видав ряд брошур. В Коломиї видавав і редагував часописи “Громада” (1896-97), “Зоря” 
(1904), двотижневий часопис “Хлопська правда” (1903, 1909), тижневик “Громадський голос” (1919), 
календарі “Запорожець”, “Отаман”, співредактор інших радикальних видань. Відповідальний редактор 
двотижневика “Січовий голос” (1919). Автор історичних нарисів: “Про велику Французьку революцію” 
(1913,1918,1934); “Російська цариця Катерина II” (1927); “Боротьба італійців за свободу та соборність” 
(1928). Помер у Коломиї. 

О. Павлишин(Львів). 

ТРИНКЛЕР МИКОЛА ПЕТРОВИЧ [7(19).11.1859-10.08.1925] - видатний хірург, вчений та педагог. Н. у 
Петербурзі. Початкову освіту здобув у німецькій приватній школі. У 1877 закінчив (із золотою медаллю) 
Сімферопольську гімназію. Вивчав медицину у Харківському ун-ті. Після завершення навчання в 1884 
працював на посаді ординатора університетської хірургічної клініки. У 1899 захистив докторську дисертацію 
на тему: “К хирургии поперечных переломов надколенника”. 3 1905 - екстраординарний, з 1910 -ординарний 
професор Харківського ун-ту на кафедрі хірургічної паталогії. З 1913-завідувач факультетської хірургічної 
клініки, з 1921 - професор Харківського медичного інституту. Т. був одним із засновників Товариства 
російських хірургів, очолював редколегію журналу “Врачебное дело”. Член Нобелівського комітету. Автор 
близько 80 наукових праць. 

С. Кудапко (Харків). 

ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА (трипільська етнокультурна спільність) - археологічна культура мідного віку. 
Існувала у 38-26 ст. до н.е. Отримала назву від поселення, відкритого і дослідженого В.Хвойкою у 1890 
роках біля с. Трипілля на Київщині. Поширена на території лісостепової і частково степової смуги 
Правобережної України, Молдови і Сх.Румунії. На території Сх.Румунії подібні пам'ятки відносять до 
культури Кукутені (від поселення біля с. Кукутені). На території Тернопільщини перші пам'ятки Т.к. були 
відкриті в 1870-80-х роках під назвою “культура мальованої кераміки”. Вивченням Т.к. займались В.Хвойко, 
К.Гадачек, О.Кандиба, Т.Пассек, С.Бібіков, К.Черниш, Ю.Захарук та ін. Т.к. пройшла три основні етапи 
розвитку: ранній (“А”), середній (“В”), пізній (“С”). У кожному з них на підставі особливостей глиняного посуду 
та його орнаменту виділяють ряд фаз. О.Цвек поділяє Т.к. на дві споріднені культури: східнотрипільську 
культуру в межиріччі Дніпра і Пд. Бугу і західнотрипільську культуру - від Пд. Бугу на захід. Обидві культури 
представлені в основному поселеннями і кількома могильниками (Вихватинський у Молдові, Червоний хутір, 
Софіївка та ін. на Київщині). Поселення розміщені в різних топографічних умовах і різні за розмірами. На 
етапі “А” вони були невеликі, забудовані наземними і напівземлянковими житлами. На етапі “В” у межиріччі 



Південного Бугу і Дніпра поселення були великі, розташовувались на плато, забудовані великими 
наземними будівлями. Деякі поселення (Майданецьке, Таллянки на Черкащині) займали площу в 300-400 га, 
мали радіально-концентричне вуличне планування і були густо забудовані. Частина будівель були 2-
поверховими, складалися з кількох кімнат, мали великі глиняні печі. На пізньому етапі (3200-2600 до н.е.) 
трипільські общини заселяють правобережжя середньої течії Дніпра, Східну, а згодом і Західну Волинь 
включно до межиріччя Стиру і Західного Бугу, а також Верхнє Подністров'я до вододілу Сти-ру і Дністра. 
Волинські поселення були невеликі, часто розташовані на високих берегах річок, горбогір'ях, мали штучні 
земляні укріплення (Лози, Листви, Голишів, Костянець). Житла на пізньому етапі стають невеликими, із 
заглибленою долівкою та глиняними черенями для вогнищ. Господарство трипільців постійно розвивалось. 
На етапі “А” домінувало осіле скотарство, існувало мотичне землеробство, різні допоміжні господарські 
промисли, було поширене виробництво глиняного посуду, крем'яних знарядь, прядіння й ткацтво. На етапі 
“В” різко зросла роль землеробства із застосуванням тяглової сили тварин, удосконалюються різні ремесла 
-крем'яне, будівельна справа, виготовлення глиняного посуду. Пожвавився обмін з різними сусідніми 
племенами, зокрема, дунайсько-балканського регіону. На етапі “С” у зв'язку зі зміною економічної ситуації та 
впливу кочових племен посилилась роль осілого скотарства, удосконалилося виробництво крем'яних 
знарядь, глиняного посуду, з'явилися великі горни для випалювання посуду. Трипільська людність пройшла 
тривалий етап соціального розвитку - від невеликих родів і племен з сильними традиціями вшанування жінок 
і культу матері-землі до скупчень великої кількості населення у великих селах протоміського типу, виділення 
різних категорій населення, що займалось ремеслами, будівництвом тощо. На етапі “С” виготовлялося 
більше зброї з кременю, каменю та міді. Духовна культура трипільців була досить розвиненою. Вона 
включала різні землеробські культи - космогонічні уявлення, культ матері-землі, культ домашніх тварин 
(здебільшого бика), вогню. Трипільці опанували різні форми мистецтва, зокрема, розпис мінеральними 
фарбами приміщень, глиняного посуду. На етапах “А” і “В” був поширений лінійно-заглиблений орнамент, на 
етапі “С” - шнуровий та заглиблений. Широко відома мікроскульптура трипільців: фігурки жінок, тварин, 
моделі жител. 

Складними є питання походження та історичної долі трипільців. Майже всі дослідники сходяться на думці, 
що на формування трипільців вплинули як місцеве буго-дністровське неолітичне населення, так і частина 
балкано-дунайської людності, знайомої із землеробськими народностями Передньої Азії. Трипільські 
племена мали широкі зв'язки з населенням Центральної Європи, зокрема, племенами культури лійчастого 
посуду. Історична доля трипільських племен у різних районах їхнього проживання склалась неоднаково. 
Основною причиною занепаду трипільського етносу була загальна нерозвиненість матеріального 
виробництва, а також зовнішні деструктивні впливи, зокрема, посилення степових племен ямної культури, 
лісових племен у Середньому Подніпров'ї, деяких племен культури кулястих амфор на Волині. Трипільська 
культура була вершиною розвитку енеолітичних землеробських суспільств у Європі. Багато дослідників 
вважає, що традиції Т.к. у видозміненому вигляді існували і в наступні часи і збереглися у традиційній 
народній культурі українців (тип жител у степових районах, розпис будинків і глиняного посуду, візерунки 
вишивок, писанок тощо). 

М. Пелещишин (Львів). 

ТРІАНОНСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1920 -підписаний 4.6.1920 у Великому Тріанонському палаці Версалю 
між союзними державами-переможницями (Велика Британія, Франція, США, Італія, Греція, Японія та ін.) і 
Угорщиною. Т.м.д. став складовою частиною Версальсько-Вашингтонської системи. Вступив у силу з 
26.7.1921. Т.м.д. зафіксував розпад Австро-Угорщини, визнав раніше встановлені кордони сусідніх держав. 
За Т.м.д. Словаччина і Підкарпатська Русь (Закарпаття) були включені до складу Чехословаччини; 
Трансільванія, схщна частина Банату передавались Румунії; Хорватія, Воєводина і Західний Банат - 
Королівству СХС; провінція Бургенлянд -Австрії. Угорщина відмовлялася від будь-яких прав на порт Рієку 
(Фіуме), визнавала незалежність Чехословаччини і Королівства СХС, зобов'язувалась визнати відміну 
Берестейського миру 1918. Виконання умов Т.м.д. призвело до втрати Угорщиною довоєнної території та 
зменшення населення більш як удвічі в порівнянні з 1914. Угорщині заборонялось мати на озброєнні 
авіацію, танки, важку артилерію. Максимальна чисельність угорської армії, яка могла формуватись лише з 
добровольців, мала не перевищувати 35 тис. чол. Військово-морський флот, у тому числі кораблі Дунайської 
флотилії, передавались союзникам. Контроль за виконанням статей договору покладався на Союзну 
контрольну комісію. Угорщина зобов'язувалась надати країнам-переможцям в односторонньому порядку 
режим найбільшого сприяння на транзит, ввіз та вивіз товару. Угорщина зобов'язувалась сплатити репарації 
загальною сумою в двісті млн. золотих крон. У міжвоєнний період угорські урядові кола намагались 
переконати населення, що Т.м.д. недовговічний, розпалювали шовіністичні настрої і закликали до 
відродження “Великої Угорщини”. Зовнішньополітичний курс уряду на ревізію Тріанонського договору 
спричинявся до напруження між сусідніми країнами. Внаслідок Віденських арбітражів 1938 і 1940 
територіальні статті договору були переглянуті за рахунок Румунії та Чехословаччини. Незалежна 
Українська держава - Карпатська Україна, що утворилася в Закарпатті у березні 1939, була окупована 
хортистською Угорщиною. З поч. Другої світової війни Т.м.д. втратив силу. 

С. Мовчан (Львів). 

ТРОЇСТИЙ СОЮЗ - військово-політичний блок Німеччини, Австро-Угорщини та Італії, який склався в 1879-82 
і був спрямований проти Франції і Росії. Започаткував утворення Т.С. Австро-Німецький договір від 



7.10.1879, який передбачав спільні дії обох країн у випадку нападу Росії на одну із них. Цей двосторонній 
союз 20.5.1882 був доповнений договором між Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією. Німеччина і 
Австро-Угорщина зобов'язувалися надавати всіма засобами допомогу Італії у випадку нападу на неї Франції, 
а Італія брала на себе зобов'язання допомогти Німеччині, якщо 6 вона стала жертвою неспровокованого 
нападу з боку цієї ж держави. Австро-Угорщина звільнялась від допомоги Німеччині у випадку військових дій 
проти Франції їй відводилась роль резерву на випадок втручання у конфлікт Росії). Окремі статті договору 
стосувались великих держав і передбачали, що у випадку нападу двох або кількох великих держав на 
одного члена Т.С. у війну з ними вступають всі учасники договору. У випадку нападу однієї з великих 
держав, дві інші зобов'язувались зберігати сприятливий нейтралітет. Виняток робився лише для Франції: у 
випадку її нападу на одну з країн союзу, всі інші виступали на спільну боротьбу проти неї. Відразу ж після 
підписання договору Італія заявила, що не зможе надати допомогу союзникам, якщо на них нападе Велика 
Британія, у зв'язку з підвищеною вразливістю берегових комунікацій у випадку нападу на них британського 
військового флоту. Держави зобов'язувались у випадку спільної участі у війні не підписувати сепаратного 
миру і дотримуватись таємниці про укладений союз. Договір трьох держав у наступні роки поновлювався: 
20.2.1887 у Берліні підписано другий союзний договір; 6,5.1891 - третій союзний договір; 28.6.1902 - 
четвертий союзний договір. Тексти цих договорів в основному повторювали положення документа 1882 і 
лише включали окремі додаткові угоди. Договір 1887 містив австро-італійську угоду про збереження статусу-
кво на Балканах, а у випадку, якщо це виявилося б неможливим, сторони передбачали узгоджувати свої дії, 
що свідчило про зародження суперечностей між цими країнами на Балканах. У кін. 19-на поч. 20 ст. Італія 
почала переорієнтовувати зовнішньополітичний курс і поступово відходити від своїх союзників. Різке 
загострення англо-німецьких відносин, збитки від митної війни, яку з 1880-х повела Франція проти Італії, 
змусили останню шукати зближення з Францією та Англією. До значного послаблення позицій Т.С. призвело 
підписання 1.11.1902 франко-італійської угоди, за якою Італія зобов'язувалася зберігати нейтралітет у 
випадку нападу Німеччини на Францію. У наступні роки Італія, залишаючись формально членом Т.С., 
поступово зближувалася з Францією та Великою Британією. Німеччина і Австро-Угорщина вступили в 
Першу світову війну без військової підтримки Італії, яка у травні 1915 заявила про свій вихід з Т.С. і 
оголосила війну Австро-Угорщині. 

С. Мовчан (Львів). 

ТРОЇЦЬКИЙ СОБОР у Новомосковську -видатна пам'ятка української архітектури 18 ст. Знаходиться у м. 
Новомосковську (Дніпропетровська обл.). Збудований на пожертви січовихкозаків, кошового отамана 
І.Чепіги у с. Новоселиця у 1773-78 (за ін. дан. - 1772-81). Дев'ятибанна церква споруджена (без жодного 
залізного цвяха) за макетом народного архітектора Якима Погребняка. Найвища баня сягає висоти бл. 65 м. 
Має три престоли: Святої Трійці, апостолів Петра і Павла та Трьох Святителів. У радянські часи 
перетворена на склад. Ставлення тодішньої влади до цієї духовної пам'ятки українського народу покладене 
в основу роману Олеся Гончара “Собор”. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ТРОПІНІН ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ [19(30).3.1776 - 3(15).5.1857] - видатний російський художник-портретист. 
Н. у с. Карпово Новгородської губернії. Був кріпаком графа А.Мініха, потім - [Маркова. У 1798 вступив у 
Петербурзьку AM, де навчався у С.Щукіна. У 1804 1 .Марков, побоюючись втратити талановитого кріпака, 
відкликав його з академії. До 1823 жив, в основному, в Україні у с. Кукавці (тепер Могилів-Подільського р-ну 
Вінницької обл.). У період творчості, пов'язаний з Україною, Т. створив жанрову картину - “Весілля в Кукавці” 
(1810), портрети українських селян -“Дівчина з Поділля”, “Українець”, “Українка”, “Молодий український 
селянин”, “Хлопчик з топірцем”, а також портрети Н. та І. Маркових (бл. 1813), портрет сина (бл. 1818). У 
1823 звільнений з кріпацтва, оселився у Москві. У 1824 отримав звання академіка. Т. написав портрети 
П.Булахова (1823), К.Равича (1825), О.Пушкіна (1827), А.Мазуриної (1829), К.Брюллова (1836), Ю.Самаріна 
(1846), полотна “Мереживниця” (1823), “Старий жебрак” (1823), “Гаптарка” (1826), “Гітарист” (1823, 1832) та 
ін. Твори Т. знаходяться у Державній Третяковській галереї у Москві, Київському музеї українського 
мистецтва, Львівському музеї українського мистецтва. 

ТРОЦЬКИЙ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ [справжн. прізв. Бронштейн Лейба; 25.10(7.11). 1879 -20.8.1940] - один із 
визначних діячів більшовизму і радянської держави. Н. у с. Янівці Єлизаветградського повіту Херсонської 
губ. у сім'ї заможного єврейського господаря-землевласника. Спочатку вчився у єврейській початковій школі 
(хедері). У 1888-95 навчався в Одеському, а в 1895-96 - у Миколаївському реальному училищах. У юнацькі 
роки вважав себе противником марксизму. У серед. 1890 років став одним з організаторів напівлегального 
Південноросійського робітничого союзу. У 1898 Т. був заарештований і після дворічного слідства засланий 
на чотири роки у Сибір. У 1902 втік із заслання, перебрався у Лондон, де зустрівся з Леніним (див. 
В.Ульянов) і за його рекомендацією був введений у 1903 до складу редакції газети “Іскра”. Після II з'їзду 
РСДРП (1903) перейшов на бік меншовиків. З того часу аж до 1917 перебував у постійній опозиції до Леніна. 
У лютому 1905 повернувся у Російську імперію, спочатку до Києва, у травні 1905 через загрозу арешту 
перебрався у Фінляндію, звідти у жовтні 1905 - до Петербурга. Редагував меншовицьку газету “Начало”, був 
заступником, а потім головою Петербурзької ради. 3.12.1905 заарештований, а в лютому 1907 вивезений на 
вічне поселення у Сибір. По дорозі втік і знову емігрував за кордон. Розробив теорію “перманентної (т.зв. 
безперервної) революції”, згідно з якою перемога соціалістичної революції неможлива у рамках однієї 
країни, а може успішно завершитися лише у всесвітньому масштабі. У 1908-12 редагував у Відні газету 



“Правда”, в якій проповідував соціал-демократичні принципи західноєвропейських партій. З поч. Першої 
світової війни 1914-18 Т. разом з Мартовим видав у Парижі газету “Наше слово”, яка через антивоєнне 
скерування була розцінена французьким урядом як пронімецька і була закрита. Наприкінці 1916 Т. висланий 
у Іспанію, звідки переїхав у Нью-Йорк, де працював у редакції соціал-демократичної газети “Новый мир”. У 
травні 1917, повернувшись у Росію, Т. припинив критику Леніна і перейшов на бік більшовиків. Влітку 1917 
прийнятий до лав РСДРП(б) й обраний членом ЦК партії. 25.9.1917 став головою Петроградської ради. 
Перебуваючи на цьому посту, зробив значний внесок у підготовку більшовицького перевороту. Зокрема, 
підтримав Леніна у питанні підготовки повстання, став одним з організаторів створення Військово-
революційного комітету, що підготовив та здійснив жовтневий переворот. Взяв участь у підготовці II з'їзду 
Рад. У першому радянському уряді - Раді Народних Комісарів обіймав посаду комісара іноземних справ. 
Очолював російську мирну делегацію у Бресті (див. Берестейський мир 1918). Відмовився підписати 
мирний договір з Німеччиною, висунувши гасло: “Ні миру, ні війни, а армію розпустити”, мотивуючи своє 
рішення тим, що підписання такого миру буде зрадою світовій революції. З березня по вересень 1918 
виконував обов'язки голови Вищої військової ради республіки, а в 1918-25-нарком військових справ, голова 
Реввійськради республіки. Відіграв значну роль у формуванні Червоної армії, застосовуючи як головні 
методи військового будівництва адміністрування та репресії щодо командного і рядового складу. У 1920 Т., 
залишаючись на попередніх постах, був деякий час наркомом шляхів сполучення. Саме у цей період 
намагався втілювати ужиття модель т. зв. мілітаристського соціалізму, в основі якого лежала вимога 
перетворення країни у гігантську військову казарму. У часи революції та громадянської війни висунувся як 
другий (після Леніна) найвизначніший лідер більшовицького уряду. Після смерті Леніна був одним з 
найзапекліших противників Й.Сталіна і найвірогіднішим претендентом на лідерство партії та керівництво 
державою. У 1926 суперництво між Т. та Й.Сталіним завершилося послабленням впливу Т. у партійних 
структурах, зняттям його з вищих державних посад та проголошенням “троцькізму” - ворожою ВКП (б) і 
радянській державі течією. У листопаді 1927 рішенням ЦК і ЦКК ВКП (6) Т. був виключений із партії і 
висланий в Алма-Ату. У січні 1929 Т. депортований за межі СРСР, а в 1932 позбавлений радянського 
громадянства. До 1933 Т. жив на Принцевих островах поблизу Стамбула, потім перебрався до Франції, а 
31935—37 перебував у Норвегії. У 1937 оселився у Мексиці в м. Кайокан. У період третьої еміграції Т. 
вдалося створити групи своїх прибічників у багатьох країнах світу, які в 1938 об'єдналися у IV Інтернаціонал. 
Головною метою IV Інтернаціоналу проголошувалося поширення комуністичної революції у всьому світі та 
“відродження” СРСР, очистивши його від влади бюрократії. У політичній діяльності Т. цього періоду 
центральне місце займала боротьба проти сталінізму. За особистим дорученням Й.Сталіна НКВС 
організував убивство Т., яке здійснив іспанець Рамон Меркадер. 

Значна частина життя і діяльності Т. була пов'язана з Україною: тут минули його дитинство й частина юності, 
як професійний революціонер, він деякий час проживав у Києві, а перебуваючи в еміграції у 1907-17, 
дописував до газети “Киевлянин”. Однак українське національне життя було йому чуже; за свідченням 
деяких західних істориків, ненавидів буквально все українське, пов'язуючи його з контрреволюційним 
селянством. Як нарком військових справ та голова Реввійськради, відіграв значну роль у ліквідації 
української державності та встановленні більшовицького режиму в Україні. Вороже ставився до українізації 
Під час боротьби за владу між Й.Сталіним та Т. більша частина більшовицького партійного керівництва в 
Україні стала на бік першого, оскільки на чолі КП(б)У та уряду стояли безпосередні висуванці Сталіна - 
Каганович і Чубар. Українська інтелігенція теж вороже поставилася до троцькістської опозиції, пам'ятаючи 
роль її лідера в розгромі Української революції, його “антиселянську” поставу та ворожі висловлювання 
щодо політики українізації. Незважаючи на слабкість троцькістської опозиції в УСРР, під час хвилі 
політичних репресій 1937-38 значна частина керівників більшовицької партії та державних органів в Україні 
(зокрема, Ю.Коцюбинський, Іван Голубенко та ін.) були заарештовані та репресовані за звинуваченням у 
приналежності саме до троцькістських організацій (т. зв. Українського троцькістського центру). У березні 
1937 П.Постишева усунено від влади (згодом розстріляли) за втрату пильності й надання троцькістам 
притулку в республіканській партійній організації. Згідно із заявою ДПУ, в січні 1937 троцькістські групи 
нібито існували в усіх великих українських містах. Уже в еміґрації в 1939 Т. несподівано виступив із серією 
статей, у яких висловлювався за надання політичної самостійності радянській Україні. У 1920-30-х роках 
існували малочисельна група соціалістів, яка стояла на засадах троцькізму, в Галичині та невелика фракція 
серед українсько-канадських комуністів, що видавала в 1933-38 газету “Робітничі вісті” й переклала кілька 
творів Т. Відродження троцькізму пов'язане з діяльністю у 1970 групи молодих українських інтелектуалів у 
Канаді (Богдан Кравченко), які дописували про Україну до різних троцькістських видань, передруковували 
окремою брошурою статті Т. про політичну самостійність Української РСР (Trotsky L. For a Free Independent 
Soviet Ukraine. Toronto.). 

Я. Малик, Д. К. (Львів). 

ТРОЦЬКИЙ МИКОЛА - (рр. н. і см. невід.) -український військовий діяч, генерал-хорунжий. У роки Першої 
світової війни 15114-18-командир піхотного батальйону на Румунському фронті. В українській армії-з кін. 
1917. Командував сотнею Кінно-гайдамацького куреня ім. Кармалюка, сформованого на Поділлі. Курінь Т. 
воював із збільшовиченими частинами російської армії у р-ні Кам'янця-Подільського. У квітні 1918 частини 
було перекинуто до Харкова. За Гетьманату - курінь під командуванням Т. перебував у складі Запорозької 
дивізії (пізніше - корпусу), згодом розгорнуто у полк. Командиром полку призначено Т. Влітку 1918 Т. у складі 
військової місії виїжджав до Відня у справі звільнення військовополонених українців. Під час 



антигетьманського повстання виступив на боці Директорії УНР. Призначений командиром 3-ї ім. Кармалюка 
бригади Армії УНР. Після інтернування частин Армії УНР у Польщі перебував у таборі Пйотркува. Дальша 
доля невідома. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ТРОЩИНСЬКИЙ ДМИТРО ПРОКОПОВИЧ (1754 - 1829) - державний діяч Російської імперії, меценат 
української культури. Походив з українського старшинського роду Трощинських. Син військового товариша 
Прокопія Трощинського. Після закінчення Києво-Могилянської академії служив у Малоросійській колегії м. 
Глухові. У 1773 - гадяцький полковий писар. Наприкін. російсько-турецької війни 1768-74 відряджений у 
Молдову в розпорядження командувача окремого корпусу князя М.Рєпніна для виконання секретарських 
обов'язків. Перебував на цій посаді 13 років, доки М.Рєпнін був російським послом у Стамбулі, 
Смоленським, а потім Псковським генерал-губернатором. З 1784 - керуючий справами канцелярії графа 
О.Безбородька, згодом - член Головного поштового управління у званні статс-секретаря. У 1793 
призначений статс-секретарем Катерини II. Отримав у власність містечко Кагарлик на Київщині, а згодом - 
великі земельні володіння на Полтавщині, Київщині та Воронежчині. За Павла/став сенатором. На поч. 
царювання Олександра І призначений членом Державної Ради. У 1802-06 - міністр уділів. Деякий час 
перебував у відставці, жив у своєму маєтку в с. Кибенцях Миргородського повіту Полтавської губ. У 1812-14 
- полтавський губернський предводитель дворянства. Завдяки підтримці Т. у Ніжинському ліцеї навчався 
М.Гоголь. У 1814-17 - міністр юстиції Російської імперії. 31817-у відставці. Т. був шанувальником української 
старовини. У Кибенцях заснував приватний театр, кілька творів для якого написав Гоголь-Яновський, - 
батько М.Гоголя. У м. Кагарлику Т збудував палац, створив бібліотеку і висадив великий парк. Зібрана Т. 
багата бібліотека після його смерті була розпродана, частина бібліотеки і папери з його особистого архіву в 
1833 були передані його племінником цареві Миколі 1. Т. надавав підтримку діячам української науки, 
літератури та мистецтва -Я.Марковичу, В.Ломиковському, В.Капністу, В.Гоголю, В.Боровиковському, 
А.Веделкпа ін. Т. став одним з ініціаторів видання у 1798 “Енеїди” І.Котляревського. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ТРОЩИНСЬКИЙ СТЕПАН (рр. н. і см. невід.) - державний і військовий діяч Гетьманщини. Племінник 
І.Мазепи. Засновникукраїнського старшинського роду Трощинських. У 1690-97 обіймав ранг господаря 
Гадяцького замку. У 1697-1704 - обозний Гадяцького полку, а в 1704-08 - гадяцький полковник. Був 
одружений з дочкою полковника охочекомонного полку Іллі Новицького Марією. Мав двох синів - Андрія та 
Івана. Обидва були бунчуковими товаришами. Прадід Д. Трощинського. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ТРОЯК (тригрошовик) - польська срібна, а згодом білонна і мідна монета, номінальною вартістю 3 гроші. 
Вперше запроваджена у 1528 королем Сигізмундом І Старим. Вміст чистого срібла у цих монетах складав 
2.31 г. Найбільш масовою емісія Т. була під час правління короля Сигізмунда III Вази, коли ці монети стали 
популярним номіналом грошового ринку в українських землях. У 18 ст. Т. став спочатку білонною, а потім 
мідною монетою. 

Р. Шуст (Львів). 

ТРУБЕЦЬКОЙ ОЛЕКСІЙ МИКИТОВИЧ (р. н. невід. - п. 1680) - московський державний і військовий діяч, 
дипломат, князь (з 1645). У 1646-62 очолював прикази - Сибірський, Казанського палацу та Полкових справ. 
У березні 1654 брав участь у переговорах з гетьманським урядом про умови укладення українсько-
московського військово-політичного союзу. Під час московсько-польської війни 1654-57 і 1654-55 очолював 
південне угруповання московських військ, вів воєнні дії з польською армією у р-ні Луцька. У 1656 брав участь 
у здобутті Юр'їва (Дерпт, сучасн. Тарту, Естонія) під час московсько-шведської війни. У 1659-60 командував 
московськими військами, що діяли в Україні. У червні 1659 очолювана Т. і Г.Ромадановським московська 
армія була розгромлена українськими військами під командуванням гетьмана І.Виговського у Конотопській 
битві 1659. У жовтні 1659 Т. оточив своїми військами козацьку раду в Переяславі й примусив новообраного 
гетьмана Ю.Хмельницького підписати Переяславські статті 1659. Хрещений батько Петра І. 

І. Підкова (Львів). 

ТРУВОР - один з братів князя Рюрика. За літописною легендою, поданою у “Повіст временних піт”, у 862 
прийшов разом з Рюриком і Синеусом у землі ільменських слов'ян і протягом двох років правив у Ізборську. 
Реальність існування Т., як і другого брата Синеуса, тривалий час піддавалася сумніву. Деякі історики 
висловлювали припущення, що Т. і Синеуса не існувало, а відомості про них - наслідок неправильного 
перекладу літописцем слова “thru waring” (шведськ. - вірна дружина) як власного імені. В останній час 
історичність Т., як і Синеуса, визнається більшістю дослідників. 

О. Щодра (Львів). 

ТРУДОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ (Конгрес трудового народу України; Веукраїнський трудовий конгрес) - 
вищий тимчасовий законодавчий орган Української Народної Республіки у період Директорії УНР. 
Скликаний Директорією з метою організації влади в Україні та визначення форми державного правління 
після повалення влади гетьмана П.Скоропадського. Проходив у Києві 23-28.1.1919. У грудні 1918 на нараді 



членів Директорії УНР і представників політичних партій з метою ефективної боротьби з більшовиками було 
запропоновано покласти в основу організації влади т. зв. “трудовий принцип”, за яким влада на місцях мала 
належати радам робітників, селян і трудової інтелігенції. У Декларації Директорії УНР пропонувалося 
скликати Конгрес трудового народу України як найвищий орган влади в Україні. Проведення виборів до 
Конгресу регламентувалось спеціальною Інструкцією Директорії УНР від 5.1.1919. Вибори мали відбуватися 
по куріях (від робітників, селян та “трудової інтелігенції”). Виборче право надавалось усім громадянам УНР 
віком від 21 року, крім позбавлених громадянських прав у судовому порядку і військовиків республіканської 
армії. До Конгресу мали бути обрані 593 делегати. З них від Київщини (67 делегатів), Поділля (59), 
Харківщини (65), Херсонщини (52), Волині (60), Чернігівщини (54), Полтавщини (58), Катеринославщини (46), 
Таврії (18) Холмщини, Підляшшя, Поліської округи (19), Західно-Української Народної Республіки (65); від 
професійних організацій: Всеукраїнського залізничного з'їзду (20); Всеукраїнського поштового з'їзду (10). 

Із 528 делегатів ТКУ, що мали бути обрані на території УНР, 377 - селяни, 118 - робітники, 33 - представники 
“трудової інтелігенції”. Головою виборчої комісії призначено А.Лівицького. Вибори вибувалися 12-15.1.1919. 
На території Західно-Української Народної Республіки через воєнні дії на українсько-польському фронті (див. 
Українсько-польська війна 1918-19) вибори до ТКУ не проводились. 22.1.1919 у Києві відбулося урочисте 
проголошення злуки ЗУНР з УНР, в якому взяла участь делегація Української Національної Ради ЗУНР-ЗО 
УНР 1918-19 у кількості 36 осіб під головуванням заступника Президента УНРади Л.Бачинського. Директорія 
звернулась до галичан з проханням, щоб уся делегація УНРади взяла участь у роботі ТКУ як 
представництво від Західної України, на що було дано згоду. Заплановане на 19.1.1919 відкриття ТКУ через 
неприбуття до Києва частини делегатів було перенесено. ТКУ розпочав роботу 23.1.1919 в приміщенні 
оперного театру. На момент відкриття Конгресу прибуло 400 делегатів (згодом - ще частина делегатів). До 
ТКУ обрано всіх членів Директорії УНР, крім С.Петлюри, котрий як представник військової влади не 
виставляв своєї кандидатури. Охорону Конгресу забезпечував відділ січових стрільців. У склад колегіальної 
президії ТКУ увійшли: від найчисельнішої фракції Селянської спілки і Української партії соціалістів-
революціонерів Д.Одрина, від українських соціал-демократів -С.Вітик, від галицьких партій - Т.Старух. На 
пленарних засіданнях почергово головували члени президії. До складу секретаріату ТКУ входили 
С.Бачинський (УПСР), В.Злотчанський (УСДРП), Л.Гаврилюк (російські есери), Вороний (УПСС), І. Біск 
(РСДРП). 23.1.1919 Конгрес затвердив ухвалу Української Національної Ради ЗУНР та Універсал Директорії 
УНР про об'єднання УНР і ЗУНР в одну державу. На наступних пленарних засіданнях ТКУ заслухав звіти 
Директорії (виступ В.Винниченка)-, уряду (виступ В.Чехівського), Головного отамана С.Петлюри. Основні 
дискусії та редакційна робота розгорнулися у Конвенті сеньйорів, який складався з представників фракцій, 
та на засіданнях тимчасових комісій і фракцій. У ході роботи конгресу більшість делегатів висловилася 
проти встановлення в Україні радянської форми правління. 

28.1.1919 делегати Конгресу схвалили текст резолюції про владу, внесеної С.Бачинським (узгоджений з 
делегацією ЗО УНР, більшістю фракції УПСР та Селянської спілки) як проект тимчасової конституції 
України. В цьому документі оголошувалось про вимушене тимчасове припинення діяльності Конгресу через 
наступ російських військ на Київ. До наступної сесії Конгресу верховна влада і оборона держави доручались 
Директорії УНР, доповненої представником від Наддністрянської України (Галичини, Буковини і Закарпаття; 
до складу Директорії увійшов Президент УНРади ЗУНР Є.Петрушевич). Закони, видані Директорією УНР, 
мали затверджуватись найближчою сесією Трудового конгресу. Виконавча влада мала належати Раді 
народних міністрів, яка призначалася Директорією і була підзвітна Трудовому конгресу (на час перерви 
засідань Директорії УНР). У документі зазначалася необхідність створити комісії з контрольними функціями 
для розробки законопроектів до наступної сесії Трудового конгресу. Склад комісій мав обиратися на підставі 
пропорційного представництва від фракцій Конгресу (1 представник від 15 делегатів). 

З метою закріплення демократичного ладу в Україні ТКУ висловився за підготовку “закону для виборів 
всенародного Парламенту Незалежної Соборної Української Республіки”. Владу на місцях було доручено 
здійснювати урядовим уповноваженим, що мали діяти під контролем місцевих Трудових рад, обраних 
пропорційно з представників селянства і робітництва. Окремо в універсалі підкреслено потребу негайної 
всенародної боротьби за самостійну УНР проти інтервенції радянської Росії. ТКУ затвердив Універсал “До 
українського народу”, ноту “До народів світу”, в якій заявлено право українського народу бути 
представленим на Паризькій мирній конференції 1919-21, та протест проти російського більшовицького 
наступу на Україну, відозву до армії УНР. Ухвалена більшістю ТКУ резолюція згодом була опублікована як 
“Закон про тимчасову владу в Українській Народній Республіці” за підписами Вітика і Бачинського. Для 
підготовки законопроектів до наступної сесії Конгрес обрав ЗО депутатів, котрі 29.1.1919 розділились по 6 
комісіях: комісія оборони (10 осіб, голова-Мацюк); земельна комісія (12 осіб, голова - Петренко); бюджетна 
комісія (6 осіб, голова - Чайківський); комісія закордонних справ (8 осіб, голова -Л.Бачинський); харчова 
комісія (9 осіб, голова - Мельник); культурно-просвітня комісія (10 осіб, голова - Вировий). Після відступу 
Директорії УНР і уряду з Києва внаслідок більшовицького наступу комісії ТКУ проводили засідання та брали 
участь у спільних нарадах Директорії УНР та Ради Міністрів у Вінниці, Рівному, Кам'янці-Подільському. 
Протягом весни-літа 1919 комісії ТКУ поступово втрачали вплив на державне життя УНР. 11.7.1919 у 
Кам'янці-Подільському на спільній нараді членів комісій (бл. 10 осіб) під головуванням С.Вітика була 
прийнята постанова про припинення їхньої роботи. 

В. Задунайський (Донецьк). 



ТРУДОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНИ (ТКУ) -політична партія, що існувала в Україні у 1993-96. Створений у 1993 
за ініціативою українського політика А.Матвієнка. У вересні 1993 ТКУ було зареєстровано Міністерством 
юстиції України. У час заснування спирався на центр “Справедливість”, Союз підприємців, Спілку 
співробітництва. На виборах 1994 ТКУ не отримав жодного місця у Верховній Раді України. До складу 
парламенту не потрапив і лідер партії. ТКУ налічував бл. 5200 членів у 17 обласних осередках. Первинні 
організації (за місцем проживання) об'єднуються в районні та міські, а вони, у свою чергу, в обласні та 
кримську республіканську організацію. Вищим партійним органом був з'їзд, який (скликався не рідше одного 
разу на два роки). З'їзд обирав Раду ТКУ та контрольну комісію. Рада ТКУ організовувала всю роботу у 
період між з'їздами. Рада ТКУ обирає політвиконком, координаторів. Головою Політвиконкому було обрано 
А.Матвієнка (голова Вінницької обласної державної адміністрації). З моменту свого заснування ТКУ зайняв 
конструктивну центристську позицію у політичному спектрі України, заявивши про себе як про “партію 
власників, здатною стати політичною базою українських реформ”. 

ТКУ вдалося об'єднати навколо себе багатьох відомих політиків, урядовців, бізнесменів. ТКУ виступав за 
побудову демократичного, справедливого, солідарного суспільства, в основу розвитку якого покладено 
загальнолюдські цінності. На відміну від консервативної моделі ринку, до якої схиляється значна частина 
партій України, ТКУ відстоював принцип соціально-регульованих ринкових відносин через поєднання 
ефективної ринкової економіки з активною соціальною політикою держави. У галузі міжнаціональних 
взаємин ТКУ виступив за повагу до прав та інтересів представників усіх національностей і національно-
етнічних груп. У зовнішній політиці ТКУ не підтримував прийняття Україною статусу постійно нейтральної 
держави. Здекларувавши свою прихильність до соціально-ліберальної ідеології, ТКУ зблокувався з Партією 
демократичного виродження України в рамках об'єднання “Нова Україна”, сформувавши політичне ядро 
останньої. 24.12.1996 ТКУ та ПДВУ на об'єднавчому з'їзді центристських сил проголосили про розпуск своїх 
партій і утворення на їх основі Народнодемократичної партії (НДП). 

Ю. Шведа (Львів). 

ТРУТЕНКО ВАЛЕНТИН МАКСИМОВИЧ (12.3.1881-30.1.1953)-український військовий діяч, генерал-
хорунжий. Н. у м. Звенигородці на Київщині. Закінчив Володимирський Київський кадетський корпус, у 1901 - 
Київське піхотне юнкерське училище, пізніше -Миколаївську академію Генерального штабу. У роки Першої 
світової війни 1914-18 - на Західному фронті. У 1916- командир 175-го піхотного Батуринського полку, 
підполковник. Після Лютневої революції 1917- організатор українського військового з'їзду Західного фронту у 
Ризі, здійснював українізацію частин 12-ї російської армії. У листопаді 1917 очолив і привів на Чернігівщину 
зукраїнізований Батуринський полк, який взимку 1918 брав участь у боях з більшовицькими військами. За 
Гетьманату командував частинами на Катеринославщині й Черкащині. Під час антигетьманського повстання 
виступив на боці Директорії УНР. Був призначений начальником Могилів-Подільської юнацької школи. З 
грудня 1919- помічник командира 3-ї Залізної дивізії, а під час Першого зимового походу 1919-20 виконував 
обов'язки командира. Учасник боїв на більшовицькому фронті восени 1920. З листопада 1920 перебував 
серед військовиків інтернованих частин Армії УНР у Польщі, начальник Спільної юнацької школи (1922). У 
1924 після ліквідації таборів виїхав у Німеччину, де приєднався до угруповання гетьмана П.Скоропадського. 
Обирався отаманом Українського вільного козацтва, був військовим аташе гетьманського екзильного уряду 
в Німеччині. Після Другої світової війни деякий час перебував у німецькому таборі Міттенвальді. У 1948 
емігрував у Чилі. Помер у Сант-Яго. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ТРУТОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ (28.1(9.2)1826 - 17(29).3.1893) -український художник і 
графік. Н. у Курську (Росія). Виховувався у родинному маєтку в с. Полівці на Харківщині (тепер Охтирського 
р-ну Сумської обл.). Навчався у Петербурзі. У 1845-49 - вільнослухач Петербурзької академії мистецтв, з 
1860 - академік. У 1871-81 - інспектор Московського училища живопису, скульптури і архітектури. 
Співпрацював як художник-графік у багатьох періодичних виданнях (“Русский худ. листок”, журнал “Искра”). 
Ілюстрував твори українських і російських письменників, зокрема Гоголя (альбом літографій до “Вечорів на 
хуторі поблизу Диканьки”; 1874), Т.Шевченка (до біографії, 1885, “Гайдамаків”, 1886), Марка Вовчка (1860), 
О.Пушкіна, М.Лермонтова, І.Крилова (1864). У 1861-62 разом із Л.Жемчужниковим, І.Соколовим, 
О.Бойдеманом, В.Верещагіним подав свої малюнки до “Живописної України”. Автор полотен “Хоровод у 
Курській губернії” (1860), “Колядки у Малоросії” (1864), “Переселенці в Курській губернії” (1864), 
“Сорочинський ярмарок” (1872), “Білять полотно” (1874), “Кобзар надДніпром” (1875), “В місячну ніч” (1881), 
“Весільний викуп” (1881), “Хворий” (1883). Помер у с. Яковлівці (тепер Обоянського району Курської обл., 
Російська Федерація). Твори Т. зберігаються у Музеї українського мистецтва в Києві, Третяковській галереї у 
Москві. 

ТРУШ ІВАН ІВАНОВИЧ (17.1.1869 -22.3.1941) - український живописець і громадський діяч. Н. у с. 
Висоцькому (тепер Бродівського р-ну Львівської обл.). З 1881 вчився у Бродівській гімназії. У 1891 вступив у 
Краківську академію красних мистецтв, де навчався у польського майстра Вигулковського, згодом - у 
відомого пейзажиста Я.Станіславського. Був членом товариства “Громада”. Після закінчення у 1897 академії 
Т. переїхав до Львова. У 1898 очолив перше об'єднання художників Галичини “Товариство розвою руської 
штуки”. У 1905 разом з М.Грушевським заснував Товариство прихильників українського письменства, науки і 
штуки, яке відіграло важливу роль у популяризації та пропаганді українського мистецтва. Підтримував 



дружні стосунки з В.Стефаником та І.Франком. Своєю творчістю Т, розпочав відродження галицького 
малярства. Поступово утвердився як художник-реаліст, прекрасний пейзажист, майстер психологічного 
портрета та побутового жанру. Майже щороку їздив у Карпати, подорожував по Україні, Криму (1901, 1903), 
в Італії (1902, 1908), Єгипті й Палестині. У 1900 їздив у Київ, де познайомився з Лесею Українкою. Т. - автор 
бп. 250 великих полотен, переважно пейзажів. Серея них - “Могила Тараса Шевченка у Канові” (1900), “Захід 
сонця в лісі” (1904), “Дніпро біля Києва” (1910), “Полукіпки під лісом” (1919); цикли картин: “Квіти”, “Луки і 
поля”, “Сосни”, “Італійські пейзажі”, “В обіймах снігу” (1925), “З життя пнів” (1929); пейзажі з архітектурними 
мотивами “Лавра у Києві” (1901), “Михайлівський собкор”, “Андріївська церква в Києві”; створив цілий ряд 
пейзажів Італії, Єгипту, Палестини з характерними для цих країн рисами архітектури тощо. Великою 
заслугою Т. є створення ним цілої галереї портретів його сучасників - І.Франка (1897), В.Стефаника (1897), 
М.Драгоманова (1897), Лесі Українки (1900), М.Лисенка (1900), І.Нечуя-Левицького (1900), М.Грушевського, 
Б.Грінченка, П.Житецького (1900) та ін. (всього бл. 350 портретів). Т. став ініціатором проведення першої 
всеукраїнської художньої виставки у Львові в 1905. Перша персональна виставка творів Т. відбулася у 1899, 
брав участь у виставках українських і польських митців у Києві, Кракові, Варшаві, Лондоні, Відні, Софії. 
Найбільші колекції полотен митця зберігаються у львівських музеях - Національному музеї та І.Труша, є 
також у музеях Києва, Харкова, Одеси, Ужгорода та ін. міст України. На поч. 20 ст. Т. розгорнув багатогранну 
діяльність як літературно-художній критик і публіцист. Літературна спадщина Т. становить понад сотню 
статей з літературознавства, історії і теорії мистецтва. Друкувався у журналах “Літературно-науковий 
вісник”, “Будуччина”, “Ruthenische Rundschau” (Відень), газетах “Діло”, “Зоря” та ін. виданнях. На поч. 1905 
спільно з композитором С.Людкевичем почав видавати перший у Галичині український мистецький 
щомісячник “Артистичний вісник”. Помер у Львові. Похований на Личаківському кладовищі. 

Т.Галайчак (Львів). 

ТУГАЙ-БЕЙ  (р.н. невід-п. червень 1651) - видатний кримсько-татарський полководець і політичний діяч. 
Походив з одного з чотирьох впливових родів Кримського ханства - роду Аргін. Звання бея (князя) Тугай-
мурза (шляхтич) отримав як керівник перекопського санджаку (округу). Перекопським беєм став між 1642 і 
1644 (за правління хана Мухамеда-Гірея IV). Посада Т.-б. була однією з важливих посад у ханстві, оскільки 
на нього покладалися обов'язки з прикордонного захисту держави. Єдиний серед беїв мав хоругву і 3-
тисячний загін особистої гвардії. Йому підпорядковувався гарнізон Перекопу та підрозділи прикриття (15 тис. 
чол.), а також ногайські орди: Єдичкульська, Перекопська, Очаківська та Буджацька. На думку О.Прицака, 
познайомився з Б.Хмельницьким під час його перебування у татарському полоні (1620-22), що згодом 
відіграло важливу роль в укладанні та реалізації українсько-татарського союзу 1648 проти Польщі. У серед. 
квітня 1848 Т.-б. за наказом хана Іслама-Гірея III на чолі 20-тисячного загону (за ін. дан. - 6-тисячного) 
прибув на допомогу Б.Хмельницькому на Микитинську Січ. Татарська кіннота на чолі з Т.-б. і українська 
армія під командуванням Б.Хмельницького спільно билися проти польського коронного війська у 
Жовтоводській битві 1648 і Корсунській битві 1648. У 1648 Т.-б. брав участь в облозі Львова (вересень-
жовтень) та Замостя (грудень), а також у Берестецькій битві 1651, під час якої і загинув. Кримсько-
татарське військо, зокрема, очолюване Т.-б., відіграло важливу роль у перемогах Б.Хмельницького, 
татарська кіннота ліквідувала польську перевагу в кавалерії. Поєднання козацької піхоти і татарської кінноти 
створило оперативно-тактичну перевагу української армії над польською у цих битвах, оскільки після 
переходу на бік повстанців реєстровців польське командування не мало піхоти, рівноцінної козацькій, і для 
оборонних дій було змушене спішувати свою кінноту. У складі української армії татарська кіннота, 
очолювана Т.-б., виконувала функції передового загону (у похідних порядках) та авангарду (у бойових 
порядках), а також здійснювала завдання у проведенні тактичної розвідки. Крім того, на прохання 
Б.Хмельницького і за згодою кримського хана Іслама-Прея III, Т-б. влітку 1648 та весною 1649 перебував з 
15-тисячним військом на кочів'ях біля Дніпра (на Синіх Водах), виконуючи функції резерву української армії. 
Відносини між Б.Хмельницьким і Т.-б., за дан. деяких джерел, були дружніми. Зокрема, відомі слова 
Б.Хмельницького: “...Тугай-бей близький мені є, він мій брат, моя душа...”. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ (21.1.1865-22.1.1919; за ін. дан.-20.1.1865 -21.1.1919) - 
український учений-економіст, політичний діяч. Н. у с. Солоному Куп'янського повіту Харківської губ. у 
дворянській родині. Навчався у гімназіях Києва та Харкова У 1884 вступив на фізико-математичний відділ 
Харківського ун-ту, який закінчив екстерном у 1888. У 1892 стажувався в Англії. Займався науковою 
діяльністю з окремих проблем економічної теорії: кон'юнктури, кооперації, обгрунтування періодичності 
кризових явищ. Читав лекції з економіки у вищих навчальних закладах Петербурга та Москви. З 1906 був 
головним редактором журналу “Вестник кооперации”, згодом редагував серійне видання “Новые идеи в 
економике” (вийшло 5 випусків). У ранній період своєї діяльності захоплювався ідеями “легального 
марксизму”, однак на поч. 20 ст. відмовився від попередніх поглядів. Належав до партії кадетів. У 1901-05 
жив на Полтавщині, співпрацював із земськими установами. У 1917 переїхав до Києва. Вступив до 
Української партії соціалістів-федералістів. У період Української революції брав активну участь у 
формуванні українських фінансових інституцій. 3.9.1917 призначений генеральним секретарем фінансів 
Української Центральної Ради. Перебуваючи на цій посаді, деякий час жив у Петрограді, а в середині грудня 
подав у відставку. Т.-Б. був автором декларації Генерального секретаріату УЦР-УНР “Економічна 
політика” (30.8.1917). З липня 1918- редактор журналу “Українська кооперація”, до якого писав статті 



українською мовою. Був головою на установчому з'їзді Центрального українського кооперативного комітету 
(1-3.9.1918). На поч. жовтня 1918 очолив його керівний орган - Раду. У 1917-18- професор Державного 
українського університету в Києві. В липні-вересні 1918 працював у комісії з вироблення законопроекту про 
заснування Української академії наук. З 22.11.1918-дійсний член УАН, на поч. 1919 очолив соціально-
економічний відділ академії. Організатор Українського кооперативного інституту. У період Директорії УНР 
входив до складу спеціальної комісії, яка розробляла проект проведення грошової реформи. У січні 1919 
призначений радником з економічних питань делегації УНР на Паризькій мирній конференції 1918-19. Помер 
раптово у поїзді, по дорозі до Парижа, на станції Затишок поблизу Одеси. Похований в Одесі. Т.-Б. - автор 
праць з економічної теорії (“Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на 
народную жизнь”, 1894; “Русская фабрика в прошлом и настоящем”, 1898; “Бумажные деньги и металл”, 
1917), історії економічних доктрин (“Очерки по истории политической экономии”, 1901-02; “Очерки по 
новейшей истории политической экономии”, 1903,1915; “Теоретические основы марксизма”, 1905 та ін.), з 
теоретичних засад кооперативного руху (“Социальные основы кооперации”, 1916, 1919; “Кооперація, її 
природа і мета”, 1919; “О кооперативном идеале”, 1918), підручників (“Основы политической экономии”, 
1907, 1919, 1924), біографічних нарисів (“Прудон, его жизнь и деятельность”, 1891; “Д.С.Милль, его жизнь и 
учено-литературная деятельность”, 1892). У 1914-16 разом з М.Грушевським, Ф.Вовком, М.Ковалевським, 
А.Кримським, О.Шахматовим брав участь у підготовці енциклопедичного довідника “Украинский народ в 
его прошлом и настоящем”. 

О. Павпишин (Львів). 

ТУКАЛЬСЬКИЙ-НЕЛЮБОВИЧ ЙОСИФ (р. н. невід. - 26.7.1675; за ін. дан. 1676) -Київський православний 
митрополит (1663-75). У молодому віці прийняв чернечий постриг. З 1654 - архімандрит Ліщинського 
монастиря і старший Віденського Святодухівсько-го монастиря. З серпня 1661 - єпископ могилівський. 
Невдовзі переїхав до Чигирина, де був у 1663 (за ін. дан. - 1664) обраний на Київський митрополичий 
престол. Поряд з Т-Н. на митрополичий престол претендували єпископ Мефодій (Филимонович), кандидат 
московського уряду, а також перемишльський єпископ Антоній Винницький, що користувався підтримкою 
гетьмана П.Тетері. У зв'язку з цим Т.-Н. фактично керував лише частиною митрополії, бо західними 
єпархіями управляв А.Винницький. Виступав проти втручання польського уряду в українські церковні справи, 
за що у червні 1664 ув'язнений у Марієнбурзькій фортеці в Пруссії. Звільнений у 1667 (за ін. дан. - у 1666). 
Деякий час перебував у Вільно та Могилеві, а згодом повернувся до Чигирина. Дворічне перебування у 
польському ув'язненні сприяло зростанню авторитету Т.-Н. у середовищі православного духовенства, 
козацтва та української шляхти. Незважаючи на існування місцеблюстителя митрополичого престолу 
Мефодія Филимоновича (згодом - Л.Барановича), Т.-Н. продовжував вважатися Київським митрополитом і 
переважно самостійно вирішував усі питання церковного життя. За підтримки гетьмана П.Дорошенка 
6.3.1668 (за ін. дан. -1670) отримав благословення від Константинопольського патріарха. Похований у 
Троїцькому чоловічому монастирі. Згодом прах Т.-Н. було перенесено до Лубенського Мгарського 
монастиря. 

Р. Шуст (Львів). 

ТУЛУБ ЗІНАЇДА ПАВЛІВНА [16(28).11.1890-26.9.1964] - українська письменниця. Н. у Києві в родині 
відомого київського адвоката. Дитячі роки минули у містечку Брацлаві Подільської губернії і в Таганрозі, куди 
її батька переводили по службі. У 1904 родина повернулася до Києва. У 1904-09 навчалася у Київській 
жіночій гімназії, а в 1909-17 на слов'янсько-російському відділенні історико-філологічного ф-ту Вищих 
жіночих курсів. Займалася науково-дослідницькою роботою. За працю “Погляди М.В.Гоголя на проблеми 
мистецтва в світлі західноєвропейських та російських філософських теорій першої пол. 19 ст.” їй було 
надано вчений ступінь кандидата філологічних наук і залишено при Київському ун-ті для підготовки до 
професури. Через матеріальні труднощі змушена припинити наукову діяльність. У 1919 деякий час керувала 
лекторською секцією в політуправлінні Київського військового округу, в Одеському губернському 
військкоматі, пізніше працювала на різних посадах у радянських установах. Літературну діяльність 
розпочала у 1916. Спочатку писала, під впливом батька, російською мовою поезії, а згодом прозові твори. У 
1916 в популярному ліберальному журналі “Вестник Европы” було опубліковано повість “На перепутье”. Під 
впливом подій Української революції розпочала писати українською мовою. Працювала в галузі 
кінодраматургії, написала кілька сценаріїв для ВУФКУ, збирала матеріали для більш масштабних творів: 
“Гайдамаки”, “Джордано Бруно”, “Йоган Вюртемберзький” та ін. Працювала як перекладач з французької, 
німецької, російської мов. Здійснила переклади на російську мову творів М.Коцюбинського, Ю.Яновського, 
Г.Епіка, П.Качури та ін. Успіх Т. приніс роман “Людолови”. Зданий до видавництва “Молодий більшовику 
1933 перший том твору вийшов друком, “відредагований” відповідно до тодішніх ідеологічних вимог, на поч. 
1935. У 1937 надруковано другий том роману. У цьому масштабному і багатоплановому творі представлено 
широке історичне тло України 17 ст., соціальні, національні, релігійні суперечності й конфлікти цієї доби. У 
1937-56 Т. була репресована і відбувала заслання в Казахстані. Після повернення написала роман-хроніку 
“В степу безкраїм за Уралом” (1964) про життя Т.Шевченка на засланні, спогади “Моє життя”, оповідання для 
дітей “Заважалочка-допомагалочка”. Померла у Києві. 

М. Лабач (Львів). 

ТУЛЬЧИНСЬКА УПРАВА - філія Південного товариства декабристів. Створена в 1818 за ініціативою 



П.Пестеля, ад'ютанта кoмaндувача 2-ої російської армії, яка була розквартирована у Тульчині (тепер 
Вінницька обл.) після завершення війни з наполеонівською Францією. Спочатку Ту. була філією "Союза 
благоденства". У березні 1821 члени Ту. заснували Південне товариство декабристів, яке очолив П.Пестель. 
У 1823 після утворення Васильківської та Кам'янської управ Ту. стала головною управою Південного 
товариства. Членами Ту. були: П.Пестель, О.Юшневський, І.Аврамов, О. та М.Крюкови, В.Івашов, Ф.Вольф, 
О.Барятинський, М.Бестужев-Рюмін, М.Басаргін, С.Важковський, В.Раєвський, М. і П. Бобрищеви-Пушкіни. 
Члени Ту. виступали за повалення самодержавства та встановлення республіканського правління (причому 
після перевороту необхідно було встановити революційну диктатуру для здійснення перетворень у країні). У 
національному питанні члени Ту. притримувались поглядів П.Пестеля, який заперечував право неросійських 
народів імперії на самовизначення (крім поляків) та був противником перебудови Росії на федеративних 
засадах. Після арешту П.Пестеля і придушення повстання Чернігівського полку Ту. припинила своє 
існування. 

А. Пономаренко (Вінниця). 

ТУМАНСЬКИЙ ФЕДІР ЙОСИПОВИЧ (бл. 1757 - листопад 1810) - український письменник, перекладач і 
видавець. Н., можливо, у Глухові. У 1773 вступив до Кенігсберзького ун-ту, де вивчав право в Д.Лестока та 
філософію у Д.Бука. Був обраний членом Королівського прусського німецького т-ва. Бл. 1778 повернувся в 
Україну, У 1779 висунув проект влаштування у Глухові академічної книгарні та запропонував заснувати 
Академічне товариство як зародок Академії наук. За дорученням П.Рум'янцева розробив проект всебічного 
вивчення Лівобережної України, на основі якого складено “Топографічний опис” А.Шафонськогота “Опис” 
Д.Пащенка. Переїхавши до Петербурга, одержав посаду директора Державного позичкового банку (1789-
93). У 1789-87 видавав тижневики “Зеркало света” (ч. 1-6, разом з П.Богдановичем) та “Пекарство от скуки и 
забот”. У 1792-94 видавав журнал “Российский магазин”, де помістив ряд статей з історії України. Вперше 
видав Літопис Граб'янки (у другій, пізнішій ред.) під назвою “Летописец Малыя России” (1793, ч. 2-3), який 
став джерелом для праць Д.Бантиш-Каменського, М.Маркевича та ін. Вивчав історію Росії. Переклав на 
російську мову “Путешествие по разным провинциям Российской империи” П.Палласа (1786), видав праці 
першого російського африканіста М.Коковцева “Описание Архипелага и Варварийского берега” (1786) та 
“Достоверные известия о Алжире” (1787). Т написав оди на честь П.Завадовського і Г.Потьомкіна-
Таврійського. У жовтні 1779 був обраний чл.-кор. Петербурзької АН, з січня 1794 - чл.-кор. Королівського 
геттінгенського наукового товариства. Помер на хуторі Родіонівка Глухівсь-кого повіту. 

С. Білокінь (Київ). 

ТУМАНСЬКІ - дворянський рід, що походить від шляхтича Тимофія Ігнатовича Т. (р. н. невід, -п. 1710), 
який, ймовірно, походив з Правобережної України. Жив у Еорисполі. Серед інших представників роду: 
Василь Григорович Т. (бл. 1723 - 1809) - державний діяч Гетьманщини. Разом з Г.Кониським навчався в 
Київській академії. У 1750 - переяславський полковий писар. У 1751-62 старший військовий канцелярист, 
помічник генерального писаря А.Безбородька, у 1662-64 - останній генеральний писар Гетьманщини. Після 
скасування гетьманства став правою рукою П.Рум'янцева в Малоросійській колегії. Дійсний штатський 
радник (1779), Новгород-Сіверський віце-губернатор (1784-85). Йосиф Григорович Т. (бл. 1733 -1795) - 
український правник. Навчався в Київській академії. У 1764 керував похідною канцелярією при гетьмані 
К.Розумовському в Петербурзі. У 1871-82 - член Генерального суду, з 1783 -голова Новгород-Сіверської 
палати карного суду. Іван Григорович Т. (бп. 1740-бл. 1800) - обер-секретар сенату, приятель 
О.Безбородька. Навчався в Київській академії. У 1758-61 - у гімназії при Петербурзькій АН разом з 
О.Лобисевичем та С.Дівовичем. Служив у Герольдмейстерській конторі сенату. Переклав книгу “О 
воспитании девиц” Ф.Фенелона (1763, 1774) та дві статті Луї де Жокура з “Енциклопедії”. За поданням 
П.Рум'янцева переведений до Малоросійської колегії. Бл. 1778-79 брав участь в упорядкуванні 
Генерального архіву. У 1781 зробив подання до Петербурзької АН про заснування у Києві книгарні. У 1782 - 
київський губерніальний прокурор, 1791-95 - голова Київської палати цивільного суду. Михайло 
Васильович Т. (бл. 1758 - 1827) - член Малоросійської колегії (з 1778). Навчався у Кенігсберзькому ун-ті. 
Після ліквідації Малоросійської колегії працював у Комісії для впорядкування Генерального малоросійського 
архіву (1778-82). Віце-губернатор Олонецький (1795) та Костромський (1797), петербурзький цивільний 
цензор (1797-98). 

С. Білокінь (Київ). 

ТУПТАЛО ДИМИТРІЙ РОСТОВСЬКИЙ (світське ім'я - Данило Савич Туптало, Тупталенко; - 11.12.1651 - 
28.10 (8.11).1709) -український церковний діяч 17 ст., письменник-енциклопедист, проповідник. Н. у містечку 
Макарові на Київщині в козацькій родині. Початкову освіту отримав удома. З 1662 навчався у Києво-
Могилянській колеги. Учень відомого богослова Іоаникія Галятовського. У зв'язку із захопленням Києва у 
1665 поляками Т. змушений залишити навчання і повернутися додому. 9.7.1668 прийняв чернечий постриг у 
Києво-Кирилівському монастирі. 25.3,1669 Київський митрополит Й.Тукальський-Нелюбович висвятив його у 
сан ієродиякона. У Кирилівському монастирі перебував до 1675. Під час перебування у Густинсько-
Успенському монастирі архієпископа Лазаря Барановича 23.5.1675 висвячений у сан ієромонаха. 
Проповідував у Віленському Святодухівському та Слуцькому монастирях. На запрошення гетьмана 
І.Самойлови-ча у лютому 1679 повернувся в Україну. У 1684 за сприянням архімандрита Києво-Печерської 
лаври Варлаама Ясинського розпочав роботу над фундаментальною працею про Житія святих “Четьї-Мінеї”. 



Був ігуменом Максаківського Преображенського (1681-82), Миколаївського Батуринського (з 1682-83, 1686-
92), Києво-Кирилівського (1697), Чернігівського Єлецького Успенського (1797-99), Спаського Новгород-
Сіверського монастирів. На поч. 1701 Петро І запросив Т. до Москви, де 23.3.1701 був висвячений на 
митрополита Сибірського і Тобольського. 4.1.1702 призначений Ростовським митрополитом. Входив у групу 
українських ієрархів Російської православної церкви, очолювану митрополитом С.Яворським, котра 
боролася проти старовірів та ін. сект, що відкололися від церкви після реформ царя Олексія, однак не 
сприймала радикальніших реформ, пропонованих Петром І, особливо нову систему управління церквою 
(узаконювала царя над церковною організацією). Дбав про поліпшення духовного життя вірних своєї єпархії, 
видав два листи до священиків, закликаючи їх поліпшити стан справ у парохіях. Заснував школу на 200 
учнів у Ростові. Похований у Ростовському Свято-Яковлівському монастирі. 22.4.1757 канонізований. Т. - 
автор численних богословських праць, проповідей, літературних творів. Перша друкована праця - “Руно 
орошенное” (1680). Найвідоміший твір - велика збірка з чотирьох книг “Четьї-Мінеї” (1689-1705, багато разів 
перевидавалась). Серед ін. праць: “Вопросы и ответы краткие о вере”, “Розиск о раскольніческой бринской 
вере”, (1709), “Зерцало православного исповедения” (1805), “Поклонение Пресвятой Богородице”, “О 
причащении Святых Тайн”, “Алфавит духовный”, “Диарий” (щоденник за 1689-1703), “Каталог киевских 
митрополитов” та ін. 

Р. Шуст (Львів). 

ТУРАШ МИРОСЛАВ (Грабовський; 26.2.1910 - квітень 1939) - діяч Організації українських націоналістів. Н. у 
с. Ніжанковичах біля Перемишля. Навчався у гімназіях Перемишля і Дрогобича. У 1928-31 - провідник 
“Пласту” і “Сокола”. Член ОУН з 1929. У 1930 роках повітовий провідник ОУН Дрогобиччини, згодом - 
окружний провідник ОУН Стрийщини. З 1935 - член Крайової екзекутиви ОУН. У лютому 1939 Т. 
призначений на пост крайового провідника на Західноукраїнських землях. Внаслідок різниці поглядів на 
стратегію і тактику ОУН щодо подій у Карпатській Україні між проводом Українських націоналістів та 
Крайовим проводом намітилися серйозні суперечності. У квітні 1939 Т. як крайовий провідник їздив для 
зустрічей та консультацій з керівництвом ОУН. У Празі та Відні під час зустрічей з А.Мельником, 
Я.Барановським і Р.Ярим висловив невдоволення пасивною політикою офіційного керівництва ПУН. Т. було 
запропоновано викласти позицію Крайового проводу на II Великому зборі українських націоналістів у Римі. У 
квітні 1938 пропав безвісти, повертаючись у Галичину. 

К. Бондаренко (Львів). 

ТУРБАЇВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1789-93 -один із найбільших антикріпосницьких селянських виступів у 
Лівобережній Україні в 2 пол, 18 ст. Відбулося у селі Турбаях Градизького повіту Катеринославського 
намісництва (тепер Глобинського р-ну Полтавської обл.). Безпосередньою причиною повстання стала 
спроба селян добитися звільнення від кріпосної залежності. На поч. 18 ст. жителі села, яке вважалося 
вільним військовим селом, були козаками і належали до Миргородського полку. Згодом їх було насильно 
переведено у стан залежних селян. Селянські хвилювання виникли вже у 1776, коли село Турбаї було 
продано поміщикам Базилевським. Останні почали активно розвивати своє господарство, примушуючи 
селян відбувати повинності. Турбаївці не хотіли миритись із положенням кріпосних селян й активно 
домагались підтвердження свого козацького стану, звертаючись у місцеві й центральні адміністративні 
установи. У червні 1788 сенат прийняв рішення про визнання козацьких прав і привілеїв лише за 76 
турбаївськими родинами (у селі проживало бл. 2 тис. чол.), які ще у 1738 були переведені у козаки 
миргородським полковником В.Капністом. Ухвала сенату, яку турбаївцям було оголошено 5 (16). 1.1789, 
викликала невдоволення в частини селян, чиї козацькі права не були визнані. Селяни, вирішивши добитись 
волі власними силами, створили самоврядування за козацьким зразком на чолі з Назаром Оліфером 
(отаман), Григорієм Яструбенком (суддя) та Трохимом Довженком (писар) і відмовились виконувати 
панщину. Найважливіші питання вирішувались на загальному сході жителів села. Для врегулювання “справи 
про козацтво” і втихомирення селянського заворушення у село в травні 1879 прибули представники 
Голтвянського нижнього земського суду разом з військовою командою. Проте суд, під впливом поміщиків 
Базилевських, визнав козаками лише 29 турбаївців, до того ж з'ясувалося, що судді не мали і списка осіб, 
визнаних сенатом приналежними до козацького стану. 8(19).6. селяни висловили свої обурення проти такого 
рішення суду і за ініціативою селян Г.Ракші, С. і Л.Рогачків, М. і М.Пархоменків, Г.Величка, А.Бондаря та ін. 
розпочали збройне повстання. Повстанці роззброїли військову команду, розправились із Базилевськими і 
зруйнували їхню садибу та, заарештувавши суддів, добилися від них написання документа про “добровільне 
переведення в козаки” турбаївських селян. Запровадивши самоврядування - “Громадську збірню”, селяни 
протягом чотирьох років самостійно вирішували всі громадські справи. За прикладом турбаївців виступили 
селяни навколишніх сіл Очеретувате, Кринок, Остап'я. Через ускладнення міжнародного становища (війни з 
Туреччиною і Швецією, революційні події у Франції) уряд Катерини // тривалий час намагався припинити 
селянський виступ без застосування військової сили. Проте, зазнавши невдачі, власті вдалися до жорстоких 
каральних дій. У червні 1793 у село було введено батальйон піхоти Бузького єгерського полку і 200 козаків. 
Урядові війська провели масові арешти селян. Суд над повстанцями тривав з 11(22).7.1793 до 
31.1(11.2).1794. Більше сотні селян були піддані тілесним покаранням батогами і відправлені на довічні 
каторжні роботи до Сибіру. 15 селян після знущань померли. Частину турбаївців виселено у степи 
Херсонської і Таврійської губ. Власті змінили навіть назву села Тур-баї, перейменувавши його у Скорбне (до 
колишньої назви повернулись лише у 1919). Виступ турбаївських селян знайшов широке відображення у 



пісенній народній творчості, художній літературі та легендах. 

О. Сухий (Львів). 

ТУРІВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО - князівство, що існувало у серед. 10-12 ст. у центрі правобережного Полісся. 
Утворене на території, більша (північна) частина якого була населена дреговичами, менша (південна) - 
древлянами (південь цієї території входить до складу України). Через князівство пролягали важливі торгові 
шляхи (водний і сухопутний з Києва до Польщі, сухопутний - з Києва на Литву), що сприяло його 
економічному і політичному піднесенню. На півдні й заході Т.к. межувало з Волинською, на сході - з 
Київською, а на півночі - з Полоцькою землями. Політичним центром князівства було місто Турів (перша 
літописна згадка під 980). За Володимира Святославича князівство було приєднано до Київської держави. У 
980 першим київським намісником у Т.к. став Володимирів син Святополк Володимирович. Відтоді у ньому 
постійно правили Рюриковичі. На Любецькому з'їзді 1097 Турівську землю було закріплено за нащадками 
Ізяслава - сина Ярослава Мудрого. За князя Юрія Ярославича Т.к. відокремилося від Києва, а після його 
смерті (1166) дійшло до поділу князівства між його синами на уділи, з яких відомо три - Турівський, 
Дубровицький і Пінський. У пізніші часи дроблення території Т.к. продовжувалося. У 1330 роках землі Т.к. 
повністю потрапили під владу представників литовської династії Гедиміновичів. Поширена в науковій 
літературі думка про існування у серед. 10-12 ст. Турово-Пінського князівства є сумнівною, оскільки до 1166 
вся Турівська земля являла собою однойменне князівство. Щодо Пінська, який не відігравав помітної ролі в 
цій землі, то перші літописні згадки про дане місто відносяться до 1097 і 1166. 

М. Крикун (Львів). 

ТУРКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ (псевд. Павло; 1910-1.11.1944) - діяч Організації українських націоналістів. Н. на 
Тернопільщині. Член ОУН з 1929. Навчався на юридичному ф-ті Львівського ун-ту. У 1933-35 та 1939 
перебував у польських тюрмах. У 1935-39 - референт пропаганди Крайової екзекутиви ОУН на 
Західноукраїнських землях. Один з 15 членів організації, які підписали 10.2.1940 у Кракові Акт про створення 
Революційного проводу ОУН. Був членом Крайового проводу ОУН у Кракові, один з організаторів служби 
безпеки ОУН. Учасник II великого збору ОУН у Кракові, у 1941—44 - заступник головного керівника СБ при 
проводі ОУН. На III надзвичайному великому зборі ОУН у 1943 обраний членом Головної ради ОУН та 
організаційним референтом проводу. Загинув у бою з військами НКВС у Чорному Лісі біля Станіслава (тепер 
Івано-Франківськ). 

К. Бондаренко (Львів). 

ТУРЯНСЬКИЙ РОМАН (справж. прізв. -Кузьма; 25.5.1894-16.7.1940)-діяч Комуністичної партії Західної 
України. Н. у с. Стриївка (тепер Збаразького р-ну Тернопільської обл.). Навчався в Академічній гімназії 
Львові, на медичному ф-ті Львівського ун-ту. У 1915-16 брав участь у створенні “Інтернаціональної 
революційної соціал-демократії”, написав низку антивоєнних статей. У 1919-20 працював у більшовицькому 
підпіллі у Наддніпрянській Україні, служив полковим лікарем у Червоній армії. У 1921-24 перебував на 
партійній, профспілковій і викладацькій роботі в УСРР. З 1924 - член ЦК, з 1925-член Політбюро ЦК КПЗУ 3 
1926-представник КПЗУ в польській секції Комуністичного Інтернаціоналу. 28.3.1927 на засіданні 
секретаріату Виконкому Комінтерну (ВККІ) виступив проти звинувачень на адресу колишнього наркома 
освіти УСРР О.Шумського. У 1927-28 разом з Й.Кріликом (Васильківим) очолював більшість ЦК КПЗУ, яка 
критикувала політику більшовицького керівництва в УСРР на чолі з Л.Кагановичем. 18.2.1928 ВККІ виключив 
“групу Василькова-Турянського” з КПЗУ і з Комінтерну. У квітні 1928 Т. у “Листі з Польщі”, опублікованому в 
органі німецьких троцькістів “Die Fahne des Kommunismus” (“Прапор комунізму”) піддав критиці сталінську 
політику в національному питанні. Після саморозпуску КПЗУ-більшості (жовтень 1928) очолював “групу 
колишньої КПЗУ-більшості”. У 1929 відмежувався від Й.Крілика, визнав свої “помилки”. Звертався до ЦК 
КПЗУ І ЦК Компартії Польщі з проханням поновити його в партії, але безуспішно. У 1932 прибув до Москви, 
де працював у видавництві Профінтерну. 8.2.1933 заарештований 1 незабаром засуджений за 
сфабрикованою ДПУ справою “Української військової організації”. У 1939 безпідставно звинувачений у 
шпигунській діяльності на користь Німеччини і Польщі. Засуджений до розстрілу. О. Зайцев (Львів). 

ТУСТАНЬ - наскельна фортеця у Галицькій землі. Згадана в літописі серед давньоукраїнських міст, які в 
1340-1349 були захоплені польським королем Казимиром III Великим. Знаходилась за 1 км на північний схід 
від с. Урича (тепер Сколівський р-н Львівської обл.). На основі джерел 16 ст. припускають, що Т. була 
збудована в серед. 13 ст. на місці ранішого городища, розташованого на терасі, яка підіймається бл. 50 м. 
над рівнем долини. Т. споруджена з дерев'яних балок на скелях Камінь, Гострий камінь і Мала скеля. 
Свідченням цього є вирубані в скелях пази, що дають можливість припустити існування 5-поверхової 
будівлі, У середині фортеці було споруджено кілька цистерн для зберігання води. На дослідженій площі 
(розкопки проводяться з 1971) знайдено уламки глиняного посуду, різноманітні залізні інструменти, 
предмети озброєння (наконечники стріл, бронзова булава). 5.10.1994 постановою Кабінету Міністрів України 
на території Т. засновано державний історико-культурний заповідник “Тустань”. 

М. Пелещишин (Львів). 

ТУЧАПСЬКИЙ ПАВЛО (1869-1922)-діяч українського та російського соціал-демократичного руху. Н. у с. 
Бесідці Таращанського повіту Київської губ. Навчався у Київському ун-ті. Наприкін. 1880 - на поч. 1890-х 
років -член нелегального українського студентського просвітницького гуртка “Хрестоматія”. Активно 



співпрацював з виданнями Русько-української радикальної партії у Галичині. На поч. 1890 років перейшов на 
марксистські позиції. 31896 - член київської соціал-демократичної групи “Рабочее дело” та київського “Союзу 
за освобождение рабочего класса”, редактор “Рабочей газеты”. Делегат першого (1898) з'їзду Російської 
соціал-демократичної партії. З 1904 - діяч та ідеолог Української соціал-демократичної спілки. Видавав 
журнал “Правда” у Львові (1905). У 1903-10 був близьким до більшовицької течії у РСДРП. 31910 зблизився 
з російськими меншовиками. У 1921-22 працював бібліотекарем в УВАН. Автор брошури “Шевченкові ідеали 
і українська дійсність” (1891, під криптонімом “E.G.” ) та спогадів “Із пережитого. Дев'яності роки” (1923,1931). 

Я. Грицак (Львів). 

ТЩИНЕЦЬКА КУЛЬТУРА (Тшинецька культура, тщинецька етнокультурна спільність) -археологічна 
культура бронзового віку. Назва походить від могильника біля с.Тшинці у Повісленні. Існувала в 16-11 ст. до 
н.е. Т.к. поділяють на західнотщинецьку культуру на території Польщі і східнотщинецьку культуру на 
території України. Східнотщинецька культура виділена С.Березанською. Поширена в північній лісовій смузі 
Правобережної України і на Лівобережжі - в межиріччі Дніпра і Десни. Представлена переважно 
поселеннями. Виділяють чотири локальні групи: рівненську, прип'ятську, київську та сосницьку. Поселення 
невеликі (Пустинка), житла заглиблені в землю, покрівля двосхила. Долівка інколи вимощувалась глиняними 
вальками. Поховання різні: грунтові й підкурганні, з обрядом тілопокладання і тілоспалення. Знаряддя праці 
і предмети побуту представлені ліпним посудом (тюльпаноподібні горщики, черпаки, миски, друшляки), 
прикрашеним валиками, заглибленими лініями, заштрихованими трикутниками; крем'яними виробами 
(клиноподібними сокирами, серпами, наконечниками списів і стріл), кам'яними сокирами з отвором, 
кістяними речами. Бронзові вироби представлені ножами, кинджалами, прикрасами (браслети, перстені, 
різноманітні шпильки). Основою господарства племен східнотщинецької культури були осіле скотарство, 
різні промисли, в деяких місцях було поширене землеробство. Значну роль відігравали різні ремесла, обмін 
з сусідніми племенами. В соціальному житті панували родопатріархальні відносини, виділялась багатша 
верхівка. В духовній культурі домінували культ предків, вогню, різні форми прикладного мистецтва. Тк. 
сформувалась на території Польщі на основі традицій культур лійчастого посуду та шнурової кераміки, на 
території України -різних груп культури шнурової кераміки, а також пізнього Трипілля. Племена Т.к., на думку 
лінгвістів та археологів, лягли в основу праслов'янської людності між Віспою і Дніпром. 

М. Пелещишин (Львів). 

ТЮТЮННИК ВАСИЛЬ НИКИФОРОВИЧ (17.8.1882 - 19.12.1919) - український військовий діяч, генерал-
хорунжий. Н. у с. Єнках на Полтавщині. Навчався у Хорольській гімназії, Тифліському піхотному 
юнкерському училищі. З 1905 проходив службу у піхотних частинах російської армії. У роки Першої світової 
війни - на фронті, підполковник, командир батальйону 25-ї Сибірської стрілецької дивізії (1917). У березні 
1918 зголосився на службу до українського війська. Увійшов до складу оперативного управління 
Українського Генерального військового штабу, невдовзі призначений заступником начальника Генштабу. За 
Гетьманату деякий час продовжував службу, але змушений був залишити посаду. Член Українського 
національного союзу, брав участь у підготовці антигетьманського повстання. Призначений заступником 
начальника Генштабу - начальником оперативного відділу під час наступу Армії УНР на Київ у листопаді-
грудні 1918. У травні-липні 1919 обіймав посаду начальника штабу, виконував обов'язки командувача Дієвої 
армії УНР. Підвищений у званні до генерал-майора. У листопаді 1919 захворів на тиф. Помер у шпиталі в 
Рівному. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ТЮТЮННИК ГРИГІР МИХАЙЛОВИЧ (5.12.1931- 6.3.1980) - видатний український прозаїк. Брат 
Г.Тютюнника. Н. ус. Шилівці на Полтавщині (тепер Зіньківського р-ну Полтавської обл.). Рано залишився 
без батька, деякий час виховувався у родині дядька на Луганщині. У 1946 вступив до ремісничого училища, 
після закінчення працював слюсарем на заводі ім. Малишева у Харкові, згодом на будівництві Миронівської 
ДРЕС. У 1951 призваний у військо. Після демобілізації закінчив вечірню середню школу. У 1957-62 навчався 
на філологічному ф-ті Харківського університету. Після закінчення навчання учителював на Луганщині. 
31963 працював у редакції газети “Літературна Україна”, видавництвах “Молодь”, “Веселка”. Уже першою 
збіркою оповідань “Зав'язь” заявив про себе як про зрілого, оригінального письменника. У ній, а також у 
наступних (“Деревій” (1969), “Батьківські пороги” (1972), “Крайнебо” (1975), “Коріння” (1976)) нелише 
відтворив життя українського села, вивів яскраві національні характери, але й тонко психологічно мотивував 
вчинки своїх героїв. Т. виступив в українській літературі як блискучий новеліст. Він також автор повістей 
“День мій суботній”, “Житіє Артема Безвіконного”, творів для дітей “Ласочка” (1970), “Лісова сторожка” 
(1971), “Степова казка” (1973), “Климко” (1976; екранізовано в 1983), “Вогник далеко в степу” (1979). Лауреат 
Шевченківської премії та премії імені Лесі Українки (1980). 

Г. Чуба (Львів). 

ТЮТЮННИК ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ (6.4.1920 - 29.8.1961) - відомий український письменник. Брат 
Г.Тютюнника. Н. ус. Шилівці на Полтавщині (тепер Зіньківського р-ну Полтавської обл.). Після закінчення 
Шилівської семирічки та середньої школи у Зінькові у 1938 вступив на філологічний ф-т Харківського ун-ту. 
Під час радянсько-німецької війни 1941-45 перебував у складі діючої армії, у 1942 потрапив у попон, утік. До 
зими 1943 воював у партизанському загоні, знову був полонений, утік у квітні 1944. Партизанив на території 



Чехословаччини, Після тяжкого поранення повернувся у с. Шилівку. У 1946 закінчив Харківський ун-т. У 
1946-47 учителював у Львові та Кам'янці-Бузькій (Львівщина). У 1946-58 завідував відділом прози журналу 
“Жовтень” (тепер “Дзвін”). Згодом перейшов на творчу роботу. Літературну діяльність почав у студентські 
роки. Проте перша збірка оповідань “Зорані межі” (1951) була скоріше учнівством. Як зрілий письменник, Т. 
заявив про себе повістю “Хмарка сонця не заступить” (1956). Справжнє визнання приніс роман-хроніка “Вир” 
(перша частина 1960, повністю надрукований у 1962) - один із перших правдивих творів про складні 
соціально-психологічні процеси в українському передвоєнному селі, про долю українського селянства під 
час Другої світової війни. Після смерті Т. вийшли друком збірка поезій “Журавлині ключі” (1963) і 
незакінчений роман “Буг шумить” (1965). Лауреат Державної премії ім. Т.Шевченка (1963, посмертно). 

Г. Чуба (Львів). 

ТЮТЮННИК ЮРІЙ НИКИФОРОВИЧ (20.4.1891 - 1929) - український військовий діяч, генерал-хорунжий. Н. у 
с. Будищі на Київщині. Навчався у сільській школі, закінчив агрошколу в Умані. У роки Першої світової війни 
1914-18 - на фронті, отримав офіцерський чин. Після утворення Української Центральної Ради взяв активну 
участь в українізації частин російської армії. У березні-квітні 1917 сформував у Сімферополі український 
полк ім.П.Дорошенка. У червні 1917 Т. як делегат від 228-го піхотного запасного полку взяв участь у роботі 
Другого всеукраїнського військового з'їзду у Києві. У липні обраний членом Української Центральної Ради. 
Переведений по службі у Катеринослав. Восени 1917 організував у Звенигороді Кіш вільного козацтва, став 
його отаманом. Після захоплення Києва більшовиками у лютому 1918 розгорнув Звенигородський кіш до 20 
тис. повстанців. У запеклих боях розгромив збільшовичену 8-у армію, зайняв Бірзулу і Вапнярку, роззброїв 
частину 2-го російського корпусу, кінну бригаду, розгромив у Бобринську 8-тисячну групу М.Муравйова. До 
травня 1918 контролював великі території Київщини і Херсонщини. Влітку і восени повстанці під 
командуванням Т. вели бої з німцями і гетьманцями. У лютому 1919 частини Т. об'єдналися з загонами 
М.Григоріїва, утворивши могутню військову групу (23 тис. багнетів і шабель, 52 гармати, 20 бронепоїздів). 
Командування повстанською армією перебрав на себе М.Григоріїв, начальником штабу став Т. Повстанці 
разом з Червоною армією повели бойові дії проти денікінців та військ Антанти, зайняли у березні 1919 
Херсон і Одесу. У травні 1919, зрозумівши суть більшовицької політики в Україні, Т. і М.Григоріїв повернули 
зброю проти більшовицької Росії. Після загибелі командувача армії у липні 1919 Т. на чолі частини 
Повстанської армії прибув до Жмеринки і приєднався до Армії УНР. Влітку 1919 очолював групу в запеклих 
боях на більшовицькому фронті. Спільно із 3-ю Залізною, 2-ю Волинською дивізіями і 2-ю Галицькою 
бригадою частини під командуванням Т. визволяли Житомир, а потім через Брацлав, Гайсин, Христинівку, 
Умань вийшли в р-н Шполи. У кін. серпня 1919 частини Т. протистояли Південній групі Й.Якіра, а в жовтні-
листопаді-денікінському корпусу генерала Я.Слащова. У грудні 1919 Т. призначений помічником 
командувача Армії УНР. Після інтернування українських частин у Польщі Т. не склав зброї. Влітку і восени 
1921 підготував план Другого зимового походу на територію України з метою підняти антибільшовицьке 
повстання. Операція була проведена у листопаді 1921, однак закінчилася трагічно: групу розбили 
більшовицькі війська, 359 полонених козаків було розстріляно поблизу Базару на Житомирщині. У 1924 Т. 
повернувся в радянську Україну. Поселився у Харкові, отримав посаду викладача тактики і стратегії у 
Харківській школі червоних старшин. Написав спогади про Зимовий похід, кілька кіносценаріїв, працював 
редактором художніх фільмів, навіть зіграв роль самого себе у фільмі “ПКП”. У 1929 був заарештований, 
вивезений до Москви, де без суду за наказом начальника ОГПУ Менжинського розстріляний. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ТЯГЛІ СЕЛЯНИ - 1) Категорії залежних селян на українських землях у складі Російської держави 15 - поч. 18 
ст., котрі виконували натуральні й грошові державні повинності - тягло. Т.с. поділялись на “чорносошних” 
(державних) і приватновласницьких, які були зобов'язані, крім тягла, виконувати повинності на користь 
землевласників. Т.с. у кін. 16 ст. були прикріплені до землі. Після заміни посошного (поземельного) 
оподаткування подвірним (кін. 17 ст.) у розряд Т.с. увійшли бобилі, а після запровадження подушного 
податку (1722) - холопи. З цього часу Т.с. почали називатись податним населенням. 2) На українських 
землях під владою Польщі, Великого князівства Литовського (14-18 ст.) та у Правобережній Україні у складі 
Російської імперії (до 1861)- категорія селян, які відбували панщину, обробляючи панську землю своєю 
тягловою худобою (кіньми, волами) й с.-г. реманентом. Розмір панщини встановлювався відповідно до 
майнового стану селянського господарства. За Інвентарними правилами 1847-48 тягловий двір був 
зобов'язаний відробляти щотижня 3 дні панщини тяглом і один день жіночий, а напівтягловий (або піший) - 
два дні піших і один жіночий. 

/. Підкова (Львів). 

ТЯГЛО (від. староруського - тягнути, відбувати повинність) - узагальнена назва грошових і натуральних 
державних повинностей селян в українських землях, що входили до складу Московської держави у 15-18 ст. 
До селянської реформи 1861 у поміщицькому господарстві Т. було умовною одиницею (звичайна сім'я) 
обкладання, відповідно до якої визначався загальний розмір селянських повинностей на користь поміщиків і 
держави. 

ТЯГНО БОРИС ХОМИЧ (10(23).8.1904 -18.1.1964) - відомий український актор, педагог. Н. у Харкові. У 1923 
закінчив Київський музично-драматичний ін-т ім. М.Лисенка. З 1926 навчався на режисерських курсах при 
театрі “Березіль”, згодом викладав на драматичних курсах цього театру. Був учнем Л.Курбаса, послідовник 



Б.Романицького. У 1932-37 - художній керівник Харківського ТРОМу. У 1938-40 - очолював 
Дніпропетровський український драматичний театр ім. Т.Шевченка, у 1944-47 - Одеський театр української 
драми. У 1948-62 Т. - головний режисер Львівського українського драматичного театру ім. М.Заньковецької. 
Викладав акторську майстерність у драматичній студії театру. Кращі вистави: “Гамлет” У.Шекспіра, “Сон 
князя Святослава” І.Франка, “Міщани” М.Горького. Зняв фільми “Охоронець музею” (1930), “Фата моргана” 
(1931), “Вирішальний старт” (1933). Народний артист УРСР (1954). Похований у Львові на Личаківському 
кладовищі. 

М. Ерстенюк (Львів). 

УУУУ    
УВАРОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ (28.2.1825-29.12.1884) - російський археолог, граф. Син російського 
державного діяча С.Уварова. У 1845 закінчив Петербурзький ун-т. У 1851-54 дослідив бл. 7 тис. курганів у 
Володимирській і Московській губ. Був одним із засновників Російського археологічного товариства, 
Московського археологічного товариства і Державного історичного музею у Москві. У 1853-54 досліджував 
пам'ятки античної культури на Півдні України, зокрема, вів розкопки в Ольвії і Херсонесі. Методи розкопок і 
досліджень У. вирізняли дилетантизм; вони стояли на низькому навіть для того часу рівні. Роботи У. в 
більшості застаріли. У. - автор праць “Дослідження про старожитності південної Росії і берегів Чорного моря” 
(тт. 1-2, 1851-56), “Археологія Росії. Кам'яний період” (тт. 1-2,1881). 

І. Підкова (Львів). 

УГОРЩИНА, УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА - держава у Центральній Європі, в середній частині басейну Дунаю. 
Межує з Україною, Словаччиною, Австрією, Словенією, Хорватією, Союзною Республікою Югославією, 
Румунією. Територія 93 тис. км2. Населення бл. 10,4 млн., понад 96% - угорці. Столиця -м. Будапешт. В 
адміністративному відношенні поділяється на 19 медье (комітатів) і м. Будапешт (прирівняний до медьє). 
Угорська Республіка, згідно з Конституцією (1990), - демократична правова держава. Законодавчий орган - 
однопалатні Державні збори. Глава держави - президент. Вищий орган державного управління - уряд. 

Територія сучасної У. була заселена з часів палеоліту. Перші писемні джерела, які подають відомості про 
історію цього регіону, походять з 6-5 ст. до н.е. В цей період на території У. проживали іллірійські, фракійські 
та ін. племена. У 4 ст. до н.е. на Дунаї з'явилися кельти, які відтіснили іллірійське та фракійське населення. 
У наступному ст. кельти, осівши у завойованих ними областях, перейшли до землеробства. З другої пол. 1 
ст. до н.е. починається занепад кельтського суспільства. На рубежі нашої ери територія Задунав'я, що була 
заселена кельтськими та іллірійськими племенами, потрапила під владу Римської імперії. Ці землі увійшли 
до складу новоствореної провінції Паннонії, яка мала велике військово-стратегічне значення для імперії. 
Суміжна з Паннонією область на схід від Дунаю (сучасний Альфельд), населена кельтами та фракійцями, 
починаючи від серед. 1 ст. до н.е., зазнавала впливу з боку даків (дако-гетських племен), що проживали в 
сучасній Трансільванії. У другій пол. 1 ст. даки підкорили більшу частину Альфельду і чинили напади на пн.-
сх. райони Паннонії. У серед. 1 ст. н.е. у межиріччі Дунаю й Тиси з'явилися сармати, які витіснили звідси 
даків. Згодом імператор Троян підкорив даків, створивши в 106 на їхніх землях провінцію Дакія. 

З кін. З ст. у Паннонії почало поширюватись християнство. Тоді ж посилюються варварські (германські, 
кельтські та сарматські) напади на Паннонію. У 3 ст. Паннонію розорюють германські племена, а також 
сармати. У 271 римляни змушені були відступити з Дакії, а наприкін. 4 ст. фактично залишити і Паннонію, 
яку почергово займали окремі варварські народи (римляни надають їм права федератів). В останній третині 
4 ст. зі сходу на Дунай перекочували гунни. Спустошивши дунайські провінції, основна маса гуннів осіла на 
Альфельді, а до серед. 5 ст. під їхнім пануванням опинились великі території, включаючи Паннонію і Дакію. 
Досягнувши найбільшої могутності за Аттіли, гунська держава після його смерті (453) розпалася. 

Через Середнє Подунав'я пересуваються на південь германські та ін. народи. У 6 ст., витіснивши германців, 
цей регіон зайняло тюркське плем'я аварів, яке створило сильне державне об'єднання -Аварський каганат. 
Одночасно у 5-6 ст. сюди починають проникати й слов'яни, які потрапляють під владу аварів. У 623 слов'яни 
під проводом Само підняли повстання проти аварів, створивши союз племен (держава Само), - одне з 
найперших політичних об'єднань у слов'ян (розпалося у 658). У 890 роках Аварська держава зникла під 
ударами франків, які опанували Середнє Подунав'я. Під їхнє верховенство потрапили і слов'янські племена 
цього регіону, які протягом 9 ст. робили спроби унезалежнитися від германців, створивши свої державні 
об'єднання - Паннонське (Блатенське) князівство, Великоморавську державу (деякий час входили землі 
Паннонії). Слов'яни намагалися також добитися своєї самостійної церковної організації, про що свідчить 
діяльність слов'янського просвітителя Мефодія (у 870-ті роки був архієпископом Моравії та Паннонії), проте 
ці спроби не мали успіху. 

Наприкін. 9 ст. у Середнє Подунав'я проникли угорці. Починаючи з 5 ст. н.е., вони кочували на широких 
просторах Північного Кавказу та Північного Причорномор'я, перебуваючи під владою різних тюркомовних 
племен, зокрема, хозар (7-9 ст.). Територія, яку вони займали, на півночі межувала з поселеннями східних 



слов'ян. Угорці нападали на сусідні слов'янські племена, забирали в полон людей, яких потім продавали в 
рабство грекам. З “Повісті временних літ” відомо, що наприкін. 9 ст. угорці-кочівники (очевидно, якась 
окрема ватага) пройшли на захід повз Києва, зробивши зупинку біля нього (звідси назва Угорське урочище). 
Під проводом князя Арпада (бл, 890-907) союз угорських племен, подолавши бл. 895-896 Карпати, 
розташувався в Середньому Подунав'ї. У наступні роки угорці зайняли Затисся, долини Мароша й Тиси, 
межиріччя Тиси та Дунаю, Задунав'я. Протягом 902-906 підкорили Великоморавську державу. 

З Середнього Подунав'я протягом першої пол. 10 ст. угорці здійснювали численні грабіжницькі походи не 
тільки в суміжні, але й у віддалені країни Західної, Південної та Південно-Східної Європи. Після поразки від 
військ німецького імператора Оттона 1 (955) угорці осіли у Паннонії, витіснивши звідти або асимілювавши ін. 
народи, зокрема, слов'ян. Наприкін. 10 ст. угорці прийняли християнство, і князь з династії Арпадів став 
першим угорським королем Іштваном І Святим (1000-1038). Протягом 11 ст. відбувався процес оформлення 
феодальних відносин в У. Зокрема, основна маса вільних общинників перетворилася у феодально 
залежних селян. У 11-12 ст. угорські королі поширили свою владу на територію сучасних Словаччини, 
Трансільванії, Хорватії та Закарпаття. У першій пол. 13 ст. угорська ранньосередньовічна держава досягла 
свого найвищого розвитку. 

Угорські королі проводили активну зовнішню політику. Ще в 970, коли київський князь Святослав Ігорович 
вів боротьбу з візантійцями у Болгарії, один з угорських загонів виступав на його боці. У 992 Володимир 
Святославич організував похід на білих хорватів (тобто у Закарпаття), де стикалися територіальні інтереси 
Русі й У. Як зазначає “Повість временних літ”, Володимир жив у мирі зі Стефаном І Угорським (Іштваном І). 
Після смерті князя Володимира (1015) його син Святослав Володимирович, переслідуваний братом 
Святополком Окаянним, намагався втекти в У. Скориставшись з князівських міжусобиць, Іштван і захопив 
Закарпаття. Його син Імре мав титул “князя русів”. Арпади і Рюриковичі були пов'язані династичними 
шлюбами. Зокрема, двоюрідний брат Іштвана І був одружений з київською княжною; один з наступників 
Іштвана Ендре І (див. Андрій І, 1046-60), перш ніж стати королем У, тривалий час жив (разом зі своїм 
братом) у Києві при дворі князя Ярослава Мудрого і був одружений з руською княжною (дослідники 
ототожнюють її з дочкою Ярослава Анастасією); король Бела І (див. Бели, 1060-63) видав свою дочку Ланку 
за тмутороканського князя Ростислава Володимировича - внука Ярослава Мудрого. Дочка короля Ласло І 
(1077-1095) вийшла заміж за Володимир-волинського князя Ярослава Святополковича. Невдалим виявився 
шлюб короля Кальмана Книжника (див. Коломан, 1095-16) з дочкою Володимира 

Мономаха Єфимією. їхній син Борис (не визнаний батьком) протягом багатьох років за підтримки галицьких 
бояр вів наполегливу, проте безрезультатну боротьбу за угорський престол. Дочка Кальмана (від іншого 
шлюбу) стала дружиною князя Звенигородського, потім - галицького Володимирка. Нарешті, король Геза II 
(1141-62) був одружений з дочкою великого князя київського Мстислава Володимировича Єфросинією. 

За правління Ендре І та його сина Шаламона (Соломона; 1063-74) в У. посилився руський вплив - русичі 
займали високі посади, поширився візантійський церковний обряд, при дворі вживалася слов'янська мова. 
Якщо до кін. 11 ст. відносини У. з Руссю носили переважно мирний характер, то в наступні десятиліття 
угорські напади на Русь стають нерідким явищем. Згідно з угорськими джерелами, перший похід у Галичину 
бл. 1095 зробив Ласло І. Угорські королі дедалі частіше втручалися у внутрішню міжусобну боротьбу руських 
князів, здійснюючи походи у Галицьку землю. Король Кальман у 1099 пішов у Галичину як союзник 
київського князя Святополка Ізяславича в боротьбі проти Василька Ростиславича та його брата Володаря, 
однак був розгромлений у битві на р.Вігор під Перемишлем. Іштван II (1116-31) у 1123 здійснив похід на 
Володимир-Волинський. Бела II (1131-41; див. Бели) у 1139 послав багатотисячне військо на допомогу 
великому князю київському Ярополку Володимировичу, що вів боротьбу з чернігівським князем Всеволодом. 
Геза II протягом 1148-52 здійснив ряд походів у Галичину на підтримку великого князя київського Ізяслава 
Мстиславича проти галицького князя Володимирка. У 1188 Бела III (1172-96; див. Бело) під приводом 
допомоги князю Володимиру Ярославичу намагався приєднати галицькі землі до Угорщини, проголосивши 
себе “королем Галичини” 1 зробив намісником у Галичі свого сина Ендре (пізніше - король Ендре II: див. 
Андрій II). Проте галицькі бояри за підтримки польського князя Казимира II Справедливого у 1189 вигнали 
Ендре (див. Галицьке повстання 1189). 

Після загибелі князя Романа Мстиславича (1205) його вдова Анна, прагнучи утвердити на престолі 
Галицько-Волинської держави свого малолітнього сина Данила Романовича Галицького, вдалася під опіку 
короля Ендре II. Протягом кількох років Едре II підтримував їх у боротьбі проти галицьких бояр та інших 
руських князів, що зазіхали на Галичину, прийнявши при цьому титул “короля Галичини і Володимири”. У 
1214 Ендре II уклав у Спіші з краківським князем Пешком Білим угоду (див. Спішська угода 1214), за якою 
галицькі землі були приєднані до У, а його малолітній син Коломан проголошувався королем Галичини. 
Окупація Галичини угорськими військами викликала Галицьке повстання 1219-21. У травні 1221 об'єднані 
сили Данила Галицького і Мстислава Удатного розбили угорські війська під командуванням Коломана біля 
Галича. Проте Мстислав Мстиславич Удатний, який зайняв галицький престол, видав свою дочку Марію за 
молодшого сина угорського короля - Ендре (див. Андрій Андрійович) і в 1227 передав йому Галичину. У 1230 
Данило Галицький звільнив Галич від угорських військ, а сам Андрій Андрійович потрапив у полон. У 
наступні роки угорці зробили ще кілька безрезультатних спроб зайняти Галичину. Після навали монголо-
татар на У. (1241-42), король Бела IV, підтримуючи свого зятя, чернігівського князя Ростислава 
Михайловича (видав за нього дочку Анну), вислав у Галичину угорське військо на чолі з воєводою Фільнеєм. 



17.8.1245 угорські війська та їхні союзники - загони польських феодалів були розгромлені у битві під 
Ярославом дружиною Данила Галицького. Після поразки в Ярославській битві 1245 Бела IV погодився на 
шлюб своєї дочки Констанції з Левом Даниловичем, який відбувся у 1247. Це сприяло встановленню тісних 
союзницьких відносин між Галицько-Волинською державою і У. (хоча Бела й надалі залишав за собою титул 
“короля Галичини і Лодомерії”). Данило Романович підтримував Белу IV у його боротьбі за австрійське 
герцогство (1252-53). Добросусідські відносини між У. і Галицько-Волинською державою тривали й після 
смерті Данила та Бели, за всіх останніх королів династії Арпадів. Князь Лев Данилович у 1260-х виступав 
союзником У. в боротьбі проти Чехії. Бл. 1280 (за ін. дан. - бл. 1299) Лев Данилович звільнив частину 
Закарпаття з Мукачевом з-під влади У. і приєднав її до Галицько-Волинської держави. 

У кін. 13 ст.- поч. 14 ст. У. розпалась на ряд самостійних володінь. Після смерті останнього представника 
старої династії Ендре III (1290-1301) розгорілася боротьба за угорську корону. Королем було проголошено 
Карла І Роберта (1301—42) - представника Анжуйської династії, однак протягом двох десятиліть йому 
довелося утверджувати свою владу, поборюючи інших претендентів на королівський престол. Зокрема, 
наджупан Земплинського та Ужанського комітатів П.Петуня (Петро Петрович), очоливши в 1315 повстання 
проти Карла Роберта, запропонував запросити на угорський престол одного з галицько-волинських князів - 
Лева Юрійовича або його брата Андрія Юрійовича. Лише на поч. 1320 років Карлу Роберту вдалося 
покінчити з політичною анархією в країні. За деякими дан., саме в цей час він захопив Мукачеве. 

Після смерті галицько-волинського князя Юрія II Болеслава (1340) У. надавала допомогу Польщі у 
загарбанні галицько-волинських земель. У 1340 У. і Польща розпочали війну проти Литви за Галичину, яка 
тривала з перервами багато років. У 1349 польський король Казимир III Великий за підтримки угорських 
військ захопив Галичину, а згодом -Холмську та Белзьку землі. У 1349 південна частина Галичини, що 
пізніше одержала назву Буковина, відійшла до Угорщини (з 1359 Буковина перебувала у складі князівства 
Молдова). У 1350 наступник Карла Роберта, угорський король Людвік І Великий (1342-82) уклав угоду зі 
своїм дядьком, польським королем Казимиром III Великим, згідно з якою У. “відступала свої спадкові права” 
на “Руське королівство” (Галичину) Казимирові, а після його смерті (коли у нього не буде синів) Польща 
разом з Галичиною, Холмською та Волзькою землями і Крем'янцем перейде до Людвіка. Після смерті в 1370 
Казимира III Людвік 1 став польським королем. У 1372 він передав владу над Галичиною своєму наміснику 
князю шлезькому Владиславу Опольському (1372-1379, 1385-1387). У 1376-77 Людвік І вів запеклу боротьбу 
з волинським князем Любартом і великим князем литовським Кейстутом за Західну Волинь, внаслідок якої 
до У. було приєднано Холмську та Белзьку землі. Зі смертю Людвіка І особиста унія У. й Польщі розпалася. 
Королевою У. стала старша дочка Людвіка Марія (1382-87), а королевою Польщі - його молодша дочка 
Ядвіга. У 1387 Галичина була остаточно приєднана до Польської держави. 

Закарпаття продовжувало перебувати під владою Угорщини. У 1393-1414 (або 1417) володарем 
Мукачівської домінії та наджупаном Берегівського, Земплинського та Мармароського комітатів був князь 
Ф.Корятович. 

За правління короля Жигмонда (Сигізмунда) Люксембурга (1387-1437) в У посилюється міжусобна боротьба 
між окремими угрупованнями магнатів (т.зв. лігами баронів). На поч. 15 ст. на У. насувається загроза 
турецького завоювання (1416, 1418 - перші вторгнення турецьких військ в У). У боях проти турків уславився 
полководець Янош Гуняді, який, об'єднавши під своїм керівництвом угорські, румунські, польські, сербські та 
волоські загони, в 1456 розбив турецькі війська в битві під Бєлградом. У 1458 під тиском середнього 
дворянства королем У. було обрано сина Яноша - Матяша Гуняді (Корвіна; 1458-90), який зміцнив 
королівську владу, здійснив ряд успішних військових походів (завоював Моравію, Сілезію, Східну Австрію), 
вів успішну боротьбу проти Османської імперії. 

Наприкін. 15-на поч. 16 ст. відновилися феодальні чвари. Посилення тиску землевласників на закріпачене 
селянство викликало велике селянське повстання 1514 під проводом Д.Дожі, в якому взяло участь і кілька 
загонів із Закарпаття. Повстання було з нечуваною жорстокістю придушене феодалами, що полегшило 
останнім законодавче оформлення в У. кріпацтва. 

Після поразки угорської армії під Могачем (1526) центральну частину країни захопили турки, західні та 
північно-західні землі У. відійшли до австрійських Габсбургів. У східній частині колишнього Угорського 
королівства утворилося князівство Трансільванія (Семигород), яке перебувало у васальній залежності від 
султана, але користувалося широкою автономією. До складу князівства ввійшла й більша частина 
Закарпаття, решта - до 

держави Габсбургів. Трансільванський князь Дьердь II Ракоці (див. Юрій II Ракоці; 1648-60), що претендував 
на польський трон, підтримував дипломатичні зв'язки з українським гетьманом Б.Хмельницьким, з яким 
підписав договір про спільну боротьбу проти Речі Посполитої. У 1657 на допомогу Ракоці у поході на 
Польщу Б.Хмельницький направив 20-тисячне козацьке військо на чолі з наказним гетьманом 
А.Ждановичем (1657). Трансільванська армія за підтримки шведських загонів здобула Краків і Варшаву, 
однак у липні 1657 була змушена капітулювати перед польськими військами під Чорним Островом на 
Поділлі. 

У 17 ст. внаслідок війни 1683-1699 австро-угорські війська вигнали турецькі війська із Середнього Подунав'я. 
За рішеннями Карловицького конгресу 1698-99 майже вся територія Угорського королівства, включаючи й 



Трансільванське князівство, перейшла під владу Габсбургів. Заміна турецького поневолення на австрійське 
панування аж ніяк не відповідала прагненням широких верств угорського народу. Протягом 1703-11 у країні 
тривало національно-визвольне повстання, яке очолив трансільванський князь Ференц II Ракоці. 
Незважаючи на мужність повстанців, серед яких билося чимало словаків, закарпатських українців і волохів, 
повстання було придушене. 

Імператриця Марія-Терезія (1740-80) та імператор Йосиф II (1780-90; одночасно угорські королева й король) 
намагалися провести обмежені реформи в дусі “освіченого абсолютизму”, які, однак, не могли задовольнити 
широкі верстви угорського суспільства. Під впливом Великої французької революції в У. виникли таємні 
організації т.зв. угорських якобінців, одним з керівників та ідеологом яких був Ігнац Мартинович. У 1820-40-х 
роках 19 ст. на тлі поступового розвитку промисловості й індустріальних відносин наростав рух за 
скасування феодальних пережитків, зокрема, кріпацтва. Небажання Габсбургів стати на шлях проведення 
широких ліберальних реформ призвело до революційних виступів у частинах Австрійської імперії, у т.ч. в У. 
Внаслідок повстання в Пешті 15.3.1848 влада в У перейшла до рук сформованого в ході революції уряду. 
Було скасоване кріпосне право та відмінено цензуру. Спроба австрійських властей придушити угорську 
революцію збройним шляхом зазнала невдачі. Провідну роль у розгортанні революції відіграли Лайош 
Кошут, Шандор Петефі, Йожеф Бем та ін. Угорський парламент у 1849 проголосив повну незалежність У. від 
Австрії. Однак австрійський уряд звернувся за збройною допомогою до російського імператора Миколи II. У 
серпні 1849 російська армія примусила угорські війська капітулювати біля фортеці Віллагош. Революція 
зазнала поразки. Габсбурги, опанувавши ситуацією, ліквідували значну частину революційних здобутків (за 
винятком скасування кріпацтва). У. (від якої були відокремлені Трансільванія, Хорватія, Славонія та 
Воєводина), по суті, було перетворено на звичайну австрійську провінцію (див. також Революції 1848-49). 

Ослаблення міжнародних позицій Австрії внаслідок поразок у війні з Пруссією та гостра 
внутрішньополітична криза, пов'язана з національною проблемою, змусили віденський двір піти на 
компроміс з поміркованою частиною угорської суспільності. Внаслідок австро-угорської угоди 1867 
габсбурзька імперія була перетворена на двоєдину Австро-Угорську імперію (див. Австро-Угорщина), в 
рамках якої У, як і Австрія, визнавалася суверенною частиною держави, в якій усі внутрішні справи 
розв'язувались угорським парламентом і урядом. Як і раніше, австрійський імператор залишався одночасно 
й угорським королем (Франц Йосиф 1 коронований угорською короною 8.6.1867). Територію У. було значно 
розширено: до неї увійшли фактично всі т. зв. “землі корони св. Стефана”, у т.ч. Трансільванія, Банат, 
Воєводина, Хорватія, Славонія, Словаччина, Закарпаття. 

Друга пол. 19 ст. відзначалася прискореним економічним розвитком У, посиленням робітничого руху. Разом 
з тим залишилося чимало феодальних пережитків, зокрема, наявність великого поміщицького 
землеволодіння. Загострювалося і національне питання: неугорські національності виступали проти 
політики насильницької мадяризації, за визнання своїх прав на самовизначення та вільний розвиток 
національних мов і культур. На поч. 20 ст. широко розгорнулася боротьба демократичної громадськості 
Австро-Угорщини за встановлення загального виборчого права (запроваджене 1907). Участь Австро-
Угорщини у Першій світовій війні 1914-18 в складі блоку Центральних держав загострила до краю 
нерозв'язані соціально-політичні проблеми, призвела до зубожіння широких верств населення країни. 

В умовах поразки габсбурзької монархії у війні та розвалу Австро-Угорської імперії 31.10.1918 в У. 
перемогла демократична революція, внаслідок якої країна відновила свою незалежність і була проголошена 
республікою (16.11.1918). Після революції на перший план виступило національно-територіальне питання, 
оскільки немадярські народи - румуни, серби, хорвати, словаки рішуче прагнули відокремлення. На 
Закарпатті угорський уряд схвалив автономне утворення - т. зв. Руську Країну. Однак Всекарпатський 
конгрес, що відбувся у січні 1919 в Хусті, висловився за возз'єднання Закарпаття з Українською Народною 
Республікою. Одночасно на Рахівщині та Мармарощині утворилася Гуцульська Республіка. У 1919-20 у 
Будапешті перебували українські дипломатичні місії: УНР (гол. М.Ґалаґан) і ЗУНР (гол. Я.Біберович). 

Різке загострення внутрішньополітичного та міжнародного становища У. спричинилося до захоплення на 
короткий час (березень-липень 1919) влади в країні комуністами, які проголосили У. радянською 
республікою. Після ліквідації комуністичної влади в У. було встановлено диктатуру М.Хорті, який 
формально відновив монархію. Королівський трон залишився незайнятий (Габсбурги були його позбавлені), 
а сам Хорті став регентом країни. Хоча встановлений М.Хорті режим був украй правим, авторитарним за 
своїм характером, в країні зберігалися певні залишки демократичних свобод: існували парламентська 
система, політичні партії (крім крайніх лівих), профспілки. За Тріанонським мирним договором 1920 
територія У. скоротилася на дві третини (Словаччина і Закарпаття включені до Чехо-Словаччини; 
Трансільванія, Східний Банат, Мармарощина - до Румунії; південнослов'янські землі - до Королівства сербів, 
хорватів і словенців; провінція Бургенлянд - до Австрії), а населення -приблизно на 60%. Це викликало 
зародження серед угорських правлячих кіл і частини угорського суспільства реваншистських настроїв. 
Сподіваючись, що гітлерівський уряд допоможе У. повернути втрачені території, хортистський режим пішов 
на встановлення союзницьких відносин з нацистською Німеччиною. У 1939 У. приєдналася до 
“Антикомінтернівського пакту”, а в 1940-до Берлінського пакту (Німеччина, Японія, Італія). У 1938 У. взяла 
участь в розчленуванні Чехо-Словаччини. За першим Віденським арбітражем 2.11.1938 до У. відійшли 
південні райони Словаччини й південна частина Закарпатської України з містами Ужгород, Мукачево, 
Берегів. На решті земель Закарпаття 14-15.3.1939 було проголошено незалежну українську державу - 



Карпатську Україну. Одночасно У. за згодою керівництва нацистської Німеччини напала на новостворену 
державу і, долаючи впертий опір Збройних сил Карпатської України - “Карпатської січі”, окупувала її 
територію. Внаслідок другого Віденського арбітражу (1940) від Румунії до У. відходила північна частина 
Трансільванії. У червні 1941 У. слідом за Німеччиною оголосила війну Радянському Союзу. В 1943 значна 
частина її армії, відправлена на німецько-радянський фронт, була вщент розбита у р-ні Воронежа. У вересні 
1944 Радянська армія, переслідуючи гітлерівські війська, вступила на угорську землю. Командування 
німецької армії усунуло від влади М.Хорті (зробив спробу вивести країну з війни) і створило новий уряд з 
відвертих нацистських колабораціоністів - партії “Схрещених стріл” (т.зв. “нілашистів”). На поч. квітня 1945 
вся територія У. була звільнена від німецьких збройних сил та угорських підрозділів, підпорядкованих 
нілашистському урядові. Під контролем радянської адміністрації було створено нові органи державної 
влади. Вони мали коаліційний характер, але все більшу роль у них відігравали комуністи. Держави 
антигітлерівської коаліції уклали з У. мирний договір (див. Паризькі мирні договори 1947), який остаточно 
зафіксував скасування рішень обох Віденських арбітражів. Державні кордони У. були встановлені відповідно 
до рішень Тріанонського мирного договору 1920. 

У 1947-48 компартія під керівництвом Матяша Ракоші нейтралізувала шляхом терору своїх політичних 
опонентів (Партію дрібних сільських господарів, Соціал-демократичну партію) і остаточно захопила владу в 
країні. В У. була встановлена комуністична диктатура на чолі з М.Ракоші, лідером компартії (з червня 1948 - 
Угорської партії трудящих). Реальну основу комуністичного режиму становили радянські війська, які 
залишались у країні. Комуністична влада поспішала оволодіти всіма важелями економіки. Протягом 1947—
49 було націоналізовано банки, середні й дрібні підприємства. Одночасно розпочато колективізацію 
сільського господарства, що проводилася насильницькими методами. У країні запанував політичний терор. 
Невдоволення широких верств народу тоталітарним режимом спричинило революцію 1956, яку жорстоко 
придушили радянські війська. Нове партійно-державне керівництво на чолі з Яношем Кадаром змушене 
було провести в країні помірковано-ліберальні господарські реформи, допустивши функціонування 
елементів ринкової економіки. 

У роки комуністичного ладу в рамках угорсько-радянських економічних і культурних відносин набули 
помітного розвитку зв'язки У. з Україною. У. експортувала в СРСР (зокрема, в Україну) автобуси, 
устаткування для підприємств, металорізальні верстати, електротовари, боксити й глинозем, медикаменти, 
вироби легкої промисловості, продукти харчування. З України в У. надходило вугілля, кокс, залізна руда, 
прокат чорних металів, електроенергія, мінеральні добрива, а також сільськогосподарські машини та 
заводське устаткування. Розширювався науковий та культурний обмін, існували досить тісні зв'язки між 
вузами обох країн. У Будапештському університеті та Ньїредьгазькому педінституті відкрито кафедри 
української філології. Здійснювалися переклади української літератури в У. й угорської в Україні, взаємні 
театральні гастролі й виступи художніх колективів, обмін мистецькими виставками тощо. 

Суспільно-політичний поворот, започаткований в СРСР у 1985, розвал комуністичного блоку й самого 
Радянського Союзу спричинили докорінні зміни в У. В 1989 в У. мирним шляхом відбувся перехід від 
тоталітарного режиму до демократичного устрою. Втратила монополію на владу й розпалася правляча 
Угорська соціалістична робітнича партія (її членський склад скоротився з 700 тис. до кількох десятків тис). 
Ця партія зазнала докорінної реорганізації: змінено назву на “Угорська соціалістична партія” та керівництво 
УСП. Партія відмовилася від марксистсько-ленінської ідеології й перейшла на соціал-демократичні позиції. 

Навесні 1990 відбулися перші з часу встановлення комуністичного режиму вільні парламентські вибори. 
Найбільшу кількість голосів одержав Угорський демократичний форум (УДФ) - правоцентристське 
об'єднання, що спиралося на християнські та національні традиції. Парламент обрав президентом Угорської 
Республіки лідера ліберального угруповання Союзу вільних демократів Арпада Гонца (у 1995 обраний 
президентом країни на другий строк). 

Новий уряд провів радикальну чистку державного апарату, армії, керівництва підприємств від засилля 
комуністів. Створено новий, демократичний державний механізм. Здійснено глибокі перетворення в галузі 
економіки, яку поставлено на ринкові рейки. Господарство У, хоча й з труднощами, виходило з кризового 
стану. Проте реформування економіки країни супроводжувалося зростанням безробіття й інфляції, 
тимчасовим спадом життєвого рівня широких верств населення. Це спричинило падіння популярності УДФ і 
керованого цим угрупованням уряду. На парламентських виборах 1994 УДФ зазнав поразки. Перемогу 
здобула УСП. Її лідер Дьюла Горн став прем'єр-міністром. При цьому основні риси економічного курсу уряду 
не зазнали суттєвих змін. 

Після 1989 докорінно змінився характер зовнішньої політики У. її основним пріоритетом стало включення 
країни у процес європейської інтеграції, зокрема, прагнення увійти до НАТО і Європейського союзу. 
Протягом 1990-91 з У. виведено радянські війська, які постійно там перебували з 1944-45. На поч. грудня 
1991 встановлено дипломатичні відносини між У. та Україною. 6.12.1991 під час візиту до Києва прем'єр-
міністра Угорської Республіки Йожефа Антала відбулося підписання Договору про основи добросусідства і 
співробітництва між Україною та Угорщиною. 

В У. є невелика українська громада (прибл. З тис. чол.). Це здебільшого вихідці з Закарпаття, які 
проживають переважно вздовж середньої течії р. Тиси, займаються сільським господарством. Мешкають 
також у Будапешті. У попередні століття українців в У. було значно більше, але вони зазнали майже 



цілковитої асиміляції. До поч. 1990 років не існувало ніяких форм організованого українського національного 
життя. Нині робляться лише перші кроки в цьому напряму. Нащадки українців у багатьох випадках зберегли 
греко-католицьку релігію, до якої належали їхні предки; богослужіння проводиться угорською мовою. 

Г. Кипаренко (Львів). 

УДІЛЬНІ ЗЕМЛІ - частина державних земель в Російській імперії в 18-20 ст., які на основі указу Павла 1 
“Установлення про імператорську фамілію” 1797 були виділені (разом з поселеними на них селянами) у 
власність царської родини. Знаходились під управлінням особливого адміністративного органу- 
департаменту уділів (31892- головне управління уділів Міністерства імператорського двору). Прибутки з Уз. 
повністю надходили на утримання членів імператорської родини, не включалися в бюджет країни і не 
підлягали контролю зі сторони органів державної влади. Розмір Уз. збільшувався, в основному, за рахунок 
державних земель. У серед. 19 ст. Уз. становили бл. 10 млн. десятин. Уз. були на Поволжі, Кавказі, в Криму, 
на Алтаї. Незначна кількість Уз. була і в Україні - Харківській, Катеринославській і Чернігівській губерніях. 
Селяни, що проживали на цих землях, були звільнені від особистої залежності в 1858-59. Указом від 
26.6.1863 удільні селяни за обов'язковий викуп отримали у власність частину Уз. Ліквідовані у 1917. 

УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА (від уділ - частка члена князівської сім'ї в родовому володінні) -князівські володіння, 
що утворились внаслідок розпаду Київської держави. Перші У. к. з'явилися в серед. 11 ст. Після смерті 
Ярослава Мудрого землі Київської Русі були поділені між його синами, чим фактично покладено початок 
існуванню Київської, Чернігівської і Переяславської земель як окремих уділів. У 1070 роках князі-ізгої 
Ростиславичі захопили галицькі землі й утворили ряд Ук. Любецький з'їзд 1097, маючи на меті припинення 
княжих міжусобиць, узаконив поділ на уділи 1 тим самим юридично закріпив політичне роздроблення Русі. 
Процес поділу єдиної держави на Ук. був призупинений у часи правління Володимира Мономаха і його сина 
Мстислава Володимировича, однак незабаром відокремлення земель від Києва набуло невідворотного 
характеру. У.к. з'являлися внаслідок земельних перерозподілів, захоплень, передачі у спадок різних міст 
членами князівських династій. В серед. і другій пол. 12 ст. внаслідок роздроблення Київської Русі на 
українських землях виникли Київське, Чернігівське, Переяславське, Волинське, Галицьке князівства. Нові Ук. 
являли собою майже самостійні держави на зразок західноєвропейських королівств. Кожен удільний князь 
мав власний адміністративний апарат, монету, військо, судові установи тощо. З часом відбувалось дальше 
роздроблення Ук., в зв'язку з чим зростала їхня кількість, а розміри уділів змешувалися. В удільний період 
складається характерна для феодалізму система сюзеренно-васальних відносин. Удільні князі знаходилися 
у васальній залежності від великого князя, однак ця залежність нерідко була лише номінальною. Політична 
роздробленість руських земель призвела до частих міжусобних війн між У.к. і ослаблення Київської Русі. 
Одночасно з процесом роздроблення в 12-13 ст. на українських землях проявлялася і тенденція до 
об'єднання, внаслідок якої виникла Галицько-Волинська держава. Залежність від Золотої Орди, а пізніше 
від Литви і Польщі, стримувала об'єднавчі тенденції в українських землях, сприяла збереженню удільної 
системи. У першій пол. 15 ст. уділи були ліквідовані на галицьких землях, що входили до складу Польщі, у 
другій пол. 15 ст.-на більшій частині українських земель, що входила до складу Великого князівства 
Литовського. У 1471 було ліквідовано останнє українське У.к. -Київське. 

О. Щодра (Львів). 

УДОВИЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ (27.5.1885-21.7.1937) - український військовий діяч, генерал-хорунжий. 
Н. у Харкові. У 1907 закінчив Чугуївське піхотне юнкерське училище. У роки Першої світової війни 1914-18-
на Південно-Західному фронті, командир роти, батальйону 129-го піхотного Бессарабського полку. Після 
закінчення топографічного відділення Миколаївської академії Генерального штабу - офіцер штабу фронту. З 
утворенням Української Центральної Ради У. активно включився у створення українських збройних 
формувань та в процес українізації військових частин. У червні 1917 брав участь у II Всеукраїнському 
військовому з'їзді, обраний членом Українського генерального військового комітету, восени 1917- комісар 
УЦР у штабі Південно-Західного фронту. Відповідав за проведення українізації російських частин, 
об'єднання Румунського і Південно-Західного фронтів в Український фронт, укладення перемир'я. У січні-
лютому 1918 командував українськими загонами, які обороняли Київ. Навесні 1919 - начальник 
персональної управи Військового міністерства УНР, на цій посаді залишався за Гетьманату і Диpeкmopiї 
УHP. Багато робив у справі добору, розстановки та вдосконалення старшинського складу і генералітету 
українського війська, їх збереження у складних ситуаціях, особисто розробляв плани реформування 
українських військових звань регулярної армії. Протягом 1918 під керівництвом У. розглянуто 13 тис. 
прохань щодо прийому на службу (прийнято до української армії 202 генерали). Призначено на посади 
командирів корпусів -11, дивізій - 29, полків - 89 військовослужбовців. Підвищено у рангах 2800 старшин. З 
грудня 1920 перебував у таборах інтернованих частин Армії УНР у Польщі. У 1924 виїхав у Францію. 
Співпрацював з товариствами колишніх вояків Армії УНР, українських ветеранів Першої світової війни, 
Українським військово-історичним товариством. Помер у м. Омскурі (Франція). 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

УДОВИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ -[20.2.(можливо, 3) 1887 - 19.4.1975] -український військовий діяч, 
генерал-полковник. Н. у Харкові. У 1908 закінчив військово-топографічне училище, у 1916- Миколаївську 
академію Генерального штабу. Службу проходив у лейб-гвардії Єгерському, Єнісейському полках. У роки 
Першої світової війни 1914-18 -на фронті, офіцер штабів 21-ї піхотної дивізії, 3-го Кавказького корпусу, 



Південно-Західного фронту. У званні полковника командував 129-м піхотним Бессарабським полком. Після 
утворення Української Центральної Ради перейшов на її бік, учасник Всеукраїнських військових з'їздів, 
організатор українізації 3-го Кавказького корпусу. У жовтні 1917 на запрошення С.Петлюри очолив штаб 
Гайдамацького коша Слобідської України. Один з керівників оборони Києва у січні 1918. Входив до складу 
відділу формування війська при Генеральному штабі армії УНР. За Гетьманату -офіцер Генерального штабу 
Збройних сил Української Держави. Восени 1918 приєднався до антигетьманського повстання. Призначений 
командиром 2-ї дивізії Окремого корпусу січових стрільців. Короткий час виконував обов'язки генерал-
квартирмейстера групи військ Південно-Західного фронту, а з березня 1919 очолив 3-ю Залізну дивізію. 
Відзначився у червні 1919, розгромивши в районі міста Скали полк Бессарабської дивізії Червоної армії. В 
обороні Кам'янця-Подільського, оперативного району Армії УНР, 20-22.7 війська під командуванням У. 
завдали відчутної поразки 45-й стрілецькій дивізії Й.Якіра і розгромили 2,5-тисячний Одеський матроський 
полк. У серпні 1919 призначений командувачем групи українських військ (9-та Залізна, 9-та стрілецькі дивізії, 
11-та бригада УГА), яка успішно протистояла Південній групі більшовицької Дванадцятої армії. У грудні 1919 
захворів на тиф, потрапив у денікінський полон і був вивезений до Одеси. Командування військ Антанти 
запропонувало У. очолити оборону міста, до якого підступила 14-та більшовицька армія, однак у зв'язку з 
протестом денікінського ген. Шілінга переговори було перервано. Після повернення до Армії УНР 
сформував у березні 1920 у р-ні Могилева-Подільського 3-ю Залізну дивізію, яка в боях із більшовицькими 
військами біля Ямполя забезпечила перехід через фронт 5.5.1920 частинам Армії УНР, що поверталися з 
Першого зимового походу (див. Зимові походи Армії УНР 1919-20 і 1921). У травні 1920 спільно з дивізіями 
6-ї польської армії частина У. брала участь у наступі на Київ і першою вступила до міста (див. Польсько-
радянська війна 1920). Влітку-восени 1920 очолював Праву групу Армії УНР на більшовицькому фронті. У 
грудні 1920 призначений генеральним інспектором Армії УНР, перебував з інтернованими частинами у 
таборі Каліш (Польща). У 1924 переїхав до Парижа, брав активну участь у громадсько-політичному житті 
української військової еміграції. У 1954-60 - віце-президент УНР в екзилі, у 1927-75 очолював Товариство 
вояків УНР, Європейську федерацію українських військових організацій (з 1953), був заступником голови 
Об'єднання вояків Армії УНР на чужині (з 1937). За плідну працю і активне співробітництво з Національною 
федерацією комбатантів Франції 1933 йому вручено Diplome d'Honneur. Під час Другої світової війни 1939-45 
як член уряду УНР задекларував підтримку антигітлерівській коаліції. Помер у французькому місті 
Ментеноні. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

УЖВІЙ НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА [27.8 (8.9). 1898 - 22.7.1986] - видатна українська актриса. Н. у м. Любомлі 
(тепер Волинська обл). З 1915 вчителювала у селах Волині й Полтавщини. З 1916 брала участь у виставах 
аматорського гуртка в м. Золотоноші (тепер Черкаська обл.). У 1922 вступила до Першого державного 
драматичного театру УРСР ім. Т.Шевченка в Києві. В 1925-26 - актриса Одеської державної драми, в 1926-
34 грала в театрі “Березіль”, до 1936 - у Харківському українському драматичному театрі ім. Т.Шевченка. З 
1936 працювала в Київському державному академічному українському театрі ім. І.Франка. З 1954-голова 
Українського театрального товариства. Кращі ролі: Оксана (“Гайдамаки” за Т.Шевченком), Анна (“Украдене 
щастя” 1.Франка), Варка (“Безталанна” І.Карпенка-Карого), Софія, Глафіра (“Останні”, “Єгор Буличов” 
М.Горького), Седі (“Седі” С.Моема і Колтона), циганка (“Король бавиться” В.Гюго), Джулія, Єлизавета 
(“Змова Фієско в Генуї”, “Дон Карлос” Ф.ШІллера), Беатріче (“Багато галасу даремно” У.Шекспіра) та ін. З 
1926 знімалася в кіно. Виконувала ролі у фільмах “Прометей” (1935), “Назар Стодоля” (1937), “Тарас 
Шевченко” (1951), “Тарас Трясило”, “Устим Кармелюк” (1939), “Райдуга” (1944) та ін. На сцені і в кіно зіграла 
бл. 110 ролей. Народна артистка СРСР (1954). Нагороджена Державною премією СРСР (1946,1949,1951). 

М. Ерстенюк (Львів). 

УЖГОРОДСЬКА УНІЯ 1646 - об'єднання православної церкви на Закарпатті з католицькою церквою. 
Укладена 24.4.1646 в замковій каплиці Другешів у м. Ужгороді, де 63 православних священики проголосили 
визнання католицької віри перед римо-католицьким єпископом Юрієм Якушичем. Ще у 1642 перехід на 
католицьке віровизнання проголосив єпископ Мукачівський і Марамороський Василь Тарасевич. Завдяки 
підтримці римо-католицької церкви, імператора та магнатів унія у Закарпатті швидко поширилась. 14.5.1648 
акт У.у. підтвердив примас Угорщини Ю.Ліппай, а восени - синод Угорського єпископату у Тирнаві. В 
основному положення У.у. відповідали артикулам Берестейської унії 1596. Наступником єпископа 
В.Тарасовича став Артелій Петро Петрович. Впродовж століть завдяки діяльності уніатської церкви у 
Закарпатті вдалося не допустити мадяризації українського населення, зберегти його мову, звичаї та обряди, 
національну самобутність. Ліквідацію У.у. проведено органами радянської влади у 1947-49, проте греко-
католицька церква продовжувала діяти у підпіллі. У 1989 греко-католицька церква у Закарпатті отримала 
офіційний статус. 

Р. Шуст (Львів). 

УЗОЛЬЦОВЕ - торговельний митний збір у Київській Русі за обв'язування і пакування товару з додатком 
митних печаток. Цей вид митного збору був гарантією, що запакований товар не буде продаватися там, де 
немає митних знаків. У. стягувалося митниками у розмірі 0,5 або 1 гріш з упакованого місця. 

А. Копьбенко (Львів). 



“УКРАИНСКИЙ НАРОД В ЕГО ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ” - перший довідник з українознавства. Вийшов 
за ініціативою М.Грушевського. Друкувався російською мовою. Перший том з'явився у 1914, другий-у 1915 у 
Петербурзі. До редакції входили Ф. Вовк, М.Грушевський, М.Ковалевський, Ф.Корж, А.Кримський, М.Туган-
Барановський, О.Шахматов. Перший том містив праці М.Грушевського про історіографію та історію України; 
другий том - статті про географію (С.Рудницького), статистику (О.Русова, В.Охримовича, С.Томашівського), 
антропологію і етнографію українського народу (Ф.Вовка), короткий нарис українського права 
(О.Єфименка)та історію малоросійської (української) мови О.Шахматова. Появі наступних томів видання 
перешкодила Перша світова війна. 

І. Підкова (Львів). 

“УКРАЇНА” - українське спортивне товариство студентів вищих шкіл Львова. Засноване 12.11.1911 
студентами університету і політехніки - випускниками Академічної гімназії - з метою пропаганди рухових ігор, 
народних вправ та ін. видів спорту. Перший голова “У” - студент-юрист М.Яворський. Ініціатива заснування 
та назви товариства належить І.Боберському. Товариство поділялося на секції за видами спорту. На поч. 
1912 товариство налічувало 43 члени 1 мало 7 секцій - шкіряного м'яча (футболу), лещетарську (лижну), 
совгарську (ковзанярського бігу), сітківкову (волейболу), легкої атлетики, прогульково-забавову (туристичну), 
у яких комплексно поєднувалися теоретичні заняття з практичними вправами. При товаристві існувала 
футбольна команда з однойменною назвою. До 1914 “У” розгорнула активну діяльність: організувала перші 
(15.11.1911)та другі (9.6.1912) “Запорозькі змагання”, влаштовувала руханкові вечори, вечорниці, була 
одним з організаторів Шевченківського руху у Львові 28.6.1914. У 1915-21 товариство не діяло; відновило 
роботу в 1922. У 1935 товариство налічувало 242 члени. Активними діячами товариства були проф. 
С.Рудницький, О.Навроцький, Тарас і Петро Франки, Я.Пастернак та ін. Емблемою “У” було зображення 
грецького юнака з щитом та здійнятим над головою мечем. У 1939 діяльність товариства була заборонена 
радянською владою. 

В. Благий (Львів). 

УКРАЇНІЗАЦІЯ -тимчасова політика ВКП(б), здійснювана в Україні у 1920 - поч. 30-х роках. Український 
різновид політики коренізації. Політика коренізації проголошена у квітні 1923 на 12 з'їзді РКП (б) з метою 
укорінення (звідси і назва політичного курсу - коренізація) компартійно-радянських структур влади у 
національних республіках. Її суть полягала в тому, щоб управлінські структури оволодівали мовами і 
культурами місцевого населення, а також поповнювалися за рахунок його представників. Це мало 
забезпечити московському центру контроль над периферією не тільки силовими, а й адміністративно-
політичними засобами. Крім того, здійснювана місцевими мовами ідеологічна робота мала неспівставно 
більшу ефективність. Однак, в офіційних партійних документах декларувалося, що основною метою цієї 
політики є сприяння розвиткові культур і мов корінних національностей. 

Основні напрями політики У. були проголошені дещо раніше. 19.11.1919 Х.Раковський звернувся до 
В.Леніна з документом під назвою “Тези з українського питання”, в якому обґрунтовувалася необхідність 
дальшого існування УСРР як формально незалежного державного утворення, але при об'єднанні в єдиному 
центрі оборонного і господарського апарату. Ленін вніс тези на розгляд політбюро ЦК РКП(6) від свого імені. 
Пізніше цей документ обговорювався на черговому пленумі ЦК і був затверджений як резолюція VIII 
Всеросійської партконференції “Про радянську владу на Україні”. У документі містився наступний пункт, з 
якого пізніше почалася політика У: “Члени РКП на території України повинні на ділі проводити право 
трудящих мас учитися і розмовляти в усіх радянських установах рідною мовою”. Радянський апарат 
республіки, що складався переважно з дореволюційних чиновників, глухо, але загалом успішно опирався У. 
Керівний склад КП(б)У також не виявляв особливого бажання прокладати дорогу українізації. Партійний 
апарат також не виявляв ентузіазму в торуванні шляху українській мові. За дан. 1923, тільки 797 з 11 826 
відповідальних працівників партійно-державного апарату республіки заявили, що знають її. Секретар ЦК 
КП(б)У Д.Лебідь спробував “по-науковому” обгрунтувати відразу комуністичної еліти до української культури 
і мови, заявивши неминучість “боротьби двох культур”. Мовляв, російська культура в Україні пов'язана з 
містом і пролетаріатом, тобто “найпрогресивнішим” класом, а українська культура - з селом і “відсталим” 
селянством. Обов'язок кожного комуніста, на його думку, полягав у сприянні “природному процесові” 
перемоги російської культури. Такі ідеї поділялися багатьма партійними керівниками. В цих умовах 
позбавлена державної підтримки українська культура занепадала. Зокрема, під час переходу на ринкові 
умови тираж і випуск газет значно скоротився. Та особливо зменшилася кількість українських газет -з 123 у 
1921 до 53 у 1922 (російських -відповідно з 182 до 168). Національний склад державного апарату республіки 
теж був переважно неукраїнським. У 1923 питома вага українців не перевищувала в ньому 35%, особливо 
незначною вона була у керівних структурах державного апарату (у колегіях наркомату росіяни становили 
47%, євреї -26%, українці -12%). 

Х.Раковський піддав критиці теорію “боротьби двох культур”, але російськомовна більшість в ЦК КП(б)У і 
губкомах партії майже нічого не робила, щоб прискорити У навіть після проголошення цього курсу 
обов'язковим для партії. Становище змінилося з приходом в Україну людини И.Сталіна - Л.Кагановича. У 
боротьбі за владу, яка відбувалася в Кремлі у 1923-28, Сталін поставив за мету добитися підтримки 
місцевого партапарату, особливо в найбільшій національній республіці. Бажаючи завоювати популярність 
не тільки в апараті, а й серед населення України, Сталін і Каганович готові були поширити курс на 



коренізацію далеко за межі укорінення влади, їхню підтримку дістали нечисленні націонал-комуністи 
(О.Шумський, М.Скрипник) у керівництві КП(б)У, які прагнули перетворити У. на ефективний важіль 
національного відродження. 

Як наслідок, з 1923 по 1927 кількість українців серед службовців державного апарату зросла з 35 до 45%. На 
кін. 1927 на українську мову викладання перейшло понад чверть інститутів, більше половини технікумів і 4/5 
загальноосвітніх шкіл. Більша частина книжок і газет стала видаватися українською мовою. З ініціативи 
М.Скрипника національна мова впроваджувалася у школах командного складу і в деяких червоноармійських 
частинах. На Кубані і в Казахстані, де компактно проживали українці, відкривалися національні школи, 
видавалися газети, працювало радіомовлення. 

Українці дістали перевагу під час чергових масових наборів у партію. Якщо 1923 вони становили лише 23% 
членів КП(б)У, то 1927 -52%. Представництво українців у ЦК КП(б)У, однак, не перевищувало чверті. 
Першими (з березня 1925 - генеральними) секретарями ЦК КП (б)У призначалися більшовицьким центром 
тільки неукраїнці: росіяни Г.П'ятаков, В.Молотов, М.Хрущов, поляки С.Косіор і Ф.Кон, євреї Д.Мануїльський і 
Л.Каганович, німець Є.Квірінг. Національне відродження служило сприятливим грунтом для посилення 
відцентрових тенденцій у республіці і для опору комуністичній диктатурі. 

Перші успіхи у розв'язанні національного питання в республіці, проведенні У. співіснували з широкими 
кампаніями пошуків націоналістичних ухилів, звинуваченнях провідників У в націоналізмі й сепаратизмі. Ще 
в серед. 1920 років И.Сталін потурбувався врівноважити негативні для центральної влади наслідки У. 
жупелом “націнал-ухильництва”. Л.Каганович розпочав кампанію з викриття “шумськізму”. О.Шумський, який 
відстоював свою точку зору на темпи проведення У. і ставив питання про заміну Л.Кагановича на посаді 
генерального секретаря ЦК КП(б)У, був звинувачений у “націоналістичному ухилі”. Після лютнево-
березневого пленуму ЦК у 1927 став помітним і процес згортання У, замість чого посилилася боротьба 
проти уявного українського “буржуазного націоналізму”. 

З 1930 почалося масштабне цькування національної інтелігенції, особливо шляхом створення фіктивних 
“контрреволюційних” організацій. У грудні 1932 вийшла постанова Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) за 
підписами В.Молотова і Й.Сталіна, в якій У. “в ряді районів України” таврувалася як “петлюрівська”. З 
призначенням у січні 1933 на посаду генерального секретаря ЦК КП(б)У П.Постишева 

У. була припинена. У пресі розгорнулася широка кампанія звинувачень і очорнювання одного з 
найактивніших її провідників М.Скрипника. Протягом 1933-38 внаслідок політичного терору сталінської 
диктатури проти української інтелігенції більшість провідних діячів У та їхні прихильники були репресовані 
або шляхом цькування і переслідування доведені до самогубства. 

С. Кульчицький (Київ). 

УКРАЇНКА ЛЕСЯ [справжн. прізв., ім'я та по батькові - Косач-Квітка Лариса Петрівна; 13(25).2.1871 - 
19.7(1.8.) 1913] - велика українська поетеса, прозаїк, драматург, перекладач, літературний критик та 
фольклорист. Дочка відомої письменниці та громадської діячки Олени Пчілки, рідної сестри М.Драгоманова. 
Дитячі роки минули у с. Колодяжному (тепер Ковельського р-ну Волинської обл.) Значний вплив на 
формування світогляду У. мав М.Драгоманов. Через хворобу (туберкульоз кісток) навчалася вдома, у 
приватних вчителів. Стан здоров'я змушував її подовгу лікуватися на півдні -в Криму, Грузії, Італії, Єгипті. 
Здобула різнобічну (переважно історико-філологічну) освіту. Досконало володіла кількома іноземними 
мовами (російською, французькою, німецькою, англійською, італійською, грецькою, латинською, польською, 
білоруською). Згодом здійснила чимало майстерних перекладів Г.Гейне, В.Гюго, Дж.Байрона, А.Міцкевича, 
Гомера та ін. У 1890 написала (для сестри) підручник “Стародавня історія східних народів” (виданий у 1918). 
Підтримувала дружні творчі стосунки з О.Кобилянською, І.Франком, А.Кримським, В.Гнатюком, 
М.Павликом, О.Маковеєм, Л.Старицькою-Черняхівською, М.Грушевським. 

Дебютувала в літературі як поет-лірик у 1884 у львівському журналі “Зоря”, де під псевдонімом “Леся 
Українка” були опубліковані вірші “Конвалія” 1 “Сафо”. За життя У. вийшли поетичні збірки “На крилах пісень” 
(1893), “Думи і мрії” (1899), “Відгуки” (1902). Поезія У. великої емоційної напруги, сповнена глибоких 
патріотичних почуттів до України. Призначення поета У. вбачала в творчій праці для духовного і 
національного визволення свого народу. Найповніше виявила себе в драматургії (створила понад 20 драм). 
Перший драматичний твір-психологічна драма “Блакитна троянда” (1896). У. - автор драматичних поем і 
соц.-філософських драм “Одержима” (1901), “Осіння казка” (1905), “В катакомбах” (1905), “Кассандра” 
(1907), “У пущі” (1897-1909), “Бояриня” (1910), “Адвокат Мартіан” (1911), “Лісова пісня” (1911), “Камінний 
господар” (1912), “Оргія” (1913), “На полі крові” (1910). Звертаючись до образів і сюжетів, взятих із світової 
літератури, історії, міфології, розглядала соціально-політичні та морально-етичні проблеми, які хвилювали 
тогочасне українське суспільство. Суттєво модернізувала поетику української драми (загостреністю діалогу, 
багатопроблемністю, перенесенням наголосу із зовнішньої дії на внутрішню, умовністю і символічністю 
декорацій). Вершиною творчості поетеси е драма “Лісова пісня”, яка утверджує людську мрію, високі 
почуття, перемогу краси життя над бездуховністю. Активно друкувалася в періодиці (“Літературно-науковий 
вісник”, “Нова громада”, “Народ”, “Дзвін”, “Рідний край”, “Киевская старина” та ін.). Спільно з Ф.Колессою, К.-
К. була організатором фольклорної експедиції для запису на фонограф українського героїчного епосу 
(1908). Цікавилась тогочасним українським і європейським літературним процесом, написала літературно-



критичні й філософсько-публіцистичні статті, зокрема, “Малоросійські письменники на Буковині”, “Два 
напрями в новітній італійській літературі”, “Замітки про новітню польську літературу”, “Новітня суспільна 
драма”, “Утопія в белетристиці” та ін. Померла у м. Сурамі (Грузія). Похована у Києві на Байковому 
кладовищі. Пам'ятники поетесі встановлено у Києві (1973, скульптор Г.Кальченко), Сурамі (1952, скульптор 
Т.Абакелія), Клівленді (США), Торонто і Саскатуні (Канада; обидва-скульптор М.Черешньовський). 

І. Роздольська (Львів). 

УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (УАПЦ) - православна церква в Україні. 
Організаційне становлення УАПЦ відбувалося в контексті національного відродження України. Стрімкого 
поширення ідея автокефалії набула в умовах Української революції 1917-20 та демократизації суспільства. 
За відбудову Української національної церкви висловилися делегати багатьох повітових та єпархіальних 
з'їздів духовенства і мирян, ініціюючи розгляд питання про незалежність церкви на Всеукраїнському 
православному церковному соборі (1918). 1.1.1919 Директорія УНР прийняла закон про автокефалію 
Української церкви, однак внаслідок зміни політичної влади він не був реалізований. Дерусифікація церкви 
стихійно розпочалась у Полтаві, Кам'янці-Подільському, Лубнах, Катеринославі. У Києві перша служба в 
першій українській парафії (військовий Микільський собор) відбулась 22.5.1919. Організаційне оформлення 
УАПЦ було довершено на Всеукраїнському православному соборі у Києві 14-30.10.1921, де були 
затверджені канони та устрій церкви, сформована ієрархія. Самобутність УАПЦ полягала в канонічних 
новаціях - соборній висвяті в єпископи одружених священиків, соборноправності її устрою, сакралізації 
української мови та впровадження у церковне життя національних звичаїв і традицій. Керівництво церквою 
здійснював Всеукраїнський православний церковний собор, а в міжсоборний період - постійно діюча 
Всеукраїнська православна церковна рада (ВПЦР); на місцевому рівні - округові, районні, парафіяльні 
собори та відповідні їм церковні ради. Почесним головою ВПЦР був митрополит Київський і всієї України: у 
1921-27-митрополит Василь Липківський, у 1927-30 - митрополит Микола Борецький. Головами ВПЦР були: 
Михайло Мороз (1919-24); протодиякон Василь Потієнко (1924-25), єпископ Петро Ромоданів (1926-27), 
протоієрей Леонід Юнаків (1927-30). У 1920 роках УАПЦ налічувала 6л. 1100-1200 парафій та 2 млн. 
віруючих (12-14% православного населення), 30 єпископів, 1500 священиків. Районами найбільшого 
поширення були Київщина, Поділля, Полтавщина, Чернігівщина, Волинь. Мала єпископа у США (Іоанна 
Теодоровича), де виходив орган УАПЦ-газета “Дніпро” (Чикаго). Вважаючи, що 2/3 духівництва нелояльні до 
більшовицької влади, державні органи чинили постійний тиск на УАПЦ, організовували цькування церкви у 
пресі. Прагнучи максимально поглибити внутрішньоцерковні суперечності, влада сприяла перетворенню 
братства Діяльно-Христової церкви, що виникло при УАПЦ, на окрему структуру (зареєстрована на поч. 
1924). У жовтні 1927 делегати Всеукраїнського церковного собору, під загрозою арешту і заслання всіх його 
учасників та під тиском частини єпископату УАПЦ на чолі з еп. П.Ромадановим, проголосували за усунення 
від церковного управління митрополита В.Липківського (17.10.1927). 28-29.1.1930 на Надзвичайному соборі 
під тиском державної влади церква проголосила про “самоліквідацію” у зв'язку з інкримінуванням їй 
антирадянської діяльності та участі у сфабрикованій органами ДПУ Спілці визволення України. Значна 
частина її діячів була заарештована за звинуваченням у приналежності до СВУ 9-12.12.1930 на церковному 
Соборі відновлено діяльність церкви під назвою “Українська православна церква”. Церкву очолив 
митрополит Харківський і всієї України Іван Павловський (1930-36), який водночас був головою постійно 
діючого керівного органу Всеукраїнської церковної ради. Церква, поділена на 7 єпархій, нараховувала бл. 
300 парафій. Припинила існування під тиском влади. 

Нове відродження УАПЦ почалось у роки радянсько-німецької війни 1941—45 за благословенням (декрет 
від 24.12.1941) першоієрарха Польської автокефальної церкви митрополита Варшавського Діонісія 
(Валединського), якому до німецької окупації були підпорядковані православні парафії Волині та Західної 
України. Очолив УАПЦ Тимчасовий адміністратор архієпископ Луцький і Ковельський Полікарп. За Статутом 
керівним постійно діючим органом між Помісними соборами визначались Собор єпископів та вище церковне 
управління під назвою “Адміністратура Св. Православної автокефальної української церкви”. На поч. 1943 
окупаційна влада вдалася до реорганізації керівної структури церков в Україні, намагаючись підпорядкувати 
УАПЦ німецькій адміністрації. У серед. 1943 УАПЦ налічувала 13 єпископів, 1700 священиків, 3 тис. парафій. 
Після закінчення війни частина духовенства на чолі з митрополитом Полікарпом та вірних перебралася на 
Захід. У Німеччині частина вірних, послідовників УАПЦ митрополита В.Липківського (відкидали синодальний 
устрій церкви, керованої Радою єпископів, домагалися допущення мирян до всіх церковних справ), 
відокремилася від ієрархії УАПЦ митрополита Полікарпа і на церковному з'їзді в Ашаффенбурзі (серпень 
1947) створила Українську автокефальну православну церкву-собороправну. Згодом були створені численні 
парафії УАПЦ у США, Канаді, Франції, Великій Британії, Австралії та ін. країнах Західної Європи і Південної 
Америки. У цей період церкву очолювали митрополит Полікарп (1942-52), митрополит Ніканор Абрамович 
(1953-69) і митрополит Мстислав (Скрипник, 1969-93). У діаспорі видавалися друковані органи УАПЦ: “Рідна 
Церква”, “Відомості Генерального церковного управління УАПЦ у Великій Британії” (1950) та “Праця й життя” 
в Австралії. 

Новий рух за відродження УАПЦ в Україні почався в лютому 1989 із створення “Ініціативного комітету 
відновлення УАПЦ”. У червні 1990 відбувся Всеукраїнський собор УАПЦ, який прийняв Статут церкви та 
обрав її главу, яким став першоієрарх Українських православних церков США і Канади митрополит 
Мстислав (Скрипник) з титулом “Патріарх Київський та всієї України” (інтронізований 18.11.1990). 25-



26.6.1992 у Києві на Всеукраїнському православному соборі було прийнято рішення про об'єднання двох 
найбільших в Україні церков - Української православної церкви і УАПЦ в єдину Українську православну 
церкву - Київський патріархат. Главою об'єднаної церкви обрано патріарха УАПЦ Мстислава, заступником 
патріарха Київського Патріаршого Престолу - митрополита Філарета (Денисенка). Було створено Священний 
Синод УПЦ-КП і Вищу Церковну Раду. Однак 24.12.1992 Патріарх Мстислав відновив УАПЦ, призначивши 
архієпископа Петра (Петруся) тимчасовим керуючим справами Патріархату. Після смерті патріарха 
Мстислава (11.6.1993) на Другому помісному соборі УАПЦ обрано (7.10.1993) та інтронізовано (14.10.1993) 
нового патріарха, яким став єпископ Переяславський і Січеславський Дмитрій (у миру - Володимир Ярема). 
В червні 1995 державними органами зареєстровано Статут УАПЦ. Церква нараховувала бл. 1200 парафій, 
переважна більшість яких (1100) діяла в Галичині. 15.8.1996 частина єпископату схвалила рішення про 
перейменування УАПЦ на Українську автокефальну православну церкву Київського патріархату і зреклася 
(18-19.9.1996) послуху патріархові Дмитрію. 18-20.10.1996 без патріаршого благословення вони провели в 
Києві Архієрейський та 26.11.1996 - Помісний собор УАПЦ, який вивів за штат Собору єпископів патріарха 
Дмитрія та єпископів, що його підтримували. Ці дії внесли напруження в становище УАПЦ, розколовши П 
провід, меншість якого залишилась вірною патріархові. 

С. Біпокінь, О. Ігнатуша. 

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК (УАН; Всеукраїнська академія наук (ВУАН); Академія наук УРСР, АН УРСР; 
тепер - Національна Академія наук України, НАН України) - одна з провідних наукових установ світу за своїм 
інтелектуальним і матеріальним потенціалом. Закон про заснування УАН і наказ про призначення першого 
складу академіків були підписані гетьманом П.Скоропадським 14.11.1918. Згідно зі статутом Академія мала 
3 відділи: історико-філологічний, фізико-математичний і соціально-економічний. Засновниками стали 
визначні українські вчені Д.Багалій, А.Кримський, М.Петров, С.Смаль-Стоцький, В.Вернадський, 
М.Кащенко, С.Тимошенко, П.Тутковський, М.Туган-Барановський, Ф.Тарановський, В.Косинський, 
О.Левицький. Нові члени УАН обиралися на загальних зборах шляхом таємного голосування. Установче 
спільне зібрання 27.11.1918 обрало президентом УАН В.Вернадського. До першого складу дійсних членів 
УАН увійшли також історики Д.Багалій і О.Левицький, економісти М.Туган-Барановський і В.Косинський, 
сходознавець М.Петров, лінгвіст С.Смаль-Стоцький, правознавець Ф.Тарановський, біолог М.Кащенко, 
механік С.Тимошенко, геолог П.Тутковський. Гетьманський уряд виділив кошти для організації перших 
науково-дослідних кафедр, інститутів та ін. установ академії. 

З приходом радянської влади УАН дістала у користування садибу пансіону графині Левашової у Києві 
(тепер резиденція президента НАН України). У червні 1921 РНК УСРР схвалила положення, згідно з яким 
Академія визнавалася найвищою науковою державною установою республіки. Академію було 
перейменовано на Всеукраїнську (таким чином декларувався намір об'єднати в рамках однієї організації 
наукову інтелігенцію всіх українських земель) і підпорядковано наркомату освіти. Відносини ВУАН з 
керівництвом були напруженими, оскільки вчені не бажали коритися диктату. Зв'язки із західноукраїнськими 
вченими швидко зійшли нанівець, тому що СРСР відгородився від оточуючого світу “залізною завісою”. 
Після від'їзду В.Вернадського з України президентом Академії у липні 1921 було обрано М.Васипенка 
(наркомат освіти не затвердив його на посаду, і він був змушений подати у відставку). У березні 1922 
президентом став О.Левицький, а в травні 1922 - B.Лuпcькuй. Протягом 1919-30 було обрано 103 академіки 
ВУАН. У 1924-25 Академія вперше провела вибори іноземних членів, але їх не затвердив нарком освіти. У 
1920 роках у ВУАН існували три відділи -історико-філологічний, фізико-математичний і соціально-
економічний. У першому з них плідно працювали Інститут української наукової мови, Етнографічна та 
Археографічна комісії. З 1921 організовано Археологічний інститут. Після приїзду в Україну в 1924 
М.Грушевського істотно розширилися дослідження з вітчизняної історії. У фізико-математичному працювала 
найбільша кількість академічних кафедр - 30. На світовому рівні проводилися дослідження на кафедрах 
прикладної математики (Г.Пфейффер), математичної фізики (М.Крилов), експериментальної зоології 
(І.Шмальгаузен) та ін. У соціально-економічному відділі особливо плідно працювала перша у світі науково-
дослідна установа з проблем демографії-Демографічний інститут під керівництвом М.Птухи. 

Майже до кін. 1920 років ВУАН зберігала певну автономність. Проте з 1929 через зміну процедури виборів і 
посилення репресій влада повністю взяла під контроль діяльність ВУАН. Вибори 1929 проводилися на 
розширеному засіданні нового Органу-Ради ВУАН, до складу якої входили представники наркомосвіти. 
Кількість вакансій було істотно розширено (до 34), щоб поряд з ученими, які мали об'єктивні підстави для 
обрання, проштовхнути партвисуванців. Процедура голосування по кандидатурах проходила відкрито. В 
умовах газетної і профспілкової істерії, яка піднялася навколо виборчої кампанії, до складу Академії були 
прийняті народні комісари О.Шліхтер, М.Скрипник, В.Затонський, голова Держплану СРСР 
Г.Кржижановський. За списком кандидатів, рекомендованих до обрання ЦК КП(6)У, пройшли в академіки 
комуністи-суспільники С.Семковський, В.Юринець, М.Яворський. На перевиборах президії були 
підтверджені повноваження обраного у травні 1928 на вимогу влади президента Д.Заболотного. У 1928 
усунено від обов'язків незмінного секретаря ВУАН А. Кримського. Влітку 1929 заарештовані два члени 
Академії (С.Єфремов і М.Слабченко) і 24 співробітники ВУАН, яких було звинувачено у приналежності до 
неіснуючої контрреволюційної організації “Спілка визволення України” і згодом засуджено до тривалих 
термінів ув'язнення. У 1930-31 “чистки” співробітників ВУАН продовжувались. Повного розгрому зазнали 
історичні установи, створені у ВУАН під керівництвом М.Грушевського, а його самого заарештовано і 



примушено жити у Москві. 

У липні 1930 президентом Академії став О.Богомолець. Новообраний президент здійснив докорінну 
структурну реорганізацію. Замість колишніх трьох відділів Академії було створено два нові - природничо-
технічний і соціально-економічний. У 1931 ВУАН налічувала 164 науково-дослідні установи, в яких 
працювало лише 242 наукових співробітники, з них 79 академіків. Чимало кафедр мало 1-2 штатних 
працівників, практично не існувало лабораторно-експериментальної бази досліджень, бракувало коштів для 
експедиційних і натурних робіт. Після січневої сесії ВУАН у 1934 основною структурною одиницею став 
науково-дослідний інститут, що сприяло концентрації наукових сил. 

У 1934 ВУАН було передано у безпосереднє підпорядкування РНК УСРР. Тоді ж із наркомосвіти передали у 
підпорядкування президії ВУАН інститути фізики, ботаніки, мікробіології та епідеміології, біохімії, геології, 
водного господарства, а також створено нові інститути: електрозварювання, гірничої механіки, хімічної 
технології, клінічної фізіології; раду з вивчення продуктивних сил УСРР, геофізичну обсерваторію. У 1935 
ВУАН передано Дніпропетровський інститут фізичної хімії. 

У лютому 1936 ВУАН перейменували в АН УСРР. До її складу увійшли інститути історії України, економіки, 
української літератури і українського фольклору. У 1920-30-х роках в АН УСРР розвивалися всесвітньовідомі 
наукові школи Д.Граве (алгебра), М.Крилова (математична фізика), Л.Писаржевського (хімія), О.Динника 
(механіка і теорія пружності), О.Богомольця (експериментальна патологія), Є.Патона (електрозварювання), 
М.Федорова (гірнича механіка), М.Холодного і О.Фоміна (ботаніка), І.Шмальгаузена (зоологія) та ін. 

У 1938 до АН УРСР увійшов Харківський фізико-технічний інститут, який займав провідні позиції в розробці 
ряду напрямів ядерної фізики. Вперше в СРСР тут провели ядерну реакцію шляхом розщеплення ядра 
літію. В Інституті фізичної хімії 1934 одержано важку воду (О.Бродський). На поч. 1941 у складі АН УРСР 
існувало 26 інститутів. У них працювало 3092 співробітники, серед яких 60 академіків, 66 членів-
кореспондентів, 164 доктори і 325 кандидатів наук. Інститути розміщувалися в Києві, Харкові, 
Дніпропетровську та Львові. 

Під час війни інститути були евакуйовані в Уфу, Свердловськ, Нижній Тагіл, Челябінськ, Златоуст та інші 
міста на Сході СРСР. Кількість наукових співробітників скоротилася утричі, але ядро кваліфікованих 
спеціалістів було збережене. Першочергове місце посіли наукові розробки в галузі оборонної промисловості, 
поліпшення методики лікування поранених тощо. 31944 почала відновлюватися робота академічних 
інститутів безпосередньо в Україні. 

Після смерті О. Богомольця президентом став у листопаді 1946 видатний біохімік О.Палладін. У післявоєнні 
роки АН УРСР швидко розбудовувалася. До 1960 були створені 20 нових інститутів (всього існувало 44). У 
1954 засновано Кримський філіал АН УРСР. 

Найбільших успіхів у післявоєнний період досягнуто в галузі фізико-математичних 1 хімічних наук. У 1950 під 
керівництвом С.Лебедєва побудовано першу електронно-обчислювальну машину. У 1956 створена 
лабораторія моделювання та обчислювальної техніки (очолив В.Глушков), яка через рік перетворилася на 
обчислювальний центр АН УРСР. В інституті фізики, очолюваному О.Лейпунським, розроблялися 
перспективні наукові напрями, на основі яких виникли інститути металофізики, напівпровідників, теоретичної 
фізики, ядерних досліджень. Великий внесок у створення ракетно-ядерної техніки зробили Харківський 
фізико-технічний інститут, а також створений на базі частини його відділів Інститут низьких температур та 
Інститут механіки. На світовий рівень вийшли розробки електрозварювальників (Б.Патон), ливарників 
(А.Горшков), металофізиків (Г.Курдюмов). Розвиток біологічних наук було істотно загальмовано 
некомпетентним втручанням влади, зокрема, її боротьбою проти генетиків. Не менш руйнівний вплив 
компартійні структури здійснювали на інститути гуманітарного профілю. 

З лютого 1962 HAH України очолив Б.Патон. У ці десятиліття найбільш прискореними темпами розвивалися 
технічні інститути. З 1970 років в АН УРСР почали створюватися науково-технічні комплекси, які складалися 
з інститутів, конструкторських бюро, дослідних виробництв і заводів. У 1962 Обчислювальний центр було 
перетворено на Інститут кібернетики. Незабаром він завоював провідне становище в СРСР в галузі 
створення автоматизованих систем управління виробництвом. У Фізико-технічному інституті споруджено 
найбільший в Європі лінійний прискорювач електронів. У матеріалознавчих інститутах успішно 
розроблялися технологічні процеси, які давали можливість по-новому спрямувати розвиток цілих галузей 
економіки. Вагомі наукові результати одержано в інститутах хімії та хімічної технології, біохімії, фізіології і 
теоретичної медицини, загальної біології. 

У 1980 роках більшість наукових співробітників Академії була зосереджена у Секції фізико-технічних і 
математичних наук (у 1986-76% працюючих), у Секції хіміко-технологічних і біологічних наук (19%), у Секції 
суспільних наук (5%). Загальна кількість наукових співробітників зросла до 15340. У складі АН УРСР 
налічувалося 143 академіки і 203 члени-кореспонденти, 1394 доктори наук, 8141 кандидат наук. Вони 
працювали в 78 наукових установах і 72 підприємствах дослідно-конструкторської і виробничої бази. 

Вчені багатьох академічних інститутів зробили істотний внесок у подолання тяжких наслідків Чорнобильської 
катастрофи. Зусилля їх координувалися комісією президії АН УРСР під головуванням академіків 
В.Трефілова, В.Скока, В.Бар'яхтара. 



Після досягнення незалежності НАН України вперше стала справді самоврядною організацією з правами 
власності на матеріальну базу, якою вона користувалася. Перед вченими, особливо в галузі гуманітарних 
наук, розкрилися великі перспективи творчої праці. Юристи, історики, соціологи, економісти взяли активну 
участь у процесах державотворення. Якісно поліпшилися умови спілкування вчених із колегами за рубежем. 

С. Кульчицький (Київ). 

УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (УВО) - нелегальна військова організація, що існувала у 1920 - 
поч. 1930 років у Західній Україні. Створена за ініціативою колишніх старшин Армії УНР- членів Стрілецької 
ради (Є.Коновалець, І.Андрух, В.Кучабський, М.Матчак, Я.Чиж) з метою продовження збройної боротьби за 
незалежність України. Рішення про заснування УВО було прийнято на нараді Стрілецької ради у липні 1920 
та на з'їзді представників військових організацій наприкін. серпня 1920 у Празі. Організаційні заходи зі 
створення УВО розпочато у Львові у вересні 1920 (первісну організаційну основу УВО в Галичині становило 
товариство “Воля”). За короткий час сформовано начальну Колегію українських військових організацій 
(координуючий голова - О.Навроцький, члени -Я.Чиж, М.Матчак, Ю.Полянський, В.Целевич), створено 
округи, повітові відділи та місцеві осередки організації. З серед. 1921 діяльність УВО у краї очолив 
Є.Коновалець, який з невеликою перервою (у 1923-24) перебував на посту головного коменданта УВО аж до 
1931. Начальником штабу організації призначено Ю.Отмарштайна. Є.Коновалець здійснив реорганізацію 
керівного центру організації: замість Начальної колегії створено Начальну команду зі штабом і 
референтурами, її склад поповнено старшинськими кадрами. В УВО створені організаційно-кадрова, 
розвідча, бойова і пропагандистсько-політична референтури. Галичину, як основну територію, на якій діяла 
УВО, поділено на 13 військових округ. Кожна військова округа складалася з повіту з округовими і повітовими 
командами, загальна кількість яких сягала 58. 

Серед членів УВО на першому етапі діяльності організації переважали колишні вояки Армії УНР та 
Української галицької армії, люди різної партійної приналежності та різних політичних поглядів. УВО, не 
маючи чітко окресленої ідеології та політичної програми, визначала своїм головним завданням організацію 
боротьби проти окупаційних режимів на українських землях. У перші часи існування (1921-23) УВО була 
організаційно пов'язана з українським екзильним урядом Є.Петрушевича у Відні і координувала свою 
діяльність з його зовнішньополітичною акцією, що ставила за мету домогтися підтримки держав Антанти у 
справі відродження української державності в Галичині. Широкомасштабні акції опору (терористичні замахи 
на представників польської влади та українських діячів, що виступали за порозуміння з польською 
державою, масові саботажні кампанії, бойкот польської адміністрації), здійснювані національним підпіллям, 
мали водночас служити українській дипломатії аргументами для вирішення “галицького питання” на користь 
українців. 

Восени 1922 осідок Начальної команди УВО перенесено за кордон, а діяльністю організації у 
західноукраїнських землях стала керувати Крайова команда під командуванням А.Мельника. У 1923-25 в 
УВО точилися дискусії щодо подальшого політичного курсу організації, під час яких обговорювалися питання 
її зовнішньополітичної орієнтації. Після 

перемоги концепції про самостійний характер політики УВО в 1925 з неї виключено прибічників орієнтації на 
радянську Україну, які у травні 1925 створили нову підпільну організацію - Західно-українську народну 
революційну організацію (ЗУНРО), очолювану О.Думіним. 

Ставлячи українську справу в міжнародному контексті, провід УВО бачив серед ймовірних союзників 
українців у боротьбі проти версальської системи Німеччину, що спонукало до тісніших контактів і співпраці з 
німецькими відомствами, зокрема міністерством райхсверу. Начальна команда УВО з 1926 знаходилася у 
Берліні. 

УВО видавала власний друкований орган -журнал “Сурма” (виходив 1927-28 у Берліні; 1928-34 - у Каунасі; 
гол. ред. В.Мартинець), який нелегально поширювався у Західній Україні. 

У серед. 1920 років відбувалися суттєві зміни у кадрах УВО. Організація поповнювалася студентською і 
шкільною молоддю. Одночасно з відродженням та реорганізацією в Галичині політичних партій їхні члени 
відходили від участі в революційному підпіллі. 

УВО співпрацювала з новоутвореною у 1925 партією - Українським національно-демократичним 
об'єднанням: окремі чільні діячі УНДО були водночас членами проводу УВО (Д.Паліїв). У 1927-28 в УВО 
посилилися націоналістичні тенденції: організація все більше політично орієнтувалася на ідеологію 
українського націоналізму (сформульована Д.Донцовим); домінуючим в її ідейному арсеналі ставав постулат 
національної революції -загального революційного здвигу українського народу за власну національну 
самостійну і соборну державу. На цьому ідейному грунті УВО зблизилася з іншими націоналістичними 
осередками - Групою української національної молоді (Прага), Легією українських націоналістів 
(Подебради), Союзом Української націоналістичної молоді (Львів), Групою української національної молоді 
(Берлін) і виступила з ініціативою об'єднання цілого руху в одній організації. На 1 Конгресі українських 
націоналістів, що відбувся у Відні (28.1 -3.2.1929), завершився процес об'єднання націоналістичних груп і 
організацій в одну українську націоналістичну революційно-визвольну 

організацію - Організацію українських націоналістів. Однак зі створенням ОУН УВО не ліквідовувалася, а 



деякий час продовжувала діяти автономно, зберігаючи Начальну команду. Крайовими командантами були 
Ю.Головінський, Р.Сушко, О.Сеник, Б.Гнаткевич, В.Горбовий. 

УВО як окрема організація фактично припинила своє існування у 1931, її кадри перейшли до ОУН, 
переважно до її бойової референтури, хоча сама назва УВО в пропагандистсько-політичних цілях ще 
зберігалася протягом кількох років. 

М. Швагуляк (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ (УГА; до 6.11.1919- Галицька армія) - Збройні сили ЗУНР. Процес 
творення Галицької армії (назву Українська галицька армія ця структура отримала після вимушеного 
об'єднання з Добровольчою армією ген. А.Денікіна 6.11.1919; остаточно з 17.11.1919) розпочався відразу 
після Листопадового повстання 1918 у Львові. Початок українсько-польської війни 1918-19 змусив уряд 
ЗУНР приділити особливу увагу розбудові власних Збройних сил. 13.11.1918 Українська Національна Рада 
ЗУНР ЗО-УНР 1918-19 видала закон про загальну військову службу громадян ЗУНР. Відповідно до цього 
закону Державний секретаріат військових справ 15.11.1918 проголосив загальну мобілізацію чоловічого 
українського населення віком від 18 до 35 років та встановив військово-територіальний поділ держави. 
Особи інших національностей мобілізації не підлягали, але до армії зголосилося багато німців і євреїв, 
здебільшого лікарів. Територію ЗУНР було поділено на три військові області: Львів, Тернопіль, Станіслав, на 
чолі кожної стояв військовий командант. До обов'язків команданта входили набір новобранців, їхній вишкіл 
та поповнення діючої армії вишколеними підрозділами. 

Для керівництва всіма військовими справами ЗУНР Державному секретаріаті ЗУ HP-30 УНР 9.11.1918 
створено військове міністерство - Державний секретаріат військових справ (ДСВС). Структурно ДСВС 
поділявся на Військову канцелярію і 16 відділів. 

Посаду державного секретаря військових справ обіймали полк. Д.Вітовський (до 13.2.1919) і полк. 
В.Курманович (до 9.6.1919). Після встановлення на території ЗО УНР диктатури Є.Петрушевича (див. 
Диктатор ЗО УНР-ЗУНР) функції ДСВС перейшли до Військової канцелярії диктатора (керівник К.Долежал) 
та Начальної команди Української галицької армії. У травні 1919 створено підлеглу Начальній команді 
Галицької армії команду запілля (тимчасово виконувала функції ДСВС), яка в червні була реорганізована в 
Команду етапу Галицької армії. 

Творенням і розбудовою Галицької армії керувала Начальна команда Галицької армії (НКГА), яка до 
8.11.1918 називалася Українська генеральна команда. Начальна команда була найвищим органом 
управління Української галицької армії, який фактично виконував функції генерального штабу і керував усіма 
воєнними операціями, організовував фронт і прифронтову смугу. НКГА відповідала штабові Дієвої армії УНР 
(див. Армія Української Народної Республіки). Під час Листопадового повстання 1918 Д.Вітовський іменував 
себе наказним отаманом, згодом головокомандувач Збройних сил ЗУНР називався головним командантом. 
З червня 1919 головнокомандувач Галицької армії мав титул начальний вождь, його помічник - начальник 
булави (шеф генерального штабу). Після відступу українських військ зі Львова Начальна команда деякий 
час перебувала в Бережанах, пізніше -у Бібрці. 320.1.1919 знаходилася у Ходорові, де остаточно було 
сформовано два відділи - оперативний та організаційно-матеріальний. До оперативного належали підвідділи 
- референтури: оперативний, зв'язку, розвідки, летунства, автомобільний, персональний та ін. Аналогічно 
організовано штаби корпусів і бригад. У червні 1919 ген. О.Греков провів реорганізацію НКГА, внаслідок якої 
створено Оперативний штаб, Головний відділ фронту і Етапну команду (див. також Начальна команда 
Української галицької армії). 

Основою Галицької армії стали військові частини, які брали участь Листопадовому повстанні 1918 та два 
бойові курені Легіону українських січових стрільців, які 3.11.1918 прибули з Буковини до Львова. Вже під 
час боїв з польськими загонами у місті до них долучалися українські робітники і студенти, а також військові 
підрозділи, сформовані на провінції повітовими командами. 13.11.1918 до галицьких частин приєднався 
козацький загін ім. І.Гонти під командуванням отамана А.Долуда, який складався з добровольців із 
Наддніпрянської України. На 21.11.1918 в українських військових підрозділах налічувалося 161 старшина і 
4517 стрільців. Під час формування Галицької армії гостро відчувався брак вишколених старшин. В 
австрійській армії служила значна кількість старшин-українців, але здебільшого це були старшини запасу 
нижчого рангу. Старшин вищих рангів, а особливо штабних, із вищою військовою освітою, практично не 
було. До цього спричинилися також ті обставини, що назагал серед галицької інтелігенції панували 
антивоєнні настрої, а служба в армії вважалася непрестижною. 

Перші польові формації Галицької армії творилися стихійно, мали напівпартизанський характер. У грудні 
1918 існувало 15 бойових груп різної величини. До їх складу входили самостійні полки, курені, навіть 
самостійні сотні. Командири цих військових підрозділів призначені в різний час різними командними 
структурами - колишнім командантом Г.Стефанівим, Державним секретаріатом військових справ. Не 
існувало системи і порядку в назві військових частин. Так, колишній 15-й піхотний полк австрійської армії 
взяв собі назву “Перший Львівський піхотний полк ім. князя Льва”, деякі частини називалися за місцем свого 
формування (“Сокальський курінь” тощо). Не була організована як слід центральна військова влада, тому 
багато командирів діяли на власний розсуд. 

Після відступу зі Львова першою створилася група “Схід” - на сході від міста, відтак-“Старе село” на півдні. 



До їхнього складу входив полк Українських січових стрільців. З названих груп пізніше сформувався II корпус 
Галицької армії. З військових підрозділів, які діяли проти польських відділів, що намагалися зі Львова 
прорватися у північну частину Галичини, сформовано групу “Північ”. До неї входили сокальська, белзька, 
угнівська, равська підгрупи, які стали ядром 1 корпусу Галицької армії. Поблизу Перемишля створено групу 
“Південь”, до якої входили практично самостійні бойові групи “Щирець”, “Наварія”, “Рудки”, “Крукеничі”, 
“Хирів”, “Лютовиська”, “Карпатська”, “Глибока”, що згодом стали ядром III корпусу У ГА. 

На початку організації Галицької армії найвищою тактичною і адміністративною одиницею були групи, куди 
входили відділи кінноти. В оперативному плані ці досить різнорідні групи підлягали Начальній команді 
Галицької армії, а адміністративно були практично автономні: самостійно дбали про забезпечення 
особового складу продовольством і боєприпасами, організовували і забезпечували запілля та поповнення 
особового складу. 

Нечіткість і різнобій військових формацій Галицької армії, їхня невпорядкованість змусили Начальну 
команду на поч. січня 1919 провести повну реорганізацію для перетворення Збройних сил ЗУНР у регулярну 
армію. Ідея реорганізації і її проведення належала тодішньому начальникові штабу НКГА полковникові 
Є.Мишковському. Усі військові формування звели до трьох корпусів. До корпусу входило 4 бригади, кожна з 
яких складалася з 3-5 піхотних куренів, полку артилерії, кінної сотні, сотні зв'язку, технічної сотні і 
допоміжних формацій. Назви корпусів і бригад мали порядкові номери, а бригади, окрім числа, отримували 
ще й назву тієї місцевості, де вони починали формуватися. Наприклад, “2-га Коломийська бригада” і т.д. 
Перший корпус створено з “Групи Північ”, до нього увійшли: “5-та Сокальська”, “6-та Равська”, “9-та Белзька” 
і “10-та Янівська” бригади та кінний полк. Під час польсько-української війни 1918-19 цим корпусом 
командували полковник В.Курманович, згодом - полковник О.Микитка, полковник А.Шаманек, а під час 
існування Червоної української галицької армії - отаман Осип Лисняк і сотник Ю.Головінський. 

Другий корпус, який спочатку називався “Осадним” (облягав Львів), сформовано з груп “Схід”, “Старе село”, 
“Наварія”. До нього увійшли “1-ша бригада УСС”, “2-га Коломийська”, “3-тя Бережанська” і “4-та Зо-
лочівська” бригади. Командантами корпусу були полковник М. Тарнавський, а після його призначення 
начальним вождем - полковник А.Вольф. II корпус, маючи у своєму складі гвардію ГА - бригаду Українських 
січових стрільців, відіграв значну роль у Чортківському наступі 1919 і створив ядро лівої армійської групи 
під час наступу на Київ. 

До III корпусу, сформованого з “Групи Південь”, увійшли: “7-ма Львівська”, “8-ма Самбірська”, “11-та 
Стрийська” і “1-ша Гірська” бригади. На антибільшовицькому фронті до корпусу належали також “2-га 
Коломийська бригада” та окрема бригада кінноти. Командантами корпусу були полковник Г.Коссак, потім - 
генерал В.Гембачів, а згодом - ген. А.Кравс. 

У червні 1919 Начальна команда на чолі з генералом О.Грековим запланувала створення ще восьми 
бригад, тобто, двох нових корпусів. Під час Чортківської офензиви утворено штаби 14-оїСтаніславської, 15-
ої Теребовлянської, 16-ої Чортківської, 17-ої Бучацької, 18-ої Тернопільської та 21-ої бригад, але після 
переходу Збруча штаби розформували. Залишилися тільки 14-та Станіславська бригада, яка замінила у III 
корпусі 1-шу Гірську бригаду отамана Черського, що під час польського наступу весною 1919 була відрізана 
від решти частини ГА і перейшла на територію Чехословаччини, де її інтернували. Закінчував реорганізацію 
УГА В.Курманович, який заступив полковника Є.Мишковського на посаді шефа штабу НКГА. Реорганізована 
Галицька армія налічувала, за дан. Б.Гнате-вича, 45 куренів піхоти, близько 40 батарей і кілька сотень 
кінноти, що становило приблизно 25 000 крісів, 150 гармат і близько 600 шабель. Окрім того, армія мала 
багато допомогових відділів та установ, що збільшувало її загальний чисельний склад удвічі. 

Поповнення бойових частин і військових формацій, вишкіл, постачання харчів і амуніції здійснював 
Державний секретаріат військових справ зі своїми виконавчими органами на місцях - окружними і 
повітовими командами. Після ліквідації у червні 1919 ДСВС цю роботу виконувала Команда запілля, а 
пізніше - Команда етапу армії, якою керували спочатку полковник Г.Коссак, а пізніше - отаман Зегорш. 

На березень 1919 до Галицької армії мобілізовано 126 тисяч старшин і вояків. Чисельність на фронті - 52 
тис. вояків і 1412 старшин. У квітні 1919 Галицькій армії протистояло 62-тис. угруповання польських військ. 
До нього у травні 1919 приєдналося 30 тис. старшин і вояків зі 100-тисячної армії генерала Ю.Галлера, 
сформованої у Франції, і всупереч зобов'язанням польського уряду використовувати її лише для боротьби з 
більшовиками, спрямували проти УГА. 

За короткий час, продовжуючи вести запеклі бої на фронті, Галицька армія була перетворена у бойову силу 
загальною чисельністю бл. 60 тис. бійців із забезпеченим запіллям. Проте відсутність ритмічного 
матеріального забезпечення (зброї, боєприпасів, амуніції), регулярного поповнення особового складу, 
недостатній вишкіл новобранців та брак вищих старшин (на службу до Галицької армії запросили колишніх 
офіцерів австрійської армії) значно послаблювали боєздатність армії. 

Незважаючи на чисельну і технічну перевагу польського війська, Галицька армія під час українсько-
польської війни 1918-19 провела ряд блискучих наступальних операцій і тільки втручання міжнародних 
чинників або брак матеріально-технічного забезпечення рятував противника від воєнної поразки. У лютому 
1919 командування Галицької армії розробило і успішно розпочало Вовчухівську операцію 1919. Внаслідок 
наступу українських частин практично завершилося оточення Львова. Проте на вимогу Найвищої ради країн 



Антанти просування частин ГА було зупинено. Після безплідних переговорів із союзницькою місією на чолі з 
ген. Бертепемі, яка висунула неприйнятні для української сторони умови перемир'я, бойові дії 
продовжились. Але час був втрачений, і польське командування, підтягнувши стратегічні резерви, зупинило 
наступ українських підрозділів. Безрезультатно завершилася і місія ген. П.Боти, яка виїхала у зону 
конфлікту в серед. травня 1919. Саме у цей час поляки, всупереч зобов'язанням перед Антантою, кинули 
проти УГА шість добре озброєних дивізій ген. Ю.Галлера і 15.5.1919 розпочали наступ по всьому фронту. 
Під натиском переважаючих сил ворога частини УГА змушені відступати на схід. На додаток, 24.5.1919 
румунське військо спільно з дивізією польського генерала Л.Желіговського вдарило з тилу і окупувало 
Покуття разом з Коломиєю і Снятином. УГА була затиснута у невеликий трикутник біля Чорткова на 
південному сході Галичини. У цей критичний момент 9.6.1919 уряд ЗУНР-Державний Секретаріат склав свої 
повноваження, а УНРада призначила Є.Петрушевича диктатором ЗУНР. 9.6.1919 командувачем 25-
тисячної Галицької армії був призначений ген. О.Греков, який разом з групою старшин підготував план 
наступальної операції у напрямку Чортків, Львів. 7-28.6.1919 з метою розгрому угруповань противника у р-ні 
м. Чорткова і визволення всієї території ЗУНР Галицька армія провела Чортківський наступ 1919. 
Прорвавши польську оборону і розвиваючи успішний наступ III корпусу, частини УГА 15.6. заволоділи 
Тернополем, а 25.6. Ожидовом і Белзцем. Стомлена тритижневим наступом і відчуваючи постійний брак 
набоїв, УГА перейшла до оборони. Польське керівництво перекинуло на Галицький фронт кілька нових, 
добре озброєних дивізій під проводом маршала Ю.Пілсудського. 28.6.1919 було прорвано фронт І ill 
корпусів, розпочався другий відступ УГА до Збруча. Серед частин, які прикривали відступ основних сил 
українського війська, був Жидівський курінь УГА під командуванням С.Ляйнберга. 6.7.1919 начальним 
вождем УГА замість ген. О.Грекова призначено ген. М.Тарнавського. 16-17.7 УГА переправилася на лівий 
берег Збруча, де незабаром з'єдналася з Армією УНР. На територію УНР перейшло 12 піших 1 одна кінна 
бригади загальною чисельністю 49 800 старшин і вояків (при 603 кулеметах і 187 гарматах), що разом з 
етапними і запільними частинами становило 85 000. 

До кін. липня 1919 частини Галицької армії зайняли позиції на українсько-більшовицькому фронті. На поч. 
серпня 1919 об'єднані українські армії, керівництво якими здійснював Штаб головного отамана (очолив ген. 
М.Юнаків, ген.квартирмейстер - В.Курманович), розпочали наступ на Київ і Одесу. 30.8.1919 передові 
частини УГА під командуванням ген. А.Кравса вступили у столицю України. 31.8. галицькі бригади зустрілись 
у Києві з кінними відділами Добровольчої армії під командуванням ген. М.Бредова. Щоб уникнути збройних 
сутичок (командування плекало надії створити з денікінцями спільний фронт проти більшовиків), ген. 
А.Кравс віддав наказ про відступ на лінію Ігнатівка-Васильків. Бої на одеському напрямку в р-ні Вапнярки 
тривали 23-30.8. Наприкін. серпня 1919 дивізії О.Удовиченка і Волинської групи розгромили 45-ту 
більшовицьку дивізію і продовжили наступ на Одесу, куди одночасно просувалися частини Добрармії. У 
вересні-жовтні 1919 українські армії опинилися між трьома силами: більшовицькими військами, денікінцями 
та польською армією і під їхнім натиском змушені відступити в “чотирикутник смерті” на Поділлі в р-н Вінниці. 
Відсутність боєприпасів і медикаментів, епідемія плямистого тифу (на думку Л.Шанковського, епідемія була 
викликана штучно і стала першим в історії людства прикладом застосування бактеріологічної зброї) 
поставили УГА перед катастрофою (у листопаді 1919 тільки 7% особового складу армії були боєздатними). 
У цих умовах командування Галицької армії 6.11 уклало перемир'я і союзний договір з Добровольчою 
армією. Уряди УНР і ЗУНР визнали цей договір недійсним, але захоплення денікінцями Жмеринки (10.11) та 
Могилева-Подільського (14.11) змусило Начальну команду УГА поновити угоду з А.Денікіним. Військовий 
союз галичан з денікінцями не тривав довго. Наприкін. грудня 1919 білогвардійські війська під ударами 
більшовиків відступили на південь. На поч. січня 1920 більшовицьке військо підійшло в район розташування 
галицьких частин. Єдиним виходом для УГА стала військова угода з більшовиками, внаслідок якої галицькі 
частини були реформовані і під назвою Червона українська галицька армія у березні 1920 увійшли до 
складу Червоної армії. У кін. квітня 1920 друга і третя бригади ЧУГА, дізнавшись, що поляки обіцяють 
широку автономію Галичині, залишили фронт і перейшли в р-ні Летичева і Ялтушкова на бік Армії УНР і 
польських військ. 30.4.1920 у бою з польськими військами поблизу Козятина була розсіяна і бригада УСС. 
Галицькі формації, що потрапили у полон до поляків, були роззброєні, стрільці відпущені, а старшини 
інтерновані у таборі Тухолі на Помор'ї. Більшість старшин і стрільців УГА, які перебували у той часу Києві і 
Одесі, більшовики заарештували і відвезли в табори у глиб Росії, де практично всіх знищили. Українська 
галицька армія перестала існувати. 

Бойові формації. Піхота. Основною тактичною одиницею піхотних частин УГА був курінь, який складався з 
трьох стрілецьких сотень і однієї сотні скорострілів. Кожна бригада налічувала 3-5 куренів, причому деякі з 
них мали сотні важких скорострілів. Окремі курені мали ще мінометні відділи та піхотні гармати. На 
озброєнні були австрійські скоростріли системи Шварцльозе, пізніше - російські, системи Максима. Піхотинці 
були озброєні крісами системи Манліхера, а після переходу через Збруч - гвинтівками російського зразка. 
Відзнакою піхоти були сині смужки на шапках і такого самого кольору зубчатка на ковнірі. Відзнаки старшин і 
підстаршин нашивалися на підкладці синього кольору. Попри недостатню організацію вишколу, галицький 
вояк був дисциплінованим, невибагливим, а визвольні змагання робили його ініціативним та ідейним, 
здатним на геройські вчинки і самопосвяту. 

Артилерія. Артилерія була найорганізованішою і найпотужнішою військовою формацією, перевищувала 
своїх противників і чисельністю, і вмінням, була кращою, аніж артилерія Дієвої армії УНР У багатьох 
випадках завдяки майстерності галицьких гармашів вдавалося стримати наступи ворога. Саме завдяки 



артилерії досягнуто успіху в Чортківському наступі 1919, наступі об'єднаних українських армій на Київ. Кожна 
бригада УГА мала артилерійський полк, що складався з 4-5 батарей, а кожна батарея - з 4-6 гармат. Батареї 
важкої артилерії мали по 2 гармати. Всіх полків налічувалося відповідно до кількості бригад. Оперативно 
артилерія підлягала команді бригади і корпусу, а навчання гармашів проводилося безпосередньо в 
батареях і частково в Запасовому гарматному полку, що дислокувався у Золочеві. Після переходу УГА за 
Збруч до артилерії приділено наддніпрянські частини з особовим складом. Відзнакою артилерії стали 
червона смужка на шапці та червоного кольору зубчатка на ковнірі. 

Кіннота. Кіннота Галицької армії була найслабшим місцем. Тому в багатьох випадках ця обставина 
відігравала негативну роль, особливо тоді, коли в прориви треба було кидати високомобільні частини 
(Чортківська офензива, бої під Теребовлею і Бережанами). Бригади мали кінні сотні з 2-3 кінних чет, кожна з 
яких налічувала по 40-50 шабель. Кінні відділи використовувались переважно для стежної служби, розвідки і 
зв'язку. У червні 1919 ген. О.Греков взявся за формування більших кінних відділів, одначе безперервні 
воєнні дії не дали реалізувати цей план. Відразу ж після переходу на Наддніпрянщину в бригадах були 
створені численні відділи кінноти, які, одначе, багато в чому поступалися навіть кінноті Дієвої армії УНР. 
Кіннотники УГА були озброєні шаблями і короткими крісами-карабінами. При кожній сотні кінноти був свій 
відділ скорострілів, здебільшого ручних. Відзнакою кінноти були жовта смужка на шапці і жовта зубчатка на 
ковнірі. 

Летунство (авіація). Летунська частина Галицької армії сформована в грудні 1918 за допомогою Армії УНР. її 
організатором став поручник Петро Франко. Летунство підлягало безпосередньо Начальній команді ГА. Під 
базу для армійської авіації обрано містечко Красне. Було сформовано групу, яка зберегла все з летунського 
обладнання, що залишили після себе німецька та австрійська армії. В перших числах грудня 1918 сюди 
перелетіла з Одеси допоміжна сотня летунів на 6 літаках, яка складалася з 6 бойових старшин (полковник 
Джан Булат Кануков, Борис Губер, сотник Сергій Євський, Василь Булатов, поручник А.Шеремецінський і 
хорунжий Хаз Булат Кануков), 6 підстаршин-механіків і 9 рядовиків. Разом з П.Франком, С.Слєзаком, 
С.Кузьмовичем вони створили старшинське ядро летунського відділу, який на поч. травня 1919 складався з 
трьох боєздатних летунських сотень і однієї летунської бази. Перша сотня під командуванням поручника 
А.Хруща передислокувалася у с. Дуліби поблизу Стрия для обслуговування Третього корпусу ГА. На серед, 
травня 1919 у сотні було 12 бойових машин, а також 2 легкі і 4 важкі автомашини та 7 пар коней. Друга сотня 
(командир сотні і водночас полку полковник Д.Б.Кануков) обслуговувала Перший і Другий корпуси і 
базувалася в Красному. У Красному було сформовано 3-тю сотню під командуванням сотника Н.Залозного, 
яка передислокувалася до Тернополя. 

На поч. травня 1919 у полку нараховувалося близько 80 літальних апаратів, з них частина тихохідні - 
австрійські “Бранденбург-64” та “Альбатрос-27”, німецькі “LFW”, “LWA”, “Ллойд”, “Фокер” (розвивали 
швидкість 100-110 км/год), та швидкохідні - французькі мисливці-винищувачі “Нюпорт” (швидкість 150 
км/год). Як відзнаки на літаках вживалися вималювані два круги: всередині жовтий, назовні синій, а 
мисливці-винищувачі “Нюпорт” мали ще по боках схрещені кістки і череп, бо належали до “відділу смерті”. 
Під час боїв з більшовиками, після переходу УГА через Збруч, замість синьо-жовтих кругів були синьо-жовті 
паси на крилах і на бічній кермі хвоста, на кадовбі намальовано чорною фарбою Тризуб. Відзнака летунів 
УГА - нашитий пропелер на рукавах однострою і на краю ковніра. 

Першим командиром полку був Борис Губер, а після його трагічної смерті (загинув під час навчання зі 
старшинами від вибуху бомби 5.2.1919) ним став полковник Д.Б.Кануков. Полк виконував розвідку фронту 
противника, слідкував за переміщенням його військових частин, бомбардував важливі об'єкти запілля і 
фронту, виконував комунікаційну службу між Начальною командою ГА і корпусами, навіть дипломатичними 
закордонними представництвами. Летунство УГА упродовж усієї польсько-української війни переважало 
поляків в умінні, силі і відвазі. У повітряних боях українські летуни збили 16 польських літаків, з них 9 
перемог було на рахунку сотника С.Євського. Під час першого відступу до Збруча полк передислокувався в 
с.Звиняч поблизу Чорткова, після переходу УГА через Збруч -у с.Макову під Кам'янцем-Подільським, згодом 
- до Шатави (поблизу Нової Ушиці), відтак - до Вінниці. Під час відступу УГА з-під Києва полк перебував у 
Могилеві, пізніше -в Одесі, а після з'єднання з більшовиками-у Бердичеві і Козятині, де частину полку 
захопило польське військо. 

Залізничні і автомобільні частини. На озброєнні УГА мала лише два панцерні поїзди, причому спочатку це 
були прилаштовані за допомогою брусів та ін. підручних матеріалів імпровізовані вагони. Пізніше було 
знайдено панцерові вагони і паровоз. Один із цих поїздів належав до Другого корпусу і курсував лінією 
Ходорів-Львів, ін. підлягав Третьому корпусу і діяв на шляхах Стрий-Самбір-Львів. Поїзди мали кілька 
скорострілів і 1-2 легкі польові гармати. Дивізіон автопанцерників (бронемашин) спочатку належав до 
Третього, а пізніше до Другого корпусу і складався з 6 авто, надісланих з Куреня січових стрільців у Києві, і 
2 виготовлених у місцевих майстернях. 

Технічні частини. Кожна бригада мала невеликі саперні відділи у складі 2-3 чет, що робили в. основному 
ремонт мостів, шляхів та здійснювали будівництво військових об'єктів. При корпусах і Начальній команді УГА 
існували технічні сотні з окремими відділами - залізничними, будівельними, саперними, з майстернями, де 
ремонтувалася стрілецька зброя, гармати. Автоколона УГА складалася з 4 сотень - по одній у кожному 
корпусі і при Начальній команді УГА. Кожна сотня складалася з трьох чет: вантажних, легкових автомобілів і 



пересувної майстерні. У кожній сотні було кілька мотоциклів і санітарних автомобілів. 

Допоміжні формації. До допоміжних формацій, завданням яких було забезпечити лад і спокій у 
прифронтових смугах і на фронті, належали булавні відділи (для охорони штабів), станційні команди (дбали 
про порядок у місцях перебування військових частин), відділи польової жандармерії (для боротьби з 
дезертирством). Польова жандармерія мала малинові відзнаки. 

Служба зв'язку. В УГА застосовувалися для зв'язку вістові (зв'язкові), телеграф і телефон. 
Радіотелеграфний пересилач мала лише Начальна Команда УГА. Для пересилання таємних наказів 
використовувався шифр. 

Пропаганда. Велася за допомогою часописів, книжок, усних засобів. У бригадах і корпусах працювали 
пропагандні старшини, у підрозділах - підстаршини і стрільці. Її ефективність і серед вояків, і серед 
цивільного населення була явно недостатньою. 

Розвідка. Розвідувальні операції провадили розвідчі відділи (Р.В.) при Начальній команді УГА і командуванні 
корпусами. Корпусні відділи складалися з одного старшини і одного-двох підстарший. Розвідчий відділ при 
Начальній команді УГА мав 6 старшин і кількох підстаршин. Низька фахова освіта, малі сили (у розвідці 
служили 30 старшин, з них лише 6 мали фахову освіту), недостатне виділення коштів призводили до того, 
що назагал розвідка УГА суттєво поступалася розвідці противника. Контррозвідку провадили фахові 
детективи та державна і польова жандармерія. 

Санітарна служба. Організована на зразок австрійської армії, а її реорганізацію проведено спільно із 
загальною реорганізацією армії у січні-лютому 1919. Кожен корпус мав одну або дві лічниці (госпіталі), склад 
санітарного матеріалу і санітарну валку. Наприкін. січня 1919 армія мала 5 польових шпиталів, З санітарні і 
2 купальні поїзди, 4 склади санітарного матеріалу (корпуси і Начальна команда УГА). В армії були 14 лікарів 
і 38 фельдшерів (їх називали “медики”), окрім того, в запіллі - 97 лікарів і 74 фельдшери, 25 окружних 
шпиталів, 18 аптек, 48 дезінфекторів. Через втрату великої кількості санітарного матеріалу під час відступу 
УГА через Збруч санітарно-медичне забезпечення армії значно погіршилося. Збереглося 7 польових 
шпиталів, які обслуговували 35 лікарів, що не дало можливість погасити епідемію тифу, яка восени 1919 
охопила УГА і від якої загинуло 30% особового складу. Санітарним шефом при Начальній команді УГА в 
Галичині був сотник д-р К.Танячкевич, на Наддніпрянській Україні - полковник д-р А.Бурачинський. 

Постачання. Постачання УГА було організоване на зразок австрійського. Завдяки роботі інтендантів 
галицький вояк не голодував і одержував регулярну платню, а галичани ніде не робили реквізицій. Контроль 
за видатками вели рахункові старшини при корпусах, яким підлягав весь рахунковий апарат у підлеглих 
частинах і підрозділах. 

Обозництво. Обозні формації УГА були підпорядковані корпусним обозним референтам. У травні 1919 УГА 
мала близько 16 тис. коней і 8 тис. возів. Після ліквідації Державного секретаріату військових справ питання 
обозів передано Команді запілля, а згодом -Етапу армії. 

Польова пошта. Організована в лютому 1919. Мала станиці в кожному корпусі та при Начальній команді 
УГА, користувалася також і цивільною поштовою мережею. Після переходу через р. Збруч створено спільну 
станцію для обслуговування армії і фронту. Працювали у цій службі бл. 50 урядовців. 

Б.Якимович (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА (УГС) - легальна загальнонаціональна організація партійного типу, 
заснована 7.7.1988 на зборах членів Української гельсінської групи сприяння виконання Гельсінських угод. 
Збори прийняли Декларацію принципів (програму) та Статут УГС. Головою Спілки було обрано Левка 
Лук'яненка, який перебував на засланні (повернувся в Україну в січні 1989). До Виконавчого комітету 
увійшли Микола Горбаль, Михайло Горинь, Євген Пронюк, Степан Хмара, В'ячеслав Чорновіл. У грудні 1989 
Всеукраїнська координаційна рада УГС кооптувала у виконком Комміра Крижанівського, Петра 
Розумовського та Олеся Шевченка. Спілка конституювалася як федеративне об'єднання самоврядних 
правозахисних груп і організацій. Основним напрямом діяльності УГС проголосила захист національних 
прав, зокрема, права націй на самовизначення. Спілка виступала за перетворення СРСР на конфедерацію 
незалежних держав, передачу влади від КПРС демократично обраним Радам народних депутатів. Згідно з 
програмою УГС політичні права громадян мали гарантуватися демократією з багатопартійною системою, а 
економічні - ринковою економікою. На селі заохочувався вихід селян з колгоспів із землею та спадкове 
користування нею. УГС виступала за надання українській мові статусу державної. Друкованим органом УГС 
став ж-л “Український вісник”. Окрім Києва, прес-центри УГС створено у Москві та Львові. Закордонне 
представництво Української гельсінської групи перетворене у ЗП УГС, яке очолив Микола Руденко 
(емігрував до США в грудні 1987) і до якого входили Леонід Плющ та Надія Світлична. Представництва УГС 
були засновані у Прибалтиці й Москві. Поступово УГС перетворилася у вагому політичну силу. Члени Спілки 
брали активну участь у демократизації суспільства, створенні та організації діяльності неформальних 
об'єднань (Товариство української мови ім. Т.Шевченка, Меморіал, Народний рух України, Всеукраїнске 
товариство репресованих), у формуванні незалежної преси, проведенні мітингів та робітничих страйків, 
легалізації УГКЦ. У вересні 1989 основна програмна вимога УГС щодо конфедеративного об'єднання 
незалежних держав була замінена тезою про необхідність виходу України зі складу СРСР. У березні 1990 



під час виборів 12 членів організації стали народними депутатами України, чимало - депутатами місцевих 
Рад. У сфері міжнародних стосунків УГС брала участь у проведенні нарад представників національно-
демократичних рухів народів СРСР, у роботі з'їздів, конференцій дружніх партій, об'єднань, спілок; 
розширила контакти з опозицією Польщі, демократичними інституціями західних держав. У квітні 1990 УГС 
налічувала 2300 членів і мала свої філії та осередки в усіх областях України. Відіграючи роль політичної 
партії, УГС фактично започаткувала політичний плюралізм та багатопартійність в Україні. 29-30.4.1990 у 
Києві відбувся установчий з'їзд, який на базі УГС утворив Українську республіканську партію. 

Ю. Зайцев (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ГОЛОВНА ВИЗВОЛЬНА РАДА (УГВР)-всеукраїнський представницький орган політичного 
керівництва національно-визвольною боротьбою українського народу в 1940-50-х роках. Заснований з 
метою об'єднання всіх політичних сил, які визнавали і боролися за державну самостійність України 
незалежно від їхньої ідеологічної та світоглядної орієнтації. Ідея створення УГВР виникла у середовищі 
Головного командування Української повстанської армії, яка в 1943 перетворилася в загальнонаціональну, 
понадпартійну збройну силу українського народу в його боротьбі за національне визволення. План 
створення представницького органу, який би здійснював політичне керівництво збройною боротьбою 
українського народу, своєрідного предпарламенту, почав розроблятися з осені 1943. Весною 1944 було 
створено ініціативний комітет, на чолі якого стояв Л.Шанковський. УГВР вирішено було будувати на 
демократичній основі, що дало б можливість залучити до участі в ній всі самостійницькі політичні сили. 11-
15.7.1944 поблизу с. Недільної на Самбірщині, на території, контрольованій збройними силами УПА, 
зібралися представники всіх регіонів України, різних політичних сил та орієнтацій, які проголосили себе 
тимчасовим українським парламентом і прийняли назву УГВР. Перший великий збір УГВР проходив під 
головуванням Р.Волошина і секретаря М.Дужого. На Зборі розроблено і прийнято програмні документи: 
“Тимчасовий устрій УГВР”, “Платформа УГВР” та “Універсал УГВР”. Два перші документи були, по суті, 
законодавчими актами конституційного характеру. У “Тимчасовому устрої УГВР” визначалися основи органу, 
його структура, компетенція Великого збору, президента і президії УГВР, виконавчого органу УГВР - 
Генерального секретаріату, Генерального суду та Контрольної колегії. У “Платформі УГВР” визначені 
головні політичні та соціальні ідеї, втілення яких було метою національно-визвольної боротьби українського 
народу. Серед них: “забезпечення народно-демократичного способу визнання політичного устрою в 
українській державі шляхом загального народного представництва”; “забезпечення свободи думки, 
світогляду й віри”; “забезпечення справжньої законності в українській державі та рівності всіх громадян 
перед законом”; “забезпечення громадянських прав усім національним меншостям на Україні” та ін. Великий 
збір ухвалив текст присяги бійців Української повстанської армії. 15.7.1944 головою Президії УГВР обрано 
К.Осьмака; членами Президії-В.Мудрого, Івана Гриньоха, Івана Вовчука; головою Генерального 
секретаріату УГВР -Р.Шухевича (також ген. секретар військових справ); генеральним суддею - Я.Біленького. 
Було також обрано членів Генерального секретаріату: генеральним секретарем закордонних справ - 
М.Пебедя, внутрішніх справ -Р.Волошина, бюро інформації -Й.Позичанюка. Великий збір постановив, що 
місцем перебування УГВР е українські землі, а за кордон можуть виїжджати тільки окремі члени з 
конкретними дорученнями. УГВР як підпільний уряд України керувала національно-визвольною боротьбою 
українського народу аж до поч. 1950 років. На заклик УГВР проведено бойкот виборів до центральних та 
місцевих Рад народних депутатів 10.2.1946 та у лютому і грудні 1947. У жовтні 1949 УГВР разом з УПА і 
ОУН виступила зі “Зверненням Воюючої України до всієї української еміграції”, в якому наголошувалось на 
необхідності консолідації всіх українських сил у боротьбі за власну державність. УГВР, незважаючи на 
складні умови, видавала друковані органи, зокрема “Вісник УГВР” (1944-45), “Бюлетень інформації УГВР” (9 
випусків, 1948-51), “Самостійність” (1 номер, 1946). Більшість членів УГВР в Україні загинула або була 
заарештована. У 1950 роках УГВР в Україні практично перестала існувати. 

Починаючи з кін. 1944, налагоджується більш широка діяльність УГВР за кордоном. У 1945 утворено 
Закордонне представництво (ЗП УГВР), головою якого став священик І.Гриньох. У 1945 М.Лебедь (ген. 
секретар закордонних справ) встановив зв'язки з представниками західних держав. ЗП УГВР розіслало низку 
меморандумів, у тому числі і на Паризьку мирну конференцію 1946 (спільно з представником екзильного 
уряду УНР); проводило інтенсивну інформативну діяльність (Українська пресова служба); організувало 
допомогу рейдуючим на захід відділам УПА та підтримувало контакти з національно-визвольним рухом в 
Україні. При ЗП УГВР діяла Місія УПА. Спроби ЗП УГВР стати базою для ширшої консолідації українських 
організацій і партій, що діяли в еміграції, не мали успіху. З утворенням в 1947 Української Національної Ради 
ЗП УГВР заявило, що не має на меті очолити українське політичне життя в еміграції, а є лише 
представником національно-визвольного руху в Україні. 

З сер. 1960 років відбувалися неперіодичні конференції середовища УГВР, на яких було кооптовано нових 
членів та обиралися керівні органи ЗП УГВР. У 1980 ЗП УГВР налічувала понад 20 членів, у т. ч. 10 
засновників. З першого складу УГВР в еміграції померли І. Вовчук, Є.Врецьона, о. О.Малиновський, 
В.Мудрий, З.Пеленський, І.Сім'янчук і П.Чуйко. 

3 1951 у Мюнхені ЗП УГВР почало видавати двотижневу газету “Сучасна Україна” і щомісячник “Українська 
літературна газета”, на базі яких з 1961 почав виходити ж-л “Сучасність”. В 1952 у Нью-Йорку ЗП УГВР 
створило аналітично-видавничий центр “Пролог”, який в 1957-61 видавав одноіменний журнал англійською 
мовою, а також часопис “Digest of the Soviet Ukraine” (1957-77). Видавництва “Сучасність” і “Пролог” 



випустили понад 100 назв книг історичного, політичного та літературно-мистецького змісту. З 1960 років 
пресове бюро ЗП УГВР систематично публікувало матеріали “Самвидаву” та популяризувало український 
дисидентський рух. 

4-5.4.1992 у Нью-Йорку відбулася конференція Середовища УГВР (48 делегатів із США, Канади і Європи), 
яка привітала відродження незалежності Української держави та доручила президії Середовища підготувати 
проект його реорганізації і подальшої діяльності. 

Т. Андрусяк (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ у Подебрадах - український вищий навчальний заклад 
політехнічного профілю, який діяв у Подебрадах (Чехо-Словаччина) в 1922-35. Ініціатором створення 
Академії був Український громадський комітет. Значну роль в організації навчального закладу відіграла 
Всеукраїнська спілка сільськогосподарських техніків, яка перебувала в еміграції у Тарнові (Польща). Статут 
Академії затверджено 16.5.1922 Міністерством хліборобства Чехо-Словацької Республіки. У травні 1925 
професорською радою Академії до статуту внесено зміни. За новим статутом Академія функціонувала як 
вища школа з 4-річним планом навчання. Після закінчення навчання випускники здобували звання інженера. 
Згідно з 1 параграфом Статуту “Українська Господарська Академія ...є приватна висока школа, яка має 
своїм завданням підготовляти своїх слухачів до самостійної господарської та технічної праці, дослідної, 
творчої, проектної, організаційної, виконавчої та адміністративної у всіх галузях агрономії, лісівництва, 
технології, межевої справи, гідротехніки, економіки, статистики та кооперації”. У складі Академії існувало 3 
факультети: агрономічно-лісовий (нараховував 19 кафедр), який мав два відділи: агрономічний та лісовий; 
економічно-кооперативний (20 кафедр), мав три відділи: економічний, кооперативний та статистичний; 
інженерний (20 кафедр) мав два відділи: гідротехнічний та хімічно-технологічний. Крім 59 кафедр були ще 
лекційні курси з ряду ін. предметів, зокрема, історія українського права, адміністративне право, а також 
іноземні мови. Навчальні плани відповідали європейським, зокрема, чехословацьким вимогам і творилися 
на їхній основі, з тією різницею, що, крім фахових предметів, введено також українознавчі науки. 
Кооперативний же відділ Академії був першою у світі вищою кооперативною школою. Академія 
фінансувалася урядом Чехо-Словаччини, а підпорядковувалася двом чехословацьким міністерствам: 
міністерству хліборобства (навчання) і до 1928- міністерству закордонних справ (адміністративно-
господарські справи). Упродовж перших десяти років УГА мала 118 педагогів (92 українці і 26 чехів). За час 
існування навчального закладу в ньому навчалося 786 студентів (закінчило навчання 559 чол.). Навчання в 
УГА було безплатним, деякі студенти отримували стипендії. При Академії діяла низка навчально-
допоміжних установ: бібліотека (нараховувала більше ЗО тис. томів), 33 навчальні кабінети, 14 лабораторій, 
2 ферми, лісовий розсадник, метеорологічна станція тощо. 

Академія проводила значну науково-видавничу діяльність. За час її існування опубліковано 698 наукових 
робіт (у т. ч. 229 монографій), здебільшого підручників для студентів, технічних довідників (37 випущено 
друком, ін. -літографічним способом). 31927 виходили наукові збірники “Записки УГА” (вийшло 3 т. у 7 
випусках). В Академії працювали професори Л.Бич (місцеве самоврядування і господарське право), 
С.Бородієвський (історія кооперації та кредитна кооперація), О.Ейхельман (адміністративне та міжнародне 
право), Б.Іваницький (лісівництво та дендрологія), Б.Мартос (теорія кооперації, споживча кооперація), 
О.Мацюк (політична економія), Ф.Щербина (статистика), В.Старосольський (державне право) та ін.; доценти 
О.Бочковський (соціологія), В.Іванис (хімічна технологія), Іс. Мазепа (луківництво та болотознавство), 
В.Королів (анатомія і фізіологія с/г тварин) та ін. Ректорами Академії були І.Шовгенів (1922-25 і 1926-27), 
Б.Іваницький (1925-26 і 1928-35), С.Тимошенко (1927-28). При Академії діяло бл. 50 різних організацій -
наукових, студентських, культурно-просвітніх та ін., що сприяли активізації українського життя в Чехо-
Словаччині, поглибленню контактів як між українськими організаціями, так і з іноземними. 

У 1928 міністерство хліборобства заборонило приймати нових слухачів і розпорядилося приступати до 
ліквідації Академії. З 1935 Академія припинила своє існування. У 1931 з метою підтримки діяльності 
навчального закладу було створено Товариство прихильників академії (голова - проф. Б.Матюшенко), яке, 
однак, не змогло зібрати необхідні фонди для продовження її роботи. У грудні 1932 засновано Український 
технічно-господарський інститут заочного навчання, який після ліквідації Академії продовжував виконувати її 
завдання. 

Т. Андрусяк (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА (УГКЦ) - Українська католицька церква, утворена на 
Берестейському церковному соборі 1596 внаслідок відмови Київської митрополії від ієрархічного 
верховенства Константинопольського патріарха і переходу під протекторат папи Римського. Первісна назва 
церкви - уніатська. З 1774 церкву називали Греко-католицька церква, а вірних - греко-католиками. У 1930 
роках почала вживатися назва Українська греко-католицька церква (раніше - Руська греко-католицька 
церква), а пізніше-Українська католицька церква. Ця назва з 1960 років вживається в офіційних документах 
Ватикану. 

Особливість віровчення УГКЦ полягала у поєднанні католицької і православної догматики, проголошеної 
Флорентійським собором 1439, при збереженні руської обрядової практики. Юрисдикція з'єднаної Київської 
(уніатської) митрополії поширювалась на всі українські та білоруські землі у складі Речі Посполитої за 



винятком Львівської і Перемиської єпархій, єпископи яких не визнали рішень Берестейського собору. 

В історії церкви виділяють два періоди -Київської православної митрополії (до кін. 18 ст.) і Галицької 
митрополії (з поч. 19 ст.). За період існування Київської митрополії її митрополитами були: Михайло Рогоза 
(1596-99), Іпатій Потій (1600-13), Йосиф Веніамин Рутський (1613-37), Рафаїл Корсак (1637-40), Антон 
Селява (1641-55), Гавриїл Коленда (1656-74), Киріан Жоховський (1674-93), Лев Слюбич-Зелевський (1694-
1708), Юрій Винницький (1708-13), Лев Кишка (1714-28), Атанасій Шептицький (1728-46), Флоріан 
Гребницький (1748-1762), Феліціан-Пилип Володкович (1762-78), Лев Шептицький (1778-79), Ясон 
Смогоржевський (1780-88), Теодосій Ростоцький (1788-1805). 

Протягом 18 ст. уніатська церква пройшла складний період свого становлення. Відновлення у 1620 
православної ієрархії загострило протистояння між прихильниками і противниками унії з Апостольським 
Престолом. Для примирення ворогуючих сторін митрополит В.Рутський запропонував об'єднання у рамках 
єдиного Києво-Руського патріархату. У 1626, 1629, 1636-37, 1680 робилися спроби порозуміння між 
православними і уніатами та обрання спільного патріарха, однак вони були безуспішними. За королівським 
“укладом” Владислава IV Вази від 1.11.1632 від Київської з'єднаної митрополії відходила Луцька єпархія і 
частина Полоцької (утворена нова православна Могилівська єпархія), а також усі храми Києва, по 4 у Вільні і 
Мстиславі, кілька монастирів. Разом зі Львівською і Перемиською єпархіями вони підпорядкувались 
православному митрополитові П.Могилі. За Андрусівським перемир'ям 1667 відійшла ще Смоленська 
єпархія. Після того, як у 1685 православний Київський митрополит під тиском російської влади був змушений 
визнати верховенство Московського патріарха, три єпархії (Перемиська, 1692; Львівська, 1700; Луцька, 
1702), Львівське Ставропігійське братство (1708) та Почаївський монастир (1721) перейшли на унію з 
Римом. У 1720 відбувся Замойський собор, який впорядкував канонічні засуди церкви і наблизив їх частково 
обрядово і організаційно до латинської. 

У 1743 всі василіанські монастирі Литовської і Руської конгрегації були об'єднані у Руський чин св. Василія 
Великого на чолі з єдиним архімандритом. У серед. 18 ст. Київській з'єднаній митрополії підпорядковувалися 
Полоцька, Луцько-Острозька, Львівсько-Галицька, Холмсько-Белзська, Перемиська, Пинсько-Турівська 
єпархії. 

Внаслідок трьох поділів Речі Посполитої Київська митрополія була розділена на дві частини між Австрією і 
Росією. На землях, що відійшли до Російської імперії, унія була ліквідована указом Катерини II у 1795, але 
після її смерті деякі греко-католицькі єпархії були відновлені. Митрополити І.Лісовський (1806-09), 
Г.Коханович (1809-14), Й.Булган (1817-38) були членами Духовної колегії, мали осідок у Петербурзі, 
призначалися царями і не мали апостольських освячень з Риму. 12.2.1839 цар Микола 1 підписав акт про 
ліквідацію унії в імперії і возз'єднання її з православною церквою. На Холмщині Греко-католицька церква 
була ліквідована в 1875. 

На відміну від російського царизму Австрійська держава проводила політику сприяння унійним процесам. У 
1649 була проголошена Ужгородська унія на Закарпатті, в 1699 -Трансільванська унія в Семигороді. У 1808 
у Львові відновлена Галицька митрополія, яка перейняла духовну традицію і правовий статус Київської 
митрополії. У 19 ст. УГКЦ очолювали митрополити Антін Ангелович (1807-14), Михайло Левицький (1816-
58), Григорій Яхимович (1860-63), Спиридон Литвинович (1863-69), Йосиф Сембратович (1870-82), 
Сильвестр Сембратович (1882-98), Юліан Сас-Куїловський (1899-1900). 

В умовах відсутності української державності церква відігравала консолідуючу роль в українському 
суспільстві, підтримувала розвиток культурно-освітнього життя у західноукраїнських землях, чим сприяла 
пробудженню національної свідомості місцевого населення. У 1885 була створена Станіславська єпархія. 

Ціла епоха в історії церкви пов'язана з іменем митрополита А.Шептицького (1900—44). Протягом свого 
перебування на чолі УГКЦ А.Шептицький приділяв постійну увагу організації та розвитку національно-
релігійного життя у західноукраїнських землях. Зокрема, за його ініціативою і сприянням було засновано чин 
студитів (1904); Станіславська (1906) і Перемиська (1907) духовні семінарії; Богословське наукове 
товариство (1923) і Богословська академія у Львові (1929), Національний музей (1905) та ін.У вересні 1914 
після захоплення Галичини російськими військами митрополит А.Шептицький був інтернований і 
утримувався у Нижньому Новгороді, Курську, Суздалі. У 1917 провів низку заходів, спрямованих на 
поширення і зміцнення католицької церкви в Росії та підросійській Україні. У березні 1917 організував у 
Петрограді синод Російської католицької церкви і призначив о.Леоніда Федорова екзархом для католиків 
візантійського обряду в Росії. Перебуваючи у Києві, митрополит призначив о.Михайла Цегельського 
екзархом для католиків візантійського обряду в Україні. 

У міжвоєнний період А.Шептицький, як і все керівництво УГКЦ, обстоював ідею незалежності та соборності 
України. УГКЦ засуджувала окупацію Польщею Галичини, насильну полонізацію краю та антиукраїнську 
національну політику польського уряду. 

Митрополит А.Шептицький неодноразово наголошував на необхідності об'єднання всіх християн України 
навколо Київського патріархату в єдності з Римським престолом, але не знайшов розуміння з боку окремих 
ієрархів церкви та української інтелігенції. Після смерті А.Шептицького (1944) його наступником став Йосип 
Сліпий. 



Зі встановленням радянської влади у західноукраїнських землях УГКЦ була ліквідована. 11.4.1945 
заарештовано всіх ієрархів церкви. Створена радянськими органами держбезпеки “Ініціативна група” на чолі 
з Г.Костельником була визнана “єдиним тимчасовим адміністративним органом УГКЦ”. 8-10.3.1946 у Львові 
відбувся псевдособор, який проголосив скасування Берестейської унії 1596 і “возз'єднання” УГКЦ з 
Російською православною церквою (див. Львівський собор 1946). 28.8.1949 на регіональному релігійному 
з'їзді у Мукачеві таким самим чином проголошено про розрив унії з Римом і підпорядкування греко-
католицької церкви на Закарпатті Московському патріархові. На Заході Львівський собор був визнаний 
неканонічним, а ліквідація УГКЦ проголошувалась незаконною (папська енцикліка “Східні Церкви” від 
15.12.1958). Незважаючи на неканонічність Львівського собору, радянський уряд визнав Українську греко-
католицьку церкву скасованою і розпочав ліквідацію її парафій та церков. Бл. тисячі греко-католицьких 
священиків було заарештовано, засуджено до тривалих термінів ув'язнення або депортовано. Більше 200 
священиків взялися творити структуру Української греко-католицької церкви у підпіллі. Понад 40 років 
священнослужителі й вірні УГКЦ були змушені таємно дотримуватись обрядів і свят своєї церкви, 
наражаючись на переслідування та репресії з боку органів влади. 

У 1956 en. М.Чарнецький дозволив священикам, що перейшли в православ'я, таємно повертатись до УГКЦ 
через накладання епітимії. Після смерті єп. Чарнецького його наступником було обрано ігумена 
редемптористів В.Величковського. У 1963 з ув'язнення звільнено митрополита Й.Сліпого, 4 лютого йому 
дозволили виїхати на Другий Ватиканський собор. У лютому 1963 И.Сліпий у Московському готелі таємно 
передав свої повноваження з особливою відповідальністю за Львівську єпархію єп. Величковському 
(виконував до свого арешту в 1969). У лютому 1972 (перед виїздом за межі СРСР) Й.Сліпий передав свої 
повноваження єп. В.Стернюкові. Для Івано-Франківської єпархії таємно було рукоположено в 1968 
о.Софрона Дмитерка. Апостольським адміністратором Мукачівсько-Ужгородської єпархії у 1983 став Іван 
Семедій. 

З переїздом за кордон митрополита Й. Сліпого відбулась консолідація роз'єднаних діаспорних греко-
католицьких парохій в єдину помісну церкву. Після смерті патріарха Йосифа (1984) Верховним 
архієпископом УГКЦ став Іван Мирослав Любачівський (з 1985 - кардинал). 

У кін. 1980 років розпочалася боротьба за легалізацію УГКЦ, однієї з двох українських національних церков. 
4.8.1987 у Львові група представників церкви звернулася з заявою до Римського папи Іоана Павла та 
тодішнього керівника СРСР М.Горбачева про вихід греко-католиків України з підпілля. Заява стала початком 
відкритої боротьби за легалізацію УГКЦ в Україні. Протягом 1989-90 відбувалися масові віча, пікетування, 
голодівки в краю і в Москві з вимогою визнання офіційного статусу Української католицької церкви в Україні. 
У грудні 1989 уряд СРСР офіційно визнав легальною діяльність УГКЦ в Україні. 20.3.1991 патріарх УГКЦ 
кардинал Іван Мирослав Любачівський повернувся до свого престолу на Святоюрській горі у Львові. 

Нині на території України нараховується бл. 3200 греко-католицьких громад, 2,5 тис. священнослужителів, 
55 монастирів, виходить 23 релігійних видання. УГКЦ в Україні представлена сімома єпархіями західних 
областей: Львівською, Самбірсько-Дрогобицькою, Тернопільською, Зборівською, Івано-Франківською, 
Коломийською, Чернівецькою і Мукачівською. Парафії інших територій України підпорядковані Києво-
Виноградській Екзархії на чолі з владикою Любомиром Гузаром. 4-10.1996 у Львові проходив помісний 
Патріарший собор УГКЦ, на якому були представлені всі єпархії з України і діаспори. 

У діаспорі діють Апостольські Екзархати Німеччини, Франції, Великобританії, Чехії, 5 єпархій у Канаді 
(Вінніпезька Архієпархія, Едмонтонська, єпархії Торонто, Сакстауна і Нью-Вестмінстера), 4 єпархії у США 
(святого о.Миколая в Чикаго, Стемфорді, св. Йосафата у Пармі і Філадельфійська Митрополича 
Архієпархія), єпархія українців католиків в Австралії, Новій Зеландії і Океанії, св. Покрови Буенос-Айреса в 
Аргентині, Куритибська св.Івана Хрестителя в Бразилії, Гайдудорська в Угорщині, Пряшівська в Словаччині, 
Криживецький єпископат у Хорватії, вікаріат єпархії Бая Маре в Румунії, прокураторія в Італії, Перемисько-
Варшавська митрополія в Польщі і підпорядкована їй Вроцлавсько-Гданська єпархія. 

О.Киричук (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ГРУПА СПРИЯННЯ ВИКОНАННЮ ГЕЛЬСІНСЬКИХ УГОД (Українська 
гельсінська група; УГГ) -перша легальна правозахисна організація в радянській Україні, створена 9.11.1976 у 
Києві. Продовжила правозахисні традиції Української робітничо-селянської спілки та Громадського комітету 
захисту Ніни Строкатої (створений 21.12.1971; голова - Вячеслав Чорновіл). Діяльність УГГ грунтувалася на 
Загальній декларації прав людини ООН (10.12.1948) і гуманітарних статтях Заключного Акту Наради з 
безпеки та співробітництва в Європі (1.8.1975), який був підписаний СРСР. Засновниками УГГ виступили 
письменники Микола Руденко (керівник) та Олесь Бердник, учителі О.Мешко та О.Тихий, юристи Левко 
Лук'яненко та Іван Кандиба, генерал-майор Петро Григоренко, історик Микола Матусевич, інженер Мирослав 
Маринович і мікробіолог Ніна Строката (Караванська). УГГ стала другою в СРСР після Московської 
гельсінської групи (МГГ; заснована 12.5.1976; Литовська виникла 25.11.1976, Грузинська - 14.1.1977, 
Вірменська - 1.4.1977). Декларація УГГ проголошувала головною метою діяльності організації ознайомлення 
урядів країн-учасниць гельсінської Наради та світової громадськості з фактами порушень прав людини на 
території України. УГГ зазначала, що керується у своїй діяльності не політичними, а гуманітарно-правовими 
мотивами. Відкритим листом “До людей доброї волі” (14.11.1976) УГГ, задекларувавши готовність співпраці 
з Московською гельсінською групою, заявила про свій автономний статус. Представником УГГ у Москві став 



П.Григоренко. Група зробила кілька марних спроб зареєструватися як громадська організація. 

У програмному Меморандумі № 1 “Вплив Європейської Наради на розвиток правосвідомості на Україні” 
(6.12.1976) викривалися злочини комуністичного режиму: геноцид та етноцид, розкуркулення, голодомор 
1933, політичні репресії 1930 років, винищення УПА та мирного населення (у т.ч. чекістами, переодягненими 
у “повстанців”), русифікація, розгром УРСС та шестидесятництва. У Меморандумі відзначалася 
конституційна правомірність можливого виходу України з СРСР, а боротьбу за права людини пропонувалося 
вести доти, “доки ці права не стануть щоденною нормою життя”. Наприкін. подавався список українських 
політв'язнів у таборах та спеціальних психіатричних лікарнях. У меморандумі № 5 “Україна літа 1977-го” 
(15.2.1977) існування опозиції визначалося як атрибут цивілізованої держави, висувався принцип: “Не 
людина для держави, а держава для людини”, ставилися вимоги вільного виїзду з країни та в'їзду до неї, 
безперешкодного поширення ідей, створення неконтрольованих державою об'єднань, ліквідації цензури, 
звільнення політв'язнів, скасування смертної кари. До кін. 1980 УГГ оприлюднила ЗО меморандумів, 
декларацій, маніфестів, звернень та інформаційних бюлетнів (видавалися з лютого 1978). 

У відповідь на створення організованого правозахисного руху офіційна влада вдалася до масових репресій. 
Політбюро ЦК КПРС, вирішивши розправитись із гельсінським рухом, за поданням Генпрокурора СРСР 
Р.Руденка та голови КДБ Ю.Андропова дало згоду на арешт М.Руденка, лідерів Московської групи Юрія 
Орлова і Олександра Гінзбурга та лідера Литовської групи Томаса Венцлова. Протягом 1977 заарештовано і 
засуджено до тривалих термінів ув'язнення М.Руденка (після його арешту групу очолив О. Бердник), 
О.Тихого, М.Мариновича, М.Матусевича, Л.Лук'яненка. У 1977 в УГГ вступили Петро Вінс, Ольга Гейко-
Матусевич, Віталій Калиниченко, Леонід Плющ і Василь Стрільців, а в 1978 - Василь Січко, Петро Січко, 
Ю.Липівин, Надія Світлична, Володимир Малинкович, Михайло Мельник, Василь Овсієнко. Протягом 1979 в 
УГГ вступили Святослав Караванський, Оксана Попович, Богдан Ребик, Василь Романюк, Ірина Сеник, 
Стефанія Шабатура, Данило Шумук, Юрій Шухевич, В.Чорновіл, Иосиф Зісельс, Зіновій Красівський, 
Ярослав Лесів, Петро Розумний, І.Сокупьський, В.Сіпус, Микола Горбаль (частина з них уже перебувала у 
таборах або на засланні). У 1979 внаслідок широкомасштабних репресивних акцій більшість членів УГГ 
опинилася в ув'язненні. Комуністичний режим фабрикував справи проти членів УГГ не лише за 
“політичними”, а й за суто кримінальними статтями, намагаючись дискредитувати їх в очах громадськості, 
створити їм репутацію звичайних кримінальних злочинців. За правозахисну діяльність засуджені О. Бердник 
(керівником УГГ з 6.3.1979 стала О.Мешко), Й.Зісельс. В.Калиниченко, М.Литвин, В.Овсієнко, П.Розумний, В. 
та П.Січки, В.Стрільців і Я.Лесів. У 1980 на 15 років, тобто посмертно, ув'язнили хворого В.Стуса, який з 
осені 1979 очолював УГГ. В жовтні 1980 заарештовано і засуджено до 6 місяців таборів і 5 років заслання 
75-річну О.Мешко. До в'язниць потрапили З.Красівський, В.Чорновіл, М.Горинь, Раїса Руденко, Я.Лесів, 
О.Гейко-Матусевич. Після арешту у березні 1981 І.Кандиби УГГ в повному складі опинилася у таборах або 
на засланні. 

Внаслідок репресивних заходів влади у 1982 оголосила про припинення діяльності МГГ, а незабаром й інші 
групи в СРСР. З усіх гельсінських груп, що існували в СРСР, тільки УГГ перенесла діяльність у табори, де 
члени групи продовжували виступати за право людини на свободу слова, відстоювали право на існування 
незалежної Української держави. 

В умовах жорстокого політичного терору в УГГ продовжували вступати нові члени. У 1982 у таборі в Кучино 
в Групу прийняли Михайла Гориня, іноземними членами організації стали естонський правозахисник Март-
Олав Ніклус та литовський Вікторас Пяткус; у 1983 в УГГ вступив В.Марченко, у 1985 -Петро Рубан. 
Водночас продовжувався погром правозахисників. У 1982 засудили Ю.Литвина (15 років), 1983 - В.Марченка 
та В.Овсієнка (по 15 років), повторно - О.Гейко-Матусевич, В.Калиниченка та В.Січка (по 3 роки), 1984-
Й.Зісельса, 1985-П.Рубана (13 років), М.Горбаля та повторно І.Сокульського. 

Продовжувало діяльність і Закордонне представництво (ЗП) УГГ у складі Л.Григоренка, Л.Плюща, Надії 
Світличної (емігрувала у жовтні 1978) та Ніни Строкатсї-Караванської (емігрувала з чоловіком 30.11.1979). 
ЗП УГГ видавало українською та англійською мовами “Вісник репресій в Україні” (1979-85). 

У радянських концтаборах загинули члени УГГ О.Тихий (1984), Ю.Литвин (1984), В.Марченко (1984) та 
В.Стус (1985). Вчитель Михайло Мельник під загрозою арешту 9.3.1979 покінчив життя самогубством. 
Діяльність УГГ отримувала підтримку демократичних організацій різних країн, зокрема, Міжнародної амністії 
(Лондон), Вашингтонського Комітету гельсінських гарантій для України (ств. в листопаді 1976), організації 
“Американці в обороні людських прав в Україні” (США, 1980) та ін. Резолюцією № 205 від 21.6.1982 Конгресу 
США 9.11.1982 оголошено днем вшанування УГГ. Відповідну заяву виголосив Президент США Рональд 
Рейган. Подібну резолюцію Конгрес США прийняв і на відзнаку десятиріччя УГГ (1986), в якій пропонувалося 
Президенту та Держсекретарю США наполягати на негайному звільненні з ув'язнення членів Української та 
ін. гельсінських груп. 

Діяльність УГГ, яка у своїй боротьбі з комуністичним режимом опиралась на гельсінський Заключний Акт, 
поставила національно-визвольну боротьбу українського народу на міжнародну правову основу, ввела її у 
контекст світового демократичного процесу. Звільнені з ув'язнення члени УГГ у грудні 1987 відновили 
діяльність групи, а редколегія “Українського вісника” (В.Чорновіл, В.Барладяну, М.Горинь та П.Скочок) 
проголосила часопис органом УГГ. У липні 1988 УГГ було реорганізовано в Українську гельсінську спілку. 



Ю. Зайцев (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (УДП) - українська партія ліберально-народницького спрямування, 
створена у 1904 у Києві з членів Загальної української безпартійної демократичної організації. Серед 
членів УДП були С.Єфремов, Є.Чикапенко, Б.Грінченко. В 1905 опубліковано програму УДП. В ній 
засуджувався самодержавно-бюрократичний лад, що протягом тривалого часу гнітив народи Російської 
держави, і доводилась необхідність запровадження конституційної форми правління. У національному 
питанні ставилися вимоги: надання широкої національної автономії Україні; створення Українського сойму, 
який міг би самостійно проводити фінансову та економічну політику, враховуючи загальнодержавні потреби. 
Програма відстоювала повноправне використання української мови в шкільництві, судочинстві, 
адміністрації. Для вирішення аграрного питання в Україні передбачалося передати державні, удільні, 
кабінетські та монастирські землі у власність краю, щоб за невелику плату наділити нею тих, хто її обробляє. 
Партія відстоювала примусовий викуп приватної землі з наступною передачею місцевим органам 
самоуправління для розподілу їх за доступну плату серед окремих осіб та організацій. Умови викупу та 
продажу земель мав виробити майбутній сойм. Заводи, фабрики та інші капіталістичні підприємства шляхом 
викупу повинні були перейти у власність краю, а потім - у користування трудящих. Торгові та монополістичні 
підприємства повинні бути муніципалізовані. Ставлення ліберал-демократів до соціалізму і соціалістичного 
ідеалу партії яскраво характеризують слова одного з лідерів партії Є.Чикаленка: “взагалі, соціалізм я 
вважаю провідною зіркою, яка показує шлях, яким людство повинно йти, але ніколи не досягне його”. 
Соціалістичні ідеї повинні, на думку лідерів УДП, привернути до партії широкі кола суспільства. Після 
Маніфесту 17.10.1905 УДП включилася у легальну політичну діяльність, взялася за організацію “Просвіт”, 
українських періодичних видань. Один із членів УДП В.Шемет був обраний депутатом Державної Думи. 
Революційні події 1905-07 викликали радикалізацію поглядів членів УДП, що призвело до її розколу і 
створення нової Української радикальної партії. Восени 1905 УДП об'єдналася з УРП і створили Українську 
демократично-радикальну партію. 

Г. Кривоший (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНО-РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (УДРП) - партія ліберально-демократичного 
спрямування, створена у кін. 1905 у Києві внаслідок об'єднання Української демократичної партії і 
Української радикальної партії. 30.12.1905 об'єднана комісія від двох партій (від УДП - Є.Чикапенко, 
Є.Тимченко та І.Шраг, від УРП - Б.Грінченко, М.Левицький) виробила програму і назву нової партії. Обрано 
керівний орган УДРП -Раду партії, до складу якої увійшли Б.Грінченко, С.Єфремов, Ф.Матушевський, 
М.Левицький, Є.Чикаленко. Первинними осередками партії стали громади. В 1906 на 1 з'їзді партії 
затверджено програму, побудовану на принципах парламентаризму і федералізму. УДРП виступала за 
створення загальнодержавного парламенту і крайових представницьких рад для націй, що мають 
автономію. Оновлена держава розглядалась УДРП як “федерація рівноправних автономно-територіальних 
одиниць”. Автономна Україна повинна була управлятись виборною Українською народною радою (сеймом). 
Рада займалася б виробленням крайової конституції, яку не міг відмінити загальнодержавний парламент. 
Конституція України не повинна вступати у протиріччя із загальнодержавними законами. До компетенції 
загальнодержавного парламенту відносилися всі зовнішньополітичні, зовнішньоторгові та фінансові 
питання, оголошення війни та укладення миру, встановлення митних правил, формування і утримання армії. 
Всі інші питання знаходилися у віданні Українського сойму. В соціально-економічній сфері УДРП 
проголошувала боротьбу проти “всякої експлуатації”. У програмі зазначалося, що соціалістичний лад, до 
якого рухається людство, найкраще забезпечить інтереси громадян. Партія вважала, що земля, фабрики, 
заводи з часом повинні стати спільною народною власністю. УДРП відстоювала передачу всіх державних, 
удільних, монастирських, церковних земель у крайовий земельний фонд під управління самоурядових 
громад та округів. Партія вимагала насильної конфіскації всіх приватних земель і, перш за все, тих, які 
здавались в оренду. В цей період передача землі селянам мислилась лише за викуп. Партія виступала за 
гармонізацію відносин у сфері промислового виробництва. Програма створення цивілізованої системи 
стосунків між пролетаріатом і підприємцями передбачала запровадження 8-годинного робочого дня, 
упорядкування питань найму робочої сили тощо. 

Близькість позицій УДРП і Конституційно-демократичної партії під час революції 1905-07 призвела до того, 
що багато членів партії належали до організації кадетів. Це створювало небезпеку поглинання партії більш 
сильною політичною організацією. Отож з'їзд УДРП у жовтні 1906 визнав неможливим одночасне членство у 
двох партіях. 

У практичній діяльності в роки революції УДРП прагнула здійснити одну із своїх центральних вимог-
автономію України і культурне самовизначення української нації. Для пропаганди ідеї автономії радикал-
демократи широко використовували трибуни різних з'їздів, пресу, міські думи і земства, громадські 
організації. Члени партії брали участь у підготовці численних петицій проти переслідування української 
мови, в депутаціях до органів влади з проханням задоволення національних потреб, в обговоренні 
українського питання в міських думах і земствах. Зокрема, складанням записок з вимогою відміни закону 
1876 займались на прохання УДРП В.Антонович та М.Сумцов. Радикал-демократи разом з іншими партіями 
брали участь у створенні культурно-просвітницьких організацій -“Просвіт”. УДРП мала своїх депутатів у І і II 
Державних Думах, які заснували окрему українську фракцію (І.Шраг, В.Шемет, П.Чи-жевський, О.В'язлов), 
що згодом оформилася в Українську думську громаду. Члени УДРП брали активну участь в роботі Думи, 



виступили ініціаторами багатьох проектів. Офіційним органом УДРП стали щотижневики “Рідний край” (1900) 
та газета “Громадська думка”, яку згодом змінила “Рада”. На поч. 1908 УДРП розпалася, а її члени утворили 
Товариство українських поступовців. На поч. квітня 1917 члени Союзу українських автономістів-
федералістів тимчасово реформували його (до скликання партійного з'їзду) в УДРП, прийнявши і програму 
цієї партії. У червні 1917 партійна конференція перейменувала організацію в Українську партію соціалістів-
федералістів. 

Г. Кривоший (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНО-ХЛІБОРОБСЬКА ПАРТІЯ (УДХП)-українська політична партія 
консервативного напряму. Виникла у травні (за деяк. дан - влітку) 1917 у Лубнах. Засновники-М.Боярський, 
С.Шемет, В.Шкляр, В.Чигрин, І.Корнієнко, М.Макаренко. Спочатку партія мала назву Українська 
демократична партія. 29.6.1917 у Лубнах відбулися установчі збори партії (взяли участь 1500 селян і 20 
поміщиків), на яких ухвалено основні засади її діяльності: досягнення суверенності українського народу, 
збереження приватної власності, вирішення земельного питання Українським соймом на основі парцеляції 
поміщицьких земель за викуп. На основі цих принципів члени організації В.Андрієвський, С.Шемет та 
В.Липинський розробили проекти програми. Офіційною програмою став проект, підготовлений В.Липинським 
(виданий у жовтні 1917), за пропозицією якого партія отримала назву УДХП. Програма партії передбачала 
досягнення політичної самостійності України, формування провідної верстви з державницькою свідомістю, 
розробку демократичного проекту державного устрою (в ім'я самостійності В.Липинський на деякий час 
поступився ідеєю монархізму). Програма проголошувала загальні громадянські права та автокефалію 
релігійних конфесій в Україні. В економічному розділі передбачалось встановлення державного контролю за 
національним господарством, співіснування орендної та приватновласницької форм землеволодіння. Партія 
відстоювала ідею створення єдиного національного фронту для розбудови Української держави. У березні 
1918 керівництво УДХП вело переговори з Українською Центральною Радою про входження членів партії до 
її складу. УДХП сприяла приходу до влади П. Скоропадського, але згодом ставилася із застереженнями до 
політики гетьманського уряду. У травні 1918 УДХП увійшла до складу Українського національно-державного 
союзу. У жовтні 1918 учасники II з'їзду виступили проти курсу гетьманського уряду на утворення федерації з 
небільшовицькою Росією та схвалили рішення про встановлення контактів з Українським національним 
союзом. У період Директорії УНР у партії відбувся розкол. В боротьбі з більшовиками шукала підтримки у 
П.Болбачана і Є.Коновальця. Навесні 1920 у Відні окремі лідери партії (С.Шемет, В.Липинський, О.Скоропис-
Йолтуховський) створили монархічну організацію Український союз хліборобів державників, інші увійшли до 
складу Ради республіки. Своїх періодичних видань партія не мала; використовувала газету “Вісник 
лубенського громадського комітету”. З 1920 у Відні виходив періодичний збірник УСХД з матеріалами з 
історії партії. 

Г. Геращенко (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА -офіційна назва гетьманського державного устрою (Гетьманату), який існував в 
Україні у квітні-грудні 1918. Під час підготовленого з допомогою німецької окупаційної адміністрації 
перевороту генерала П.Скоропадського було ліквідовано Українську Народну Республіку, розігнано 
Українську Центральну Раду і скасовано мандати обраних демократичним шляхом на більшій частині 
території УНР депутатів Українських Установчих зборів. Розпочата УЦР підготовка до виборів припинилася, 
а її закон про відкриття з 12.5.1918 Установчих зборів втратив силу. Удень перевороту 26.4. 
П.Скоропадський оголосив себе гетьманом і запровадив “Закони про тимчасовий державний устрій України”. 
Гетьман самочинно взяв на себе роль законодавця, яку Центральна Рада відводила Установчим зборам. 
Успіх перевороту забезпечила присутність півмільйонної німецько-австрійської армії. Універсал (“Грамота до 
всього українського народу”), оголошений одночасно із законами про тимчасовий державний устрій, містив 
обіцянку гетьмана видати найближчим часом закон про порядок виборів до Українського сейму 
(парламенту). Це була єдина непевна згадка про парламент, яка не визначала співвідношення влади 
гетьмана і сейму. Водночас 44 пункти гетьманських законів про Тимчасовий державний устрій свідчать, що 
українському суспільству нав'язувалася застаріла абсолютистська монархія. Проте назвати УД абсолютною 
монархією не можна з двох причин. По-перше, гетьман та його чиновники на місцях цілком залежали від 
німецько-австрійської військової адміністрації. По-друге, за стінами гетьманського палацу вирувало життя, в 
якому прийняті закони не діяли. У нелегальних, часом напівлегальних умовах відбувалися з'їзди і 
конференції політичних партій. Нагромаджений у суспільстві революційний потенціал відновлювався в міру 
того, як розгорталася підпільно-партизанська боротьба з окупаційними військами. Австро-німецькі війська 
досить швидко відчули себе в українських містах і селах небезпечніше, ніж на фронті. П.Скоропадський 
оголосив про скасування усіх законів Тимчасового уряду і Центральної Ради - одночасно пообіцяв вжити 
заходів до викупу земель великих власників за справжньою вартістю з метою наділення ділянками 
малоземельних хліборобів. На практиці, однак, відбулася реставрація поміщицького землеволодіння. З 
допомогою окупаційної армії у селян відбирали землю і майно, передане їм земельними комітетами. 
Поміщики одержали право викликати для охорони маєтків військові команди. У липні 1918 прийнято закон 
“Про засоби боротьби з розрухою сільського господарства”. Губернським земельним комісіям надавалося 
право видавати обов'язкові постанови про примусове використання живого і мертвого реманенту власників, 
котрі “не вповні використовують його у власних господарствах”. Отже, селянські господарства фактично 
віддавалися у розпорядження поміщиків. Організатори страйків на польових роботах підлягали тюремному 



ув'язненню. У травні 1918 в Києві відбувся з'їзд представників промисловців, фінансистів і поміщиків, який 
утворив представницький орган - Раду промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства 
(Протофіс). Під його тиском гетьманський уряд перейшов у наступ на робітничий клас з метою знищити 
поступки, завойовані в революційну добу. Німеччина і Австро-Угорщина уклали з Українською Державою 
угоди на поставку великої кількості продовольства. Але селяни не бажали віддавати поміщикам землю, а 
державі - свою продукцію. В Україні розгорнулася справжня війна селян з окупантами і гетьманською 
адміністрацією. Політичні партії, яким не було місця у будованій Гетьманом державі, прагнули надати 
стихійній боротьбі тривку організаційну основу. Найбільш активну участь у ній брали більшовики, російські 
та українські ліві есери. У липні-серпні відбувся загальний страйк залізничників. Страйкували 200 тис. осіб. 
Провал соціально-економічної політики гетьманського уряду пояснювався як антидемократичною основою 
режиму, так і цілковитою залежністю П.Скоропадського від кайзерівської воєнної адміністрації. Однак у 
галузі національно-культурної політики гетьман досяг певних здобутків. Як нащадок козацького роду, 
П.Скоропадський вважав відродження національних традицій державною необхідністю. Він виявив велику 
наполегливість у спробах за короткий строк українізувати державний апарат, який складався переважно з 
колишніх царських чиновників-українофобів. Було прийнято закон про обов'язкове вивчення української 
мови та літератури, а також історії та географії України в середній школі, створено до півтори сотні 
українських гімназій. Почалося заснування українських університетів. При російськомовних університетах 
відкривався комплекс українознавчих кафедр мови, літератури, історії, права. У листопаді 1918 гетьман 
оголосив про утворення Української академії наук і призначив своїм наказом перших 12 академіків. Були 
організовані Національна бібліотека України, Національний архів України, Національна галерея мистецтв, 
Український історичний музей, Український національний театр. Можливості проведення УД зовнішньої 
політики обмежувалися об'єктивними причинами: світовою війною і цілковитою залежністю України від 
Німеччини та її союзників. Антанта із зрозумілих причин ставилась до України вкрай вороже. Тим не менше, 
П.Скоропадський проводив активну зовнішню політику. Зокрема, чинив тиск на Румунію, яка анексувала 
Бессарабію і Підляшшя, старовинні українські землі, окуповані Німеччиною та Австро-Угорщиною. Восени 
1918 послано дипломатичні місії до Фінляндії, Швейцарії і скандинавських країн. Влітку 1918 становище УД 
погіршилося. Утворився Український національний союз-антигетьманський блок політичних партій, який 
заявив, що виступатиме за встановлення в Україні законної влади, відповідальної перед парламентом, 
обраним на демократичних засадах. Поразка Німеччини у світовій війні остаточно підірвала позиції 
гетьмана. У ніч на 14.11.1918 у Києві відбулося таємне засідання Національного союзу, на якому постав 
верховний орган відновленої УНР - Директорія. За місяць Директорія УНР встановила контроль над усією 
Україною. В ніч на 14.12 у Києві підняли повстання партійні бойові дружини. Гетьман зрікся влади і 
незабаром виїхав до Німеччини. УД перестала існувати. 

С. Кульчицький (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ - перша українська вища мистецька школа. Заснована у 
серпні 1917 у Києві комісією на чолі з Г.Павлуцьким, створеною за розпорядженням генерального секретаря 
освіти І.Стешенка. Статут Академії був затверджений УЦР 18.11.1917. Урочисте відкриття Академії 
відбулося 5.12.1917 у приміщенні Центральної Ради. 31.12.1917 УЦР надала академії як автономній 
державній інституції з щорічним бюджетом 97.400 крб. право безмитно одержувати зарубіжну літературу і 
мистецькі твори. У січні 1918 Академія переїхала в колишню школу Терещенка. Академією керувала Рада, 
призначена27.10.1917 у складі: Д.Антонович, П.Зайцев, Д.Щербаківський (вчений секретар). Ректорами 
Академії були: В.Кричевський (1917-18), Ф.Кричевський (1918, 1920-22), Ю.Нарбут (1919-20), М.Бойчук 
(1920). Факультетами керували М.Бойчук (фрески і мозаїка), М.Бурачек (пейзаж), В.Кричевський (народне 
мистецтво, орнамент, архітектура, композиція), Ф.Кричевський (портрет, скульптура, побутово-історичне 
малярство), А. Маневич (пейзаж), О. Мурашко (жанровий живопис), М.Жук (портрет), Ю.Нарбут (графіка). У 
цьому навчальному закладі також викладали Ф.Ернст, М.Макаренко, В.Модзалевський, Д.Щербаківський. У 
квітні 1919 приміщення Академії було закрито більшовицькою владою. Навчання проходило до жовтня 1919 
у приватних помешканнях професорів, а згодом Академії передали в оренду приміщення кооперативного 
об'єднання Дніпросоюз. У 1920 скульптор Б.Кратко замінив А.Маневича. У 1921 на викладацьку роботу в 
Академію прийшли Л.Крамаренко (монументально-декоративне малярство), В.Меллер (театральне 
оформлення), С.Налепінська-Бойчук (дереворит), Є.Сагайдачний (скульптура), А.Таран (мозаїка). У 1918-19 
в Академії навчалося 140 студентів, ужовтні 1919-253, у 1921-22 - бл. 400. Серед студентів були Т.Бойчук, 
С.Колос, О.Лозовський, О.Павленко, І.Падалка, В.Седляр, Р.Лісовський, О.Довженко, В.Кричевський-
молодший, С.Пожарський, М.Рокитський, О.Саєнко, М.Юнак, К.Антонович, О.Сахновсь-ка. В 1922-23 
київський губернський відділ професійної освіти перетворив Академію на Київський ін-т пластичних 
мистецтв. У 1924 новостворений ін-т об'єднали з Українським архітектурним ін-том (існував з 1918) і на їх 
базі створили Київський державний художній інститут. Першим ректором ін-ту був І.Врона. 

С.Білокінь (Київ). 

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА - означення української національної спільноти поза політичними кордонами 
України. Головним джерелом утворенння у.д. стала еміграція. Масова еміграція українців розпочалася в 
останній чверті 19 ст. Головною причиною еміграції українців було аграрне перенаселення. Еміграція 
українців за океан, початок якої відноситься до 1871, була спрямована у США, де вони працювали, в 
основному, у промисловості й на будівництві. У 1890-х розпочалася еміграція українських селян у Канаду (у 



т. зв. степові провінції), Бразилію (штат Парана) і Аргентину (провінція Міссіонес). Всього до Першої світової 
війни в Америку виїхало 500 тис. українців, з них у США-350 тис., у Канаду - 100 тис., у Бразилію і Аргентину 
- 50 тис. чол. На американському континенті українці створили розгалужену мережу власних релігійних, 
господарських, просвітницьких, громадських, спортивних і політичних організацій, які допомагали їм 
зберегти зв'язок з рідними землями і національну самобутність. 

У.д. в Російській імперії (зокрема, в Азії), яка була переважно землеробською, мала зовсім інший характер, 
ніж в Америці. Після 1861 еміграційні потоки з України спрямовувались на Поволжя і Урал. В останній чв. 19 
ст., коли вільних земель в Європейській Росії вже не було, українці емігрували в Західний Сибір і сусідню 
частину Туркестану, а потім - на Далекий Схід, у т. зв. Зелений Клин. Згідно з переписом 1897 у Російській 
імперії в діаспорі проживало 1.560 тис. українців. У наступні роки українська еміграція постійно зростала. В 
результаті цього процесу в 1914 в Російській імперії поза етнічними територіями проживало бл. 3,4 млн.чол. 
(з них в Азії-майже 2 млн. чол.). Перша світова війна 1914-18 і поразка українських національно-визвольних 
змагань 1917-21 викликали першу масову українську політичну еміграцію. Вона поповнила існуючу Уд, 
свіжими кадрами політичних, наукових, господарських, культурних діячів. Головними центрами нової 
еміграції стали країни Середньої і Західної Європи (Чехо-Словаччина, Німеччина, Польща, Франція, Австрія, 
Румунія, Югославія). У післявоєнний період відродилась трудова еміграція із західноукраїнських земель за 
океан. Кількісно вона була значно меншою, ніж до Першої світової війни. Разом уся західна Уд. налічувала 
1,7-1,8 млн. чол. (США-700-800 тис. чол., Канада - 200 тис. чол., Аргентина - 100-120 тис. чол., Бразилія - 80 
тис. чол., Румунія - 350 тис. чол., Польща -100 тис. чол..Франція-40 тис. чол., Югославія - 40 тис. чол., Чехо-
Словаччина - 35 тис. чол., в інших країнах Західної і Центральної Європи - 15-20 тис. чол.). Чисельною була 
Уд. на території СРСР. За переписом 1926, поза українськими землями в СРСР проживало 3,4 млн. 
українців. Масштаби і географія У.д. значно розширились після 1945. Нова хвиля політичної еміграції одразу 
після війни опинилася в Німеччині і Австрії, у таборах для переміщених осіб (бл. 200 тис. чол.), а наприкін. 
1940-х - на поч. 1950-х розпорошилася по різних континентах і країнах. Так виникли нові українські 
поселення в Австрії, Тунісі, Венесуелі, зміцніли існуючі общини у США, Канаді, Бразилії, Аргентині, Парагваї. 
В Європі залишилося приблизно 550 тис. чол., які утворили нову українську групу у Великій Британії, 
зміцнили спільноти у Франції, Бельгії, Голландії. Нині Уд. налічує у Чехії 40-60 тис. чол., Словаччині - 80-100, 
Польщі - 300-350, Румунії - 250-280, Сербії - ЗО, Хорватії - 6, Боснії і Герцеговині - 5, Австрії - 4-5, Німеччині - 
20-25, Франції - 40-45, Бельгії - 3-5, Великій Британії-30-35, США-1250-1500, Канаді - 800-900, Бразилії - 150, 
Аргентині -200, Парагваї - 10, Уругваї - 10, Чилі - 2, Венесуелі - 2, Австралії та Новій Зеландії-35 тис. чол. 

У середовищі західної У.д. діє значна кількість політичних, науково-просвітних, культурних організацій, 
учбових закладів. Однак, тільки незначна частина емігрантів готова повернутися на історичну батьківщину. 
Народжена в нових країнах поселення генерація вважає їх за свою батьківщину. Вона інтегрувалася в їхнє 
життя, а свою етнічну приналежність прагне зберегти як окрему культурну спадщину. В значно гіршому 
становищі перебуває східна Уд., розміщена на території колишнього СРСР. У Російській Федерації проживає 
3,7 млн. чол., у Казахстані - бл. 700 тис. чол., в Узбекистані-112, у Киргизії-120, у Молдові - 507, у Білорусі - 
133 тис. чол. 

Чисельністю східна У.д. значно переважає решту У.д., але вона не користується ніякими гарантованими 
правами та інституціями національного життя. Наприкін. 1980-х - на поч. 90-х років розпочалося певне 
відродження українського національного життя. У 1989 в Москві утворено Товариство української мови 
“Славутич” (перший голова - льотчик-космонавт П.Попович), виникли українські науково-просвітницькі, 
культурні організації на Далекому Сході, в Казахстані, Узбекистані, Киргизії, Білорусі, Молдові. 

С. Качараба, Ю. Киричук (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ДОПОМІЖНА ПОЛІЦІЯ (Українська поліція допоміжна; Ukrainische Hilfs-polizei) - назва 
охоронних з'єднань, створених для підтримання порядку серед місцевого населення під керівництвом 
німецьких поліційних органів на території Генеральної губернії (у т. ч. і Галичини) та окупованій території 
України в роки Другої світової війни. Перші підрозділи УДП виникли наприкін. 1939 під назвою “Українська 
поліція” у Генеральній губернії. На поч. радянсько-німецької війни 1941-45 на окупованих нацистською 
Німеччиною українських землях за ініціативою похідних груп ОУН та місцевих мешканців і з відома 
комендатур німецької армії організовувались загони української міліції. Після запровадження німецького 
цивільного управління в Україні осередки української міліції перейменовано в УДП або реорганізовані в 
охоронні загони (Schutzmannschaten). Згідно з наказом райхсфюрера СС Г.Гіммлера від 27.7.1941 
утворювались філіали УДП, підпорядковані керівникам СС і поліції окупованих східних територій. У Галичині 
підрозділи УДП створювались за розпорядженням уряду Генеральної губернії від 18.8.1941 на базі 
української народної міліції. УДП підпорядковувалась німецькій поліції порядку (Ordnungs-polizei - ORPO) та 
охоронній поліції (Schutz-polizei) і перебувала під політичним контролем нацистської служби безпеки (СД). 
Як і в інших окупованих Німеччиною країнах Східної Європи, чисельність такого типу допоміжних формувань 
німецької поліції в Україні не перевищувала 1% від загальної кількості місцевого населення. У другій пол. 
1941-42 у райхскомісаріаті “Україна” і на прилеглих до нього українських територіях під німецьким 
військовим управлінням було приблизно 14 тис. службовців УДП, у дистрикті Галичина - бл. З тис., у 
Генеральній губернії - понад 5 тис. чол. У кожному повіті (районі) створено повітові команди УДП, а в 
багатьох селах - пости УДП. Повітові команди підпорядковувались окружним командам УДП, керівники яких, 
у свою чергу, підпорядковувались лише окружним комендантам німецької поліції. У великих містах діяли 



комісаріати і пости УДП. З метою надання УДП характеру національних органів підтримання порядку її 
службовцям дозволялось носити синьо-жовті нарукавні пов'язки і кокарди із тризубами на шапках. 
Співробітники УДП були озброєні німецькою і трофейною зброєю, в основному карабінами. 

У ряді випадків гітлерівські поліційні служби залучали УДП поряд з Єврейською допоміжною поліцією до 
антиєврейських акцій, зокрема, облав. Такі вимушені дії розходилися з переконаннями більшості особового 
складу підрозділів поліції та основними функціями, покладеними на УДП, головними з яких були 
підтримування порядку й охорона безпеки місцевих мешканців. Весною 1943 бл. 4 тис. співробітників УДП 
на території Волині із зброєю в руках приєдналися до частин Української повстанської армії. Невелика 
частина співробітників у 1944 -весною 1945 воювала у складі дивізії “Галичина” і Українського визвольного 
війська. Після закінчення німецько-радянської війни 1941-45 більшість із захоплених радянськими органами 
безпеки службовців УДП засуджено за співпрацю з німецькими окупаційними властями до смертної кари або 
на тривалий строк ув'язнення у концтаборах. У 1955 ті з них, хто не брав участі в каральних акціях, були 
амністовані. 

А. Боляновський (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІЧНА РАДА (УЕР) -найвищий господарський орган на території УСРР у 1920-30-х 
роках. Створений за постановою ВУЦВК від 28.9.1921 для узгодження, керівництва, регулювання і 
контролювання діяльності економічних наркоматів УСРР та уповноважених наркоматів РСФРР при 
Раднаркомі республіки у процесі вироблення загальногосподарського плану та його практичного втілення. 
При економічній раді була заснована Українська державна загальнопланова комісія (Укрдержплан). До 
складу УЕР входили: голова Раднаркому УСРР (голова УЕР), наркоми УСРР, уповноважені об'єднаних 
наркоматів РСФРР при уряді України і голова південного бюро ВЦРПС. Виконавчими органами УЕР були 
спеціальні планові комісії, організовані безпосередньо при раді (комісія використання матеріальних ресурсів, 
комісія перевезень, комісія з сільського господарства, комісія зовнішньої торгівлі, комісія з державних 
фінансів, комісія використання робочої сили та ін.). Після утворення СРСР УЕР у листопаді 1923 
реорганізовано в Українську економічну нараду (УЕН), яка діяла на правах постійного органу Раднаркому 
УСРР (стару назву повернено у 1927). На УЕР покладалося здійснення єдиного господарського і 
фінансового плану СРСР у частині, що стосувалась УСРР, і узгодження діяльності економічних наркоматів 
республіки. Місцеві органи УЕР (економічні ради при губернських виконавчих комітетах) ліквідовано у серпні 
1924. УЕР ліквідовано в 1936, у 1940 відновлено. Існувала до березня 1941. 

В. Кульчицький (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ЗАГАЛЬНОНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УЗНО) - нелегальне об'єднання національно-
самостійницького спрямування на Івано-Франківщині. Утворене 7.1.1961 ус. Солуків (тепер Долинського р-ну 
Івано-Франківської обл.) мешканцями сусідніх сіл (всього 14 осіб). Керівником організації обрано Григорія 
Диндина (“Воробця”), згодом - Миколу Крайника, колишнього керівника юнацької організації ОУН “Нескорені” 
(діяла 1951-59). Члени організації поширювали літературу ОУН, дорадянські газети і журнали, самвидав та 
власні видання, готували до вступу нових членів, передплачували видання українців Словаччини і Польщі 
(“Дукля”, “Дружно вперед”, “Нове життя”, “Наше слово”, “Український календар”). У 1962-69 члени УЗНО 
випускали машинописний ж-л “Прозріння”. Наприкін. 1964 УЗНО встановила контакт з Українським 
національним фронтом, проте організаційно продовжувала діяти самостійно, що згодом вберегло її від 
розгрому під час арештів активістів УНФ. Після припинення виходу самвидавного ж-лу “Український вісник” 
(ред. В.Чорновіл) УЗНО з 1972 розпочала випуск власного видання під такою ж назвою (виходив 1972-79). З 
1975 видавала також “Інформаційний бюлетень”. 

У жовтні 1975 до УЗНО увійшла підпільна група “За волю!” (створена у 1966 І.Мандриком). Керівництво 
організації намагалося встановити контакти з осередками ОУН 34, що діяли за кордоном. На поч. 1970-х 
років організація налічувала бл. 200 членів, що проживали в 11 областях України та за її' межами. 

Цілісної програми та статуту УЗНО не мала, керувалася ідейними засадами Організації українських 
націоналістів. Видала низку документів програмного характеру, зокрема, “Декларацію групи українських 
патріотів”, “Основні пункти діяльності кожного свідомого українця”, “Звернення до українського народу на 
Україні й у всьому світі” (підписали 35 членів УЗНО) та ін. У своїх документах УЗНО констатувала 
фіктивність радянської форми державності УРСР, колоніальне становище України, проведення московським 
центром шовіністично-русифікаторської політики, відсутність можливостей національного розвитку українців 
Росії, обмеження прав національних меншин в Україні (зокрема, євреїв, кримських татар, поляків та ін.), 
переслідування релігійного життя, ігнорування владою задекларованих Конституцією прав та свобод 
громадян, інформаційну блокаду населення, політичний терор тощо. 

Головною метою своєї боротьби УЗНО визначила “визволення українського народу від усіх форм гноблення 
і побудова на українській землі суспільства загального добробуту, рівності, демократії, правди, свободи, 
людських прав у рамках Української Самостійної Держави”. Майбутній суспільний лад-демократичний 
соціалізм, встановлення якого слід досягти мирними, конституційними засобами, через згуртування 
державницьких політичних об'єднань як націоналістичних, так і націонал-комуністичних, з громадськими і 
релігійними організаціями в Український національний фронт. 

УЗНО - одна з небагатьох підпільних організацій 1960-80-х років, що не була повністю розгромлена КДБ. 



Перші репресії почалися у червні 1962, коли заарештували члена УЗНО Миколу Кудибина (засуджений до 8 
років таборів особливого режиму). У 1979-80 заарештовано і засуджено Василя Зварича та керівника 
організації М.Крайника (7 років таборів суворого режиму та 3 роки заслання). Після арешту за нез'ясованих 
обставин 18.9.1979 загинув І.Мандрик. Проте, незважаючи на численні арешти членів організації, УЗНО 
своєї діяльності не припинила. Перший легальний з'їзд членів УЗНО (УНФ-2) з участю 62 делегатів з різних 
областей України (50 членів організації до того часу загинули або померли) відбувся 21.1.1996 у Долині 
(Івано-Франківська обл.). 

Ю. Зайцев (Львів). 

УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ (УКНП) - політична організація, заснована у вересні 1930 у 
Львові; з травня 1932 - Українська народна обнова (УНО). У жовтні 1930 у “Програмній заяві” оприлюднено 
політичну платформу УКНП-УНО (внесено зміни у 1933). УКНП стояла на засадах католицтва та 
консерватизму, виступала проти атеїзму, ліберального вільнодумства, масонства та сектанства, вимагала 
національно-територіальної автономії для українських земель у складі Польщі. Діяльність організації 
поширювалась на Станіславську та Перемиську єпархії. Проте УКНП-УНО не стала партією у повному 
значенні цього слова: не створено розгалуженої мережі місцевих груп, не проведено жодного партійного 
з'їзду. Керівним органом організації була Управа (проводила свої засідання у Станіславі). З 1933 головою 
УКНП-УНО був І.Волянський. Провідна група діячів організації працювала в неофіційних друкованих органах 
партії (т. зв. новозорянська група) - католицьких газетах “Нова зоря” і “Правда”, що виходили у Львові. 
Станіславський єпископ Г.Хомишин посідав неофіційний пост опікуна партії. Одним із найвизначніших діячів 
УКНП-УНО був О.Назарук. Неофіційні пресові органи - газети “Нова зоря” (виходила 1926-39, з 1930 -орган 
УКНП-УНО; ред. - О.Назарук) і “Правда” (1927-39; ред. - Р.Гайдук). Представники УКНП-УНО брали участь у 
консолідаційних заходах, спрямованих на об'єднання українських політичних сил, зокрема, у русі за 
скликання Всеукраїнського національного конгресу (у 1933-36) та у діяльності Контактного комітету. На 
виборах до вищих законодавчих органів Польщі у 1935 і 1938 партія за згодою уряду та домовленістю з 
проводом Українського національно-демократичного об'єднання висувала по одному кандидатові на посла 
сейму та сенатора. 

М. Швагуляк (Львів). 

УКРАЇНСЬКА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (УКП, популярна назва - укапісти)-українська партія комуністичного 
спрямування. УКП створена на установчому з'їзді 22-25.1.1920. Стала найпослідовнішим теоретичним і 
організаційним оформленням українського комунізму. На відміну від інших його течій, УКП не лише 
обґрунтовувала потребу такої партії інтересами революції в Україні, але й доводила своє право на існування 
посиланнями на органічний зв'язок з попереднім розвитком громадсько-політичного руху: від створення РУП 
(1900), з якої у 1905 виділилася УСДРП, до участі УСДРП у національно-визвольних змаганнях 1917-18. У 
1919 з УСДРП відокремилося ліве крило (незалежних; ставилося з застереженням до централістської 
політики більшовиків в Україні, але виступало за встановлення в Україні радянської влади і “диктатури 
пролетаріату”), яке і утворило УКП УСДРП (незалежні), організовану за зразком німецької соціал-демократії, 
що вважалась еталоном у світовому соціалістичному русі. Посилаючись на свій органічний зв'язок з 
українською нацією та її історією, УКП пікреслювала, що саме вона має право бути керівною силою 
революції в Україні, а не КП(б)У, яка як неподільна частина РКП(б) була чужа українській нації та її 
відродженню і об'єктивно стала знаряддям відновлення “єдиної і неділимої” Росії. УКП вважала, що 
українська революція, на відміну від революції в Росії, не могла перерости з буржуазно-демократичної 
революції в соціалістичну, не завершивши національно-визвольної боротьби українського народу. 
Радянська влада не повинна стояти на перешкоді національній революції, а допомагати завершувати її 
державотворчий етап. На думку укапістів, на зміну самостійній Українській Народній Республіці повинна 
прийти самостійна УСРР, проте цей етап мають здійснити лише внутрішні сили українського народу. 
Представником таких сил члени УКП вважали свою партію, що зародилась у боротьбі українського народу 
не тільки за соціальне, але й національне визволення. Виходячи із засади “внутрішніх сил”, УКП 
започаткувала теорію відмітності комунізму поневоленої нації від комунізму панівної. На відміну від 
боротьбистів УКП не стала масовою партією (З тис. членів), що пояснювалося рядом факторів: УКП 
боролася за свій вплив у містах серед робітників, які у той час були дуже зрусифіковані; для агітації проти 
партії більшовики використали антибільшовицьке повстання “незалежників” у 1919, заперечуючи їхні 
радянські позиції; партія УКП утворилася вже під час остаточного встановлення воєнно-політичної диктатури 
РКП(б) в Україні, яка шляхом терору гальмувала її зростання. Проте у боротьбі з КП(б)У УКП була набагато 
ідейно сильнішою від боротьбистів. Це можна пояснити тим, що УКП походила із соціал-демократії і, за 
традицією соціал-демократичних партій, здійснювала науковий підхід до соціальних проблем. Партія 
надавала велике значення теоретичному навчанню, освіті партійних кадрів. Орган УКП газета “Червоний 
прапор” за теоретичним і публіцистичним рівнем стояла вище від усіх тогочасних видань КП(б)У. Значна 
заслуга у цьому відомого публіциста й ідеолога УКП А.Річинського. Найвідомішими діячами УКП були 
М.Ткаченко, А.Річинський, А.Драгомирецький, М.Авдієнко, Ю.Мазуренко, Ю.Лапчинський, П.Кулиниченко, 
О.Яворський, Й.Дідич, В.Животков, Я.Замочних, А.Симон та ін. У 1923 в УКП виникла ліва течія, яка 
виступала за входження партії до складу КП(б)У, мотивуючи це рішення можливістю українізації останньої. 
Зазнаючи постійного тиску з боку КП(б)У і не маючи перспектив в умовах наростання монополізму однієї 
партії, ЦК УКП у серпні 1924 подав до Комінтерну меморандум, в якому висунув умову: якщо Комінтерн 



визнає незалежність УСРР і право комуністів України мати свою партію в Комінтерні, то УКП 
самоліквідовується. Комінтерн запевнив УКП, що УСРР- суверенна держава, а КП(б)У е членом Комінтерну, 
тож УКП повинна самоліквідуватися, а її члени перейти до КП(б)У Укапісти розуміли всю фальшивість цих 
запевнень, але під тиском КП(б)У змушені підпорядкуватися рішенню Комінтерну. Значна частина її членів 
увійшла до КП(б)У. У 1930 роках більшість з них була репресована. 

Я. Малик (Львів). 

УКРАЇНСЬКА КОНСЕРВАТИВНА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ (УКРП) - політична партія в Україні. 
Створена в 1992 внаслідок розколу, який відбувся в лавах Української республіканської партії. Після 3-го 
з'їзду УРП частина делегатів (т. зв. група Степана Хмари), яка не погоджувалась з “аморально-угодовською 
політикою” верхівки УРП, скликала 6.6.1992 “Надзвичайну конференцію УРП”. З метою розмежування з 
“ревізіоністами” вирішено створити нову партію -УКРП, яка проголосила себе правонаступницєю Української 
гельсінської спілки - УРП. Головою партії обрано народного депутата С.Хмару, першим заступником - 
Ю.Муратова. 21.7.1992 партію зареєстровано Мінюстом України. Офіційний орган партії - часопис “Клич”, 
який видається у Житомирі. На виборах до Верховної Ради України в 1994 році партії вдалося провести 
двох кандидатів -С.Хмару та Р.Купера (невдовзі помер). Чисельність партії - 1000 чоловік. Організації партії 
існують в 13 областях, найбільші - у Львівській та Тернопільській обл. УКРП складається з низових 
осередків, районних, міських, міжрайонних та обласних організацій. Керівні органи партії-з'їзд, Рада партії, 
Провід, голова партії, всеукраїнські референти. Загалом, партія створена під лідера й існує завдяки постаті 
С. Хмари, який, займаючи позицію “борця з мафією”, користується популярністю серед частини електорату. 
Пріоритетом для УКРП є українська нація. “УКРП вважає, що макроосновою держави має стати відроджена 
українська нація, мікроосновою - здорова, морально, фізично міцна українська родина, виплекана на 
національних і християнських традиціях. Міцна родина -міцна держава, здорове суспільство”. УКРП 
відзначається крайнім антикомунізмом і антиросійською спрямованістю. Основна мета партії - 
“декомунізація та дерусифікація української нації”. За методами своєї діяльності партія скоріше належить до 
числа праворадикальних об'єднань. У парламенті, частіше за все, позиція С.Хмари співпадає із позицією 
Української національної асамблеї. УКРП не має докладно розробленої економічної програми. В програмі 
партії міститься кілька загальних положень про необхідність функціонування економічної системи на базі 
ринкових відносин, “проведення справедливої приватизації державного сектору”, про заборону передачі в 
оренду чи продажу земель та інших об'єктів господарювання негромадянам України. 

Ю. Шведа (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ЛІНІЯ - система прикордонних укріплень, що існували у 1730-60-х роках в Україні для оборони 
від нападів кримських та ногайських татар. Спорудження У.л. розпочалося за наказом імператриці Анни 
Іоанівни у 1731 за проектом ген. фон Вейсбаха. Передбачалося збудувати систему укріплень завдовжки 700 
верст. Будівельні роботи активно велися у 1731-33. У наступні роки У.л. постійно удосконалювалася, хоча 
повністю не була завершена і в 1740 роках. На будівництві У.л. з 1731 щорічно працювали 20 тис. 
лівобережних козаків, 2 тис. слобідських козаків та 10 тис. українських посполитих. На земляні роботи вони 
споряджалися зі своїм продовольством, зброєю, заступами, сокирами тощо. У 1736 на лінію направлено 15 
тис. лівобережних козаків для обкладення валу дерном. Система оборонних укріп-пень починалася від 
Дніпра, проходила по правому березі р. Орілі (Орелі) та її притоки Берестової, далі - по р.Береці до її 
впадання у Сіверський Дінець біля м. Ізюма. Довжина У.л. на початок російсько-турецької війни 1735-39 
сягала 268,5 верст (бл. 286 км). Складалася з 16 фортець (св. Петра, Тамбовська, св. Михайла, Слобідська, 
св. Олексія, Єфремівська, св. Параскеви, Орловська, св. Іоанна, Білевська, св. Федора, Козловська, 
Ряськівська, Василівська, Лівонська, Борисоглібська) і понад 200 редутів (у т. ч. у сотенних містечках 
Полтавського полку Царичанці та Китайгороді), зв'язаних між собою високим суцільним земляним валом. 
Обороняли лінію спочатку 9 полків ландміліції, які у 1736 реформовано у 20 драгунських полків (загальна 
чисельність бл. 22 тис. чол.). Поглинувши величезні матеріальні та людські ресурси, У.л. жодного разу не 
виконала свого прямого призначення - захисту кордонів від татарсько-турецької агресії, адже будувалася не 
на кордоні з татарськими володіннями, а по північному контуру Вольностей Війська Запорозького Низового 
на межі з Гетьманщиною та Слобідською Україною (опосередковано мала виконувати також військово-
поліційні функції, перешкоджаючи втечам селян на Січ і вільному пересуванню запорожців у Лівобережну 
Україну та Слобожанщину). Татарські загони, часто прориваючи У.л., спустошували українські землі. У 1743 
Воєнна Колегія підготувала доповідь Сенату про катастрофічний стан військових поселенців уздовж У.л. 
Збитки держави, пов'язані з будівництвом У.л., становили 5 млн. крб. У 1760 роках російський уряд 
намагався реорганізувати систему оборони У.л. Зокрема, з більшої частини військ сформували три корпуси, 
які несли службу тилу і використовувалися до боротьби проти татарських загонів, що прорвалися у глиб 
України. Одночасно для оборони від нападів татар і для приборкання запорожців російський уряд створив 
на Півдні України військово-адміністративні одиниці -Нову Сербію і Спов'яно-Сербію. Внаслідок російсько-
турецької війни 1768-74 і укладення Кючук-Кайнарджійського мирного договору 1774 кордони Російської 
імперії перемістилися на південь і У.л. втратила своє стратегічне значення. На Півдні України була 
збудована нова система прикордонних укріплень -Дніпровська лінія. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

УКРАЇНСЬКА МОРСЬКА РАДА - керівний орган моряків-українців, створений під час роботи III 



Всеукраїнського військового з'їзду у жовтні 1917. До складу УМР увійшли делегати від військових кораблів, 
моряків торговельного флоту та військово-морських частин - всього 20 чол. Очолив УМР В.Лотоцький. 
Існувала поряд з Генеральним морським секретарством (створене в грудні 1917) і з Міністерством морських 
справ. УМР займалася питаннями українізації Чорноморського флоту, організацією моряків-українців 
Чорноморського і Балтійського флотів. З участю УМР розроблено проект морського українського прапора, 
затвердженого Малою Радою 18.1.1918. У січні 1918 УМР підготувала і провела 1 Український морський 
з'їзд. 

Г. Кривоший (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ (УНП) - перша українська партія самостійницького напряму в 
Наддніпрянській Україні. Заснована М.Міхновським у 1902, партія об'єднала прихильників націоналізму та 
ідеї боротьби за створення національної незалежної держави. До УНП увійшли національно-радикальні 
члени Революційної української партії і молоді представники українських громад. До провідних членів партії 
належали М.Шемет, С.Шемет, О.Макаренко, С.Макаренко, В.Шевченко, Г.Шевченко, О.Степаненко та ін. 
Програмні засади УНП викладені у брошурі М.Міхновського “Самостійна Україна”. Основними засобами 
досягнення поставленої мети - здобуття незалежості України партія вважала страйки та збройне повстання. 
Після перемоги передбачалось встановлення самостійної демократичної республіки. Партія проголосила 
лозунг “Україна для українців”. Виступала за шанобливе ставлення до української мови та національних 
традицій, застерігала українських робітників від співпраці та єднання з російськими і польськими 
пролетарями. УНП наголошувала, що українцям має бути байдуже, який політичний лад існуватиме в Росії, і 
заперечувала необхідність участі українців у боротьбі проти самодержавного режиму за свободу Росії. Під 
впливом революційних подій 1905-07 УНП почала звертатись до соціалістичних ідей і гасел, що знайшло 
вияв у партійній програмі, прийнятій у 1907. Боротьбу за національне визволення УНП розуміла як боротьбу 
проти панування в Україні чужих держав, так і проти капіталізму. УНП була готова прийняти також тимчасову 
автономію в межах Всеросійської імперії. Майбутню самостійну Україну програма УНП бачила тільки 
соціалістичною. У соціальній сфері висувала вимоги 8-годинного робочого дня, скорочення робочого дня на 
шкідливих виробництвах, заборону дитячої праці тощо. Аграрна програма передбачала націоналізацію землі 
шляхом позбавлення земельної власності іноземців (росіян, поляків, німців та ін.) без компенсації, а 
українських поміщиків - з компенсаційними виплатами. Українські селяни отримували землю в користування 
і наділялися такою кількістю земельних угідь, які могли обробити, не використовуючи найману працю. У 
1904 у складі УНП створена бойова група “Оборона України”, яка ставила за мету досягнення політичних 
цілей партії збройними методами. Найвідомішими акціями групи були спроби підірвати пам'ятник О.Пушкіну 
в Харкові і царські монументи у великих містах України. УНП брала активну участь у кампанії за скасування 
закону 1876, у виборах до Державної Думи, але не здобула жодного депутатського мандату. Основні ідейні 
засади діяльності партії розвинуті в пропагандистських статтях і відозвах УНП: “Робітницька справа в 
програмі УНП” (1902), “10 заповідей УНП” (1903), “Справа української інтелігенції в програмі УНП”, 
“Робітниче свято 1 Мая” та ін. Матеріали УНП друкувалися за кордоном у Львові та Чернівцях і 
транспортувалися в Наддніпрянщину нелегальним шляхом. Пресовими органами партії були щомісячник 
“Самостійна Україна” (у Львові в 1906 вийшов один номер) та газета “Слобожанщина” (у Харкові в 1906 
вийшов один номер). Після 1907 діяльність УНП занепала і не мала систематичного характеру. У грудні 
1917 члени УНП створили Українську партію соціалістів-самостійників. 

Г. Кривоший (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (УНР) - назва української держави у 1917-20. Утворення УНР у 
федеративному зв'язку з Російською державою проголошено III Універсалом УЦР 7(20).11.1917 на землях 
Наддніпрянської України. Після захоплення влади більшовиками і початку агресії радянської Росії проти 
України Центральна Рада 9-11 (22-24).1.1918 проголосила самостійність УНР. У лютому 1918 УНР уклала 
Берестейський мир 1918 і була визнана країнами Четверного Союзу як незалежна держава. У квітні 1918 
внаслідок приходу до влади П.Скоропадського замість УНР була проголошена Українська Держава. 
Відновлена Директорією УНР у грудні 1918. Після проголошення 22.1.1919 Акту Злуки до складу УНР 
увійшла територія Західно-Української Народної Республіки. Перестала існувати наприкін. листопада 1920 
внаслідок остаточного захоплення території УНР російськими більшовиками та виїзду голови Директорії 
УНР і Ради Народних Міністрів УНР в еміграцію (див. також Українська Центральна Рада, Генеральний 
Секретаріат УЦР-УНР, Рада Народних Міністрів УНР, Директорія Української Народної Республіки, Уряд 
УНР в екзилі 1920-48, Українська Національна Рада). 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА САМООБОРОНА (УНС) - збройні формування українського національного руху 
Опору, що діяли в Галичині у 1943. Організована на базі груп українського визвольного підпілля. 
Формування відділів УНС викликане необхідністю захисту українського населення Галичини від діючого у 
цей час у регіоні радянського партизанського з'єднання С.Ковпака і терору німецької окупаційної влади. У 
квітні 1943 на Станіславщині (тепер Івано-Франківська обл.) сформовано перші два курені УНС - “Сіроманці” 
та “Месники”. Протягом липня 1943 під керівництвом Олександра Луцького здійснено реорганізацію вже 
існуючих і започатковано формування нових підрозділів. Шляхом мобілізації частини українського 
чоловічого населення створено п'ять куренів УНС: “Чорні чорти” (“Леви”, командир Ілько Рачок, псевдо 
“Липей”; діяв у Яремчанському повіті на Станіславщині); “Месники” (командир, відомий під псевдонімом 
“Козак”; проводив операції у Долинському повіті); “Сіроманці” (командир - Д.Карпенко, діяв у Болехівському 



повіті); “Підкарпатський” (командир - Яцик, псевдо “Прут”; діяв на Дрогобиччині); “Галайда” (командир - 
Мирослав Онишкевич, псевдо “Богдан”; діяв в околицях м.Старий Самбір на Львівщині). Формування УНС 
поділялися на курені (бл. 1000 вояків, за розміром наближались до полків), сотні (100 і більше стрільців), 
чоти (30-40 повстанців) та рої (до 10 бійців). У другій пол. 1943 загони УНС провели ряд бойових операцій в 
р-ні м.Сколе (18.8.) та в р-ні сіл Суходолі та Липовиці Долинського повіту. Після III Надзвичайного збору ОУН 
СД (21-25.8.1943) збройні підрозділи українського національного руху Опору в Галичині поділено на дві 
групи: УНС Карпатського краю (Станіславська і Дрогобицька, а згодом Чернівецька обл.) під командуванням 
сотника О.Гасина та УНС Львівського краю (Львівська і Тернопільська обл.) під командуванням сотника 
В.Сидора. Протягом останніх місяців 1943 загони УНС не вели активних бойових дій через запровадження в 
Галичині (2.10.1943)системи розстрілу десяти заручників за вбивство одного німецького солдата або 
представника окупаційної влади. Дії УНС у цей період зводились до оборонних боїв проти підрозділів 
німецької поліції. У грудні 1943 УНС прийняла назву “УПА-Захід” (див. Українська повстанська армія). 

А. Боляновський (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНО-РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ (УНРП) - українська партія ліберального напряму. 
Заснована у Києві в березні 1918, але з певних причин не змогла розгорнути свою діяльність. Структурна 
організація партії завершена у січні 1919. Керівним органом став ЦК, створено провінційні партійні комітети, 
опублікована програма УНРП. Лідерами партії свого часу були О.Ковалевський, В.Корольов, С.Архипенко, 
П.Пилипчук, К.Вронтовський-Сивошапка та ін. Висловившись за розбудову української державності, партія 
виступила проти федеративного зв'язку з Росією, вбачаючи головне завдання у боротьбі з більшовизмом і 
анархією. Програма підтримувала вирішення аграрного питання шляхом примусового викупу державою 
поміщицьких земель. У програмі не згадувалось про максимум землі, що не підлягала викупу. Програма 
передбачала забезпечення підприємствам “нормальних умов фінансово-комерційної діяльності” під час 
проведення аграрної реформи. 20.1.1919 ЦК УНРП прийняв резолюцію про сучасний момент, в якій 
містились вимоги реконструювати Раду Народних Міністрів УНР у Комітет Національної Оборони, створити 
міцну владу на місцях, реорганізувати армію тощо. 29.4.1919 члени УНРП спільно із соціалістами-
самостійниками, заарештувавши у Рівному членів уряду УНР, здійснили спробу державного перевороту 
(очолив отаман В.Оскілко), який був безкровне ліквідований. Після встановлення більшовицької влади в 
Україні діяльність УНРП була припинена. 

Г.Кривоший (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНО-ТРУДОВА ПАРТІЯ (Трудова партія, Українська трудова партія, Українська 
народна трудова партія) - українська політична партія у Західній Україні. Назву ухвалено на партійному з'їзді 
у Станіславі 28.3.1919. До того часу називалася Українська націонал-демократична партія. Своїм 
завданням ставила боротьбу за незалежну єдину Українську державу. Як найближче завдання-добитися 
визнання Західно-Української Народної Республіки на території Східної Галичини, Холмщини, Волині, 
Полісся та Підляшшя. Як Українська національно-демократична партія виникла 26.12.1899. Її утворення 
було наслідком еволюції народовців, програмні документи яких ще з кін. 1870 років набули національного 
забарвлення. У програмі, прийнятій 26.12.1899, проголошено кінцеву мету боротьби - створення самостійної 
соборної Української держави. Найближче завдання - добитися широкої автономії українських земель: 
Галичини і Буковини з окремою адміністрацією і національним сеймом у складі Австро-Угорщини; розвивати 
почуття національної єдності з українцями, що знаходились у складі Російської імперії, підтримувати їхню 
боротьбу за перетворення абсолютистської монархії в конституційно-федералістську і надання в ній 
автономії для всіх народів. Щодо Угорської Руси, то програма передбачала налагодити тісні зв'язки з 
українцями і розгорнути там національний рух, щоб спільно з ними вести боротьбу за своє національне 
визволення. До активних діячів Національно-демократичної партії належали В.Охримович, Є.Певицький, 
В.Будзиновський, Ю.Романчук, М.Грушевсь-кий, І.Франко, К.Левицький та ін. 

УНТП відігравала провідну роль в Українській Національній Раді ЗУНР-ЗО УНР 1918-19 та уряді ЗУНР -
Державному Секретаріаті ЗУНР ЗО УНР. Членом УНТП був президент Є.Петрушевич. Партія засудила 
підписання Варшавського договору 1920 та Ризького договору 1921. УНТП розцінювала польську владу у 
Західній Україні як окупаційну, визнавала еміграційний уряд Є.Петрушевича у Відні. У травні 1921 у Львові 
провела перший повоєнний з'їзд, який засудив рішення Ради послів Антанти про анексію Східної Галичини 
Польщею (14.3.1923), але прийняв рішення в ситуації, що склалася, домагатися територіальної автономії 
українських земель у складі Польщі. Проти такої позиції виступили всі українські партії, які розцінили її як 
капітулянтську. Автономістична течія, що виникла у партії, не мала впливу і проіснувала недовго. На 
наступному з'їзді у квітні 1924 резолюцію з вимогою автономії було скасовано. Однак прийняття її викликало 
гострі суперечки серед керівництва УНТП і стало причиною розколу партії на 3 крила: “незалежна група” 
(Є.Евин, О.Стефанович, І.Голубович), яка не визнавала рішення Ради послів Антанти і засуджувала будь-які 
спроби налагодити українсько-польські відносини, організаційно підпорядкувавши себе закордонній групі 
партії; група “Діла”, що виступала за проведення самостійної політики, незалежної від закордонних центрів, 
зокрема від Є.Петрушевича, який визнав радянську владу в Україні; група “Заграва” на чолі з Д.Донцовим, 
яка проголосила вищість національної ідеї над соціальною. Остання вийшла з УНТП і заснувала Українську 
партію національної роботи. На з'їзді, що відбувся 21.4.1924, перемогла політична лінія, яку відстоювала 
“незалежна група”. Це, однак, не припинило внутріпартійні суперечності. З 1924 між цими групами 
розпочалися переговори про об'єднання національно-демократичного руху в боротьбі проти окупаційного 



режиму. 11.7.1925 у Львові два крила УНТП, Українська партія національної роботи і волинська національна 
група Української парламентарної репрезентації утворили Українське національно-демократичне 
об'єднання. 

І. Пилипів, Л. Стояновська (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АРМІЯ (УНА) - назва, під якою робилися спроби сформування української 
армії під час Другої світової війни 1939^5. Наприкінці війни деякі урядові кола Німеччини намагалися 
залучити до боротьби проти СРСР народи Сх. Європи. З цією метою у Ваймарі 12-14.1945 утворено 
Український національний комітет (УНК; голова - П.Шандрук, заст. - В.Кубійович та О.Семененко). 12.3.1945 
німецький уряд визнав УНК єдиним представником українського народу, який “має право своє 
настановлення до майбутнього України заступати та у відозвах і маніфестах проголошувати”. Подібні 
комітети створили й ін. поневолені більшовизмом народи - білоруси, грузини, гірські народи Кавказу, татари, 
туркестанці, які доручали П.Шандрукові представляти їхні інтереси перед вищим німецьким командуванням. 
17.3.1945 з метою продовження боротьби за українську державність ухвалено Декларацію Українського 
національного комітету, яка проголошувала створення УНА. Особовий склад УНА мав бути одягнений в 
українські однострої, підпорядковуватися українському командуванню. Декларація передбачала, що 
ідеологічний і політичний провід належатиме УНК, а також налагодження співпраці з національними 
комітетами ін. народів. Згідно з наказом війську і флотові УНР від 15.3.1945, виданому Урядом УНР векзилі 
на чолі з А.Лівицьким, та постановою Президії УНК (від 8.3.1945) генерал-поручник П.Шандрук був 
призначений командувачем УНА. У всіх документах УНК (згодом видано відозву до українського 
громадянства та до українських вояків) не йшлося про жодні зобов'язання щодо Німеччини. Вирішено 
негайно вилучити дивізію “Галичина” з підпорядкування СС і зробити її 1 українською дивізією УНА. 
Незабаром розпочалося формування II української дивізії, командиром якої призначено полковника 
П.Дяченка. З огляду на спеціальне призначення дивізія складалася з 3 куренів загальною чисельністю 1900 
осіб, а формувалася у м. Німеку під Берліном з радянських полонених-українців, які мали відповідний 
військовий вишкіл. Протягом 10 днів (24.3.-5.4.1945) сформовано бригаду особливого призначення 
(парашутну), командиром якої призначено отамана Т.Боровця. Бригаду, що складалася з 2 куренів (бл. 400 
вояків), направили на вишкіл до Чехії. Проголосила про своє входження до УНА й бригада вільного козацтва 
під командуванням полковника П.Терещенка (350 осіб), яку теж перевезли до Чехії. Незабаром повідомили 
П.Шандрукові про своє підпорядкування УНА командир 281-ої запасної бригади полковник Ф.Гудима (5000 
осіб; дислокована в Данії), два охоронні полки (близько 1000 осіб; дислоковані у Голландії і Бельгії). 
Командування УНА ставило перед собою завдання зібрати всі формування УНА в Австрії, недалеко від 
фронту, що його тримала дивізія “Галичина”. Щодо входження дивізії “Галичина” до складу УНА у квітні 1945 
проведено переговори з командиром частини ген. Ф.Фрайтагом. Особовий склад дивізії присягнув на 
вірність Україні. Під час відступу на захід генерал П.Шандрук зі своїм штабом старався випередити головні 
частини дивізії, щоб поінформувати союзницькі командування про характер дивізії та УНА в цілому. 
Офіційним наказом П.Шандрука від 27.4.1945 оголошено про перехід дивізії до союзників. У травні 1945 
частина дивізії була інтернована англійцями у м. Філлаху, інша - американцями у м. Тамсвензі. Після 
капітуляції Німеччини командир дивізії Ф.Фрайтаг покінчив життя самогубством. Українських вояків було 
зосереджено в околиці Шпітталю. Згодом зі Шпітталю дивізію перевели до Белярії (Італія), а звідти -до 
табору полонених у Ріміні. І українська дивізія УНА перестала існувати. Українські вояки отримали статус 
членів ворожих збройних сил, що здалися добровільно. Після розслідування прийнято ухвалу не 
застосовувати до них секретного параграфу ялтинських угод щодо примусової репатріації радянських 
громадян: дивізія складалася з галичан, які станом на 1.9.1939 мали громадянство Польщі. У 1946—47 
українські військовополонені були звільнені з таборів й емігрували до Великої Британії, США і Канади. 

Б. Якимович (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ (УНА) - політична організація в Україні. Створена на базі 
Української міжпартійної асамблеї (УМА), яка виникла у 1990. УМА претендувала складати “альтернативу 
окупаційно-угодовській Верховній Раді” та ставила за мету об'єднати всі національно свідомі сили у боротьбі 
за державну незалежність України. УМА проводила кампанію реєстрації “громадян УНР” (до їхнього числа 
записалось З млн. жителів України) та ін. заходи, які мали сприяти поширенню національної ідеї. На самому 
початку існування УМА складалася з кількох невеликих політичних організацій. Провідними з них були 
Українська національна партія (УНП: голова Григорій Приходько), Українська національно-демократична 
партія (УНДП), націоналістичне крило СНУМ та деякі ін. праворадикальні організації. Органом УМА був 
незалежний часопис “Золоті Ворота”, який редагував Анатолій Лупиніс. У листопаді 1990 після розколу 
СНУМу виникає Українська національна спілка (УНС), яка скоро здобуває всі керівні позиції в УМА. За 
короткий термін змінено статут, структуру та керівництво організації, яку очолив відомий діяч 
націоналістичного руху - Р.Шухевич. Сама Асамблея перетворилася фактично на єдину партію, керівництво 
якої проголосило себе єдиною націоналістичною організацією в Україні. 19.8.1991 під час серпневого 
заколоту створена Українська народна самооборона (УНСО). У 1991 УМА трансформується в УНА. Таким 
чином завершилася структуризація організації: УНА - політична партія, УНС - “внутрішня партія”, УНСО - як 
бойові загони. Партія зареєстрована Міністерством юстиції 29.12.1994. На підставі наказу Міністерства 
юстиції України від 6.9.1995 за участь партії в інцидентах на Софіївській площі в Києві під час похорону 
Патріарха УАПЦ Володимира у липні 1995 запис у Державному реєстрі анульовано. Вищий керівний орган 



партії - Загальні збори, на яких обирається голова партії та його заступники. У 1994 головою партії обраний 
народний депутат України Олег Вітович. Члени УНСО брали участь у бойових діях у Придністров'ї (1992), в 
Абхазії (1993), в Чечні (1995). УНА розцінює сучасну владу в Україні як “режим, який забезпечує їм (“групам 
адміністративної і господарської номенклатури”) можливість безконтрольного з боку народу вивезення 
капіталу”, що є “основною причиною економічної деградації”. Своїм політичним завданням УНА вважає 
“побудову організованої і солідаризованої сили, яка зможе усунути режим, навести порядок, взяти на себе 
відповідальність за державу, реформи і уряд...”. У сфері економіки УНА виступає за створення за 
державною підтримкою сімейних, дрібних і середніх приватних підприємств та здійснення приватизації 
дрібних державних підприємств. Всі, раніше приватизовані підприємства, мають бути повернені державі. 
УНА підтримує існування на селі всіх форм власності. Видає часописи “Замкова гора”, “Українські обрії”, 
“Голос нації”, “Черкаська зона”, “Наша справа” та теоретичний журнал “Націоналіст”. Орієнтовна кількість 
членів партії 3-5 тисяч. У Верховній Раді України УНА представляють 3 депутати. 

Під час парламентських виборів у березні 1998 за програму партії у багатомандатному загальнодержавному 
виборчому округу проголосувало 0,39 % всіх виборців. 

Ю. Шведа (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ (УНКП) - політична партія в Україні. Виникла у 
червні 1992 внаслідок об'єднання Української національної партії, Республіканської партії України та 
Української національно-демократичної партії. Установчий з'їзд партії відбувся 27.6.1992 у Києві. 
Зареєстрована Міністерством юстиції України у жовтні 1992. Першим головою партії став Г.Приходько. У 
листопаді 1993 головою обрано Ю.Восковнюка, а 6.4.1996 відомого українського економіста Олега Соскіна. 
Друкований орган УНКП - журнал “Український час”. На момент реєстрації чисельність партії становила 1500 
членів. Основа партії -первинні організації, які об'єднуються в міські, районні, обласні. Органами УНКП є: 
рада партії, комітет ради партії, голова партії. Вищий керівний орган - рада УНКП, у період між радами - 
комітет ради. У 1994 партія брала активну участь у виборах до Верховної Ради України та місцевих Рад. 
Входила до складу виборчого об'єднання “Демократична Україна”. Партії не вдалося здобути жодного місця 
у Верховній Раді, але члени УНКП є депутатами обласних і місцевих рад Львівської, Тернопільської та 
Донецької обл. УНКП сповідує ідеологію “українського національного консерватизму”. “У нинішних 
політичних умовах перед українським націоналізмом постало нове стратегічне завдання - оволодіння 
соціальною та економічною сферами і прийняття конкуренційного виклику цивілізованих націй. Саме на 
цьому зосереджує увагу національний консерватизм. В цьому полягає його відмінність від інтегрального та 
демократичного націоналізму”. Головна мета партії - утворення національної влади. “Нація має відновити 
натуральний соціальний порядок, який стане базовим для подальшого поступу”. УНКП висуває ідею “нації 
золотих комірців”, тобто побудови України на засадах ієрархічності та шанування традицій. УНКП відстоює 
принцип конституційного затвердження інституту приватної власності, права і свободи людини, усунення 
патернальної функції держави щодо суспільства. 

Ю. Шведа (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПАРТІЯ (УНП) - єдина легальна українська політична партія, що діяла в 1927-
38 на окупованих Румунією землях Північної Буковини. Керівні органи партії знаходилися у Чернівцях. 
Продовжувала традиції Української національно-демократичної партії у Буковині. УНП виступала проти 
політики румунізації українського населення, домагалася впровадження української мови в школах, церкві, а 
також перегляду аграрної реформи. Партія не мала постійної організації і кадрів, здійснювала свою роботу з 
допомогою мужів довір'я. На виборах УНП підтримувало бл. 32 тис. виборців. З огляду на румунський 
виборчий закон, УНП вступала у виборчі блоки з румунськими партіями (національно-цараністичною, 
ліберальною, радикально-аграрною). Головою УНП був В.Залозецький (посол парламенту і сенату), 
секретарем - Ю.Сербинюк. Від УНП до бухарестського парламенту обиралися: В.Дудчак, Ю.Сербинюк, 
Д.Маєр-Михальський. Серед провідних членів партії були - Л.Когут, А.Кирилів, І.Стрийський, І.Жуковський, 
Ю.Лисак, Р.Ясеницький, М.Вітан, М.Сивий та ін. Друковані органи, близькі до УНП: “Рідний край” (1926-30, 
гол. ред. Л.Когут), “Час” (1928-40, ред. В.Мегидинюк, Ю.Сербинюк, Л.Когут), “Народна воля”, “Рада” (1934-38, 
ред. Ю.Сербинюк). Після заборони діяльності в Румунії всіх політичних партій в 1938 УНП припинила своє 
існування. 

Я. Серкіз (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА ЗУНР-ЗОУНР 1918-19 (УНРада) - вищий законодавчий орган Західно-
Української Народної Республіки - Західної Області Української Народної Республіки. Створена 18.10.1918 у 
Львові як Конституанта (Конституційні Збори) українського народу, що проживав на своїх етнографічних 
землях в Австро-Угорській імперії. До складу УНРади згідно зі Статутом від 18.10.1918 увійшли: всі 
українські депутати обох палат австрійської Державної Ради (Парламенту і Палати Панів), крайових соймів 
Галичини й Буковини, по три представники українських політичних партій з цих земель. Крім зазначених у 
Статуті делегатів, у засіданнях УНРади брали участь представники від українського студентства Галичини. 
Функції президії УНРади у період львівської сесії виконувала президія Української парламентарної 
репрезентації в австрійському парламенті. 19.10.1918 УНРада прийняла постанову про утворення 
Української держави на українських етнографічних землях у складі Австро-Угорщини та закликала 
національні меншини направити своїх представників до УНРади пропорційно кількості населення. 



Президентом УНРади став Є.Петрушевич. Одночасно створено три делегації УНРади: виконавчу 
(тимчасовий уряд) під головуванням Є.Петрушевича у Відні (25.10.1918); делегацію для вирішення справ 
Галичини і Закарпаття у Львові (голова - К.Левицький) і буковинську - в Чернівцях (голова - О.Попович). 
25.10.1918 буковинську делегацію доповнили 10 представників і вона отримала назву: “Український 
крайовий комітет Буковини”. Після встановлення української влади в Чернівцях та обрання О.Поповича 
президентом краю 7.11.1918 “Крайовий комітет” ухвалив назву “Українська крайова національна рада” 
(голова - А.Артимович). 9.11.1918 після окупації Буковини румунськими військами більшість її делегатів 
залишили Чернівці. 

25.10.1918 віденська делегація офіційно повідомила створення УНРади і представила її державну програму 
голові австрійському уряду Гусареку й безуспішно домагалася легітимної передачі влади від австрійського 
уряду. 26.10.1918 Є.Петрушевич від імені УНРади вислав ноту до президента США Будро Вільсона, в якій 
доводив до його відома факт утворення Української держави та просив підтримки у вирішенні українського 
питання. 30.11.1918 у Києві О.Колесса від імені УНРади зробив офіційну заяву гетьманові П.Скоропадському 
про утворення самостійної Української держави на західних українських землях. 

Львівська делегація УНРади, делегати якої постійно проживали у Львові, здійснювала заходи з організації 
української влади в Східній Галичині. 29.10.1918 утворено Центральне бюро УНРади у Львові (голова -
Р.Перфецький) та Харчовий уряд (голова - С.Федак). 30.10.1918 УНРада закликала українське населення 
Галичини не виконувати розпорядження Польської ліквідаційної комісії та визнала Легіон українських 
січових стрільців як основу національних збройних сил проголошеної держави. Кілька членів УНРади були 
серед організаторів Листопадового повстання 1918 у Львові, внаслідок якого влада у Західноукраїнських 
землях перейшла до УНРади. Новопризначений намісник В.Децикевич офіційно передав владу в Галичині 
К.Левицькому. У жовтні-листопаді 19183 участю членів Конституанти у більшості повітів Східної Галичини 
утворено Повітові (в Коломиї та Стрию - окружні) УНРади (їхній склад та діяльність не регламентовано). 
2.11.1918 до складу УНРади повернулися представники УСДП, що вийшли з неї 19.10.1918 в знак протесту 
проти відмови більшості УНРади проголосити негайну злуку з Наддніпрянською Україною. 12.11.1918 до 
УНРади були кооптовані представники від політичних партій та війська. 9.11.1918 УНРада утворила 
виконавчий орган - Раду державних секретарів (див. Державний Секретаріат VHP-30 VHP), яку очолив 
К.Левицький. 10.11.1918 УНРада доручила Раді державних секретарів здійснити необхідні заходи для 
об'єднання всіх українських земель в одну державу. 13.11.1918 УНРада прийняла Тимчасовий Основний 
закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії, який проголосив 
утворення Західно-Української Народної Республіки: 16.11.1918 - Тимчасовий Закон про адміністрацію ЗУНР 
Після захоплення польськими військами Львова Рада державних секретарів та частина членів УНРади 
21.11.1918 залишили місто і виїхали до Тернополя. Захищати інтереси українського населення у Львові 
було уповноважено членів УНРади Л.Ганкевича, В.Охримовича та С.Томашівського. 

У кін. листопада - на поч. грудня 1918 у Галичині проведено додаткові вибори від громадських організацій 
повітів і великих міст. Національні меншини з свого права представництва в УНРаді не скористалися. В 1919 
УНРада продовжила свої засідання у м. Станіславі (тепер Івано-Франківськ), де відбулися три сесії (2-4.1,4-
15.2 та 25.3-15.4.1919). Доповнена представниками від повітів та міст, УНРада номінально мала складатися 
з бл. 150 членів. Але в сесіях брали участь бл. 130 делегатів - частина депутатів постійно перебувала у Відні 
та в дипломатичних відрядженнях, ін. залишились у захоплених польськими і румунськими військами землях 
(частина з них була інтернована). 2-4.1.1919 створено 9 комісій УНРади: земельна, військова, законодавча, 
технічної відбудови, фінансова, шкільна, закордонних справ, суспільної опіки, комунікацій; 15.2.1919-
адміністративна. 

4.1.1919 УНРада прийняла ряд законів, регламентуючих її компетенцію, організацію та діяльність: про Виділ 
УНРади; доповнюючий Статут; про спосіб оголошення законів та розпоряджень; про недоторканність членів 
УНРади. Пленум обрав виділ УНРади (9 членів і президент). До компетенції виділу належало: призначати 
членів уряду, приймати рішення про їхню відставку, амністію, призначати керівників вищих державних 
цивільних і військових керівників, затверджувати і проголошувати закони. Рішення схвалювалися більшістю і 
були правомірні за присутності щонайменше шести членів виділу. До виділу були обрані (крім президента 
Є.Петрушевича): Л.Бачинський (УРП), С.Вітик (УСДП), А.Горбачевський (УНДП), Г.Дувіряк (УРП), 
М.Новаковський (б/п), Т. Окуневський (УНДП), 0.Попович (УНДП) А.Шмігельський (УРП), С.Юрик (УНДП). 
Згідно із законом доповнюючого Статут УНРада вибрала Президію: (президент - Є.Петрушевич, заступники - 
Л.Бачинський, С.ВІтик, О.Попович, А.Шмігельський) і Секретаріат (секретарі - С.Витвицький і О.Устиянович; 
заст. секретаря - С.Сілецький) 

3.1.1919 УНРада, затвердивши перед-вступний договір (підписаний делегацією Ради державних секретарів 
1.12.1918 у Фастові), одноголосно прийняла Ухвалу про злуку ЗУНР з УНР, в якій зазначалося, що до часу, 
коли зберуться Установчі збори об'єднаної республіки, законодавчу владу на території ЗУНР виконує 
УНРада. 22.1.1919 делегація УНРади (36 осіб) взяла участь в урочистому проголошенні Акту Злуки у Києві. 
23.1.1919 Акт Злуки затверджено на Трудовому конгресі України, в роботі якого взяла участь делегація 
УНРади. Члени УНРади були обрані до Президії Трудового конгресу (Т.Старух від галицьких партій, С.Вітик 
від українських соціал-демократів) та увійшли до його комісій (Т.Старух, І.Калинович, П.Шекерик-Доників). 
Після злуки ЗУНР отримала назву Західна Область Української Народної Республіки із забезпеченням 
повної територіальної автономії. Є.Петрушевич увійшов до складу Директорії УНР як представник 



Наддністрянської України, члени УНРади - А.Крушельницький, О. Назарук, Л.Цегельський, О.Безпалко, 
В.Темницький призначались міністрами Української Народної Республіки. Під час станіславських сесій 
УНРада ухвалила ряд важливих законів щодо державного будівництва ЗО УНР. Серед них: про основи 
шкільництва (13.2.1919); про вживання мови у внутрішнім і зовнішнім урядуванні державних властей та 
урядів, публічних інституцій і державних установ; Закон про право громадянства у ЗО УНР (8.4.1919). 
14.4.1919 прийнято Земельний закон для ЗО УНР, що визначав основи земельної реформи і проголошував 
скасування великої земельної власності та наділення землею безземельних і малоземельних селян на 
правах власності. Переведення в дію закону мала здійснювати Обласна земельна комісія (Л.Бачинський, 
С.ВІтик, С.Данилович, М.Загульський, Т.Кормош, М.Королюк, С.Матковський, К.Трильовський, С.Юрик). 
15.4.1919 УНРада прийняла закони про скликання Сойму ЗОУНР та про вибори (виборчу ординацію) до 
Сойму ЗОУНР. Законом визначалося загальне, без різниці статі, рівне, безпосереднє, таємне і пропорційне 
виборче право для всіх громадян держави, яким виповнилось 20 років. Послом міг бути обраним кожен з 28-
річного віку. Обраний в червні 1919 однопалатний Сойм мав складатися з 226 послів: 160 українців (70,8% 
загального числа), 33 поляків (14,6%), 27 євреїв (11,9%) і 6 німців (2,7%). Для кожної національної меншини 
були намічені окремі виборчі округи (15 українських, 5 польських, 5 єврейських, 1 німецька). Після обрання 
нового Сойму УНРада мала самоліквідуватися. Події українсько-польської війни 1918-19 не дозволили 
провести вибори. 

9.6.1919 у Заліщиках (тепер. Тернопільська обл.), перед переходом апарату влади ЗОУНР і УГА за Збруч, 
Президія виділу УНРади і Рада державних секретарів спільною постановою передали свої конституційні 
повноваження уповновласненому диктатору Є.Петрушевичу, надавши йому право виконувати всю військову 
і цивільну владу до моменту відкликання. Після окупації Галичини Польщею окремі делегації УНРади 
засідали у Відні та Львові в 1919-23. 

О. Павпишин (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА (УНРада) у Львові - представницький орган українського населення 
Галичини, що діяв у 1941-42. У липні 1941 за ініціативою ОУН-Р у Львові була створена Рада сеньйорів 
(6.7.1941), яка складалася з відомих українських політичних, громадських і культурних діячів (спочатку 
складалася з 16, згодом - 30 осіб). 30.7.1941 Раду сеньйорів перетворено на УНРаду. УНРада 
задекларувала, що вона є перехідним координуючим центром української нації у Західній Україні до часу 
відновлення державної незалежності України і “достосовується до вимог німецької влади, щоб тим чином 
здійснити якнайскоріше Соборну Україну”. В умовах закріплення на українських землях нацистського 
окупаційного режиму УНРада стала єдиним дозволеним німецькими органами влади представницьким 
органом населення Галичини. До складу УНРади увійшли Й.Сліпий, К.Паньківський, Ю.Дзерович, 
Г.Костельник, Л.Турчин, М.Панчишин, В.Сімович, Ю.Павликовський та ін. (всього 45 членів). УНРаду 
очолив К.Левицький. Почесним президентом було обрано митрополита УГКЦ А.Шептицького (очолив 
УНРаду після смерті К.Левицького в листопаді 1941). 31.7.1941 УНРада створила виконавчий орган - 
Генеральний Секретаріат, який очолив К.Паньківський. УНРада координувала діяльність Українського 
крайового комітету, сприяла відновленню українських шкіл, займалась питанням відкриття у Львові 
філіалу Українського видавництва (див. Українське видавництво у Кракові) тощо. Разом з тим, окремі дії 
УНРади свідчили про її незгоду з кроками окупаційних органів влади. Це виявилось у кількох зверненнях за 
підписом президента УНРади А.Шептицького до вищого керівництва нацистської Німеччини, в яких 
обстоювалась ідея української державності, ставились вимоги надання українському народові можливості 
нормального політичного, культурного і громадського життя, а також містився осуд німецької політики щодо 
українських земель (зокрема, їх розчленування й приєднання Галичини до Генеральної губернії). Після 
листа-звернення А.Шептицького до Г.Гімлера з осудом геноциду єврейського народу німецька окупаційна 
влада заборонила діяльність УНРади. Щоб не викликати німецьких репресій проти членів УНРади, її 
керівництво 27.2.1942 оголосило про розпуск УНРади. А. Боляновський (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА - законодавчий органу системі Державного Центру Української 
Народної Республіки в екзилі (див. Уряд УНР в екзилі 1920-48). Створена зусиллями Уряду УНР в екзилі з 
метою консолідації всіх українських політичних партій, рухів та середовищ, що діяли в діаспорі для 
відновлення незалежної Української держави. Вже на поч. 1947 за активної допомоги заокеанської 
української громади створено Координаційний український комітет, який розглянув питання про організацію 
єдиного координаційного центру політичного життя української діаспори. Підготовчу роботу в процесі 
реорганізації Державного Центру і створення УНРади виконала підготовча комісія, яку очолював Іс.Мазепа. 
Перша Сесія УНРади відбулася 16-20.7.1948 в Аугсбурзі (Баварія). В її роботі взяли участь представники 
таких організацій і партій: Український національно-державний союз, Організація українських націоналістів 
під проводом А.Мельника, Українське національно-демократичне об'єднання, Українська революційно-
демократична партія, Союз земель соборної України - Селянської спілки, Української соціал-демократичної 
партії, Української партії соціалістів-революціонерів, Організації українських націоналістів під проводом 
С.Бандери. В роботі першої сесії взяли участь визначні українські громадські й політичні діячі: С. Баран, В. 
Мудрий, Яків Зозуля, М. Стахів, Іс. Мазепа, П.Феденко, А.Лівицький, П.Мірчук, Л.Шанковський, О.Бойдуник, 
С.Росоха, К.Паньківський, М.Омелянович-Павленко та ін. На сесії прийнято “Комунікат Української 
Національної Ради” та “Декларацію Української Національної Ради”. 

Правовою основою діяльності УНРади був “Тимчасовий Закон про реорганізацію Державного Центру УНР” 



від 10.6.1948. Закон регламентував порядок діяльності та повноваження УНРади. Згідно із законом УНРада 
мала виконувати функції “тимчасового законодавчого представництва аж до скликання на звільненій від 
окупації українській національно-державній території Установчих Зборів”. УНРада створювала Виконавчий 
Орган і обирала президента УНР в екзилі. Робота Ради проводилася сесійно, термін каденції - 5 років. У 
період між сесіями частину функцій УНРади виконувала Президія, яка обиралася з членів Ради на першому 
засіданні. 

За період існування УНРади відбулося десять сесій. Надзвичайна Сесія, яка проходила 14-15.3.1992, 
схвалила постанови, відповідно до яких 24.8.1992 у Маріїнському палаці відбулася передача грамоти, 
Заяви, президентської Відзнаки (клейнода гетьмана І.Мазепи), президентських печатки і прапора останнім 
президентом УНР в екзилі М.Плав'юком першому всенародно обраному Президентові України Леоніду 
Кравчуку. 

Головами Президії УНРади були Б.Іваницький (1948-52), Іван Багряний (1952-54; 1957-61), О.Бойдуник 
(1954-55; 1961-65), Спиридон Довгаль (1966-67; 1972-75), Яків Маковецький (1967-71), Петро Балей (1971-
72), І.Кедрин-Рудницький (1976-78), Володимир Біляїв (1979-1984), Павло Лимаренко (1984-89). Останній 
голова Президії УНРади Михайло Воскобійник (1989-92) разом з М.Плав'юком та Іваном Самійленком 
22.8.1992 у Києві підписали Грамоту про складення повноважень і припинення діяльності Державного 
Центру Української Народної Республіки в екзилі. 

Т. Андрусяк (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА у Києві - політично-громадське надпартійне утворення 
передпарламентарного типу. Заснована 5.10.1941 з ініціативи ОУН-М. Головним організатором УНРади був 
член Проводу українських націоналістів О.Кандиба. Очолити УНРаду мав акад. А.Кримський, однак на 
початку війни його було заарештовано радянськими спецслужбами. Головою УНРади став проф. 
М.Величківський, першим секретарем Президії УНРади - А.Баранівський (після його загибелі - I.Дубина), 
другим секретарем - О.Бойдуник. Заступниками голови УНРади стали С.Сколибог, О.Корсунський та 
М.Капустянський. Шефом Головної канцелярії Президії УНРади призначено Я.Жуковського. УНРада змогла 
встановити зв'язки з усіма українськими землями, окупованими німцями, і започаткувати організацію 
адміністративних органів на місцях. УНРада видавала у Києві газету “Українське слово” (ред. І.Рогач) з 
літературним та російськомовним додатками. Членам УНРади вдалося встановити на деякий час контроль 
за київською міською управою і відновити культурно-мистецьке життя міста. Робилися спроби заснувати 
народні університети у Вінниці, Умані. У Києві створено Спілку українських письменників (голова - О.Теліга). 
Німецька окупаційна влада, незадоволена зростаючим впливом УНРади, з листопада 1941 розпочала акцію 
на її ліквідацію. 20.11.1941 німецька адміністрація в ультимативній формі зажадала припинення діяльності 
УНРади, а з січня 1942 перейшла до репресій щодо її членів. У таких умовах ОУН-М та М.Величківський 
вирішують перейти у підпілля. Діяльність УНРади відновилася у 1944. 22.4.1944 у Львові в соборі св. Юра 
урочисто прийнято Акт злуки трьох основних державних центрів - Львівської та Київської УНРади, а також 
Центральної Народної Ради Карпатської України. Акт злуки підписали М.Величківський, А.Шептицький, 
А.Штефан, 1.Дубина та Я.Гайвас. Внаслідок цього об'єднання утворилася єдина Всеукраїнська Національна 
Рада (ВУНРада). Спроби ВУНРади і Головної Української Визвольної Ради виробити засади спільної 
діяльності не мали успіху. ВУНРада припинила свою діяльність в еміграції в 1946. 

К. Бондаренко (Львів). 

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ (УНО) - українська політична організація у Закарпатті. 
Засноване 18.1.1939 у Хусті для відстоювання інтересів українського населення. В УНО об'єдналися 
колишні члени українських політичних партій і груп (Християнсько-народної партії, Української національної 
селянської партії, Аграрної партії, Соціал-демократичної партії, групи націоналістичної молоді), які за 
розпорядженням празького уряду від 23.12.1938 було розпущено. До складу проводу УНО увійшли Ф.Ревай 
(голова, згодом - Ю.Перевузник), Михайло Тулик (заст. голови), Андрій Ворон (генеральний секретар), 
І.Рогач (секретар), Василь Гренджа-Донський (редактор друкованого органу), Володимир Комаринський та 
ін. У лютому 1939 на виборах до Сойму Карпатської України УНО висунуло спільний список кандидатів, до 
якого приєдналися і кандидати від національних меншин. За кандидатів УНО проголосували 92,4% всіх 
виборців, що дало можливість здобути 32 депутатські мандати у вищому законодавчому органі Карпатської 
України. 

Депутатами від УНО було обрано А.Волошина, Ю.Ревая, М.Бращайка, Ю.Бращайка, Івана Григу, 
O.Адальберта Довбака, Миколу Долиная, Мілоша Дрбала (представник від чеської національної меншини), 
Августина Дутка, Івана Ігнатка, Володимира Комаринського, Івана Качалу, В.Кпимпуша, В.Клочура-ка, 
Василя Лацанича, Миколу Мандзюка, Михайла Марущака, Леоніда Романюка, Грігоре Мойша (представник 
від румунської меншини), Дмитра Німчука, Антіна Ернеста Ольдофреді (представник німецької 
національної меншини), Юрія Пазуханича, І.Перевузника, Петра Поповича, Ф.Ревая, Миколу Різдорфера, 
С.Росоху, Юрія Станинця, Василя Шобея, Августина Штефана, о. Кирила Феделеша, М.Тулика. 
Друкований орган об'єднання - щоденник “Нова свобода” (виходив 1938-39 в Ужгороді й Хусті; ред. 
С.Довгаль, Василь Гренджа-Донський). З окупацією території Карпатської України угорськими військами 
УНО припинило свою діяльність. 



І .Підкова (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (спочатку-Українське національно-демократичне 
сторонництво) - провідна українська політична партія у Галичині на поч. 20 ст. Утворилася внаслідок злиття 
двох важливих політичних течій - національно-радикального крила Русько-української радикальної партії та 
народовців - членів Народної ради. Установчий з'їзд партії відбувся 26.12.1896 у Львові. З'їзду передувала 
робота міжпартійного комітету, який з огляду на присутність позапартійних осіб отримав назву Комітет 
львівських русинів. Ініціатором проведення узгоджувальної акції між українськими партіями Галичини 
виступив М.Грушевський. 

Виробленням ідейно-політичної платформи нової партії займався часопис “Будучність”, редагований 
Є.Левицьким, В.Охримовичем та І.Трушем, в якому були опубліковані проекти програми і статуту партії. 
Виконавчим органом партії був Тісніший народний комітет, що підпорядковувався Ширшому народному 
комітету. Серед провідних діячів партії були: Ю.Романчук (голова), К.Левицький (секретар), О.Борковський, 
І.Белей, М.Грушевський, Є.Левицький, В.Нагірний, Є.Озаркевич, В.Охримович, Д.Савчак, О.Темницький, 
І.Франко. З 1907 партію очолював К.Левицький. Друкованим органом партії був тижневик “Свобода” (1897-
1939, орган партії з 1899; ред. В.Охримович, Є.Левицький, 1902; В.Будзиновський, 1903-06; Л.Цегельський, 
1907-08; В.Бачинський, 1909-13; М.Заячківський, 1913-14; С.Баран, 1914-18), на національно-демократичній 
платформі стояли “Діло” і “Буковина”. 

Перехід до лідерства в народовецькому русі групи Ю.Романчука і створення окремої партії клерикально-
консервативного крила зблизили ідейні позиції народовців та націонал-радикалів. Втрата домінуючих 
позицій драгоманівцями через перехід лівого крила РУРП на соціал-демократичні позиції та оформлення у 
ній правого (національно-радикального) крила сприяли проникненню в український рух нових ідейно-
теоретичних концепцій. Утворення УНДП ознаменувало перехід української суспільності до нового, вищого 
етапу свого розвитку. Нова політична структура поєднала в собі широку організаційну мережу народовців та 
інтелектуальні надбання українських радикалів. Базуючись на національній платформі, вона об'єднала різні 
верстви українського суспільства і стала першою реальної силою, що змогла протиставитися польському 
націоналістичному натискові в Галичині. 

Створення власної інституційної бази на повітовому та громадському рівнях, тісне переплетення партійної 
організації з мережою культурно-просвітніх та економічних товариств перетворило УНДП на провідну 
політичну силу українського національно-політичного руху. Партія зосередила у своїх руках основні засоби 
інформації, а завдяки відкриттю закордонних пресових бюро надала українській справі міжнародного 
звучання. Ідейно-політична платформа УНДП була поєднанням радикальної та народовецької програми. її 
творці, вдало використавши теоретичне надбання українських радикалів та багаторічний досвід народовців, 
створили програму центристської партії. Помірковане та лояльне ставлення українських націонал-
демократів до існуючої влади позначилося на формуванні національно-політичного ідеалу. Постулат 
політичної незалежності України не був чітко визначений у програмі партії, а ідея незалежності 
розглядалася як дуже віддалена перспектива. Центральне місце у програмі партії займала автономістська 
ідея як найбільш реальна вимога тогочасної політики. Партія наголошувала на необхідності проведення 
глибокої політичної та економічної організації українського суспільства. Одночасно УНДП продовжувала 
активно впливати на культурно-освітнє життя Галичини. Вимоги реформи австрійської системи шкільництва 
та утворення українського університету протягом всього часу існування УНДП були найбільш актуальними 
напрямами її практичної діяльності. Ідея поділу крайової шкільної ради та відкриття Українського унту у 
Львові розглядалися партією як складові концепції поділу Галичини і утворення української національно-
адміністративної автономії в імперії Габсбургів. 

Демократизм ідейних засад УНДП проявився у прагненні ліквідувати куріальну виборчу систему і 
запровадити загальне, пряме і таємне голосування. Реформа виборчого закону у 1908 значно збільшила 
чисельність української парламентської репрезентації (із 27 мандатів, що одержали українці, 17 належали 
депутатам від УНДП). У відносинах з ін. українськими партіями УНДП спрямувала свої зусилля на створення 
спільного парламентського клубу з метою концентрації всіх сил для боротьби в парламенті. 

У 1918 партія відіграла провідну роль у творенні Західно-Української Народної Республіки. У квітні 1919 
змінила назву на Українську трудову партію (див. Українська народнотрудова партія). 

В. Расевич (Львів). 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (УНДП) - політична організація на Волині та 
Поліссі, що утворилася у другій пол. 1942 внаслідок об'єднання т. зв. “групи Івана Мітринги” (лівого крила 
бандерівського ОУН) та ряду лівих груп (зокрема, Української партії селян та робітників). Лідерами УНДП 
були І.Мітринга, Б.Левицький та ін. У червні 1943 до УНДП вступив Т.Боровець, який фактично перебрав 
лідерство в партії. У серпні 1943 УНДП практично припинила своє існування, а в листопаді 1943 її лідера 
Т.Боровця заарештовано німцями. У 1944 Т.Боровець здійснив спробу відновити діяльність УНДП в умовах 
еміграції. Представники партії брали участь у роботі УНРади. Однак у 1945 більша частина членів УНДП 
вступила в Українську революційно-демократичну партію І.Багряного. У 1950 Т.Боровець з прихильниками 
вийшли з УРДП, але намагання організувати роботу УНДП не увінчалися успіхом. 

К. Бондаренко (Львів). 



УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦІЙНА ПАРТІЯ - назва фракції Української партії соціалістів-
революціонерів, що існувала у липні-серпні 1917. Очолював М.Любинський. Члени фракції вимагали 
відхилити “Інструкцію Тимчасового уряду Генеральному секретаріату”, а деякі вимагали перейти до збройної 
боротьби з Тимчасовим урядом. 

Б. Вол (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ПРАЦІ (УПП) - українська політична партія радянофільського напряму, що діяла в 
Галичині у 1927-30. Заснована у травні 1927 у Львові із членів Українського національно-демократичного 
об'єднання. УПП стояла на ідеологічних засадах “незалежної групи” Української трудової партії, яка, не 
визнаючи рішення Ради послів антанти про включення Галичини до складу Польської держави (1923), 
засуджувала будь-які спроби налагодити українсько-польські відносини і підтримувала діяльність 
закордонного уряду ЗУНР Є.Петрушевича. УПП виступала за орієнтацію на УСРР і була активним 
пропагандистом ідеї радянофільства, що поширилося як реакція на колоніальну політику польського уряду в 
Західній Україні. Голова партії - В.Будзиновський. Мала представництво у польському сеймі (М.Західний). 
Друковані органи - “Рада” (ред. В.Будзиновський і В.Микитей) та “Праця”. УПП само-розпустилась у 1930. 

В. Тарабан (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РОБОТИ (УПНР; група “Заграва”)-українська політична партія, що 
діяла у Галичині в 1923-24. Заснована 21.4.1923 колишніми членами Української народно-трудової партії 
на чолі з Д.Донцовим. Партійна програма проголошувала вищість національної ідеї над соціальною та гасло 
“Україна для українців”. До керівництва УПНР були обрані: посол з Волині до польського сейму Самійло 
Підгурський (голова), О.Луцький, Д.Паліїв (секретар), Кирило Троян, Юліан Шепарович. Окружні виконавчі 
комітети були створені у Львові, Тернополі, Луцьку, Дубно, Ковелі й Пінську. Друковані органи партії - 
журнал “Заграва” і газета “Новий час”. У 1925 внаслідок переговорів між “загравістами” і волинською групою 
Української парламентської репрезентації (УПР) обидві групи об'єдналися в єдину партію. 11.7.1925 на з'їзді 
у Львові представники від УПНР, УНТП та волинської групи УПР утворили Українське національно-
демократичне об'єднання, після чого УПНР перестала існувати. 

Я. Серкіз (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЛІДАРНОСТІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ (УПССС)-політична партія в 
Україні. Створена у липні 1993 на базі Спілки солідарності та соціальної справедливості. Установчий з'їзд 
УПССС відбувся 10.7.1993 у Києві. На з'їзді ухвалено проект програми, програмні принципи, статут. 
Висуваючи популістські гасла, УПССС дуже швидко здобула прихильність певної частини населення. 
Осередки партії виникли у 13 областях України. Місцеві осередки партії формувалися за територіальною 
ознакою, місцем проживання членів партії, в трудових колективах. Вищий орган партії - з'їзд. З'їзд обирає 
Координаційну раду та її президію, секретаріат, редакторів засобів масової інформації, директора науково-
теоретичного центру, відповідні комісії партії строком на два роки. Голова партії - підприємець Едуард 
Лашутін. УПССС визначає себе як партію парламентського типу, виступає за підтримку і розвиток контактів з 
іншими партіями і рухами, насамперед центристської орієнтації, за солідарність усіх громадян України 
незалежно від національної і соціальної приналежності. Партія пропонує поєднання інтересів класів та 
соціальних верств замість їх протистояння, сповідує ідеї соціального партнерства, стверджує пріоритет 
інтересів народу над інтересами держави у відповідності до принципу “Менше держави - більше демократії”. 
Партія виступала за те, щоб інститут Президентства України виконував лише представницькі функції. В 
економічній сфері виступає за пріоритет розвитку національної економіки, органічне поєднання ініціативи 
народу з ініціативою у державному секторі, тобто, загальному секторі промисловості та сільського 
господарства. У програмі УПССС профспілкам відводилася провідна роль у приватизації державної 
власності. Соціальну справедливість УПССС розглядає як право людини розпоряджатися результатами 
своєї праці, заробляти стільки, скільки дають можливості кожного. Виступає за державний захист інтересів 
соціальне незахищених груп населення - пенсіонерів, дітей, інвалідів. У зовнішній політиці партія виступає 
за перетворення України в майбутньому на нейтральну і без'ядерну державу. Після від'їзду за кордон лідера 
партії (Е.Лашутін не має українського громадянства) її діяльність практично припинилась. Друкований орган 
партії - часопис “Край” (виходив до 1994 українською та російською мовами). 

Ю. Шведа (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (УПСР; популярна назва - есери) - українська 
політична партія. Як всеукраїнська політична організація УПСР організувалась у квітні 1917 внаслідок 
об'єднання окремих гуртків і груп есерів, котрі існували в Україні з 1905. До керівництва партії входила 
переважно студентська молодь, зокрема, М. Ковалевський, Л. Ковалів, В.Залізняк, О.Севрюк, П.Христюк, 
М.Шраг. Тісно співпрацював з партією М.Грушевський. У програмі УПСР поєднувались національні інтереси 
з ідеями ліберального народництва. Партія з перших кроків діяльності висувала ідею національно-
територіальної автономії України, стояла на грунті безкласовості української нації, націоналізації великих 
земельних володінь, популяризувала принципи дрібноселянського господарювння. У соціальній стратегії 
орієнтувалася на селянство та солдатські маси. Визначальним питанням революційних перетворень партія 
вважала національне питання, а своєю кінцевою метою ставила завдання побудови Української незалежної 
самостійної держави. У своїй діяльності серед селянства спиралась на “Селянську спілку”, що забезпечило 



їй належне організаційне зміцнення і відповідну соціальну базу. У листопаді 1917 в рядах партії 
налічувалось 75 тис. чол. Друковані органи: щотижнева газета “Народна воля” і тижневик “Боротьба”. 

Після більшовицького жовтневого перевороту 1917 у Петрограді УПСР вживала енергійних заходів, аби не 
допустити в Україні зміцнення позицій Рад робітничих, селянських та солдатських депутатів. У перший 
період Української Народної Республіки партія мала більшість в Українській Центральній Раді, члени УПСР 
входили до складу Генерального Секретаріату УЦР-УНР та Ради Народних Міністрів УНР В урядах В. 
Винниченка есери керували роботою секретарств: продовольчих справ (М. Стасюк, М. Ковалевський), 
шляхів (В. Голубович), пошт і телеграфу (М. Шаповал), П. Христюк обіймав посаду генерального писаря. У 
січні-квітні 1918 головою Ради Народних Міністрів УНР був український есер В.Голубович і більшість 
міністерств у ній очолювали члени УПСР. 

У період Гетьманату на IV з'їзді 13-16.5.1918 партія розкололась на праве і ліве крило. Праві есери (т. зв. 
центральна течія; В.Голубович, І.Лизанівський, М.Шаповал, М.Чечель, Н.Григоріїв, О.Жуковський, О.Севрюк, 
П.Христюк та ін.), які вважали революцію завершеною, виступали за проведення легальної опозиційної 
діяльності до уряду гетьмана П.Скоропадського. Ліве крило (Л.Ковалів, М.Полоз, Г.Михайличенко, 
О.Шумський, В.Блакитний, А.Приходько, П.Любченко, Ю.Мазуркевич та ін.) пропагували “радянську” 
форму влади, домагалися співпраці з більшовиками, виступали за організацію підпільної боротьби та 
підготовку збройного повстання проти гетьманського режиму. Захопивши домінуюче становище в ЦК, ліві 
есери домагались усунення з партії “правих” і, оголосивши розпуск місцевих організацій, перевели партію на 
нелегальне становище. Згодом ця частина українських есерів отримала назву “боротьбисти” (від назви 
газети “Боротьба”, яку вони видавали) і у березні 1919 організаційно оформились в Українську партію 
соціалістів-революціонерів-боротьбистів (комуністів). Праві есери утворили свій організаційний центр і 
.заснували свою партію (січень 1919), яка в квітні 1919 повернулась до старої назви - УПСР. Праві есери 
входили до Українського національного союзу і брали участь у підготовці й проведенні протигетьманського 
повстання. Мали свої друковані органи: журнал “Трудова республіка” (1918-19) і газету “Трудова громада” 
(1917-19). 

За Директорії УНР представники УПСР входили до складу урядів В.Чеховського, Б.Мартоса, Іс.Мазепи (див. 
Рада Народних Міністрів УНР). У кін. 1919 частина членів виїхала в еміграцію, де відстоювала принцип 
“диктатури трудових мас” (М.Шаповал, Н.Григоріїв). У 1920 у Відні була створена “Закордонна делегація” 
УПСР (М.Грушевський, М.Шраг, П.Христюк, М.Чечель, Д.ісаєвич та ін.), яка виступала за перетворення УНР 
у “радянську республіку”. У 1920-22 видавала неперіодичний орган “Борітеся-поборете” (ред. П.Христюк і 
М.Чечель). У 1920 роках партія зазнала чергових розколів і фактично як єдина організація перестала 
існувати. У 1921 у Харкові відбувся показовий судовий процес над членами ЦК УПСР. У 1924 більшість 
членів “Закордонної делегації” УПСР повернулася в УСРР і в 1930 роках була репресована. У 1934 
есерівські організації об'єдналися і створили у Празі спільний ЦК УПСР за кордоном (у 1932-39 видавала 
неперіодичний орган “Трудова Україна”; ред. Н.Григоріїв та П.Богацький). У 1950 УПСР разом з іншими 
партіями соціалістичного спрямування утворили Українську соціалістичну партію. 

П. Панченко (Київ). 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ-БОРОТЬБИСТІВ (комуністів) - українська 
політична партія, яку створили ліві есери в березні 1919. На IV з'їзді УПСР (11-16.5.1918) відбувся розкол 
партії на дві частини - ліве і праве крило. Ліві есери (Г.Михайличенко, В.Блакитний, О.Шумський, М. Полоз, 
Л.Ковалів, А.Приходько, Ю.Мазуркевич та ін.) стояли на позиції більшовиків і ставили за мету сприяти 
розгортанню соціалістичної революції в Україні, виступали за організацію підпільної боротьби та підготовку 
збройного повстання проти гетьманської адміністрації. Здобувши більшість у ЦК, ліві есери заявили про 
перехід партії у підпілля і оголосили нову реєстрацію. Наприкін. 1918 ліве крило УПСР виступило за “перехід 
влади в руки робітників і біднішого селянства”, організованих у “ради депутатів”, заявляло про необхідність 
“викриття антинародної політики Директорії і збройного виступу у підтримку радянської влади”. Але разом з 
тим вони протиставляли себе більшовикам: боротьбисти (назва походить від друкованого органу лівих 
есерів - газети “Боротьба”) намагалися згуртувати ліві українські партії навколо свого організаційного 
центру (Центр-ревкому), протиставивши його маріонетковому Тимчасовому робітничо-селянському уряду 
України. Організаційне оформлення партії боротьбистів відбулося на V з'їзді УПСР (3-11.3.1919) у Харкові, 
який був проголошений установчим з'їздом нової партії-Української партії соціалістів-революціонерів-
боротьбистів (комуністів). З'їзд ухвалив тези політичної і соціально-економічної комісій як основу майбутньої 
програми партії (не була вироблена) і прийняв статут. Було визнано, що “комуністичний характер сучасної 
революції ставить умовою її успіху диктатуру пролетаріату, яка найкраще здійснюється встановленням 
влади рад”. Завершальний етап організаційного оформлення боротьбизму відбувся шляхом об'єднання 
двох загонів українського комунізму. 6.8.1919 ЦКУПСР-Б (комуністів) і ЦК УСДРП (незалежні ліві) підписали 
акт про їхнє злиття і утворили Українську комуністичну партію (боротьбистів). Боротьбисти були впливовою і 
досить чисельною партією, яка налічувала понад 15 тис. членів. 

На поч. 1920 боротьбисти взяли участь у формуванні органів радянської влади, до участі в яких були 
допущені більшовиками. Члени УКП(б) сприяли реалізації більшовицьких планів насадження радянського 
режиму в Україні, зокрема, в українському селі. Однак, більшовики, які проводили роботу з усунення з 
політичної арени конкуруючих партій, у т.ч. тих, що стояли на радянських позиціях, розпочали роботу з 



ліквідації УКП (боротьбистів). ЦК КП(б)У відмовила боротьбистам у рівному представництві у Всеукрревкомі 
та у збереженні окремої української Червоної армії. Це призвело до значного загострення відносин між 
КП(б)У і УКП (боротьбистів). Так, у січні-лютому 1920 відбулися організовані антибільшовицькі виступи у 
Київській, Полтавській і Катеринославській губ. В.Ленін, враховуючи чималий вплив, який мали боротьбисти 
серед селянства, пішов на компроміс, обіцяючи “незалежність” УСРР, і в березні 1920 УКП (боротьбистів) з 
допомогою Комінтерну схилив до саморозпуску і злиття з КП(б)У. 

Цю подію на 9 з'їзді РКП(б) у квітні 1920 він охарактеризував так: “все краще, що було серед боротьбистів 
увійшло в нашу партію під нашим контролем, з нашого визнання, а решта зникла з політичної арени. Ця 
перемога варта кількох добрих битв”. До КП(б)У було прийнято 6л. 4 тис. боротьбистів, які зайняли в ній 
провідне місце. Найвідомішими діячами УКП (боротьбистів) були Л.Ковалів, Г.Михайличенко, О.Шумський, 
М.Полоз, П.Любченко, В.Еллан-Блакитний, А.Приходько, В.Чумак, Г.Гринько, М.Панченко, О.ЛІсовий, 
Ю.Мазуркевич, О.Довженко та ін. Відіграли визначну роль на етапі українізації. У 1930 роках репресовані. 

Я. Малик (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-САМОСТІЙНИКІВ (УПСС) - українська партія національно-радикальної 
орієнтації. Створена 17.12.1917 на Всеукраїнському з'їзді самостійників у Києві. До її складу увійшли члени 
Української народної паріпії, військовики, безпартійні, що гуртувались навколо Союзу української 
державності. Головою УПСС став О.Макаренко, товаришами голови І.Луценко (представник Вільного 
Козацтва), О.Андрієвський, П.Макаренко; секретарі: І.Андрущенко, Андрус, Зайченко-Жадько. ЦК партії 
складався з 21 особи. На з'їзді прийнято програму партії. Головні засади: негайне проголошення самостійної 
Української Народної Республіки, перехід землі до українських хліборобів, а фабрик - до українських 
робітників. Партія виступала за передачу землі селянам за трудовою нормою в тимчасове користування. 
Земельна реформа мала проводитись поетапно: спочатку ліквідовувалась велика земельна власність, 
згодом - середнє землеволодіння, потім-дрібне. Кінцевою метою реформи мала стати національна 
соціалізація землі, створення Всеукраїнського земельного фонду. Головною умовою успішного проведення 
земельної реформи було створення незалежної УНР. Програма УПСС передбачала проведення виборів на 
демократичній основі до Українського парламенту як вищої законодавчої влади. Головою виконавчої влади 
призначався президент, який затверджував уряд - Раду Міністрів. Програму доповнювали прийняті на з'їзді 
постанови із земельного, робітничого, адміністративного, судового, релігійного та ін. питань. Вплив УПСС в 
Українській Центральній Раді був обмеженим. Соціалістична більшість УЦР вважала її буржуазно-
поміщицькою партією. Наприкін. 1917 УПСС пропонувала створити військовий уряд на чолі з 
самостійниками, по суті виступаючи за введення національної військової диктатури. У період Гетьманату 
УПСС стояла в опозиції до політики П.Скоропадського. Входила до складу Українського національно-
державного союзу. Представник УПСС О.Андрієвський водночас був членом Директорії УНР. Окремі члени 
УПСС входили до урядів В.Чехівського та С.Остапенка, зокрема, М.Білинський, Ю.Липа, О.Осецький, 
Д.Симонів, О.Шаповал. Через непорозуміння з соціалістичною більшістю Директорії УНР 2.9.4.1919 члени 
УПСС зробили невдалу спробу державного перевороту на чолі з отаманом В.Оскілком. Напередодні 
перевороту в УПСС стався розкол. З поразкою Директорії УПСС припинила свою діяльність. Окремі члени 
УПСС від імені партії продовжували роботу в Раді Республіки. У січні 1920 постанова Центрального Комітету 
УПСС (УНП) внесла важливі зміни в аграрну частину програми. Вона передбачала парцеляцію великої 
земельної власності з передачею землі за викуп безземельному і малоземельному українському селянству, 
об'єднання його у кооперативах. На поч. 1920 років відновила діяльність у Відні. З 1922 виступала під 
назвою Українська народна партія. Деякий час діяла на Волині. Періодичні видання УПСС - тижневик 
“Самостійник”, щоденні газети “Самостійна Україна”, “Україна”, “Українські вісті” (Тернопіль), “Українська 
справа”, “Українське діло” (Рівно). 

Г. Геращенко (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ (УПСФ, популярна назва — есефи) — політична 
партія, що оформилася у червні 19173 колишніх членів Української демократично-радикальної партії та 
Товариства українських поступовців, які у кін. березня 1917 утворили Союз українських автономістів-
федералістів, а згодом - УПСФ. Партія поновила програму УДРП й складалася переважно з інтелігенції, яка 
проводила національно-культурну роботу, маючи найкращі з усіх партій фахові кадри. Назва партії скоріше 
віддавала данину духові часу (соціалізм її був поміркований), фактично ж вона стояла на позиціях 
консерватизму, а федералізм розуміла як світову форму міждержавних взаємин і децентралізовану 
адміністративну побудову. Головою УПСФ був С.Єфремов, до керівних її членів належали: А.Ніковський, 
І.Шраг, О.Лотоцький, П.Стебницький, А.В'язлов, І.Мірний, В.БІднов, Ф.Матушевський, В.Прокопович, 
М.Кушнір, В.Шелухин та ін. Органом УПСФ була газета “Нова рада”. 

У період Української Центральної Ради до урядів В.Винниченка входили С.Єфремов, О.Шульгин, 
О.Лотоцький, П.Стебницький, І.Мірний, до уряду В.Голубовича — С.Шелухин, В.Прокопович, О.Лотоцький, 
І.Фещенко-Чопівський. За Гетьманату УПСФ брала участь у формуванні Українського національно-
державного союзу і Українського національного союзу, її члени входили до другого уряду Ф.Лизогуба 
(24.10.1918): О.Лотоцький, П.Стебницький, А.В'язлов, М.Славінський. У період Директорії УНР брали участь 
в урядах В.Чехівського (П.Холодний, О.Шелухин, І.Огієнко, М.Корчинський), С.Остапенка (І.Фещенко-
Чопівський, К.Мацієвич, Д.Маркович, І.Огієнко, О.Корчак-Чепурківський, М.Корчинський, М.Кривецький), 



Іс.Мазепи (І.Огієнко); у травні 1920 есеф В.Прокопович сформував Кабінет міністрів. В еміграції у Празі в 
1923 УПСФ перейменувалася на Українську радикально-демократичну партію, яку очолив О.Лотоцький. 
Партійні лідери (М.Славінський, А.Яковлів, О.Шульгин, К.Мацієвич, В.Прокопович, О.Саліковський та ін.) 
співпрацювали з екзильним Державним Центром УНР. Після Другої світової війни радикальні демократи не 
відновили діяльності своєї партії: ідейно близьким до них був Український національно-демократичний союз, 
створений у 1946. 

А. Жуковський (Сарсель, Франція). 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ (УПС) - українська політична партія. Створена на установчому 
з'їзді партії 19.12.1992. Ініціаторами створення УПС виступили Українська спілка ветеранів Афганістану, 
спілка “Чорнобиль України”, Союз “Чорнобиль” України, організація “Афганці Чорнобиля”, творча та наукова 
інтелігенція, студентська молодь. Головою партії обрано полковника КДБ, заступника голови Українського 
союзу воїнів Афганістану М.Гречку. Чисельність партії - понад 4000 членів. Власного друкованого органу не 
має. Використовує газету Спілки ветеранів України “Третій тост”. УПС оголосила себе центристською 
партією. Мета партії - створення демократичного, людяного, справедливого суспільства, в якому будуть 
гарантовані рівні можливості кожній людині і водночас надійний соціальний захист. Основні принципи 
діяльності партії - гуманізм, справедливість, верховенство закону, рівність і відповідальність перед ним. В 
економічній сфері УПС підтримує курс, спрямований на розвиток ринкової економіки, плюралізм форм 
власності. УПС виступає за державний устрій унітарно-децентралізованого типу, хоча не відкидає ідею 
федеративного устрою України. На рубежі 1994-95 в організації спостерігалися кризові явища, викликані 
розбіжностями у підходах керівництва щодо діяльності партії. 24.12.1994 М. Гречка без наданих відповідних 
повноважень прийняв участь у нараді представників Соціал-демократичної партії України та Партії прав 
людини, на якій підписав постанову про проведення об'єднавчого з'їзду з цими організаціями. 20.1.1995 з 
порушеннями статуту відбувся з'їзд, який ухвалив рішення про об'єднання УПС з СДПУ та ППЛ. У квітні 1995 
в Києві відбувся II з'їзд УПС, який виключив М.Гречку та його прихильників з партії. Обов'язки голови партії 
було покладено на Юрія Зубка (з лютого 1995 - голова партії). 

Ю. Шведа (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ШАНУВАЛЬНИКІВ ПИВА (УПШП) - політична партія в Україні. Установчий конгрес 
партії відбувся 4.4.1992. Зареєстрована Міністерством юстиції 8.8.1992. УПШП не є чисельною та 
впливовою партією. Кількість її членів - 1,5 тис. чоловік. Найбільші осередки партії - у Києві, Одесі, Кривому 
Розі, Запоріжжі, Миколаєві. Партія не брала участі у виборах до Верховної Ради в 1994: мае незначне 
представництво в органах місцевого самоврядування. Блокується із партіями центристської та поміркованої 
націонал-демократичної орієнтації. Свого друкованого органу не має. Очолюють партію троє співголів: 
В.Єрмаков (голова Держкомітету України у справах захисту споживачів), П.Сергієнко (голова СП “Крипп”), 
П.Тарновський (генеральний директор фірми “Алімекс”); відповідальний секретар партії - О.Зирянов. 
Керівний орган партії - Вища рада. Пиво як ознака демократичності, спілкування, екологічності, єднання є 
символом партії. УПШП сповідує ліберально-демократичну політичну орієнтацію. Мета партії - формування 
в Україні громадянського суспільства на засадах приватного підприємництва, ринкових відносин та 
загальнолюдських цінностей. Добиватись реалізації цього завдання партія має намір, у тому числі, і через 
відтворення цивілізованого типу шанувальників пива. В економічній сфері виступає за розвиток приватного 
сектора і підприємництва, допущення іноземного капіталу; розвиток сільського господарства - на основі 
приватної власності на землю. У галузі національних відносин партія відстоює рівність всіх людей 
незалежно від їхньої національності, місця народження, віросповідання. 

Ю. Шведа (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ (Українська повстанча армія; УПА) - назва ряду українських 
військово-політичних структур, що діяли в Україні протягом 20 ст. 1) УПА - назва повстанських загонів 
отамана Ю.Тютюнника під час Другого зимового походу (див. Зимові походи Армії УНР 1919-20 і 1921) 2) 
УПА - див. “Поліська січ”. 3) УПА - збройно-політична формація, що діяла в Україні у 1942-50-х роках. 

Ідея створення українських військових загонів, які виконували б роль національної армії, обговорювалася 
українськими політичними силами протягом всього міжвоєнного періоду. Організація українських 
націоналістів більше, ніж будь-яка інша партія чи політичне об'єднання, приділяла увагу військовому 
вишколу своїх кадрів, розробці військових доктрин і концепцій. Після поч. німецько-радянської війни 1941-45 
ОУН-СД, проголосивши у Львові відновлення Української держави (30.6.1941), в умовах окупаційного 
режиму розпочала роботу зі створення збройних сил. Однак німецька окупаційна адміністрація вдалася до 
жорстоких репресій проти українських самостійницьких течій і ліквідувала всі спроби легального творення 
військових структур. 4.7.1942 у львівській в'язниці гестапо закатувало військового референта ОУН І.Климіва, 
ще раніше проведено масові арешти членів ОУН. До кін. 1942 в ОУН переважала доктрина, згідно з якою 
необхідно було створювати регулярну армію. При цьому прояви партизанських дій засуджувалися як 
провокаційні. Наприкін. 1942 поблизу Львова відбулася конференція військових референтів вищих проводів 
ОУН, яка переглянула існуючі концепції і висловилася за доцільність творення партизанських і регулярних 
структур під назвою Військові відділи ОУН-СД. Одночасно створено робочу групу у складі Василя Івахіва 
(псевд. “Сонар”), Михайла Медвідя (“Карпович”) і Луки Павлишина для вироблення військових статутів та 
інструкцій. 



Формування перших Військових відділів ОУН-СД почалося на Волині під керівництвом Сергія Качинського 
(“Остап”) у серед. жовтня 1942. 7.2.1943 сотня Григорія Перегійняка (“Коробка”) напала на німецькі поліційні 
бараки у містечку Володимирець (Рівненщина). З цього часу розпочинається антинацистська боротьба ОУН. 
Третя конференція ОУН-СД 17-21.2.1943 схвалила прийнятий курс на збройну боротьбу з окупаційним 
режимом. Перші підрозділи УПА створювалися на Волині та Поліссі для оборони населення від німецького 
терору і захисту від радянських партизанів (діяли у цьому регіоні з зими 1942—43 і своїми акціями 
провокували каральні заходи гітлерівців щодо українського цивільного населення). Наприкін. 1942 -першій 
пол. 1943 Військові відділи налічували кілька тисяч чоловік. Загальне керівництво відділами здійснював 
командир - Р.-Д.Клячківський. На чолі штабу стояв В.Івахів. Після загибелі В.Івахіва 13.5.1943 Крайовий 
військовий штаб очолив В.Сидор. 

Однак дії Військових відділів ОУН-СД не переносилися з Волині та Полісся у Галичину, а робилися спроби 
поширити впливи на Білорусь та Наддніпрянську Україну. Це пояснювалося тим, що німецький окупаційний 
режим у райхскомісаріаті “Україна” був значно жорстокішим, ніж у дистрикті “Галичина” (східній частині 
Генеральної Губернії). Відповідно були й передумови для стрімкого росту чисельності УПА та поширення 
антинімецьких настроїв серед населення. У Галичині нацисти робили спроби загравати з українським 
населенням, намагаючись протиставити українців полякам. У 1942-43 саме польський визвольний рух 
становив головну небезпеку для німецького режиму, тому українцям було дозволено створити Український 
центральний комітет у Кракові та Український крайовий комітет у Львові, мережу Українських 
допомогових комітетів, згодом оголошено набір до дивізії “Галичина” (у планах було створення дивізії 
“Карпати”). Окрім того, культивувався міф про споконвічне германофільство галичан і про їхній німецький 
ультра-лоялізм, що знижувало активність місцевого населення. 

У Галичині ОУН-СД могла розраховувати лише на створення малочисельних груп, які навіть не декларували 
(з тактичних міркувань) своєї приналежності до організації, а виступали під назвою Українська народна 
самооборона чи Самооборонні кущові відділи (СКВ). Загальне командування відділами здійснював поручник 
Олександр Луцький (“Андрієнко”). Навесні 1943 військові відділи ОУН-СД провели консолідаційну акцію, 
спрямовану на об'єднання зусиль усіх розрізнених груп, що існували на Поліссі та Волині. З цією метою 
відбулися переговори з УПА, очолюваною Т.Боровцем. У травні 1943 переговори завершилися 
домовленістю про об'єднання обох груп у єдину УПА. Представники Військових відділів ОУН-СД мали увійти 
в Штаб УПА. Однак відмітність доктрин і статутів, а також особисті амбіції лідерів призвели до наростання 
протиріч між Т.Боровцем і ОУН-СД. Сторони почали звинувачувати одна одну у деструкції та розпалюванні 
отаманщини. Окрім того, Т.Боровець не наважувався вступати у конфлікт з польською Армією Крайовою, що 
активно діяла на Волині, а Р.-Д.Клячківський (як і вся ОУН-СД) розглядав поляків як окупантів, тому вважав 
антипольські акції необхідними. Намагаючись відмежуватися від Клячківського, Т.Боровець у липні 1943 
від'єднався від УПА і оголосив про створення Української народної революційної армії (УНРА). 

7-8.8.1943 відділи УПА-Південь на чолі з Іваном Климишиним (“Круком”) на Кременеччині провели 
роззброєння та структурну ліквідацію військових відділів ОУН (А.Мельника) під командуванням Миколи 
Недзведзького (“Хрона”). Більша частина мельниківців влилася в УПА, а такі діячі ОУН-М., як Федір 
Польовий (“Поль”), Василь Штуль (“Чорнота”), Максим Скорупський (“Макс”), Олександр Яценюк 
(“Волинець”), обійняли керівні посади в УПА. 

19.8.1943, продовжуючи консолідаційну акцію, спрямовану на створення єдиної потужної військової 
структури, відділи УПА атакували штаб УНРА на Поліссі, внаслідок чого в УПА влилося чимало колишніх 
прихильників Т.Боровця. Восени 1943 на Волині ліквідовано групу Тимофія Басюка (“Яворенка”) під назвою 
“Фронт української революції”, яка займала антибандерівську позицію. У листопаді 1943 в основному 
завершилися переговори між ОУН-СД та ОУН А.Мельника, під час яких досягнуто домовленостей: про 
утворення єдиної УПА, про допустимість поєднання легальної участі в українських збройних формуваннях у 
складі німецької армії (їх планувалося використати як підготовчо-вишкільну базу) та підпільної роботи, про 
припинення міжфракційної ворожнечі на час боротьби за визволення України та про участь мельниківських 
представників у єдиному штабі. Однак після загадкової загибелі Р.Сушка (січень 1944) у нетривкому 
мельниківсько-бандерів-ському альянсі стався новий розкол. 

Бойові дії УПА у 1943 на Волині та Поліссі призвели до того, що у ряді районів було повністю ліквідовано 
німецьку окупаційну адміністрацію і проголошено тимчасову українську військову владу (“Колківська 
республіка” тощо). Внаслідок цілого ряду продуманих та вдало проведених бойових операцій значно зріс 
авторитет УПА як військової структури. 21.3.1943 здійснено напад на Горохів, підчас якого курінь 
С.Качинського (“Остапа”) здобув численні трофеї та кілька стратегічних об'єктів. 2.5.1943 на трасі Брест-
Ковель вбито командувача “Штурмабтайлюнга” генерала Віктора Лютце. У сер. травня 1943 неподалік від 
Дубно обстріляно автомобіль, у якому їхали німецькі офіцери та митрополит Української автономної церкви 
Олексій (Громадський), відомий своїми антинаціоналістичними виступами, вірністю Московському патріарху 
та відвертою колаборацією з німцями.У серпні 1943 відбувся бій у Загорові чоти Андрія Марцинюка 
(“Берези”), під час якого німецька сторона застосовувала важку авіацію. У бою загинули 31 повстанець (з 42) 
та понад 100 німців (з понад 500). Підрозділи УПА здійснювали рейди (у Правобережжя, Буковину, 
Закарпаття, Підляшшя, Посяння), частина з яких мала бойовий характер (боротьба проти польських боївок і 
радянських партизанів), ін. - переважно пропагандистський. 



У відповідь на розгортання повстанського руху німецька адміністрація вдалася до масового терору (деякий 
час відповідальним за каральні антипартизанські акції був ген. Еріх фон дем Бах, у майбутньому - керівник 
придушення Варшавського повстання 1944). У регіоні відбувалися постійні каральні акції, під час яких 
гітлерівці знищили велику кількість заручників із числа мирного населення. Керівники ОУН та УПА були 
поставлені поза законом. За голову провідника ОУН-СД М.Лебедя (“Максима Рубана”) гестапо призначило 
нагороду в 50 тис. німецьких марок. 10.10.1943 нацистська влада проголосила військовий стан у Галичині, 
скерований проти УНС та СКВ. 

У грудні 1943 УНС прийняла назву “УПА-Захід”, що означало завершення періоду становлення УПА і 
початок розширення її діяльності на регіони, опанування яких перед тим було проблематичним. Перш за 
все, втілювався в життя план опанування Карпатських гір та налагодження дипломатичної служби. У 1943-
44 представники УПА налагодили контакти з угорськими, румунськими, словацькими військовими 
чинниками, а також з представниками союзників. Восени 1943-44 командування У ПА досягло домовленості 
про дотримання нейтралітету з командуванням угорських і румунських частин, що перебували на 
українських землях; у лютому 1944 укладено угоду з польською Армією Крайовою про взаємовизнання 
боротьби обох народів за незалежність. 

У 1943 радянські війська вступили на територію України, і УПА опинилася перед загрозою війни на два 
фронти. З літа 1943 почастішали сутички УПА з радянськими партизанами. Спроби переговорів з 
представниками з'єднань О.Сабурова, С.Ковпака, Д.Медведева, А.Бегми та П.Вершигори не дали реальних 
наслідків. Радянська сторона та гітлерівці трактували УПА як бандитів, “ворогів народу”. У свою чергу, і 
український націоналізм був послідовно антирадянським. 

У листопаді 1943 на Житомирщині відбувся конгрес антибільшовицького блоку народів, який намітив 
проект створення спільного антирадянського фронту усіх поневолених націй. У цей час у складі УПА 
воювали представники ін. національностей, робилися спроби створення національних формувань з числа 
узбеків, грузинів тощо. Однак ці формування, як і сама участь неукраїнців в УПА, носили більше 
пропагандистський, аніж практичний характер. Велика увага приділялася агітаційно-пропагандистській 
діяльності УПА. У 1943-45 віддруковано листівки-звернення “Червоноармійці!”, “Брати-поляки!”, “Білоруси!”, 
а також ряд листівок російською мовою. 

Навесні 1944 відбулися перші збройні сутички УПА з регулярними радянськими частинами. 12.2.1 944 
перший секретар ЦК КП(6)У М.Хрущов підписав офіційне звернення до УПА з пропозицією добровільно 
скласти \ зброю. Однак УПА продовжувала боротьбу. У квітні 1944 неподалік с. Гурби Мізоцького р-ну 
Рівненської області відбулася велика битва між відділами НКВС (ЗО тис. чол. під командуванням ген. 
Марченка) та УПА-Південь (5 тис. чол. під командуванням Миколи Свистуна, “Ясеня”). Радянські війська 
завдали відчутної поразки УПА, яка втратила у цьому бою 3588 чоловік. Внаслідок каральних акцій 
радянської армії УПА-Північ скоротилася до 11 куренів, УПА-Південь - до 3 куренів. 

В умовах появи другого фронту проведено реорганізацію командування УПА та змінено тактику дій у нових 
умовах. Насамперед вирішено об'єднати пости провідника ОУН та головного командира УПА. 27.1.1944 Р-
Д.Клячківський передав свої повноваження Р.Шухевичу (“Тарас Чупринка”), а сам залишився командуючим 
УПА-Північ (після загибелі Клячківського 12.2.1945 цей пост обійняв майор Іван Литвинчук, “Дубовий”). 
Головна команда УПА розпочала переговори з німецькими військами про припинення конфронтації. 
Представник УПА о.Іван Гриньох (“Герасимовський”) зустрівся 5.3.1944 у Тернополі з представником 
командування охоронної поліції та СД кримінал-комісаром Паппе, а 28.3. -з СС-оберштурмбанфюрером 
Вітиском. Під час розмов ішлося про можливість українсько-німецької співпраці у спільній боротьбі проти 
Радянської армії, забезпечення УПА зброєю з німецьких складів, обмін інформацією, яка становить 
тактичний інтерес для обох сторін, звільнення німцями українських повстанців, що потрапили у полон. 
Щоправда, співпраця, яка намітилася на рівні охоронної поліції (шуцманншафт) і УПА, не принесла 
реальних наслідків, насамперед через брак часу, погану поінформованість низових структур, а також через 
неможливість досягти згоди з такими німецькими структурами, як гестапо тощо. Гітлерівці продовжували 
репресивні акції щодо повстанців, а повстанці протягом першої пол. 1944 неодноразово вели бої з 
нацистами. 

Влітку 1944 особовий склад УПА значно поповнився за рахунок розбитої у бою під Бродами дивізії 
“Галичина”. Наприкін. 1944 Р.Шухевич, перегрупувавши війська, відмовився від тактики широкомасштабних 
бойових операцій. Зросла роль зв'язкових, які підтримували зв'язок між командуванням та тактичними 
одиницями, а також між окремими сотнями. УПА однозначно визнала себе не збройними формуваннями 
якоїсь однієї групи (ОУН-Р), а загальноукраїнською армією, яка з липня 1944 підпорядкувалася Українській 
головній визвольній раді. Основною тактичною одиницею УПА став не курінь, а сотня, що давало 
можливість діяти більш мобільно і ефективно. Зросла роль надрайонних провідників. Служба безпеки УПА 
розпочала боротьбу з радянськими диверсіями, провокаціями, із зрадниками та агентами. 

З 1945 основний тягар боротьби УПА припав на УПА-Захід, а бойові дії перенеслися з Волині та Полісся в 
Галичину і на Буковину, де діяла Буковинська українська самооборонна армія. Не припинився повстанський 
рух і на Волині. Більшість політичних і збройних акцій УПА були спрямовані проти дій радянських 
адміністративно-каральних органів, зокрема, проведення масової мобілізації, переслідування УГКЦ, 
депортації місцевого цивільного населення. Командуванням УПА розроблялися плани зі створення загону 



особливого призначення УПА-Схід під командуванням Костянтина Гіммельрайха, який мав пробитися в 
околиці Києва для організації масових антирадянських виступів. 

На поч. 1946 з метою ліквідувати УПА у західні області України перекинуто частини Червоної армії, 
прикордонних і внутрішніх військ, посилені загони МДБ з танками, артилерією і літаками (за деякими дан. - 
585 тис. чол.). Під час бойових дій, що тривали бл. 6 місяців, відбулося більше 1.5 тис. боїв і сутичок. Втрати 
були великими з обох сторін: УПА втратила 5 тис. вояків, радянські війська - бл. 15 (загальні втрати УПА за 
роки боротьби -20 тис. чол.; військовослужбовців Червоної армії, органів держбезпеки і внутрішніх військ -22 
тис. чол.). Масований наступ радянських регулярних частин і каральних загонів примушував підрозділи УПА 
постійно міняти місця дислокації та щоразу застосовувати іншу тактику ведення боїв. Внаслідок втрат під 
час кровопролитних боїв з противником, поранень і хвороб особовий склад армії у 1946 скоротився на 40%, 
що призвело до зниження ефективності бойових дій. Проблематичним став зв'язок між командуванням та 
окремими частинами. До УПА потрапляли і випадкові люди, які підривали авторитет армії. Одночасно для 
дискредитації УПА радянські каральні органи створювали спецчастини, які у формі вояків УПА захоплювали 
села і знищували мирне населення - активістів радянської влади, вчителів, лікарів тощо. Радянські каральні 
органи своїм завданням вважали не тільки ліквідацію УПА, але і залякування населення. Зокрема, 
проводилися широкомасштабні акції депортації населення, масово фальсифікувалися карні справи, 
спалювалися та вирубувалися лісові масиви, прилюдно демонструвалися вбиті повстанці тощо. Одночасно 
для дезорганізації руху Опору радянський уряд оголосив амністію повстанцям, які складуть зброю і 
припинять боротьбу. Урядові звернення до учасників повстанського руху, в яких їм обіцялося помилування, 
оголошувалися сім разів (останній раз у грудні 1949). Але тільки амністія 1945 мала реальний вплив на УПА. 
У цей період з лісів вийшли, за деякими дан., бл. 41 тис. повстанців. 

У цих умовах командування УПА прийняло рішення про часткове виведення своїх підрозділів з України до 
Німеччини та Австрії. Восени 1945 і навесні 1946 з цією метою було проведено два великі рейди територією 
Словаччини. У 1947 окремі групи повстанців здійснили рейди в ЧСР та Румунію. У 1946 припинила 
діяльність УПА-Північ, а влітку 1947 - групи “Буг” і “Лисоня”. У 1948-49 активно діяла лише група “Говерла” 
(Дрогобиччина) та окремі сотні на Гуцульщині. Однак наприкін. 1949 і вони були змушені припинити опір. 
Зазнало значних втрат і командування УПА. 31.1.1949 у Львові загинув шеф Головного військового штабу 
полковник О.Гасин (“Лицар”), 14.4.1949 командир УПА-Схід полковник В.Сидор. Після загибелі 5.3.1950 у 
бою під Львовом головнокомандувача УПА генерал-хорунжого Р.Шухевича УПА як єдина військова 
формація припинила існування. 

Проте обмежені бойові дії продовжували вести окремі підрозділи УПА. Через їх велику рухливість і 
блискавичність у проведенні операцій та зв'язки з місцевим підпіллям регулярні війська були 
малоефективними у боротьбі з цими підрозділами. Після смерті Р.Шухевича головнокомандувчем УПА став 
полковник Василь Кук (“Юрій Леміш”). Окремі загони УПА припинили боротьбу тільки після захоплення в 
полон у травні 1955 В.Кука. За деякими дан., окремі боївки УПА продовжували зберігати боєздатність і були 
ліквідовані лише наприкін. 1950 років. 

Протягом 1944-48 частини УПА ефективно діяли на українських землях (Холмщина, Лемківщина, Посяння, 
Підпяшшя), які внаслідок радянсько-польського договору 16.8.1945 залишилися у складі Польщі. У 
Закерзонні відділи УПА (зокрема, армійська група “Сян”; командир полк. М.Онишкевич, псевд. “Орест” і 
крайовий провідник ОУН Я.Старух) вели боротьбу проти комуністичного режиму, радянських і польських 
спецпідрозділів та шовіністичних елементів, які тероризували українське населення і проводили акції 
масового насильного переселення українців. 

Наприкін. Другої світової війни командування УПА уклало угоду (18.5.1946) з Армією Крайовою, а згодом з 
повстанською структурою “Воля і Незалежність” (“ВІН”) про встановлення демаркаційної лінії і взаємну 
співпрацю в боротьбі проти спільного ворога. У Польщі існують різноманітні точки зору на діяльність УПА, 
однак незаперечним є факт спільної боротьби УПА та “ВІН” проти комуністичного режиму. 27.5.1946 
польські та українські повстанські підрозділи провели спільну операцію на м. Грубешів. Українським загоном 
командував хорунжий Євген Штендера (“Прірва”). Навесні 1947 у бою з відділом УПА під командуванням 
Степана Хріна загинув заступник міністра оборони Польщі ген. К.Свєрчевський, що стало приводом для 
розгортання акції депортації українського населення з етнічних українських земель (див. “Вісла” операція). У 
новостворені на колишніх німецьких землях воєводства (Вроцлавське, Гданське, Ольштинське, Щеці-нське, 
Познанське) насильно переселено бл. 150 тис. українців. Масові репресії польського комуністичного уряду 
викликали рішучу протидію УПА. Для боротьби з частинами УПА польське командування направило на 
територію Закерзоння 20-тисячну армію під командуванням ген. С.Моссора. 20.9.1947 у бою з підрозділами 
польських урядових військ загинув провідник ОУН на Закерзонні Я.Старух. Після тривалих кровопролитних 
боїв з переважаючими силами противника командування УПА вирішило вивести 16 бойових сотень з 
території Закерзоння. 29.6.1947 три сотні (у-З, у-5, у-8) прорвалися на територію Дрогобицької обл., сотня у-
2 під командуванням Михайла Дуди (“Громенка”) пробилася через територію Чехо-Словаччини у Західну 
Німеччину. Решта відділів УПА були розбиті, і тактичний відтинок “Сян” припинив своє існування. 

Структура УПА. На чолі УПА стояли Головна команда та Головний військовий штаб. Армія ділилася на три 
Генеральні воєнні округи: УПА-Північ (Волинь і Полісся), УПА-Захід (Галичина, українські землі у складі 
Польщі), УПА-Схід (УПА-Південь) - Кам'янець-Подільська, Вінницька області та Крем'янеччина. Головну 



команду становили головний командир та члени Головного військового штабу. Штаб ділився на сім 
управлінь: 1 - оперативне, 2 - розвідувальне, 3 - постачання, 4 - персональне, 5 - вишкільне, 6 - політичного 
виховання, 7 - військових інспекторів. Кожна Генеральна воєнна округа (ГВО) поділялася на воєнні округи 
(ВО). На поч. 1944 їх було в УПА-Північ - З, УПА-Захід - 6, УПА-Схід - 2. У серпні 1944 УПА-Північ 
реформовано на 2 ВО, а УПА-Захід -на 4. УПА-Схід фактично припинила своє існування. Кожною ГВО і ВО 
керував командир та штаб на чолі з шефом штабу та штабними відділами. Основною бойовою одиницею 
УПА була сотня (рота), яка об'єднувалася в курені (батальйони). Групи куренів утворювали загони (полки). 
Усі військові одиниці ВО становили групу (дивізію) з різною чисельністю -від 12 до 36 сотень. Групи однієї 
ГВО творили тактичну одиницю, рівну армійському корпусові. Як правило, сотня ділилася на три чоти, кожна 
чота - на три рої, а кожен рій - на дві ланки. Однак у деякі періоди сотні могли мати по чотири чоти, а чота - 
по чотири рої. Почет командира складався з політвиховника, бунчужного, представника Служби безпеки, 
санітара, зв'язкових, іноді - з представників військово-польової жандармерії та розвідників. Командир першої 
чоти автоматично ставав заступником командира сотні. 

Кожен курінь складався з 2-4 сотень. Командир куреня мав почет у складі шефа штабу (або ад'ютанта), 
політвиховника, бунчужного, капелана, лікаря та референта СБ. У 1944 відбулася реорганізація УПА. 
Тактичними одиницями стали “бригади” (6л. 400 чол.). Бригада ділилася на загони, а ті-на відділи і 
підвідділи. Тактичні одиниці УПА ідентифікувалися за кодовими назвами, іменами історичних осіб, подій, 
загиблих бійців. Іноді вживалися шифри чи порядкові номери. Основу УПА складали піхотні підрозділи, хоча 
кожен ВО мав по 1-2 сотні кінноти, а також відділи важкої артилерії. Існують суперечливі дані про 
використання частинами УПА у бойових діях захоплених у противника танків і літаків. Найрозповсюдженою 
зброєю були автомати німецького виробництва (“Шмайсер” тощо), гвинтівки типу “Карабін”, пістолети-
кулемети Шпагіна (ППШ) та ручні кулемети Дегтярьова. 

Військові ранги та звання. В УПА було запроваджено традиційну систему рангів, базовану на Прусському 
статуті. Існували рядові ранги: стрілець і старший стрілець: підстаршинські: вістун, старший вістун, 
булавний, старший булавний: старшинські: хорунжий, поручник, сотник, майор, підполковник, полковник; 
генеральські: генерал-хорунжий, генерал-поручник, генерал-полковник (останні два звання ніколи не 
присвоювались). За час існування УПА лише тричі присвоювалися генеральські звання. 

Одночасно існувала система функціональних призначень: ройовий, чотовий, сотенний, курінний, командир 
загону або тактичного відтинку, командир ВО чи групи, крайовий командир УПА, головний командир УПА. 
Деякий час вживалася система нашивок для відзнак командирів. Ройовий носив одну прямокутну “шпалу”, 
чотовий - дві, сотенний -три, курінний - одну фауподібну нашивку, командир загону-дві, командир ВО 
(командир групи)-3, крайовий командир-Тризуб і одну фауподібну нашивку, головний командир -Тризуб і 
дубовий листок. З приходом радянських військ та посиленням системи конспірації нашивки було 
ліквідовано. 

Вишкіл. УПА постійно відчувала брак кадрових офіцерів. Спочатку використовувалися на старшинських 
посадах старшини Армії УНР та Української галицької армії. Проте згодом через їхній вік було прийнято 
рішення частково демобілізувати, а частково використати для роботи у штабах. Використовувалися кадри, 
котрі пройшли вишкіл у бойовій референтурі ОУН чи на військових курсах ОУН у Кракові або Відні. У 1943 
прийнято рішення створити школи (вишкільні сотні) для майбутніх старшин. Як правило, вишкіл у таких 
школах тривав чотири місяці. У липні-жовтні 1 944 на теренах УПА-північ діяла школа “Дружинники” під 
командуванням поручника “Гориня”. У жовтні 1943 - січні 1944 на Волині діяла школа “Лісові чорти” під 
командуванням поручника Федора Польового (“Поля”). З наближенням радянських військ вишкільні курси 
було перенесено у Галичину. В Карпатах у лютому 1944 засновано школу “Олені”, яка дала два випуски: 
“Олені-1” та “Олені-2” (березень-жовтень 1944). Командував школою “Олені” поручник “Хмель”, а після його 
смерті - Ф.Польовий. Всього через вишкіл у трьох школах пройшло 700 майбутніх старшин. У 1943-44 
підстаршинські школи існували і при деяких групах. 

Преса УПА. Головними виданнями УПА були журнали: “До зброї” (1943), “Повстанець” (1944-46), 
“Український перець” (1943-45), “Ідея і чин” (1942-46), “Осередок інформації і пропаганди” (1948-51). На 
окремих теренах друкувалися газети “За самостійну Україну” (1942), “Бюлетень” (1942), “Інформатор” (1942), 
журнали “Юнак”, (1943), “Вісті” (1943), газети “За Українську державу” (1944), “На чотах” (1946), “На зміну” 
(1946), “Молодий революціонер” (1948). Випускали свої друковані органи й окремі тактичні відділи: “Шлях 
перемоги” (Група “Говерля”), “Стрілецькі вісті” (Група “Буг”), “Лісовик” (Група “Сян”), “Чорний ліс” 
(Станіславський тактичний відтинок) тощо. Група “Говерля”, окрім того, видавала одноднівки “Чин зброї”, а 
група “Буг” -“Літопис УПА”. Виходило чимало брошур, підручників, листівок тощо. Усі видання УПА 
контролювалися (готувалися та проходили цензуру) у 6 відділах штабів різних рівнів. До найвизначніших 
підпільних публіцистів належали Я.Старух, Михайло Дяченко (“Марко Боєслав”), Яків Бусла (“Галина”), 

П.Полтава, О.Дяків та ін. Деякий час у Карпатах діяла підпільна радіостанція “Афродіта”, керівником якої 
був Я.Старух. 

Нагороди УПА. В УПА в 1944 було введено спеціальні нагороди: Золотий Хрест Бойової заслуги - 1 і 2 
ступенів, Срібний Хрест Бойової заслуги - 1 і 2 ступенів, Бронзовий Хрест бойової заслуги, відзначення в 
наказі Крайового військового штабу, похвала в наказі військової округи та вирізнення в наказі відділу. Членів 
теренової мережі ОУН, політвиховників, членів СБ та цивільних осіб нагороджували Золотим Хрестом 



заслуги, Срібним Хрестом заслуги, Бронзовим Хрестом заслуги. За поранення в бою нагороджували 
Срібною Зіркою, а за п'ять поранень - Золотою Зіркою. Нагороджені відзнаками отримували звання “лицар” - 
напр., “Лицар Золотого Хреста Бойової заслуги”. Металеві нагороди та нагрудні знаки з'явилися у 1951 і 
були виготовлені підпільно за проектом члена референтури пропаганди Н.Хасевича. 

Чисельність. Питання про чисельність УПА залишається одним із найсуперечливіших в історії українського 
повстанського руху. Німецькі офіційні документи наводили цифру 100-200 тис. чол. на 1944. Ця оцінка часто 
зустрічається в працях істориків на Заході. Натомість радянські джерела називали число 6л. 90-100 тис. чол. 
Відповідно цю цифру можна зустріти у радянській і пострадянській історіографії. Архівні документи ОУН та 
УПА, що збереглися на Заході, засвідчують, що армія налічувала у кін. 1943 бл. 20 тис. чол., сягнувши своєї 
максимальної цифри - 25-30 тис. чол. - весною 1944. Деякі дослідників вважають число 90 тис. сильно 
занижения, що підтверджують недавно оприлюднені секретні радянські документи. За дан. НКВС УРСР, за 
період з лютого 1944 по 1.1.1946 внаслідок боротьби з УПА 103313 “бандитів” було убито, 110 785 - 
затримано, 15 959 -заарештовано, ще 50 тис. прийшло “з повинною”, що в загальному становить 280 тис 
чол. Врахувавши те, що в це число потрапили люди не причетні до діяльності УПА, все одно чисельність 
УПА була значно більша за 90 тис. чол. За найновішими підрахунками, за весь час збройної боротьби під 
час Другої світової війни і післявоєнний період через УПА й підпілля ОУН перейшло понад 400 тис. чол. - 
майже вдвічі більше, ніж через радянські парті.занські загони. 

К. Бондаренко, Ю. Киричук (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА АВТОКЕФАЛЬНА ЦЕРКВА з канонічне послідовною ієрархією (коротка 
назва - Українська православна церква; Соборно-епископська цер-кєа; за статутом, затвердженим 
радянською Е-ладою - Братське об'єднання парафій Української православної автокефальної церкви - 
БОПУПАЦ) - одна з православних церков в Україні у 1920-30-х роках. Оформилась 4-5.6.1925 на сесії 
собору єпископів України у Лубнах (тепер Полтавська обл.), організованого прихильниками автокефалії 
Української церкви, національного реформування та собороправності на традиційних канонічних засадах (у 
лоні Російської православної церкви). Прихильники Соборно-єпископської церкви не визнавали канонічності 
собору 1921 і відмежовувалися від Української автокефальної православної церкви. На 1927 налічувала 
418 (бл. 5%) православних парафій України. Найбільшого поширення набула на Полтавщині, Поділлі, 
Харківщині, Херсонщині, Донеччині. Впроваджувала у богослужіння українську мову. Не поділяла позиції 
УАПЦ й обновленців щодо заміни церковних канонів і протестанської за змістом ревізії норм церковної етики 
та обрядовості. Система управління відзначалась демократизмом: на рівні парафій, благочиній, округ 
передбачалась діяльність церковних представництв, які на дві третини складалися з мирян, очолюваних 
священнослужителями. Керівний орган церкви - Священний собор православних єпископів усієї України, а 
його виконавчий орган - президія у складі голови, двох заступників і секретаря. Голова собору одночасно 
був і головою виконавчого органу. Першим очолив церкву та одержав титул архієпископа всієї України 
єпископ Кам'янецький Павло Погорілко. Після арешту П.Погорілка радянськими органами влади його 
наступником з титулом митрополит усієї України став у січні 1929 єпископ Лубенський Феофіл (Теофіл) 
Булдовський. Місцем перебування виконавчого органу церкви був Харків, пізніше (до 1937)-Луганськ. Із 
закриттям останньої парафії Соборно-єпископської церкви у м. Луганську та переїздом митрополита 
Феофіла до Харкова церква як організаційна цілісність перестала існувати. У липні 1942 Феофіл 
Булдовський, як митрополит Харківський і Полтавський, приєднався до відновленої УАПЦ. 

О. Ігнатуша (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (УПЦ) - православне церковне утворення, що діє в Україні. 
Створена як автономна складова частина РПЦ у січні 1990. У процесі національного відродження в Україні 
відбувалося відновлення статусу традиційних церков українського народу - УАПЦ і УГКЦ. На поч. 1989 
православні парафії Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської областей розпочали процес розриву з 
Московським патріархатом та висунули ідею створення власного патріархату. Намагаючись зберегти 
контроль над православними парафіями в Україні, Архієрейський собор РПЦ 1.1.1990 прийняв “Положення 
про екзархати”, відповідно до якого РПЦ в Україні було перейменовано на Українську православну церкву 
(УПЦ), надано адміністративну автономію при збереженні канонічного підпорядкування Московському 
патріархату. 9.6.1990 Предстоятелем УПЦ був обраний Філарет. Однак керівництво УПЦ стало на шлях 
виборювання повної незалежності Церкви. Неодноразове звернення духовенства УПЦ до Московського 
патріархату про надання Церкві самостійності, складна релігійна ситуація та міжконфесійні конфлікти в 
Україні спонукали ієрархію РПЦ надати УПЦ незалежність в управлінні, що і було ухвалено в жовтні 1990 
Архієрейським собором у Москві. Константинопольський патріарх Димитрій визнав УПЦ частиною РПЦ. 

У листопаді 1991 Помісний собор УПЦ звернувся до Московського патріарха Алексія II і архієреїв РПЦ з 
проханням дарувати УПЦ повну незалежність відповідно до церковних традицій, що призвело 6 до 
утвердження в Україні канонічної автокефалії православної церкви. Проте рішення про надання автокефалії 
УПЦ штучно гальмувалося у Москві. Наприкін. 1991 у російських засобах масової інформації розпочалася 
кампанія з дискредитації митрополита Філарета (11.6.1992 Архієрейським собором РПЦ позбавлений усіх 
церковних санів). У червні 1 992 на зібранні у Харкові частина духовенства проголосила себе собором УПЦ і 
ухвалила рішення про зміщення предстоятеля УПЦ митрополита Філарета та обрала предстоятелем 
керуючого справами Московської патріархії митрополита Ростовського і Новочеркаського Володимира 



(Сабодана). 

Станом на 1.1.1998 УПЦ нараховує 7386 громад, що складає бл. 37% усіх релігійних громад в Україні. 

Л. Харькова (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ (УПЦ КП) — утворена на об'єднавчому 
Всеукраїнському помісному православному соборі, що відбувся 25-26.6.1992 у Києві. Учасниками Собору 
були духовенство і миряни Української автокефальної православної церкви та представники частини УПЦ, 
яка визнала необхідність автокефалії Української церкви у незалежній державі, на чолі з митрополитом 
Київським і всієї України Філаретом. Собор проголосив визнання авторитету і повноважень Патріарха УАПЦ 
Мстислава (див. С.Скрипник). Після незгоди Патріарха з деякими умовами об'єднання частина УАПЦ 
відійшла від УПЦ-КП. 

Предстоятелем УПЦ-КП є Патріарх. Вища влада належить Помісному собору, членами якого є всі правлячі 
та вікарні архієреї. При Патріарху діє Священний синод. Для вирішення особливої ваги загальноцерковних 
питань (зокрема, обрання Патріарха) скликається Всеукраїнський православний собор. Можливості 
врахування голосу мирян в організації церковного життя реалізується через Вищу церковну раду. 

На поч. 1993 УПЦ КП об'єднувала 20 єпархій, бл. десятка монастирів, 4 духовні семінарії. Після смерті у 
червні 1993 патріарха Мстислава УПЦ КП вперше провела вибори свого предстоятеля. 20-24.10.1993 у 
Києві Всеукраїнський православний собор обрав на престол Патріаршого місцеблюстителя митрополита 
Чернігівського і Сумського Володимира (див. В.Романюк) із титулом Святійшого патріарха Київського і всієї 
Руси-України. Після обрання Святійшого Патріарха Володимира п'ятеро єпископів на чолі з колишнім 
митрополитом Антонієм (Масендичем) проголосили своє повернення у лоно РПЦ. 

УПЦ КП намагалася згуртувати православних українців як на Батьківщині, так і в діаспорі навколо єдиного 
церковного центру - Київського Патріаршого Престолу. Водночас УПЦ КП гарантувала вільний розвиток усіх 
національних меншин, що виявляють прихильність до незалежної Помісної Православної Церкви у 
самостійній державі (цим зумовлене, зокрема, використання поряд з українською церковно-слов'янської 
мови в обох її фонетичних варіантах - рос. і укр). Налагоджувалася видавнича діяльність. Крім постійних 
періодичних видань, з'являється ряд репринтів та нових богослужбових, катехитичних книг, молитовників, 
друкується Святе Письмо. З благословення Патріарха Володимира видрукувано перекладений з російської 
мови один із найновіших православних катехизисів - “Закон Божий” (прот. Серафима Слободського, 1996). 

УПЦ КП поступово розбудовувала свої структури, здобувала прихильність частини вірних в Україні, 
налагоджувала контакти з Українськими православними церквами за кордоном. У грудні 1993 до складу 
УПЦ КП прийнято громаду Російської православної вільної церкви м. Ногінська Московської обл. на чолі з 
архімандритом Андріаном (Стариною). 29.9.1997 спецпідрозділи ФСБ РФ і міліції захопили кафедральний 
собор та комплекс споруд Богородської єпархії УПЦ КП у м. Ногінську. Понад сто парафіян заарештовано, 
серед травмованих - архієпископ Андріан. У зв'язку з цими подіями МЗС України 7.10.1997 надіслало ноту 
протесту з вимогою повернути УПЦ КП відібраний храм, резиденцію владики, приміщення навчальних 
закладів (духовної семінарії та українського ліцею) і жіночого монастиря. Сьогодні УПЦ КП налічує у РФ три 
єпархії: Богородську (архієпископ Андріан), Обоянсько-Білгородську (єпископ Іоасаф; Шибаев) та 
Тобольсько-Єнісейську (єпископ Варух; Тищенков). На умовах автономної церкви до складу УПЦ КП 
прийнято також єпархії у Західній Європі та Канаді (очолювані митрополитом Євлогієм; Хесслером). 

З проханням прийняти їх під юрисдикцію патріарха Київського звернулися ряд єпархій і громад у США, Греції 
та ін. країнах. 

Після смерті (14.7.1995) патріарха Володимира рішенням Всеукраїнського православного собору УПЦ КП від 
20.10.1995 патріархом Київським і всієї Руси-України було обрано митрополита Київського Філарета. 
Всеукраїнський помісний православний собор УПЦ КП підтверджує право Архієрейського собору 
створювати нові єпархії, змінювати їх межі в Україні й за кордоном. Архієрейському собору доручено 
створити комісію з канонізації київського митрополита Петра (Могили). Обрано новий склад Вищої Церковної 
Ради, куди увійшли також І.Драч, П.Мовчан, В.Мулява, В.Червоній та ін. Кілька архієреїв, проголосивши 
свою незгоду з рішенням Собору, вийшли зі складу УПЦ КП і перейшли в УАПЦ - митрополит Андрій 
(Абрамчук), єпископи Вінницький Роман (Балащук), Тернопільський і Бучацький Василь (Боднарчук), 
Хмельницький і Кам'янець-Подільський Мефодій (Кудряков). На поч. 1996 УПЦ КП налічувала 22 єпархії, 15 
монастирів та 7 духовних навчальних закладів. 

20.2.1997 Архієрейський собор Російської православної церкви проголосив відлучення від церкви глави УПЦ 
КП патріарха Філарета і відомого церковного діяча, правозахисника, священика Гліба Якуніна. Священний 
синод УПЦ КП визнав це рішення таким, що не має канонічної та юридичної сили. 

УПЦ КП послідовно виступає за об'єднання всіх гілок українського православ'я в єдину Українську 
православну церкву та визнання за нею канонічної автокефалії. У квітні 1997 рішенням Святійшого синоду 
до складу УПЦ КП прийнято (за власним проханням) парафії і духовенство ряду районів Івано-Франківської 
єпархії УАПЦ, що спричинилося до чергової адміністративної реформи - поділу Івано-Франківської єпархії 
УПЦ КП на Івано-Франківську та Коломийську. До складу єпископату церкви, згідно з поданим проханням, 
прийнято також Іоана (Бойчука), єпископа Рівненського і Житомирського, керуючого справами УАПЦ. 



30.9.1997 Священний синод УПЦ КП ухвалив прийняти до складу УПЦ КП митрополита Тернопільського і 
Бучацького УАПЦ Василія (Боднарчука) з духовенством і парафіями. На Синоді було вирішено розділити 
Чернівецьку єпархію на Чернівецьку і Кіцманськута створити окрему Херсонську єпархію. На кін. 1997 УПЦ 
КП налічувала 25 єпархій в Україні, 24 архієреї, понад 3000 парафій, чотири духовні семінарії, дві духовні 
академії (у Києві та у Львові), богословський ф-т при Чернівецькому ун-ті, кілька духовних училищ, бл. 
чотирьох сотень недільних шкіл, 23 чоловічі і жіночі монастирі. В духовних навчальних закладах навчається 
6л. 1500 студентів. 

УПЦ КП активно залучає до діяльності і сама стає ініціатором проведення ряду благодійних акцій, 
організацій виставок, фестивалів, круглих столів, наукових конференцій. У 1996 УПЦ КП широко відзначала 
75-ту річницю утворення УАПЦ та 400-річчя від дня народження київського митрополита Петра (Могили). У 
квітні 1996 українські дослідники брали участь у роботі наукової конференції, присвяченої ювілею 
митрополита Петра і організованої Богородською єпархією УПЦ КП у підмосковному м. Ногінську. 12.12.1996 
Архієрейський собор УПЦ КП прийняв рішення про канонізацію київського митрополита Петра (Могили) з 
вшануванням його пам'яті удень 1.1. (за новим стилем). Прийнято текст тропаря і кондака святителю, 
укладено його “Житіє”. Патріарх Філарет брав участь у роботі II Всесвітнього форуму українців у Києві 21-
23.8.1997. 

Видавництво УПЦ КП друкує богослужбову літературу українською мовою. Виходять часописи 
“Православний вісник”, “Інформаційний бюлетень”. Власну газету “Духовна академія” видає КДА. Протягом 
останнього часу активну видавничу діяльність розгорнула місія “Волинь православна” Рівненської єпархії 
(архієпископ Серафим; Верзун). Створено спеціальну Богословську комісію для перекладу Святого Письма і 
богослужбової літератури. Наслідком її діяльності стала поява в 1997 “Апостола”, двох видань Молитовника 
(1997, 1998); виходить з друку Богослужбове Євангеліє. З благословення Патріарха Філарета розпочато 
третє видання “Нарису історії Української православної церкви” проф. І.Власовського. 

Церква підтримує дружні відносини з рядом православних церков за кордоном. Здійснюється євхаристійне 
єднання з Болгарською православною церквою, очоленою Патріархом Пименом: УПЦ КП надаватиме 
допомогу у підготовці священиків для Білоруської автокефальної православної церкви (предстоятель - 
митрополит Ізяслав). Ускладнення в стосунках УПЦ КП з УПЦ в діаспорі виникли після прийняття до складу 
УПЦ КП у 1998 кількох парафій УПЦ у США на їхнє прохання, через незгоду з “простам-бульською” 
орієнтацією своєї ієрархії. УПЦ КП відкрита до діалогу з усіма християнськими конфесіями. Виявляється 
готовність до переговорів з УПЦ МП: діалог любові проводить Церква з Українською греко-католицькою 
церквою. У березні 1998 з метою подолання кризи в Українському православ'ї підписано Меморандум 
предстоятелів УПЦ КП та УАПЦ про об'єднання церков у єдину Українську помісну православну церкву з 
патріаршим управлінням. Згодом патріарх Димитрій опротестував чинність цього документа. 

22.5.1997 Київською міською радою прийнято рішення (через можливе загострення міжправославного 
конфлікту поки що заблоковане) про передання УПЦ КП у безоплатне користування низки об'єктів Києво-
Печерського історико-культурного заповідника, зокрема, Троїцької надбрамної церкви, церкви Спаса на 
Берестові, церкви Всіх Святих, Микільської церкви, Великої Лаврської дзвіниці та ряд ін. корпусів. 24.5.1997 
Патріархом та єпископами УПЦ КП освячено наріжний камінь та закладено капсулу у фундамент 
відбудовуваного Золотоверхого Свято-Михайлівського собору і монастиря. 30.5.1998 відбулося урочисте 
відкриття і освячення відбудованої дзвіниці собору. 11.4.1998 Патріарх Філарет освятив відбудований храм 
Успення Пресвятої Богородиці (Пирогощі) в Києві. 

21.7.1997 предстоятель УПЦ КП одним із перших поставив свій підпис під Меморандумом про 
незастосування сили у міжконфесійних відносинах. 

В. Кметь (Львів). 

УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (спершу - Русько-українська радикальна партія; з 1926 - Українська 
радикально-соціалістична партія) - перша українська політична партія. Утворена в 1890 у Львові. 
Засновниками і лідерами були І.Франка (до 1899), М.Павлик (до 1914), В.Будзиновський, С.Данилович, 
Є.Левицький та ін. Великий вплив на формування ідеології радикального руху мав М.Драгоманов. У своїй 
діяльності РУРП прагнула поєднувати відстоювання соціальних інтересів українських селян Галичини з 
захистом національних прав українського народу. Під час гострих внутрішньопартійних дискусій між т. зв. 
старими (І.Франко, М.Павлик) та молодими (В.Будзиновський, В.Охримович, Є.Левицький та ін.) вперше 
висунуто і обгрунтовано постулат політичної самостійності України (книжка Ю.Бачинського “Україна 
ірредента”, 1895 та друга програма партії РУРП , 1895). Після розколу РУРП у 1899 частина членів увійшла 
до складу новоорганізованих Української національно-демократичної партії та Української соціал-
демократичної партії. Разом з УНДП утворила в українському політичному русі неофіційну двопартійну 
систему, в якій РУРП припадала роль лівої опозиції до центристської УНДП. Діячі партії відіграли значну 
роль в організації селянських страйків у Галичині 1902, січового руху (К.Трильовський), посідали провідні 
пости в уряді ЗУНР (Л.Бачинський.Д.Вітовський, Г.Дувір'як, І.Макух, А.Шмігельский). У 1919-39 під час 
польської окупації Галичини УРП була однією з найвпливовіших партій т. зв. легального сектора. У 1926 
об'єдналася з волинською Українською соціально-революційною партією під назвою - Українська 
радикально-соціалістична партія. Чисельність партії сягала 20 тис. чол. У 1931 вступила до II 
Соціалістичного Інтернаціоналу. Головами партії під час Першої світової війни і у міжвоєнний період були 



М.Лагодинський (1914-19), Л.Бачинський (1926-30), І.Макух (1930-39). Основні видання: “Народ” (1890-95, 
1918), “Хлібороб” (1891-95), “Громадський голос” (1895-1939, з перервами). Після Другої світової війни діяла 
в еміграції. У 1950 разом з ін. партіями соціалістичного спрямування увійшла до новоствореної Української 
соціалістичної партії. 

Я. Грицак (Львів). 

УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (УРП) - українська партія ліберально-народницького напряму. 
Створена восени 1904 групою членів, що вийшли з Української демократичної партії. Лідерами партії стали 
Б.Грінченко, С.Єфремов, Модест Левицький, Ф.Матушевський, Л.Юркевич та ін. Програмні вимоги УДП і 
УРП у багатьох випадках, зокрема, з національного питання, співпадали. УРП висувала вимоги надання 
широкої національно-територіальної автономії Україні, яка повинна була стати рівноправною складовою 
частиною реформованої федеративної держави; виступала за вільне вживання української мови в школах і 
адміністративних установах України тощо. Основні програмні засади УРП зазнавали значного впливу 
соціал-демократичних ідей. УРП розгорнула широку видавничу роботу. У 1904-05 видала у Львові та 
Петербурзі велику кількість політичних брошур, зокрема: “Чому у нас досі немає доброго ладу?”, “Чого нам 
треба?”, “Як люди собі прав добувають?”. У брошурі С.Ярошенка “Як люди собі прав добувають?” докладно і 
доступно викладено програмні цілі партії - боротьба проти абсолютизму за землю і волю. Головним методом 
боротьби селян під час революції партія вважала “тихий бунт”, “сидячий страйк”, які, з одного боку, не 
спровокують поліцію та солдат на активні дії, а з іншого - забезпечать можливість вирішення вимог 
страйкуючих. Після видання Маніфесту 17.10.1905 УРП разом з ін. українськими партіями взялася за 
організацію “Просвіт”, драматичних і музичних гуртків, товариств українознавства тощо. Незначний вплив 
партії серед населення та подібна оцінка подій революції 1905 сприяли зближенню позиції УДП і УРП, які в 
грудні 1905 об'єдналися в Українську демократично-радикальну партію. 

Г. Кривоший (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА (УРСР; до 1937 - Українська Соціалістична 
Радянська Республіка, УСРР) - штучна форма державності, що існувала в Україні у 1917-91. Виникла в 
умовах соціальної і національної війни, яка розгорнулася в Російській імперії після падіння самодержавства. 
Являла собою сурогат національної державності. У центральній Росії революційний процес визначався 
боротьбою лівих і правих партій, а також суперництвом лівих за вплив на ради - позапартійні класові 
організації, які виникли в країні через особливу гостроту соціально-класового протистояння. У національних 
окраїнах імперії таке протистояння мало місце, але на передньому плані опинилася боротьба пригноблених 
народів за державні права. Гострота соціальної боротьби зумовила дрейф правого і лівого таборів до 
політичного екстремізму. В обох таборах перемогли сили, які прагнули встановлення диктатури, а не 
демократії. Однак опанований більшовиками радянський табір виявився гнучкішим у “збиранні” імперії, ніж 
білогвардійський. Замість дореволюційних форм адміністративного управління він запропонував народам 
національних окраїн радянську форму співдружності незалежних радянських республік. Принципова 
можливість такої побудови без шкоди для більшовицької диктатури зумовлювалася самою природою 
радянської влади як форми диктатури. Комуністична партія здійснювала диктатуру шляхом прямого 
контролю над одержавленою економікою, системою рад, профспілок, громадських організацій, силовими 
структурами і засобами масової інформації. До нижчих щаблів управління були залучені мільйони людей з 
обмеженими владними функціями, чим створювалася ілюзія народовладдя. Завдяки ієрархічній побудові 
партії та ін. організацій повнота влади зосереджувалася на вершині управлінської вертикалі - у 
компартійному керівництві. 

Після жовтневого перевороту у Петрограді лідер більшовиків України Г.П'ятаков 17.11.1917 запропонував 
скликати Всеукраїнський з'їзд Рад, щоб сформувати на ньому вищий законодавчий орган радянської України 
- Центральну Раду. Нарком у справах національностей радянської Росії И.Сталін схвалив підступну тактику 
підміни Української Центральної Ради маріонетковою установою під тотожною назвою і 30.11.1917 порадив 
більшовикам українських губерній, включаючи південні та східні, організувати такий з'їзд. В умовах боротьби 
за владу в Україні центральний російський уряд виявив готовність, як того постійно вимагала УЦР, поширити 
кордони радянської України на територію дев'яти губерній (Тимчасовий уряд і Раднарком визнавали Україну 
тільки в кордонах держави Б.Хмельницького). Це пояснювалося тим, що більшовики мали сильні позиції 
лише у південних та східних губерніях. 11-12(24-25).12.1917 у Харкові, який уже зайняли червоногвардійці 
В.Антонова-Овсієнка, організований більшовиками з'їзд рад висловився за встановлення радянської влади 
й проголосив Україну республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів. Домігшись створення 
паралельної радянської “Української Народної Республіки” та маріонеткового більшовицького уряду — 
Народного Секретаріату, Раднарком направив в Україну свої війська, поступово усуваючи від влади 
Центральну Раду. Новостворена радянська державність була привнесена ззовні, а не сформувалася 
органічно всередині українського суспільства. Те, що майже всі члени радянського уряду в Україні були 
більшовиками і підпорядковувалися внутріпартійній дисципліні, перетворювало його у “кишеньковий” для 
Раднаркому. Проте невдовзі територія Української Народної Республіки була звільнена Армією УНР та 
німецько-австрійськими військами. 

Другий наступ радянської Росії на Україну розпочався у листопаді 1918 під прикриттям Тимчасового 
робітничо-селянського уряду України, утвореного на вже захопленій більшовицькими військами території 



Української Держави у Суджі (тепер Курська обл., Росія). 6.1.1919 Тимчасовий уряд відмовився від 
визначеної Центральною Радою назви держави - Українська Народна Республіка. Нова назва 
встановлювалася за аналогією з радянською Росією-Українська Соціалістична Радянська Республіка 
(УСРР). 29.1.1919 уряд реорганізовано в постійний і названо теж за російським взірцем - Раднарком. На 
з'їзді КП(б)У, що відбувся на поч. березня 1919, прийнято принципове рішення взяти за основу конституції 
УСРР конституцію радянської Росії. 10.3.1919 на III Всеукраїнському з'їзді Рад прийнята перша конституція 
УСРР. УСРР з'явилася за волею Комуністичної партії з метою послаблення національно-визвольного руху, 
однак її поява свідчила про те, що комуністична влада (на відміну від царської) визнала існування 
українського народу і була змушена миритися з існуванням української національної державності (хоча в 
дуже усіченому вигляді). За лаштунками сурогатної радянської державності стояв народ, який не забув своєї 
тисячолітньої історії, поважав звичаї та традиції предків і мав своє бачення власної перспективи. 
Національне життя надавало радянській Україні як державі цілком реального змісту. Прийнята в грудні 1936 
нова Конституція СРСР перевтілила радянську владу в парламентську форму, проте суть її від цього не 
змінилася. За конституцією радянської України, прийнятої у січні 1937, встановлювався інший порядок 
означень в офіційній назві держави: Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР). Ця назва 
залишилася незмінною до 1991. 

З приходом у 1938 на пост першого секретаря ЦК КП(б)У М.Хрущова в Україні розпочався поступовий 
процес русифікації, який зачепив, передусім, шкільництво. Однак державні права українського народу не 
заперечувалися навіть в найтяжчі роки сталінщини. У політичну практику увійшло поняття “титульної нації” 
(тобто нації, яка давала ім'я республіці). Й.Сталін з особливою жорстокістю застосовував свої терористичні 
методи управління в Україні. За 1939-54 територія республіки зросла більше, ніж на 150 тис. км2 
Дипломатична активність радянської України припинилася в 1923 у зв'язку з перетворенням її на союзну 
республіку. У 1945 УРСР стала членом-засновником Організації Об'єднаних Націй, а згодом членом 
багатьох міжнародних організацій. Москва дозволила утворити у складі республіканського уряду мініатюрне 
міністерство закордонних справ, але суворо заборонила двосторонні контакти з ін. державами на постійній 
основі. УРСР припинила своє існування 24.8.1991, коли її Верховна Рада прийняла “Акт незалежності 
України”. 1.12.1991 відбувся всеукраїнський референдум, під час якого громадяни нової держави повинні 
були дати відповідь на питання: “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?”. Позитивну 
відповідь на це питання дали 28 804,1 тис. громадян, тобто 90,3% тих, хто взяв участь у голосуванні. 

С. Кульчицький (Київ). 

УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПАРТІЯ (УРП) - політична партія в Україні. УРП, в яку 30.4.1990 
реорганізувалася Українська гельсінська спілка, стала першою альтернативною КПРС-КПУ політичною 
партією в Україні. Зареєстрована Міністерством юстиції України 5.11.1990. Історія УРП розпочалася із 
створення у листопаді 1976 Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод - 
Української гельсінської групи (УГГ). На поч. 1980 років абсолютна більшість членів УГГ була заарештована і 
кинута до радянських таборів. Після повернення з ув'язнення члени УГГ 7.7.1988 заснували Українську 
гельсінську спілку. Активними діячами УГС були Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, брати Михайло і 
Богдан Горині, Степан Хмара. 29-30.4.1990 з'їзд УГС проголосив себе установчим з'їздом УРП. З'їзд прийняв 
Програму та Статут партії. Першим головою УРП став Л.Лук'яненко, його заступниками -С.Хмара (Львів) та 
Г.Гребенюк (Донецьк). До складу УРП перейшли не всі члени УГС. На установчому з'їзді В.Чорновіл та ще 
11 делегатів підписали заяву, якою відмежувалися від новоствореної партії, звинувачуючи її' в тому, що 
вона базована на авторитарних засадах. II з'їзд УРП, що проходив 1-2.6.1991, вніс зміни та доповнення до 
Статуту і Програми і сформував Раду партії. 

У травні 1992 на III з'їзді УРП відбувся розкол між прихильниками поміркованої лінії і радикалами на чолі з 
С.Хмарою. Останні вийшли з партії і утворили нечисленну Українську консервативну республіканську 
партію. У зв'язку з тим, що Л.Лук'яненко був призначений послом України в Канаді, головою УРП обрано 
М.Гориня (Л.Лук'яненко залишився почесним головою партії). 2.8.1992 за ініціативою УРП та Демократичної 
партії України створено політичний блок - Конгрес національно-демократичних сил (КНДС), до складу якого 
ввійшло 18 політичних і громадських організацій. У лютому 1993 УРП і КНДС стали ініціаторами створення 
Антикомуністичного антиімперського фронту України (ААФ). 

У 1994 напередодні виборів УРП взяла активну участь у створенні демократичного об'єднання “Україна”. 
Партія висунула 137 кандидатів у народні депутати, ставши четвертою після КПУ, СПУ та НРУ за кількістю 
висунутих кандидатів. На парламентських виборах 1994 УРП здобула 11 мандатів. Де-путами від УРП стали 
М.Горбаль, С.Пронюк, Л.Горохівський, М.Поровський, М.Павповський, О.Шандрук, В.Терен, Б.Ярошинський, 
Р.Безсмертний, Л.Лук'яненко, Б.Горинь. Однак лідер УРП М.Горинь програв на виборах С.Хмарі. У 
Верховній Раді депутати від УРП стали ядром депутатської фракції “Державність” (голова фракції - академік 
І.Юхновський). На президентських виборах партія підтримувала свого кандидата - Л.Лук'яненка. Після 
перемоги на виборах Л.Кучми партія стала в опозицію до президентського курсу. V з'їзд партії, який відбувся 
10.9.1994, проголосив про опозицію партії до структур Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів. 
Головою партії знову обрано М.Гориня. 

На VI з'їзді (21-22.10.1995) відбулася певна корекція політичного курсу партії, зміна орієнтирів та 
керівництва. Головою партії обрано Богдана Ярошинського, першим заступником - Олега Павлишина. Це 



призвело до значної радикалізації політичного курсу партії. Частина депутатів - членів УРП залишила 
фракцію “Державність”. 

В ідеологічному плані УРП орієнтується на сучасний європейсько-американський консерватизм, який 
характеризується сильним дотриманням національних традицій, повагою до правових способів діяльності і 
правопорядку. За визначенням теоретиків УРП, “Українська республіканська партія займає 
правоцентристські позиції в політичному спектрі України і виступає як носій традиційних консервативно-
ліберальних і християнських цінностей, партія респектабельного націонал-консерватизму, виваженого 
радикалізму”. 

УРП складається з первинних осередків, районних, міських, обласних і крайових організацій. Вищими 
органами партії є з'їзд партії, рада партії, провід партії. На червень 1990 в рядах УРП налічувалось 2 тис. 
членів, на час III з'їзду - бл. 12 тисяч. Найбільші організації УРП діяли у Львівській, Тернопільській, Івано-
Франківській, Київській, Закарпатській, Донецькій областях. Партія видає щотижневу газету “Самостійна 
Україна”, теоретичний журнал “Республіканець” та 5 місцевих газет. Інформвідділ видає щотижневий 
бюлетень “УРП-Інформ”. УРП є членом Християнсько-демократичного Інтернаціоналу. 

14-15.12.1996 відбувся черговий з'їзд УРП, який засвідчив певні розходження у керівництві партії. 
Л.Лук'яненко і Б.Ярошинський виступали за перехід у жорстку опозицію до всіх гілок існуючої влади, 
радикалізацію діяльності партії, консолідацію націоналістичних організацій. Михайло і Богдан Горині, Микола 
Поровський відстоювали більш поміркований курс, вибіркову співпрацю з існуючою владою, блокування з 
правоцентристськими організаціями, проведення просвітницької діяльності, необхідність консолідації 
української нації. З мінімальною перевагою на посаду голови УРП обрано Б.Ярошинського. Після з'їзду 
боротьба двох ліній в УРП набрала рис непримиренності. Група М.Поровського, братів Горинів настоювала 
на проведенні позачергового з'їзду партії і зміни керівництва. Керівництво УРП на чолі з Л.Лук'яненком і 
Б.Ярошинським звинуватило М. і Б.Горинів, М.Поровського, М.Горбаля у розкольницькій діяльності і на Раді 
УРП у березні 1997 вони були виключені з партії. Такий крок прискорив розкол УРП і спричинив відхід не 
лише лідерів, але і частини членів партії, які на установчому з'їзді 1.5.1997 утворили Республіканську 
християнську партію (РХП). Основними принципами своєї діяльності РХП проголосила толерантність, 
впровадження норм християнської моралі у сферу політичної боротьби, необхідність блокування усіх 
національно-демократичних сил. При цьому найбільш вірогідним союзником РХП назвала Народний рух 
України. Головою РХП обрано народного депутата України М.Поровського. РХП зареєстрована Мінюстом у 
липні 1997. За твердженням лідерів, РХП налічує бл. 6 тис. членів. Найбільш чисельні організації в Івано-
Франківській (голова - І.Банах) та Тернопільській (голова - Л.Горохівський) областях. Блокуючись з іншими 
націоналістичними організаціями для вирішення конкретних питань державного будівництва, УРП спільно з 
Конгресом українських націоналістів утворили Національний фронт, куди, крім цих партій, увійшли і такі 
радикальні організації, як Українська консервативна республіканська партія і Державна самостійність 
України. 

На березневих виборах 1998 за виборчий блок Національний фронт проголосувало 2,7% усіх виборців. 
Республіканська християнська партія, що йшла на вибори у загальнодержавному багатопартійному округу 
окремим списком, здобула 0,54% голосів виборців і теж не отримала представництва у Верховній Раді 
України. 

Є. Болтарович, Ю. Шведа (Львів). 

УКРАЇНСЬКА РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКА СПІЛКА (УРСС) - підпільна організація української інтелігенції 
націонал-комуністичного спрямування. Існувала на Львівщині в 1959-61. Одна з перших правозахисник 
організацій у Радянському Союзі. Ініціатором створення УРСС виступив пропагандист Радехівського 
райкому КПУ Л.Лук'яненко, до якого приєдналися Степан Вірун, Василь Луцків, Іван Кандиба, Олександр 
Лібович та ін. Члени організації ставили собі за мету створити альтернативну КПРС організацію, яка б 
мирними, ненасильницькими діями домоглася виходу України з СРСР (право на вихід республік із Союзу 
було задекларовано Конституціями СРСР та УРСР). Влітку-восени 1959 складено проект програми 
майбутньої партії. У ній проголошувалась спадковість засад українського національно-визвольного руху, 
базування на ідеях Миколи Міхновського, Революційної української партії та “справжнього” марксизму, ідеї 
якого були дискредитовані соціальною практикою КПРС. Документ констатував колоніальний статус України, 
політичну організацію суспільства визначав як “диктатуру партійної верхівки”, підкреслював безправне 
становище робітництва і кріпацьке - селянства, ізоляцію СРСР від зовнішнього світу, вимагав визнати 
характер боротьби ОУН-УПА як національно-визвольний, ставив завдання конституційним шляхом 
домогтися самостійності України. Першим етапом на шляху до незалежності члени організації вважали 
демократизацію суспільства, другим -здобуття суверенітету через референдум. У випадку негативного 
результату всенародного голосування населення України партія зобов'язувалася припинити свою 
діяльність. Водночас програма пропонувала не руйнувати, а реформувати радянсько-соціалістичні засади 
побудови УРСР, дерусифікувати українське суспільство, демократизувати виборчу систему, ліквідувати 
цензуру, наповнити конституційні положення реальним змістом, забезпечити дотримання декларованих 
прав і свобод, залучити до боротьби за незалежність громадян усіх національностей, які проживають в 
Україні. У майбутньому самостійна Україна “на ґрунті усуспільненої економіки” мала б розвиватися у 
“напрямку до комунізму”. Під час обговорення 6.12.1960 проекту програми і тактики УРСС головні ідеї 



документа визнані занадто радикальними, і Л.Лук'яненку було доручено підготувати новий проект, в якому б 
підсилювалися загальнодемократичні положення і пом'якшувались самостійницькі. І.Кандиба різко виступив 
проти марксистсько-ленінського ідейно-теоретичного підґрунтя організації. На зборах вирішено утворити 
осередки партії на підприємствах, в установах, районах та областях, передусім, на сході України. 20.1.1961 
за доносом провокатора розпочалися арешти засновників та активістів УРСС. 

Під час дізнання Л.Лук'яненко нагадав слідчому про конституційний характер діяльності УРСС, на що 
одержав відповідь: “Конституція існує для закордону”. Суд відбувся у слідчій в'язниці КДБ. 20.5.1961 за 
“зраду батьківщини” Л.Лук'яненка засудили до розстрілу, І.Кандибу - до 15 років позбавлення волі у колоніях 
суворого режиму, С.Віруна - до 11, В.Луцьківа, О.Лібовича, Йосипа Боровницького та Івана Кіпиша - до 10 
років. Незабаром ухвалою Верховного суду УРСР смертний вирок Л.Лук'яненку замінили на 15 років 
ув'язнення, а Й.Боровницькому та І.Кіпишу присуд зменшили до 7 років. Всі засуджені були відправлені у 
концтабори в Мордовію. 

Ю. Зайцев (Львів). 

УКРАЇНСЬКА СЕЛЯНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (УСДП) - політична партія в Україні. Ініціатором її 
створення став письменник С.Плачинда. 28.4.1990 у Львові відбулася установча конференція партії, яка 
прийняла Статут і Декларацію основних принципів УСДП. Після установчого з'їзду, який проходив у Києві 
9.6.1990 і прийняв Програму і Статут, УСДП стала всеукраїнською політичною організацією. На з'їзді обрано 
співголів партії - С.Плачинду, В.Щербину, Г.Криворучка, Р.Кузьмича. У цей період УСДП виступала “за 
незалежну самостійну Українську народну державу”, різноманітність форм власності, ринкову економіку та 
перетворення СРСР на конфедерацію незалежних держав. На час реєстрації Міністерством юстиції України 
15.1.1991 (перереєстрована 3.11.1993) налічувала 4 тис. членів. У 1992-94 керівництво партії стояло на 
позиціях націоналізму. Голова партії С.Плачинда виступав за побудову “українського народного капіталізму” 
та вважав, що “сучасний український націоналізм має стати державною ідеологією”. 20.4.1994 відбулося 
об'єднання УСДП з Партією прихильників приватної власності (ПППВ). Головою УСДП (назва партії була 
збережена) обрано М.Шкарбана (президент Асоціації фермерів України). С.Плачинда став почесним 
головою партії. З приходом до керівництва М.Шкарбана УСДП зайняла більш помірковану позицію. На 
виборах 1994 не здобула жодного мандату у Верховній Раді України. Партія, відстоюючи інтереси 
українського селянства, виступає за пріоритетність приватної власності в Україні та за утвердження 
українського народного (симиренківського) капіталізму. Стоячи на засадах українського демократичного 
націоналізму, УСДП прагне об'єднати український народ навколо національної ідеї. УСДП виступає за 
унітарно-централізований устрій України та підтримує розвиток українського козацтва. Керівний орган партії 
- Велика рада (обирає з'їзд), яка обирає президію Великої ради. УСДП видає часописи - “Сільський майдан” і 
“Український шлях”. 

На березневих виборах 1998 УСДП спільно з Ліберально-демократичною партією України створила 
передвиборний блок “Європейський вибір України”, який зумів здобути лише 0,13 % голосів усіх виборців 

Т. Марискевич (Львів). 

УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (УСДП) - легальна реформістська соціалістична партія, 
що діяла в Галичині й Буковині у складі Австро-Угорщини як одна з автономних секцій Соціал-демократичної 
робітничої партії Австрії, згодом - як самостійна партія в західноукраїнських землях у складі Польщі. Стояла 
на позиціях незалежності й соборності України. Спиралась на промислових і сільськогосподарських 
робітників. Значного впливу в суспільно-політичному житті регіону не мала. Створена у Львові 17.9.1899 
“молодими” радикалами, які вийшли з УРП (див. Українська радикальна партія) за участю М.Ганкевича, 
С.Вітика, Ю.Бачинського, І.Возняка, С. і П.Новаківських, Я.Остапчука, А.Шмігельського. На парламентських 
виборах 1907 отримала бл. 29 тис. голосів (8% відданих за українські партії) і 2 посольські мандати (С.Вітик і 
Я.Остапчук). З 1907 одержала 2 постійні місця на конгресах II Інтернаціоналу у складі австрійської делегації. 
У 1911 налічувала 1366 членів і мала місцеві комітети в 13 містах. Партійно-просвітнє товариство “Воля” 
мало 13 філій. На виборах 1911 здобула 6л. 25 тис. голосів (у т. ч. З тис. на Буковині) і один посольський 
мандат (С.Вітик). М.Гаврищук став послом буковинського сейму. 

3-4.12.1911 на IV з'їзді у Львові через розбіжності з питань тактики щодо польської соціал-демократії 
розкололась на “централістів” (М.Ганкевич, С.Вітик.Т.Мелень та ін.) і “автономістів” (В.Левинський, 
Л.Ганкевич, П.Бунякта ін.). Єдність партії відновив V з'їзд (1-2.3.1914). У роки Першої світової війни 
співпрацювала з Союзом визволення України, взяла участь у заснуванні й діяльності Головної Української 
Ради, пізніше - Загальної Української Ради, Української Національної Ради ЗУНР-ЗО УНР 1918-19. З січня 
1919 перебувала в опозиції до уряду ЗУНР, підтримувала соціалістичний уряд Директорії VHP, членами 
якого були В.Темницький, О.Безпалко, В.Старосольський, С.ВІтик. Мала визначальний вплив на діяльність 
Селянсько-робітничого союзу. З 1920 перейшла на радянофільські позиції, висунувши у січні 1922 вимогу 
возз'єднання західноукраїнських земель з УСРР. У березні 1923 відповідно до рішень партійного VI з'їзду 
УСДП остаточно перейшла на комуністичні позиції. Від керівництва партією було усунуто провідних членів 
М. і Л.Ганкевичів, В.Старосольського, П.Буняка, І.Квасницю та ін. На 1923 налічувала 4,2 тис. членів. 
ЗО.1.1924 заборонена польською владою. Частина членів УСДП приєдналася до Комуністичної партії 
Західної України, а 4 члени польського сейму від УСДП (А.Пащук, X.Приступа, Й.Скрипа, Я.Войтюк) вступили 
у комуністичну посольську фракцію. Члени УСДП, що стояли на соціал-демократичних позиціях, 



оформилися як група “Вперед” під проводом Л.Ганкевича. Процес поступової відбудови партії на соціал-
демократичних засадах остаточно завершив з'їзд 8-9.12.1928 у Львові. УСДП брала участь у спробах 
консолідації національно-державницького табору, засудила політику “нормалізації”, виступила проти 
диктатури фашизму і комунізму (конгреси партії у Львові - VII (4.3.1934) і VIII (17.10.1937). У 1930 роках 
організаційно була дуже слабкою і помітної ролі у політичному житті не відігравала. Брала участь у роботі II 
соціалістичного Інтернаціоналу. Припинила діяльність на поч. Другої світової війни 1939-45. 

О. Жернокпеєв, І. Райківський (Івано-Франківськ). 

УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ (УСДРП, популярна назва - есдеки) - 
політична партія, що утворилася у грудні 1905 з Революційної української партії. Визнавала марксистську 
ідеологію; складалася з інтелігенції, частково з робітників і селян. Підкреслюючи національне питання і 
домагаючись автономії України, УСДРП вела свою діяльність незалежно від Російської соціал-
демократичної робітничої партії. У період столипінської реакції виступала разом з Бундом, частково з 
меншовиками. У 1908 налічувала бл. З тис. членів. Видавала газети “Праця” (1909-10, виходила у Львові; 
ред. Д.Донцов, В.Дорошенко, А.Жук, В.Садовський), “Робітник” (виходила у Харкові з червня 1918), “Наш 
голос” (1910-11; виходила у Львові за ред. Л.Юркевича). Провідними діячами партії були: В.Винниченко, С. 
Петлюра, Д.Антонович, Л. Юркевич, М. Ткаченко, М.Ковальський, М.Порш. УСДРП поновила свою 
діяльність на з'їзді у Києві 17-18.4.1917 і домагалася автономії України. її органом був щоденник “Робітнича 
газета” (1917-19; виходив у Києві, Вінниці, Кам'янці-Подільському; ред. В.Винниченко, у 1919 - Іс.Мазепа). 

За української Центральної Ради УСДРП взяла на себе основний тягар виконавчої влади (уряди 
В.Винниченка). Стоячи на поміркованих позиціях щодо вирішення аграрного питання, УСДРП втратила 
підтримку селянства на користь Української партії соціалістів-революціонерів. Після проголошення IV 
Універсалу в уряді залишилося тільки 2 члени партії - Д.Антонович і М.Ткаченко. За Гетьманату УСДРП 
перебувала в опозиції до режиму П.Скоропадського, а її лідери (В.Винниченко, С.Петлюра та ін.) тимчасово 
були ув'язнені. УСДРП входила до складу Українського національного союзу, брала участь у підготовці 
протигетьманського повстання і формуванні Директорії УНР, до якої увійшли В.Винниченко і С.Петлюра. У 
1918-20 члени УСДРП очолювали Раду Народних Міністрів УНР (В.Чехівський, Б.Мартос, Іс.Мазепа). На IV 
з'їзді (10-12.1.1919) УСДРП розкололася на дві фракції: праву - “офіційну соціал.-дем.” і ліву - “незалежну”, 
яка ставилася з застереженням до централістичної політики російської Компартії в Україні, але визнавала 
потребу організації більшовицької влади в Україні, встановлення “диктатури пролетаріату” та негайного 
миру з радянською Росією (А.Пісоцький, В. і Ю.Мазуренки, М.Ткаченко, М.Авдієнко). Більшість з'їзду, яку 
очолювали М.Порш, В.Винниченко, С.Петлюра, Іс.Мазепа, відстоювала ідею “трудової демократії”, 
висловилася за повільну соціалізацію головних галузей господарства і підтримку Директорії УНР. Під час 
Трудового конгресу України УСДРП висловилася за демократичний парламентаризм, здійснення важливих 
соціальних реформ, збереження повноти влади в руках Директорії УНР 

Щоб уможливити Директорії УНР порозуміння з Антантою, соціал-демократи відкликали 7.2.1919 своїх 
міністрів з уряду, надавши можливість голові РНМ С.Остапенкові розпочати переговори з представниками 
французького військового командування в Одесі. Одночасно С.Петлюра вийшов з УСДРП, а В.Винниченко 
вибув зі складу Директорії УНР, передавши свої повноваження С.Петлюрі. ЦК УСДРП (Й.Безпалко, 
А.Лівицький, М.Шадлун, І.Романченко), що залишився в Україні, продовжував підтримувати політику 
Директорії УНР й урядів Б.Мартоса та Іс.Мазепи. Ті ж члени партії, що виїхали в еміграцію (В.Винниченко, 
Б.Матюшенко, В.Левицький, П.Дідушок, М.Порш, В.Мазуренко, С.Вікул), на конференції 9-13.1919 у Відні 
домагалися виходу есдеків з уряду. “Незалежні” есдеки в січні 1920 створили Українську комуністичну 
партію, що стала легальною радянською партією і виступала за самостійність УСРР В еміграції “Закордонна 
делегація УСДРП” (лідери: Іс.Мазепа, П.Феденко, О.Козловський, О.Бочковський, В.Матюшенко, 
В.Старосольський, Й.Безпалко) мала центр у Празі та належала до Соціалістичного Інтернаціоналу. 
Партійні органи: “Вільна Україна”, “Соціалістична думка” (1922-23), “Соціаліст-демократ”. УСДРП не входила 
до Уряду УНР в екзилі, але лояльно ставилася до його діяльності. Після Другої світової війни 1939-45 
УСДРП взяла участь у створенні Української Національної Ради. У 1950 УСДРП об'єдналася з ін. 
соціалістичними партіями в Українську соціалістичну партію. 

А. Жуковський (Сарсель, Франція). 

УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНО-РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (УСРП) - українська партія у Галичині. Виникла у 
1926 внаслідок об'єднання Української радикальної партії з групою українських есерів, що діяла на Волині. 
Лідером партії був Л.Бачинський, а після його смерті у 1930 партію очолив адвокат І.Макух. Відомими 
діячами УСРП у 1920-30-х роках були депутати сейму Семен Жук, Іван Власовський, Микола Рогуцький, 
Осип Когут, Клим Стефанів, Дмитро Ладика. Програма УСРП головну увагу приділяла політичним та 
соціально-економічним реформам суспільства, розвитку українського національно-культурного життя. 
Партія, відмежовуючись від лівих і правих політичних сил, виступала за соціальну справедливість, передачу 
землі без викупу для всіх безземельних селян. Велика увага приділялась розвитку кооперації. В 
національній політиці партія відстоювала лозунг самовизначення націй і “Соборності України”. УСРП 
виступала з критикою комуністичного режиму в радянській Україні у кін. 1920 - на поч. 1930 років. На 
парламентських виборах здобула 11 мандатів до сейму і 3 до сенату. У квітні 1931 вступила до II 
Соціалістичного Інтернаціоналу. У 1934 налічувала 20 тис. членів. У січні 1935 партія фактично розпалася 



на дві фракції - УСРП-лівицю і УСРП-опозицію. У вересні 1939 повністю припинила своє існування. 
Друкованими органами партії були газета “Громадський голос” (видавалась у 1895-1939) і журнал “Живе 
слово” (виходив у 1938-39). 

Н. Шевченко (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАТИВНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (УФДП) - організація поміркованих поступовських 
кіл. Заснована в грудні 1917 у Києві кадетами-українофілами І.Лучицьким, В.Науменком, А.Десницьким, 
Г.Квітковським, Б.Кістяківським. Програма УФДП видана в 1918. Виступала за перетворення Росії на 
федеративну державу - “союз земств”, ідею якого висунув ще М.Драгоманов. Помітної ролі в політичному 
житті України не відігравала. Брала участь у виборах до Українських установчих зборів. Виступивши 
окремим списком у Києві, отримала лише 587 голосів. У 1918 припинила свою діяльність. 

Г. Кривоший (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА ТРУДОВА ПАРТІЯ - політична партія, заснована в жовтні 1917 у Києві. Головою партії був 
Ф.Крижанівський, який представляв УТП в Українській Центральній Раді і Малій Раді. Стояла на позиціях 
соціал-демократії. Помітної ролі в політичному житті України не відігравала. 

/. Підкова (Львів). 

“УКРАЇНСЬКА ХАТА” - щомісячний літературно-публіцистичний журнал національно-радикального 
спрямування. Видавався у Києві з 24.3.1909 до осені 1914 за редакцією П.Богацькото та М.Шаповала 
(вийшло 64 номери). Навколо “У.х.” гуртувалися переважно молодь, народні вчителі, дрібні урядовці, 
невдоволені поміркованим змістом газети “Рада”. Виник внаслідок полеміки радикально настроєних 
літераторів, які згуртувались навколо альманаху “Терновий вінок”, та прихильників ліберальної газети 
“Рада”. Співробітниками журналу були О.Коваленко, В.Скрипник, Ю.Будяк, Ю.Сірий (Тищенко), О.Олесь, 
Г.Чупринка та ін. Журнал виступав з критикою традицій українофільства, поверхового демократизму, 
угодства та орієнтацію на чужі суспільні сили, намагався формулювати нові ідейні засади українського 
визвольного руху. Ідеалом для “хатян” була незалежна Україна, в якій би поєднались соціалізм та ідеалізм. 
У журналі публікували свої твори О.Олесь, М.Вороний, В.Винниченко, О.Кобилянська, М.Рильський, 
П.Тичина, М.Семенкота ін. На поч. Першої світової війни журнал був заборонений. 

Г. Геращенко (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ (УХО; з 1930 - Українська католицька організація) - 
українське суспільно-релігійне товариство. У серпні 1925 за ініціативою ректора духовної семінарії 
Т.Галущинського створено Тимчасовий організаційний комітет, який провів організаційні заходи із 
заснування у грудні 1925 УХО. Одночасно створено керівний орган товариства, який з листопада 1927 
називався Центральний Комітет. З січня 1926 виходив неофіційний друкований орган товариства - газета 
“Нова зоря” (гол. редактор - Т.Галущинський; з січня 1928 - О.Назарук). УХО ставила за мету поглиблення, 
підтримку і захист католицького світогляду як у релігійно-церковних, так і в політичних, суспільних, 
культурних та економічних справах, боротьбу з лібералізмом та атеїстичним комунізмом. Значний вплив на 
спрямування діяльності УХО мав станіславський єпископ Г.Хомишин, який надавав фінансову підтримку 
“Новій зорі” та заснованій у 1927 газеті “Правда”. Наприкін. 1927 - на поч. 1928 до Центрального Комітету 
УХО було кооптовано ряд відомих громадсько-політичних діячів, зокрема О.Назарука, В.Охримовича, 
С.Томашівського, які виробили статут та ідейно-політичну платформу організації. Проте товариство не 
стало вагомим чинником українського релігійного та суспільного життя. Після того, як у 1930 на базі УХО 
заснували Українську католицьку народну партію, товариство практично припинило свою діяльність. 
Головою проводу товариства у 1925-30 був Т.Галущинський. 

М. Швагуляк (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (УХДП) - політична партія в Україні. Створена на 
основі Українського християнсько-демократичного фронту. У жовтні 1989 УХДФ, що виник у січні 1989, 
перейменував себе в УХДП. 21-22.4.1990 відбувся установчий з'їзд партії. Головою УХДП обрано В.Січка, 
затверджено програму і статут партії. У листопаді 1991 партія зареєстрована Міністерством юстиції України. 
На момент реєстрації налічувала у своїх рядах бл. 7 тис. членів. Партія виступала за досягнення “повної 
політичної незалежності України, ліквідації існуючої колоніальної структури, виведення іноземних військ”. 
Перед III з'їздом УХДП (квітень 1992) частина членів партії на чолі з В.Журавським провела роботу із 
створення нової організаційної структури, яка у червні 1992 оформилася в Християнсько-демократичну 
партію України. У лютому 1993 УХДП перереєстрована Мін'юстом України. У кін. жовтня 1995 у Львові 
проходив IV з'їзд УХДП, на якому головою партії обрано О.Сергієнка, головою Секретаріату - В.Завальнюка. 
В.Січко став почесним головою партії. Найвищий орган партії - З'їзд (Конгрес). Керівним органом партії є 
Головна Рада (обирається на з'їзді), яку очолює голова партії. Більшість первинних організацій партії 
знаходиться у західних областях України. В галузі економіки УХДП виступає за стимулювання урядом 
окремих напрямів промисловості, пріоритет екології над економікою та за ліквідацію колгоспів і радгоспів, 
повернення землі селянам. Основними завданнями у сфері культури і освіти УХДП вважає національне і 
культурне відродження українського народу, ліквідацію наслідків насильної русифікаторської політики і 
повернення реальних прав українській мові. УХДП зажадала від владних структур вільної пропаганди релігії 



та своїх поглядів, права на видання періодичних видань та літератури, права громадської діяльності, права 
віруючих на вищу освіту, надання рівних прав усім християнським церквам і конфесіям в Україні. У своїх 
програмних документах УХДП розробила цілу низку заходів соціального захисту населення, проблем 
селянства, економіки, екології, етики. Партія ставить своїм завданням заборонити практику смертної кари в 
будь-якій формі та практику абортів. Найвищою цінністю серед існуючих цінностей на Землі партія визнає 
людське життя. 

На березневих виборах 1998 виборчий блок "Вперед, Україно!", до складу якого увійшла УХДП, здобув 1,73 
% голосів виборців, що не дало можливості кандидатам від УХДП здобути депутатські мандати в 
багатомандатному загальнодержавному виборчому округу. 

Т. Марискевич (Львів). 

УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА (УЦР) -заснована у Києві як міська громадсько-політична організація, 
яка під впливом революційних подій перетворилася у лідера українського національно-визвольного руху. 
Після проголошення Української Народної Республіки виконувала роль вищого законодавчого державного 
органу. Ідея створення українського керівного центру виникла на поч. березня 1917 у середовищі київської 
української інтелігенції. Протягом 3-7(16-20).3.1917 у суперечках і консультаціях між представниками різних 
політичних, громадських, наукових і культурних кооперативних осередків (Товариство українських 
поступовців, Українське наукове товариство, Українське технічно-агрономічне товариство, Українське 
педагогічне товариство, українські соціал-демократи та ін.) було узгоджено рішення про створення УЦР як 
представницького органу, об'єднуючого “українські організації на спільних домаганнях: територіальної 
автономії України з державною українською мовою”. 7(20).3.1917 обрані перші керівні структури Ради, її 
президія та керівники 9 комісій. До складу президії увійшли: М.Грушевський - голова, його заступники - 
Ф.Крижанівський і Д.Дорошенко, товариші голови Д.Антонович, писар-С.Веселовський, скарбник - 
В.Коваль. До повернення у Київ М.Грушевського на переважній частині засідань, які відбувались практично 
щоденно, головував Ф.Крижанівський (після відставки 9.3.1917 Д.Дорошенка на посаду заступника голови 
15.3.1917 було запрошено В.Науменка). 9(22).3.1917 УЦР ухвалила першу відозву до українського народу, в 
якій закликала взяти активну участь у виборах до Установчих Зборів, організовуватися в політичні та 
громадські товариства, домагатись від Тимчасового уряду запровадження української мови в шкільних, 
судових та урядових закладах. Відозва засвідчила, що в перші дні свого існування УЦР не мала плану 
широкої політичної діяльності, її дії були обережними і поміркованими. Переломним моментом в історії УЦР 
стало повернення 14.3.1917 до Києва М.Грушевського, який 15.3.1917 вперше головував на засіданні Ради. 
М.Грушевський сформулював головне стратегічне завдання Центральної Ради - досягнення національно-
територіальної автономії України у складі реформованої федеративної, демократичної Російської держави. 
М.Грушевський провів значну роботу з реорганізації складу УЦР, перетворення її в загальноукраїнський 
представницький громадсько-політичний орган. Першим кроком у цьому напрямі стало переобрання УЦР у 
квітні 1917 на Всеукраїнському національному конгресі. До нового складу УЦР обрано 118 осіб, які 
репрезентували окремі українські губернії, громади Москви, Кубані, Ростова-на-Дону, політичні партії, 
громадські та культурно-освітні організації. Головою Центральної Ради обрано М.Грушевського, його 
заступниками - В.Винниченка і С.Єфремова. Всеукраїнський національний конгрес та другі загальні збори 
Ради висловилися за кооптацію нових членів до складу УЦР (зафіксовано 23.4.1917 в “Наказі Українській 
Центральній Раді”). Протягом травня-липня 1917 до УЦР включені Український генеральний військовий 
комітет, Всеукраїнські ради робітничих, селянських та військових депутатів. Влітку 1917 згідно з 
домовленістю з Тимчасовим урядом склад УЦР розширено за рахунок представників національних меншин, 
які отримали 202 місця дійсних членів УЦР та 51 кандидата, За даними мандатної комісії VI загальних зборів 
(сесії) Ради її розрахунковий склад становив 798 місць, на які обрано 643 особи. За рахунок ротації кадрів та 
наступного кооптування нових членів (у кін. 1917 до складу УЦР залучено Морську Генеральну Раду, 
обраних від України членів Всеросійських Установчих зборів, представників окремих рад) загальна кількість 
членів УЦР була значно більшою, однак і тепер вона ще не піддається точному обчисленню. 75% мандатів в 
УЦР належали українцям, решта - національним меншинам. Переважну більшість з них розділили між 
собою росіяни (14% усіх мандатів), євреї (близько 6%) та поляки (2,5%), тоді як молдовани отримали 4 
місця, німці й татари - по 3, білоруси, чехи, греки - по одному. 

Більшість у повному складі УЦР складали представники від селянства. Їм належали практично всі мандати 
Всеукраїнської ради селянських та значної частини Всеукраїнської ради військових депутатів. Другою за 
кількістю і найактивнішою соціальною групою УЦР була інтелігенція. Однак вона не являла єдиної 
соціальної сили, ділилася на окремі табори за партійними та національними ознаками. 

До складу УЦР входили представники 19 політичних партій (з них 17 називали себе соціалістичними). Крім 
українських партій, представництво у Центральній Раді мали російські, єврейські, польські політичні 
організації, які утворили у Раді власні фракції. З українських партій найбільші фракції мали Українська 
партія соціалістів-революціонерів, Українська соціал-демократична робітнича партія та Українська 
партія соціалістів-федералістів. Українські есери завдяки своєму впливу на селянство мали 
найчисельніше представництво в УЦР, проте у персональному підборі кадрів поступалися УСДРП. 
Українські соціал-демократи В.Винниченко, С.Петлюра, М.Порш, Д.Антонович, Б.Мартос, В.Садовський, 
І.Стешенко, М.Ткаченко, Л. Чикаленко складали ядро Ради і тривалий час (до січня 1918) відігравали у Раді 
провідну роль. 



З розвитком діяльності Центральної Ради ускладнювалась її структура. Згідно регламенту загальні збори 
мали збиратися не рідше ніж раз на місяць, проте відбулося лише дев'ять таких зборів (1 - 6-8.4.1917; II -22-
23.4.1917; Ill-7-9.5.1917; IV-1-3.6.1917; V - 20.6-1.7.1917; VI - 5-9.8.1917; VII -29.10-2.11.1917; VIII -12-
17.12.1917; IX- 15-25.1.1918). Загальні збори заслуховували і затверджували звіти про діяльність Комітету 
УЦР (див. Мала Рада), на їх порядок денний виносилися актуальні питання поточного моменту. Найвагоміші 
рішення і документи УЦР готувалися і ухвалювалися в Комітеті УЦР, реорганізованому 29.6.1917 у Малу 
Раду. Постановою V сесії УЦР Мала Рада отримала право “вирішення всіх негайних справ, що належать до 
компетенції Центральної Ради”. Тією ж постановою її склад збільшувався з 20 до 40 членів, поновившись 
представниками національних меншин (у січні 1918 налічувала бл. 80 членів). Склад Малої Ради 
формувався на фракційних (партійних) засадах. Кожна з політичних партій мала квоту пропорційно до своєї 
чисельності у Великій Раді. Проте усталеного, затвердженого списку членів Малої Ради не існувало. 
Побутувала практика заміни одних діячів іншими (заступниками). Функції повсякденного керівництва 
підготовчою роботою до зборів і сесій Ради, а згодом і Малої Ради, здійснювала Президія УЦР (вперше 
обрана Всеукраїнським національним конгресом у складі голови УЦР -М.Ґрушевського і двох його 
заступників - В.Винниченка та С.Єфремова). 27.6.1917 Президію доповнено чотирма товаришами Голови 
(М.Шрагом, С.Веселовським, А.Ніковським, Ф.Крижанівським) та чотирма секретарями (М.Чечелем, 
А.Постоловським Л.Чикаленком, Я.Левченком). 

15(28).6.1917 Комітет УЦР створив Генеральний секретаріат - свій виконавчий орган Ради, якому було 
доручено “завідувати справами внутрішніми, фінансовими, продовольчими, земельними, хліборобськими, 
міжнаціональними та іншими в межах України і виконувати всі постанови Центральної Ради, які цих справ 
торкаються” (див. Генеральний секретаріат УЦР-УНР). З проголошенням Української Народної Республіки 
виконував функції її уряду, а після ухвалення IV Універсалу Генеральний секретаріат реорганізований в 
Раду народних міністрів УНР. Частиною структур УЦР були чисельні комісії, які утворювалися за рішенням 
Ради на постійній чи тимчасовій основі. 

Тринадцятимісячний період діяльності УЦР поділяється на три неоднозначних етапи. Перший (від створення 
УЦР до Всеукраїнського національного конгресу) характеризувався спонтанним накопиченням сил, 
відсутністю чіткої політичної програми, спробами сформулювати головні стратегічні гасла. 

Другий етап (від Всеукраїнського національного конгресу до падіння Тимчасового уряду) засвідчив 
перетворення УЦР у провідну політичну силу в Україні, лідера українського національно-визвольного руху. 
Діяльність Центральної Ради у цей час відбувалась в умовах демократичного державного ладу і мала 
демократичний характер. Головною особливістю цього періоду була боротьба за національно-територіальну 
автономію України у складі федеративної демократичної Росії. Ця боротьба передбачала, з одного боку, 
мобілізацію сил українського суспільства, з іншого - складні політичні маневри у стосунках з петроградським 
урядом. Мобілізація мас відбувалась шляхом проведення численних всеукраїнських, губернських і повітових 
з'їздів, які розглядали питання підтримки політики УЦР, ставлення до національно-територіальної автономії, 
українізації армії, освіти, державних установ. УЦР виступила ініціатором створення губернських і повітових 
українських Рад. Центральна Рада широко практикувала апеляцію до мас через різноманітні відозви, 
заклики, декларації. Найпоказовішим з них слід визнати 1 Універсал (10.6.1917), яким УЦР закликала 
український народ “творити новий лад вільної автономії України” (див. Універсали Української Центральної 
Ради). 

Одночасно 1 Універсал став поворотним моментом у стосунках УЦР з Тимчасовим урядом. Якщо до 
проголошення Універсалу УЦР послідовно підтримувала урядовий курс та розраховувала на позитивне 
ставлення уряду до ідеї української автономії, то проголошення Універсалу означало перехід в опозицію до 
Тимчасового уряду. Тимчасовий уряд не наважився на розправу з Центральною Радою, а вислав до Києва 
повноважну делегацію у складі міністрів І.Церетелі, О.Керенського, М. Терещенка. Переговори 
завершилися компромісом, який був зафіксований у спеціальній урядовій декларації та II Універсалі 
Центральної Ради. УЦР зобов'язувалася надати представникам неукраїнської революційної демократії 
місця у Раді, що сприяло б перетворенню її з національного органу у територіально-національний. 

У подальшому стосунки між УЦР і Тимчасовим урядом визначились відходом уряду від досягнутих у Києві 
домовленостей, значним звуженням прерогатив Генерального секретаріату на території, де поширювалась 
його діяльність. Видана 4(17).8.1917 Тимчасовим урядом “Тимчасова інструкція Генеральному 
секретаріатові Тимчасового уряду” спричинила певну політичну кризу в Центральній Раді. Не наважившись 
відкинути ті невеликі легальні можливості перебрання влади в Україні, які давала урядова “Інструкція”, УЦР 
в підсумку втратила контроль за стихійним та інтенсивним розвитком революційних настроїв мас. В останні 
місяці існування Тимчасового уряду в стосунках Центральної Ради з ним зберігалася невизначеність. 

Захоплення більшовиками в кін. жовтня 1917 влади у Петрограді, падіння Тимчасового уряду створило 
принципово іншу політичну ситуацію в Україні. УЦР висловилась проти подій у Петрограді, вважаючи 
відповідальними за них уряд і більшовиків, оголосила, що “буде боротися з усякими спробами піддержки 
цього повстання на Україні”. 31.10.1917 сьома сесія УЦР ухвалила поширити владу Генерального 
секретаріату, окрім Київської, Полтавської, Чернігівської, Волинської та Подільської губерній, на Херсонську, 
Харківську, Катеринославську, Таврійську, Холмську, частково Курську і Воронезьку. На поч. листопада 1917 
влада в Україні перейшла до рук Центральної Ради. 7(20).11.1917 УЦР III Універсалом проголосила про 



створення Української Народної Республіки у складі федеративної Росії. Розпочався третій і останній етап 
історії Центральної Ради. В основі його лежала державотворча діяльність, спрямована на побудову 
демократичних засад влади, повне унезалежнення України. УЦР ухвалила низку законів - Конституцію УНР, 
запроваджено власну грошову систему, затверджено герб, гімн УНР, українській мові надано статусу 
державної. 

Державотворча діяльність наштовхувалась на ряд перешкод, головними серед яких з кін. 1917 стали 
більшовицька агресія проти України, незавершеність Першої світової війни 1914-18, падіння авторитету 
влади і держави. В таких умовах Центральній Раді довелося вести війну з більшовиками і одночасно вести 
мирні переговори з представниками Четверного Союзу в Бересті, а після підписання мирного договору 
27.1(9.2).1918 звернутися до німців та австрійців за військовою допомогою (див. Берестейський мир 1918). 

Звільнивши з допомогою іноземних військ територію України від більшовиків, УЦР потрапила у залежність 
від німецького та австрійського військового командування. Спроби діячів Ради продовжувати 
ліводемократичний курс, накреслений III і IV Універсалами, викликали невдоволення і роздратування 
окупаційного командування. Воно дозволило правим консервативним силам здійснити 29.4.1918 державний 
переворот. “Грамотою до всього українського народу”, підписаною П.Скоропадським, УЦР була розпущена, 
а видані нею закони скасовані. 

Діяльність Центральної Ради в часі була нетривалою, але її історичне значення виходить далеко за 
хронологічні рамки існування. Історія УЦР не належить якійсь одній політичній течії, це велике надбання 
українського народу, історичне явище, з яким пов'язуються глобальні процеси консолідації української нації, 
відновлення української державності, надання національній державі демократичних, парламентських форм. 

В. Верстюк (Київ). 

“УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО” у Кракові та Львові - єдине офіційно дозволене німецькою окупаційною 
владою українське видавництво в Генеральній губернії. Засноване 27.12.1939 у Кракові. Одержало 
монопольне право на видання українських книжок і преси. Ініціатором створення і організатором 
видавництва виступила група української інтелігенції на чолі з проф. В.Кубійовичем. Було тісно пов'язане з 
Українським центральним комітетом, члени якого очолювали видавництво. Незмінним головою Надзірної 
ради “У.в.” був В.Кубійович, директорами - Є.Пеленський (до кін. травня 1940), І.Зелінський та І.Коцур (до 
червня 1941), І. Зелінський (до літа 1944), О.Тарнавський (з літа 1944). У липні 1941 у Львові утворилося 
самостійне видавництво під такою ж назвою, яке спочатку співпрацювало з краківським, а в грудні 1941 
об'єдналося з ним на правах філії. Відділом “У.в.” у Львові керував М.Матчак, відділом у Кракові - І.Федів. 
Дирекція “У.в.” перебувала у Кракові. Постійними співпрацівниками книжкового відділу у Львові були 
В.Сімович, С.Гординський, Ю.Стефаник, Д.Штикало, І.Крип'якевич, З.Храпливий та ін. Вся друкована 
продукція “У.в.”, особливо газети та журнали, підлягала суворій цензурі окупаційної влади. Основну частину 
продукції видавництва (крім періодики) складали шкільні підручники (букварі, читанки, посібники з 
арифметики), навчальні посібники, методична література для вчителів і вихователів дитячих садків, збірки 
народних пісень, казок тощо. Великим досягненням видавництва в умовах окупаційного режиму став випуск 
кількох десятків літературно-художніх видань, розрахованих здебільшого на масового читача. Серед них-
повні видання творів В.Стефаника, Л.Мартовича (у 3-х томах), окремі твори Т.Шевченка, І.Франка, 
І.Вишенського, П.Куліша, М.Коцюбинського, Г.Квітки-Основ'яненка, Ю.Опільського, С.Руданського, 
Ю.Федьковича та ін. У 1942-43 у Львові під редакцією С.Гординського видана низка творів представників 
“розстріляного відродження” 1930 років О.Близька, М.Зорова, М.Хвильового, В.Підмогильного, М.Куліша та 
ін., які були мало відомі у західноукраїнських землях. Видавництво опублікувало чимало оригінальних праць 
з вітчизняної історії, краєзнавства, географії, книгознавства та ін. областей гуманітарних знань, зокрема 
монографії Я.Пастернака (“Старий Галич. Археологічно-історичні досліди у 1850-1943 рр.”), О.Степанів 
(“Сучасний Львів”), М.Кордуби (“Історія Холмщини і Підляшшя”) та ін. Однак багато творів, зокрема з історії 
України, цензура відкинула. Із періодичних видань у видавництві виходили газети: щоденник “Краківські 
вісті” (виходив у Кракові 1940-44, ред. М.Хом'як) та однойменний тижневик (1940-44, ред. Я.Заремба), 
тижневик “Холмська земля” (регіональне видання тижневика “Краківські вісті”); журнали: щомісячники для 
дітей “Малі друзі”, юнацтва “Дорога”, літературно-мистецький щомісячник “Ілюстровані вісті” (з поч. 1942 
замість нього виходив щомісячник “Наші дні”). Періодика “У.в.” намагалась подавати максимум інформації 
(хоч і сильно цензурованої) про життя українського населення у тогочасній Україні та за її межами, 
виступала ефективним інструментом виявлення і формування громадської думки та національної 
самосвідомості українців на окупованих територіях. Усього в “У.в.” вийшло 1416 номерів щоденника 
“Краківські вісті” (загальним тиражем 18 млн примірників), 204 номери тижневика “Краківські вісті” (32,4 млн), 
81 - “Холмської землі” (800 тис.), 50 - журналу “Малі друзі” (1,0 млн), 38 - “Дороги” (300 тис.), 20 -
“Ілюстрованих вістей” (100 тис.), 25 - “Наших днів” (1,3 млн). У видавництві друкувалися численні листівки, 
портрети (святих, українських історичних діячів, зокрема Б.Хмельницького, І.Мазепи, Т.Шевченка, І.Франка), 
картини, географічні карти, календарі. Основним тереном збуту продукції “У.в,” була Генеральна губернія, 
частково - Німеччина. Весь прибуток видавництва йшов на культурні цілі. У квітні 1944 припинило діяльність 
Львівське, а восени 1944-Краківське відділення “У.в.” У серпні 1944 видавництво відкрило свою філію у Відні, 
куди було перенесено львівський відділ “У.в.”. На поч. жовтня 1944 з Кракова перенесено до Відня також 
редакцію щоденника і тижневика “Краківські вісті”. Останній номер щоденника вийшов на австрійській землі 
4,4.1945. У квітні 1945 “У.в.” остаточно припинило свою діяльність. 



О. Луцький (Львів). 

УКРАЇНСЬКЕ ВИЗВОЛЬНЕ ВІЙСЬКО (УВВ) - загальна назва частини українських національних збройних 
формувань, що у 1943—45 діяли на боці німецької армії. Попередниками і основою УВВ були сформовані з 
українців східні відділи при німецькій армії, відомі як підрозділи т. зв. гіві (“добровільних помічників”; від нім. 
Hiwi - Hilfswilligen), що діяли у складі вермахту з осені 1941. Військовослужбовці загонів “гіві” (переважно 
колишні солдати і офіцери Червоної армії) були задіяні як обслуговуючий персонал вермахту та як охоронці 
об'єктів військового значення. З часом “гіві” залучили до боротьби проти радянських партизанів на території 
України та Білорусі. Протягом 1942 при німецькій армії було утворено 74 українських батальйони “гіві”. 
18.12.1942 командування вермахту і керівництво міністерства окупованих східних територій визнало 
необхідним створення при німецькій армії національних збройних формувань із східних народів для 
боротьби на боці Третього райху проти Радянського Союзу. У лютому 1943 вирішено, що сформовані з 
українців збройні відділи візьмуть назву “Українське визвольне військо - УВВ”. Ідею створення УВВ 
підтримали лідери уряду УНР в екзилі та ОУН, очолюваної А.Мельником. У травні 1943 у Берліні вийшов 
друком перший номер щотижневого ілюстрованого органу УВВ - “Український доброволець”. До серпня 1943 
на території райхскомісаріату “Україна” і прилеглих до нього земель проведено акцію набору добровольців 
до УВВ, внаслідок якої створено кілька мобільних військових частин. У серпні 1943 за розпорядженням 
А.Гітлера формування УВВ призупинилось і було поновлене лише через кілька місяців. У грудні 1943 
створено штаб УВВ, який очолив полковник Петро Крижанівський. До складу штабу УВВ увійшло кілька 
відділів (пропагандистський, військового навчання, підготовки офіцерських кадрів тощо). Наприкін. січня 
1944 під тиском німецьких органів безпеки штаб був розпущений. Структура підрозділів УВВ повторювала 
структуру Армії УНР. До складу УВВ входили полки, курені (за кількістю особового складу наближались до 
батальйонів), сотні, чоти і рої. У січні 1944 до складу УВВ увійшов Український легіон самооборони під 
командуванням колишнього полковника Володимира Герасименка, що в 1943 діяв на території Волині. На 
поч. 1944 частина бійців-українців східних батальйонів була примусово зачислена до Російської визвольної 
армії (РОА) генерала А.Власова, що діяла у складі німецьких військ. Внаслідок численних протестів 
більшість українських підрозділів (але не всі українці) весною 1944 були виведені з РОА й реорганізовані в 
УВВ. За весь час свого існування підрозділи УВВ налічували близько 75 тис. бійців. УВВ діяло переважно в 
Україні, Білорусі, а також на Західному фронті (один із підрозділів УВВ - ім. І.Богуна перейшов на бік 
французького руху Опору). В оперативному відношенні формування УВВ підпорядковувалися командуванню 
німецької армії. Бійці УВВ користувалися зброєю й носили уніформу радянського або німецького 
виробництва, без будь-яких знаків - за винятком синьо-жовтих нарукавних емблем з літерами “УВВ” і 
тризубів на кокардах шапок. Весною 1944 затверджено текст присяги військовослужбовців УВВ. Кожен 
присягав “обороняти Батьківщину свою-Україну від усіх ворогів її”. У польському місті Лодзі створено школу 
офіцерських кадрів УВВ. Єдиного центру бойової підготовки особового складу УВВ не існувало. 
Побоюючись самовільних дій військовослужбовців української національності, командування німецької армії 
не дозволило на зосередження в єдине ціле підрозділів УВВ, які постійно перебували при різних частинах 
вермахту й тим самим виконували роль лише допоміжних частин у системі збройних сил Третього райху. У 
березні 1945 УВВ увійшло до складу Української національної армії. Із закінченням Другої світової війни 
частина колишніх вояків УВВ опинилась у таборах для переміщених осіб у Західній Німеччині, інші були 
насильно вивезені в глиб північних областей СРСР, де відбували 15-20-річне ув'язнення у концтаборах за 
співробітництво з німецькою армією. 17.9.1955 указом Президії Верховної Ради СРСР особи, засуджені за 
службу в німецькій армії та спеціальних формувань при ній (у т. ч. й ті, хто перебував на той час за 
кордоном), були амністовані. 

А. Бопяновськцй (Львів). 

УКРАЇНСЬКЕ ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО - див. Вільне козацтво. 

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРАВЛІННЯ - коаліційний крайовий уряд, сформований після проголошення у 
Львові 30.6.1941 Акта відновлення Української держави. Створений за ініціативою та активною участю ОУН-
Р під проводом С.Бандери. УДП було сформоване з представників різних політичних сил на засіданні 
Національних зборів у Львові 30.6.1941. Національні збори, в силу неможливості проведення у тогочасних 
умовах загальнонародних виборів, були скликані місцевою мережею ОУН-Р. У них взяло участь понад сто 
представників української громадськості як зі Львова, так і з ін. регіонів України, серед яких - єпископ 
Й.Сліпий, о. Іван Гриньох та ін. Головував на зборах Я.Стецько. Національні збори підтримали рішення 
ОУН-Р про відновлення української державності та заходи з організації українського державно-політичного 
життя. Збори схвалили створення УДП на чолі з Я.Стецьком (отримав повноваження призначати та 
звільняти його членів). Хоча німецька окупаційна влада 4.7.1941 заборонила проголошення Акта 
відновлення державності, в Галичині продовжувалося створення органів місцевого самоврядування, які 
визнавали УДП. На 5.7.1941 склад УДП був таким: Я.Стецько - Голова і керівник міністерства соціальних 
реформ (член ОУН-Р); М.Панчишин - перший заступник Голови і керівник міністерства здоров'я 
(безпартійний, депутат Верховної Ради СРСР); О.Барвінський-державний секретар у міністерстві здоров'я 
(безпартійний); Л.Ребет - другий заступник Голови (член ОУН-Р); В.Петрів - міністр оборони (УСРП); 
Р.Шухевич і О.Гасин - заступники міністра оборони (ОУН-Р); В.Лисий - міністр внутрішніх справ (УСРП); 
К.Паньківський - заступник міністра внутрішніх справ (УСРП); М.Лебедь - міністр державної безпеки (ОУН-Р); 
В.Стахів - міністр закордонних справ (член ОУН); О.Марітчак - заступник міністра закордонних справ 



(УНДО); Юліян Федусевич - міністр справедливості (безпартійний); Богдан Дзерович - заступник міністра 
справедливості (безпартійний); Дмитро Яців і Роман Ільницький-державні секретарі міністерства народного 
господарства (ОУН-Р); Євген Храпливий - міністр сільського господарства (УНДО); Ілярій Ольховий - міністр 
фінансів (безпартійний); Андрій Пясецький - міністр лісництва (ФНЄ); Володимир Радзикевич - міністр освіти 
та віровизнань (безпартійний); Олександр Гай-Головко - міністр інформації і пропаганди (безпартійний); 
Й.Позичанюк і Я.Старух (ОУН-Р)-державні секретарі міністерства інформації і пропаганди; І.Климів-міністр 
політичної координації (ОУН); Н.Мороз - міністр пошти 1 телеграфу (безпартійний); Михайло Росляк - 
начальник президіальної канцелярії (УСРП). Перед УДП стояли завдання організації системи державного 
управління, що охоплювала б усі українські землі; керівництво господарським та культурно-освітнім життям; 
формування української армії та міліції. Однак УДП не вдалося реалізувати поставлених завдань, оскільки 
незабаром розпочалися репресії з боку німецької окупаційної влади. 12.7.1941 німецька поліція 
заарештувала голову УДП Я.Стецька та ряд ін. членів уряду, зокрема Р.Ільницького, В.Стахіва. Ще раніше 
7.7.1941 було заарештовано керівника ОУН-Р С.Бандеру. 

Після припинення функціонування УДП інтереси українського населення перед німецькою окупаційною 
владою представляла Рада сеньйорів (створена 6.7.1941, гол. К.Левицький), яку невдовзі перетворили на 
Українську Національну Раду. Протягом тривалого часу німецьке керівництво постійно домагалося від 
С.Бандери та Я.Стецька відкликання Акта від 30.6.1941, але так і не змогло добитися бажаних результатів. 
Значення Акта від 30.6.1941 та сформованого на його основі УДП полягало у політико-правовому 
закріпленні прагнення українського народу до державної самостійності. Саме тому, будучи ініціативою ОУН-
Р, Акт підтримали ряд ін. українських політичних сил та ієрархи українських церков - митрополит УГКЦ 
А.Шептицький (пастирський лист “До українського народу” від 1.7.1941) і майбутній митрополит УАПЦ 
Полікарп (архіпастирське послання “До всіх українців, сущих на Волині” від 10.7.1941). Заборона діяльності 
УДП та арешт його членів переконливо показали вороже ставлення гітлерівської Німеччини до української 
державності, що сприяло розгортанню національно-визвольного руху на окупованих нацистами землях 
України, створенню Української повстанської армії та утвердженню ідеї розрахунку лише на власні сили в 
боротьбі за національне визволення. 

Т. Андрусяк (Львів). 

УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО-незалежна асоціація українських істориків діаспори (США, 
Канада, країни Європи, Австралія) та України. Виникло поза Україною в березні 1965 р. за ініціативою 
Любомира Винара, Олександра Оглоблина, Наталі Полонської-Василенко та інших науковців з числа членів 
УВАН та НТШ, університетських професорів, членів редколегії журналу “Український історик”. Метою 
створення УІТ було поєднання зусиль істориків-фахівців та прихильників української історії в діаспорі заради 
збереження кращих традицій національної історіографії, виявлення та вивчення джерельних матеріалів з 
історії України в зарубіжних архівах та бібліотеках, спростування фальсифікацій історії України в радянських 
та зарубіжних дослідженнях, а також для видання друкованого органу-журналу “Український історик”. До 
видатних історичних дат УІТ ініціювало численні наукові конференції істориків та громадські заходи в 
діаспорі, а з кінця 1990 років здійснює такі серійні видання: “Історичні монографії”, “Історичні студії”, 
“Грушевськіана”, “Мемуаристика”, “Українські вчені” та інші. За три роки десятиліття своєї діяльності УІТ 
видало більше 80 окремих книжок українською та англійською мовами, в т. ч. перший “Атлас історії України”. 
З початком 1990-х років УІТ поширило свою діяльність в Україні: його осередки діють у Києві, Львові, 
Острозі, Дніпропетровську, Черкасах. В діяльності УІТ від самого початку значне місце посідає 
грушевськознавство як окрема міждисциплінарна ділянка наукового українознавства. УІТ співпрацює в 
цьому напрямі з науковими, музейними установами, університетами і науковими бібліотеками України. 
Товариство очолює Л.Винар. 

Л. Сакада (Київ). 

УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ОБ'ЄДНАННЯ (УНО) - політична організація, заснована 19.9.1922. у м. Хотячеві 
Володимирського повіту Волинської губ. Програму партії прийнято 26.9.1922 у Луцьку. Згідно з програмою, 
УНО виступало за об'єднання всіх верств українського народу, що стояли на грунті самостійної України. 
Керівний орган - Управу партії очолював Іван Горемика-Купчинський (заст. - Іван Волошин, секретар - 
Микола Юфімюк). У 1925 активна діяльність УНО припинилася. 

Я. Серкіз (Львів). 

УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО в Києві - громадське наукове товариство академічного типу. 
Засноване у кін. 1906 за ініціативою М.Грушевського і групи київських громадівців за зразком Наукового 
товариства ім. Т.Шевченка з метою організації та розвитку української науки і пропаганди її здобутків 
серед широкого загалу. Головою УНТ став М.Грушевський, секретарем І.Стешенко. Фінансову основу для 
діяльності товарства склали членські внески і пожертвування меценатів (зокрема В.Симиренка). УНТ мало 
три секції (історичну, філологічну і математично-природничу) та дві комісії (медичну і статистичну). Членами 
УНТ були В.Антонович, К.Мельник-Антонович, М.Біляшівський, М.Василенко, Ф.Вовк, Б.Грінченко, 
І.Джиджора,В.Дурдуківський, П.Житецький, І.Каманін та ін. Видавало наукові праці (29 томів обсягом 350 
друк.арк. у 1907-17), влаштовувало публічні засідання з науковими доповідями в приміщенні Українського 
клубу в Києві. Було опубліковано 18 тт. “Записок УНТ”, в яких друкувались переважно праці історичної та 
філологічної секцій, “Збірники” праць математично-природничої секції та медичної комісії. У 1914 і 1917 



вийшли два томи квартальника “Україна” (у 1915-16 у Москві видруковано 2 т. “Українського наукового 
журналу”). УНТ не увійшло до створеної 1918 Української академії наук. У 1921 було адміністративним 
порядком включене до Всеукраїнської Академії Наук, де його секції ще певний час зберігали свою 
автономність, а згодом стали секціями відповідних відділів ВУАН. УНТ мало значні заслуги в пропаганді 
української науки і культури. 

Л. Зашкільняк (Львів). 

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ (УНДО) - найбільша українська політична 
партія міжвоєнного періоду, що діяла в Галичині в 1925-39. Ідейно стояла на програмних засадах 
Української національно-трудової партії (до 1919- Українська національно-демократична партія). 
Установчий з'їзд, що відбувся 11.7.1925, прийняв політичну платформу партії. Програму 1 статут УНДО 
ухвалено на другому з'їзді, що проходив у Львові 19-20.11.1925. Програма нової партії майже не 
відрізнялася від програми УНДП і базувалася на ідеології соборності й державності. Ставилося завдання 
створити в майбутньому самостійну Українську державу. У зверненні ЦК УНДО до населення вказувалося, 
що “партія не може дати своєї апробати (офіційного схвалення. -Авт.) на існуючий на радянській Україні 
переходовий диктаторський режим і однокласовий устрій, однак визнає радянську Україну поважним і 
далекосяжним етапом державності українського народу та вірить, що під напором свідомих українських мас 
та своєрідна державна організація завершиться здійсненням універсальних змагань української нації”. На 
міжнародній арені УНДО вело боротьбу проти легалізації чужоземного панування, а в сеймі й сенаті - за 
виконання Польщею її міжнародних і конституційних зобов'язань. Найвищим органом УНДО був т. зв. 
Народний з'їзд (скликався раз на два роки), який обирав Центральний (Народний) Комітет; на місцях 
обиралися повітові народні комітети, у селян - мужі довір'я. УНДО являло собою не стільки політичну 
організацію, скільки широкий національний рух без точної реєстрації своїх членів, членських внесків (за 
винятком Львова), але з досить строгою партійною дисципліною і взаємною лояльністю між керівництвом 
організації та місцевими осередками. Під впливом УНДО перебували великі господарські, культурно-освітні 
та спортивні організації: Ревізійний союз українських кооператорів (3261 кооператив і 448 239 членів), 
Центросоюз, “Дністер”, “Просвіта” (бл. 100 тис. членів), “Сокіл” (380 гуртків), “Луг” (520 гуртків), “Рідна 
школа” (1075 гуртків, 43 тис. членів), Союз українок (25 тис. членів) та найбільша галицька щоденна газета 
“Діло”. З 1925 офіційним органом партії став тижневик “Свобода” (ред. М.Струтинський і О.Кузьма). Навколо 
УНДО було об'єднано майже 3/4 громадських активістів Галичини. У другій пол. 1920 років об'єднання 
поширило свій вплив і на Волинь. У 1928 УНДО брало участь у виборах до польського парламенту і здобуло 
26 мандатів до сейму (із 40 всіх українських) і 9 до сенату (з 11 ). У 1930 в умовах пацифікації (тоді польська 
влада заарештувала 19 послів від УНДО, обраних у 1928) - 17 (з ЗО), 1935 і 1938-23. В обох законодавчих 
палатах польського парламенту партія мала свої клуби, а в президії сейму і сенату - представництва. 
Керівництво УНДО, намагаючись нормалізувати українсько-польські відносини, пішло на укладення 
компромісної угоди з польським урядом. Політика “нормалізації” викликала невдоволення серед населення і 
спричинила гостру кризу в партії. У 1935 Д.Левицький склав із себе обов'язки голови, і партію очолив 
редактор “Діла” В.Мудрий. Група на чолі з Д.Палієвим вийшла з УНДО і заснувала Фронт Національної 
Єдності. В УНДО сформувалася внутрішня опозиція, що об'єднувалася навколо “Діла” (Д. і К.Левицькі, 
І.Кедрин-Рудницький, С.Баран га ін.), і опозиція жіночої організації “Дружина княгині Ольги” на чолі з 
М.Рудницькою. Проти політичної лінії УНДО розпочали активну кампанію УСПП і ОУН. Відмова В.Мудрого 
від політики “нормалізації” дещо стабілізувала внутрішньопартійну ситуацію, але не зупинила падіння 
впливу УНДО серед українського населення Галичини та посилення авторитету ОУН і ФНЄ. У вересні 1939 
УНДО припинила своє існування. У 1947 група його членів відновила партію за кордоном і вона входила до 
складу Української Національної Ради та виконавчого органу, Державного Центру УНР. Серед провідних 
діячів партії були В.Бачинський, С.Витвицький, М.Волошин, М.Галущинський, А.Горбачевський, 
В.Загайкевич, О.Кисілевська, В.Кузьмович, С.Кузик, П.Лисяк, О.Луцький, Л.Макарушка, І.Німчук, 
Ю.Павликовський, З.Пеленський, М.Творидло, К.Троян, О.Яворський. 

Я. Серкіз (Львів). 

УКРАЇНСЬКЕ ПРАВНИЧЕ ТОВАРИСТВО в Чехії-об'єднання українських правників, учених та практиків, що 
існувало у міжвоєнний період у Празі. Створене за ініціативою науковців, зосереджене, в основному, 
навколо Українського вільного університету. Статут товариства зареєстровано 17.3.1923. Завданням 
товариства, яке мало продовжувати діяльність заснованого у Києві в період Української Народної Республіки 
Українського правничого товариства, було об'єднання українських правників для дослідження питань 
українського права, відстоювання соціальних, матеріальних та моральних інтересів українських правників у 
Чехії та сприяння встановленню тісних стосунків між українськими та чехословацькими юристами. 
Товариство виступало за створення Українського правничого інституту. Кількісний склад УПТ був невеликий 
(у 1923 -21 член, у 1928 - 32). Головою УПТ були Р.Лащенко, А.Яковлів, К.Лоський, С.Дністрянський. 
Товариство проводило наукові конференції, засідання тощо. УПТ виступило ініціатором та організатором 
Українського правничого з'їзду в Празі (4—7.10.1933). УПТ здійснювало також видавничу діяльність. 
Зокрема, видано працю проф. Р.Лащенка “Лекції з історії українського права. Литовсько-польська доба. 
Пам'ятники права” та текст короткої редакції “Руської Правди”. У 1932 змінено статут УПТ і з того часу 
засідання товариства відбувалися спільно із зборами професорів ф-ту права і суспільних наук Українського 
вільного університету. 



Т. Андрусяк (Львів). 

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ (УСО) - масова селянська організація, створена в липні 1931. 
Діяла легальне, продовжувала політичні традиції “Сельробу” (див. Українське селянсько-робітниче 
соціалістичне об'єднання). Знаходилось під впливом Комуністичної партії Західної України. Виступало за 
національне самовизначення аж до відокремлення українських земель від Речі Посполитої і встановлення 
радянського ладу. Друковані органи - газети “Боротьба”, “Праця”, з 4.10.1932 - тижневик “Народна трибуна”. 
УСО мало вплив на частину українських селян і робітників у селах і містечках Західної України. УСО 
співпрацювало з профспілками, кооперативами, товариствами “Просвіта”, “Рідна школа” та ін. громадсько-
культурними організаціями і на перших порах діяльність не виходила за рамки економічних вимог. У 
погодженні з КПЗУ організовувались антиподаткові селянські страйки, особливо на Волині, а також 
економічні акції сільськогосподарських робітників. З часом діяльність УСО набула політичного характеру і 
воно включилося у боротьбу з польським окупаційним режимом. УСО висувало ідею скликання Робітничо-
селянського конгресу Західної України. Після вбивства членом ОУН Г.Мацейком у червні 1934 у Варшаві 
польського міністра Б.Перацького польська влада розгорнула широкомасштабну акцію проти українського 
національно-визвольного руху. У перелік організацій, які підлягали розпуску, потрапило і УСО. 16.7.1934 на 
території чотирьох південно-східних воєводств Польщі - Львівського, Тернопільського, Станіславського і 
Волинського діяльність УСО заборонено. Десятки активістів УСО заарештовано і відправлено до концтабору 
в Березі Картузькій. Припинили своє існування друковані органи УСО, а також профспілки, кооперативи, 
громадсько-культурні організації, які перебували під його впливом. 

/. Пилипів, Л. Стояновська (Львів). 

УКРАЇНСЬКЕ СЕЛЯНСЬКО-РОБІТНИЧЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ (Сельроб) -українська політична 
партія радянофільського напряму, що існувала у Польщі в 1926-32. Створена 10.10.1926 на основі 
об'єднання Холмсько-Волинського селянського союзу (виник наприкін. 1923 на Волині) і партії “Народна 
воля” (заснована в 1923 у Львові). Було обрано Тимчасовий Центральний Комітет новоствореної організації, 
який очолили лівий москвофіл К.Вальницький та український соціаліст Павло Васильчук. З поч. існуваня 
Сельроб керувалося настановами Комуністичної партії Західної України. Через Сельроб, як легальну 
організацію, комуністи вели агітацію серед селянства, висували своїх кандидатів на виборах. Головним 
завданням у програмі Сельробу визначалася боротьба за соціалізм, очолювати яку повинен робітничий клас 
у союзі з трудовим селянством. Проте внутрішні суперечності в середині КПЗУ, інспірований ЦК КП(б)У 
розкол у партії негативно позначились і на діяльності Сельробу. Восени 1927 з ЦК партії вийшла частина 
колишніх членів “Народної волі” (К.Вальницький, М.Заяць, К.Пелехатий) і створила організацію Сельроб-
Лівиця, яка підтримувала політичну лінію Й.Сталіна й Л.Кагановича. Сельроб (Сельроб-Правиця) стояв на 
позиції українських націонал-комуністів, виступав проти більшовицької національної політики в УСРР, 
домагався наповнення радянської української державності реальним змістом. У 1928 обидва крила 
налічували бл. 10 тис. членів. На виборах 1928 до польського сейму Сельроб-Лівиця здобула 2 мандати, а 
Сельроб (Сельроб-Правиця)-4. У березні 1928 під керівництвом ЦК КПЗУ було створено ініціативний комітет 
для відновлення єдності Сельробу. У травні 1928 відбулося об'єднання розколених груп під назвою 
Українська селянсько-робітнича соціалістична єдність (Сельроб-Єдність) і прийнято Декларацію єдності. 
Сельроб-Єдність стояла на позиціях КП(б)У. Частина діячів Сельроб-Правиці перейшла до українських 
національних партій. Остаточну консолідацію організації закріплено на III з'їзді Сельробу, який відбувся в 
лютому 1930. Керівні органи -Центральний Комітет і Головний Секретаріат. Друковані органи - газети 
“Сельроб”, “Воля народу”, “Наше слово”, “Нове життя”, журнал “Сяйво”. Провідними діячами Сельробу були 
О.Букшований, К.Вальницький, М.Голінатий, Д.Грицай, І.Довганик, М.Заєць, Ф.Кульницький, С.Маківка, 
П.Остафійчук, К.Пелехатий, М.Хімчин та ін. Найбільший вплив Сельроб мав серед населення Волині і 
Холмщини. 15.9.1932 польська влада заборонила діяльність партії та закрила її видання. 

Н. Шевченко (Львів). 

“УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО” - українське видавництво в Берліні (1921-26). Засновник, директор і редактор - 
З.Кузеля. З 1921 до 1923 видавало газети прогетьманського спрямування та ряд інших видань. Зокрема, 
часопис “Літопис політики і письменства” (1923-24) та “Бібліотеку “У.с.”” (1921-26). При видавництві діяли 
курси заочної освіти для української еміграції, редакція підтримувала зв'язки з Галичиною. “Бібліотека “У.с.” 
нараховувала понад 50 книг, серед яких фундаментальні видання: антологія української поезії “Золоті 
струни”, монографія про О.Архипенка у 4-х томах, словник Б.Грінченка, праця Д.Дорошенка “Слов'янський 
світ” та ряд ін. видань, які поповнили скарбницю українського друкарства. 

А. Середяк (Львів). 

“УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО” - назва ряду часописів та газет, що виходили у різний час в Галичині та за її 
межами. 1) Щоденна львівська газета, що видавалася в 1915-18 як орган Українського Комітету. Редакція 
відображала політичні позиції більшості у Загальній Українській Раді (ред. Ф.Федорців та С.Чарнецький). 
31916 видання перейшло у власність о. Тита Войнаровського-Столобута. З цього часу “Ус.” (ред. - 
С.Чарнецький, С.Голубович) відстоювало погляди опозиції в ЗУР, яку очолював Є.Петрушевич. 2) Газета 
гетьманського спрямування, що в 1921-23 видавалася у Берліні. Виходила з різною періодичністю (щоденно, 
щотижня) за редакцією З.Кузелі та Д.Дорошенка. 3) Щотижнева газета української еміграції в Аргентині 
націоналістичного спрямування, орган товариства “Просвіта”. Стоїть на позиціях ОУН С.Бандери. Виходить 



у Буенос-Айресі з 1928. Редактори: Г.Голіян, М.Данилишин та ін. 4) Українська суспільно-політична газета, 
що виходила в Яворові в 1929-39 (двічі на тиждень, зі 938 - щомісячно). Редактори: Є.Яворівський, 
С.Харамбура. 5) Щотижнева газета Українського народного союзу в Парижі, неофіційний орган Проводу 
ОУН А.Мельника. Заснована в 1933. З 1939 видає Перша українська друкарня у Франції. У 1941-48 часопис 
не видавався. З газетою співпрацювали О.Опьжич, Є.Онацький, Д.Андріевський, М.Сціборський, 
М.Капустянський та ін. Часопис намагався розкрити панораму українського визвольного руху, згуртувати 
українську молодь поза Україною. У 1960-70 роках підтримував дисидентський рух в Україні. Редакторами 
газети були: О.Бойків (1933-34), В.Мартинець (1934-40), О.Штуль-Жданович (1948-77), М.Стиранка (1977-
92). З лютого 1992 видається у Києві. В 1967 у Першій українській друкарні вийшли книга В.Чорновола “Лихо 
з розуму” та “Український вісник” (№ 1-8), ряд художніх та історичних творів. 6) Суспільно-політичний 
часопис національно-демократичного напряму, що виходив в Ужгороді з 1932 до 1938. Видавав і редагував 
М.Бращайко. Часопис видавав літературний додаток “Слово”. Серед співробітників: В.Бірчак, І.Роман, 
о.К.Феделеш. 7) Щоденна українська газета, що видавалася у період німецької окупації. Виходила з осені 
1941 в Житомирі, пізніше - в Києві (з додатком “Література і мистецтво”). Редагувалася членами ОУН-М 
(І.Рогач, П.Олійник, О.Чемеринський), які за національно-самостійницьке спрямування часопису були 
розстріляні німцями. 8) Газета, що в 1941-42 виходила у Станіславі. Редактор Д.Греголинський. З червня 
1942 заборонена німецькою владою. 9) Щотижневий часопис радянофільського напряму, що виходив у 
Вінніпегу з 1943 до 1965. Редактори - М.Шатульський, М.Гринчишин. У 1965 “У.с.” об'єдналося з газетою 
“Українське життя”, що виходила в Торонто. 

А. Середяк (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ ВИСОКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. М.ДРАГОМАНОВА(УВПІ)-український вищий 
педагогічний навчальний заклад, заснований 7.7.1923 Українським громадським комітетом у Празі. Перші 
роки УВПІ функціонував як дворічний навчальний заклад, що повністю підпорядковувався Українському 
громадському комітетові. Тільки в 1926-27 навч. роках завершилося остаточне формування інституту як 
самостійного вищого навчального закладу. УВПІ ставив перед собою завдання готувати вчителів для 
українських середніх шкіл, а також організаторів шкільництва й народної освіти. Спочатку інститут складався 
з трьох відділів: літературно-історичного з двома підвідділами (мови і літератури та історії й суспільних 
наук); природничо-географічного та фізико-математичного (були об'єднані в математично-природничий). У 
1924 відкрито музично-педагогічний відділ з двома підвідділами: вокальним та інструментальним. В УВПІ 
засновано 39 кафедр, при деяких ф-тах утворено спеціальні кабінети та лабораторії. Навчання в УВПІ було 
безплатним. За весь період функціонування в УВПІ працювало 92 викладачі. Серед них - проф. 
А.Артимович (мовознавство), В.Барвінський (теорія музики і композиції), Л.БІлецький (історія української 
літератури), В.Гармашів (біологія і гігієна), І.Горбачевський (хімія), Д.Дорошенко (історія України), 
О.Ейхельман (правознавство), С.Рудницький (географія), С.Русова (педагогіка), В.Сімович (українська 
мова), Д.Чижевський (філософія), С.Шелухин (правознавство), В.Щербаківський (археологія) та ін. 
Професорсько-викладацький склад УВПІ проводив значну наукову і літературно-видавничу діяльність. Для 
видання навчальних посібників та підручників було створено спеціальне видавниче товариство “Сіяч”. УВПІ 
видавав наукові збірники, зокрема в 1933 вийшов “Драгоманівський збірник”, у якому вміщено 15 статей про 
М.Драгоманова. При УВПІ діяв цілий ряд наукових інституцій - Товариство ім. Григорія Сковороди (1924; з 
1925-Науково-педагогічне товариство), Біологічне товариство (1928; згодом - Математично-природниче 
товариство) та ін. За весь час існування УВПІ повний курс прослухали 178 студентів, докторський ступінь 
отримали 31. Значна частина випускників працювала у Закарпатті. У 1933 УВПІ припинив своє існування 
через відсутність коштів. Ректорами УВПІ були професор Л.Білецький (1923-26), професор В.Сімович (1926-
30), професор В.Гармашів (1930-33). 

Т. Андрусяк (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛУБ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА П.ПОЛУБОТКА -українська військова організація, 
заснована 16(29).3.1917 на військовій нараді представників київського гарнізону. 18(31).3.1917 на засіданні 
Клубу затверджено Статут, який розробив М.Міхновський. Згідно зі статутом, головною метою організації 
було визнано згуртування всіх військовиків, лікарів, військових урядовців (українців за національністю) для 
створення української армії та для продовження боротьби “за повну свободу України”. Справами клубу 
керувала Рада, що складалася з 24 членів і 12 кандидатів. Очолював Раду М.Міхновський. Клуб відкривав 
свої філії на фронтах і по всій Україні. Перед місцевими осередками ставилося завдання сприяти зростанню 
національної свідомості шляхом розповсюдження брошур, часописів та відозв із закликом до військовиків-
українців об'єднуватися в окремі національні громади та встановлювати зв'язок із організацією. У травні 
1917 за участю клубу сформовано Перший український козачий полк ім. гетьмана Богдана Хмельницького 
на чолі з штабс-капітаном Д.Путником-Гребенюком. Під впливом членів організації відбувалася українізація 
й ін. військових частин. Члени клубу М.Міхновський та В.Павелко брали участь у підготовці Полуботківців 
виступу 1917, внаслідок якого планувалося захопити владу в Києві і змусити Українську Центральну Раду 
проголосити незалежність України. 

Г. Кривоший (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УВУ) - перший вищий навчальний заклад і наукова установа 
української еміграції за кордоном. Заснований у Відні з ініціативи Союзу українських журналістів (В.Кушнір, 



О.Олесь), Товариства прихильників освіти (С.Дністрянський) і Українського соціологічного інституту 
(М.Грушевський). Під час заснування УВУ виявилися розбіжності у поглядах на його структуру між 
О.Колессою (традиційний університет) та М.Грушевським (народний університет), внаслідок чого останній 
відійшов від організаційних справ. Офіційне відкриття УВУ відбулося в Будинку інженерів і архітекторів у 
Відні 17.1.1921. Спочатку в УВУ було 90 слухачів, 12 професорів та три доценти. Після поразки українських 
національно-визвольних змагань 1917-21 осередком політичної еміграції стала Прага, куди, за згодою 
міністерства шкільництва і просвіти Чехословаччини, переніс свою роботу УВУ. Урочисте відкриття ун-ту 
відбулося 23.10.1921. Адміністрація УВУ розмістилася у приміщеннях посольства Західно-Української 
Народної Республіки, а навчальний процес відбувався в аудиторіях та кабінетах Кардового ун-ту. 
Передбачалося також паралельне навчання студентів у ін. вищих навчальних закладах. Мовою викладання 
прийнято українську, хоча окремі предмети могли читатися іноземними мовами. У “празький” період 
функціонування УВУ діяли філософський (з історико-філологічним та природничим відділами) та правничий 
(юридичний) ф-ти. Ротація керівництва навчального закладу відбувалася щороку. У період 1921-45 
ректорами УВУ були О.Колесса (1921-22, 1925-28, 1935-37, 1943-44), С.Дністрянський (1922-23), 
І.Горбачевський (1923-24, 1931-35), Ф.Щербина (1924-25), Д.Антонович (1928-30,1937-38), А.Яковлів (1930-
31, 1944-45), О.Мицюк (1938-39, 1940-41), І.Борковський (1939-10,1941-43), А.Волошин (1945). Деканами 
філософського ф-ту були С.Дністрянський, Д.Дорошенко, О.Колесса, А.Артимович, В.Біднов, Д.Антонович, 
В.Щербаківський, Б.Матюшенко, Ф.Слю-саренко; правничий ф-т очолювали Ф.Щербина, О.Ейхельман, 
Р.Лащенко, В.Старосольський, К.Лоський, С.Шелухин, О.Андрієвський. Щорічний набір студентів до УВУ 
становив 325 чол.: 221 на філософський ф-т, 104-на правничий. Найбільша кількість викладачів - 46 (з них 
ЗО професорів) працювала в 1933/34 н. р. У 1920-30 роках викладачами УВУ були науковці світового рівня: 
О.Андрієвський, Д.Антонович, А.Артимович, В.Біднов, Л.БІлецький, І.Борковський, С.Бородаєвський, 
І.Горбачевський, С.Дністрянський, Д.Дорошенко, О.Ейхельман, О.Колесса, Д.Коропатницький, 
Б.Крупницький, В.Кубійович, З.Кузеля, Р.Лащенко, В.Липинський, М.Лозинський, І.Мірчук, О.Лотоцький, 
О.Орлов, Я.Пастернак, С.Рудницький, Ю.Русов, Ф.Слюсаренко, Р.СмальСтоцький, В.Старосольський, 
Д.Чижевський, О.Шульгін, С.Шелухин, В.Щербаківський, Л.Шрамченко, Ф.Щербина, А.Яковлів та ін. Вони 
читали й публікували курси історії та географії України, української історіографії та джерелознавства, історії 
українського права, церкви, мистецтва, етнології, археології, української мови та літератури, філософії, 
педагогіки. Лише у перше десятиліття видавничий відділ УВУ випустив 27 томів наукових праць, окремі з 
яких увійшли до “золотого фонду” української науки. Викладачі УВУ представляли українську науку на 
міжнародних та регіональних з'їздах, конференціях, симпозіумах, підтримували зв'язки з українськими 
(зокрема, Науковим товариством ім. Т.Шевченка) та зарубіжними науковими товариствами, обиралися 
членами Всеукраїнської академії наук, почесними членами іноземних АН, ун-тів та ін-тів. Вони працювали в 
ун-тах Праги, Подебрад, Варшави, Львова, міст США. УВУ мав право надавати звання почесних докторів. 
До їх числа увійшли письменники О.Олесь, О.Кобилянська, Б.Лепкий, В.Стефаник, композитори О.Кошиць, 
В.Барвінський, громадські та наукові діячі І.Горбачевський, О.Колесса, А.Волошин та ін. У перше десятиліття 
свого існування УВУ надав ступінь доктора філософії або права 109 особам. 

У міжвоєнні роки УВУ працював у складних умовах. У 1922 зменшилася сума субсидіювання ун-ту, що 
поставила його на грань закриття. Завдяки заходам ректора І.Горбачевського вдалося частково подолати 
труднощі й продовжити діяльність навчального закладу. На перешкоді повноцінного функціонування УВУ 
стало також зовнішньополітичне зближення Чехословаччини з СРСР та Польщею, внаслідок чого зменшено 
права української політичної еміграції у країні. У зв'язку з проголошенням автономної Карпатської України 
(1938) керівництво УВУ прийняло рішення про перенесення його роботи до Хусту, але угорська окупація 
Закарпаття перекреслила ці плани. Подальший поділ Чехословаччини і утворення протекторату Чехії і 
Моравії позначилося на становищі УВУ. Його підпорядковано ректору Кардового унту, змінено статут і 
учбову програму, а викладачів піддано суворій перевірці про “арійське” походження. Нездійсненною 
залишилася спроба перенести роботу УВУ до Ужгорода у 1942. Остаточного розгрому ун-т зазнав після 
вступу Червоної армії до Праги у травні 1945. Більшість викладачів та студентів встигла виїхати на Захід, 
проте частина викладацького складу на чолі з о.А.Волошином, що залишилася в місті, була репресована, 
майно й архів УВУ конфіскували радянські окупаційні органи влади або ж були розграбовані 
“колекціонерами”. За ініціативою В.Щербаківського, до якого приєдналася група науковців з Історичного 
наукового інституту з Берліна на чолі з І.Мірчуком, діяльність УВУ було відновлено восени 1945 в Мюнхені. 
До його розбудови долучилося молодше покоління українських дослідників, що емігрувало за кордон, 
уникаючи репресій радянської влади. Навчальний процес в УВУ відновився вже у 1946/47 н. р. Наступного 
року в ун-ті навчалось 493 студенти, а навчальний процес забезпечували 44 професори, 16 доцентів, 18 
викладачів та асистентів. Діяльність ун-ту стала можливою завдяки фінансовій підтримці Конгрегації для 
Східної Церкви Апостольського Престолу (єп. І.Бучко став куратором УВУ) та фонду “Українського 
видавництва” у Кракові. Проте і в перші повоєнні роки матеріальне становище ун-ту залишалося непевним, 
особливо після проведення у Західній Німеччині грошової реформи (1948). У 1949 в УВУ навчалося 272 
студенти, в 1950 - 137, у 1956 стаціонарні заняття були припинені. У перше повоєнне десятиліття в ун-ті 
видано 206 докторських і 103 магістерських дипломи. 16.9.1950 баварський федеральний уряд надав УВУ 
статус приватного ун-ту з академічними правами. 

У 1950 роках значне скорочення навчального процесу УВУ компенсовував широкою видавничою діяльністю. 
З 1957 почали виходити “Наукові записки”, курси лекцій, розширився обсяг заочного навчання студентів. У 



цей час УВУ налагодив відносини із зарубіжними науковими установами, осередками українознавства у 
США, Канаді, Франції. Становище УВУ поліпшилося після заснування Товариства сприяння українській науці 
(1962), що дало можливість у 1965 відновити навчальний процес. Розпочали роботу також курси 
українознавства, сходознавства, англомовні курси, що навчали слухачів у зимовий та літній періоди. 
Педагогічний колектив зріс з 56 чол. у 1965 до 84 у 1981. На пожертвування митрополита Й.Сліпого у 1974 
УВУ придбав велике приміщення для аудиторій, кабінетів та бібліотеки. Щорічно ун-тет проводив наукові 
конференції, відзначав ювілеї видатних українських діячів, роковини української державності, організовував 
мистецькі виставки. З 1981 при УВУ почав роботу Інститут досліду національних проблем. У 1966-81 
докторські дипломи отримали 98 випускників, 36 - магістерські. У післявоєнні десятиліття ректорами УВУ 
були В.Щербаківський, І.Мірчук, Ю.Панейко, М.Васильїв, О.Кульчицький, В.Орелецький, Ю. Бойко, В.Янів. У 
післявоєнний період в ун-ті плідно працювали видатні українські історики Д.Дорошенко, О.Оглоблин, 
Н.Полонська-Василенко; географи С.Рудницький, В.Кубійович; філологи С.Смаль-Стоцький, О.Колесса, 
Ю.Шевельов, Я.Рудницький, О.Горбач; філософи Д.Чижевський, І.Мірчук, О.Кульчицький, В.Янів; етнографи 
З.Кузеля, В.Петров; історики мистецтва Д.Антонович, В.Залозецький; історики церкви В.БІднов, М.Чубатий, 
О.Лотоцький; правники С.Дністрянський, А.Яковлів, В.Панейко; економісти В.Тимошенко, О.Мицюк, 
Є.Гловінський. 

Протягом всього часу свого існування УВУ намагався активно впливати на наукове та суспільно-політичне 
життя в Україні. Позбавлені можливості легальної співпраці, його співробітники несли слово правди про 
Україну, її історію та культуру через друковані органи, радіо. З їхньою допомогою друкувалися твори 
“шістдесятників”. Реальні можливості співпраці з українськими науковими установами та навчальними 
закладами стали можливі лише після проголошення незалежності України. Розпочалися обміни науковими 
делегаціями, стажування українських істориків в УВУ, проведення спільних заходів. Науковці УВУ брали 
участь у роботі 1-111 Конгресів україністів, наукових конференціях, проведених в Україні. Докторські та 
магістерські дипломи ун-ту отримали молоді українські вчені. Нині УВУ зберігає значення важливого 
осередку інтелектуального життя українців у Німеччині та світі. 

О. Мазур (Львів). 

“УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК” - нелегальний суспільно-політичний часопис. Виходив від січня 1970 до березня 
1972(вип. 1-6) у Львові. Засновник, автор, редактор і видавець -В'ячеслав Чорновіл. У вступному слові 
“Завдання “Українського вісника””, яке відкривало усі шість випусків, декларувалося, що видання 
подаватиме об'єктивну інформацію про порушення свободи слова та прав, гарантованих Конституцією 
СРСР, про судові й позасудові репресії, факти шовінізму й українофобії, становище українських політв'язнів, 
про акції протесту, а також друкуватиме твори самвидаву. У підготовці журналу брали участь Ярослав 
Кендзьор, Михайло Косів, Валентин Мороз, Юрій Шухевич, Микола Плахотнюк, Ніна Строката, Надія 
Світлична, Василь Стус, Атена Пашко. Умови для конспіративного друку часопису забезпечувала Олена 
Антонів, друкували журнал Людмила Шереметьева (випуски 1-4), В.Чорновіл та Я.Кендзьор. Кур'єрами та 
розповсюджувачами були Стефанія Гулик, Ганна Садовська. Сприяли розповсюдженню журналу Зіновія 
Франко, Ярослав Дашкевич, Валентина Чорновіл. Студентка КДУ з Чехословаччини Анна Коцур вивозила 
журнал у Пряшів, звідти Павло Мурашко передавав “У.в.” на Захід. Журнал передруковували видавництво 
“Смолоскип” ім. В.Симоненка (США), видавництво “Сучасність” (Мюнхен), Українська видавнича спілка у 
Лондоні та ін. До української та світової громадськості публікації журналу доносило радіо “Свобода”. В 
Україні випуски “У.в.” поширювалися самвидавом. За довідкою Львівського УКДБ, “журнал друкувався на 
друкарських машинках, а потім шляхом розмноження перших примірників розповсюджувався серед різних 
осіб” машинописом, ксероксуванням та фотоспособом. У багатьох містах “У.в.” мав своїх кореспондентів та 
розповсюджувачів. За розпорядженням В.Чорновола, заарештованого у січні 1972, видання журналу було 
припинене. На сторінках “У.в.” публікувалися документи про політичні репресії та дисидентський рух кін. 
1960 - поч. 1970-х років, публіцистичні статті, листи протесту та літературні твори, авторами яких були 
В.Симоненко, В.Стус, І.Світличний, В.Романюк, В.Чорновіл, І.Дзюба, С.Караванський та ін. Зважаючи на 
великий авторитет позацензурного часопису, в Україні здійснено кілька спроб продовжити його випуск. У 
1972 намагалися поновити видання журналу в Києві Євген Пронюк, Василь Овсієнко, Василь Лісовий та Іван 
Гайдук, але появі журналу завадили арешти. У 1974 Степан Хмара з Червонограда (Львівська обл.) спільно 
з київськими журналістами Олесем Шевченком та Віталієм Шевченком видали свій “У.в.” під числом 7-8 (у 
1975 опублікований за кордоном). Кілька чисел журналу під назвою “У.в.” видала Українська 
загальнонародна організація. Після звільнення з ув'язнення В.Чорновіл разом з Михайлом Горинем, Павлом 
Скочком, Василем Барладяну у серпні 1987 відновив видання “У.в.” як першого в Україні опозиційного до 
влади легального літературно-художнього та суспільно-політичного часопису (до березня 1989 вийшли 7-14 
випуски). Від випуску 11 (січень 1988) журнал був органом Української гельсінської групи, згодом - органом 
Української гельсінської спілки. Поліграфічним способом його тиражувало Закордонне представництво УГС 
(Нью-Йорк). З 5.12.1987 почали виходити щомісячні експрес-випуски “У.в.”, з 11.7.1988 - листки прес-служби 
УГС (по 2-3 на тиждень) і невдовзі випуск “У.в.” було припинено. 

Ю. Зайцев (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАРІАТ (Військовий комітет)-таємна військова 
організація, створена у вересні 1918 для підготовки збройного повстання у Львові і встановлення української 
влади в Галичині. Складався з старшин-українців, які служили в австрійській армії та Легіоні українських 



січових стрільців. З жовтня 1918 головою УГВК став сотник УСС Д.Вітовський. До складу комітету входили 
сотник О.Кузьма, підхорунжий Д.Паліїв, поручники П.Бубела, Л.Огоновський, І.Рудницький та ін. Члени 
комітету розробили план Листопадового повстання 1918. 31.10.1918 перейменований в Українську 
Генеральну команду. У зв'язку з організацією регулярних військ генеральна команда 8.11.1918 була 
реформована у Начальну команду, згодом - Начальна команда Української Галицької Армії. 

І. Підкова (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КОМІТЕТ - найвища військова установа в Україні у травні-
листопаді 1917. Створений у травні 1917 на 1 Всеукраїнському військовому з'їзді для керівництва 
українським військовим рухом. До першого складу УГВК увійшли: В.Винниченко, С.Петлюра, ген. М.Іванів, 
полк. І.Луценко, полк. О.Пилькевич, полк. В.Павленко, пполк. Ю.Капкан, пполк. В.Поплавко, пор. 
А.Чернявський, пор. М.Міхновський, хор. А.Певний, хор. В.Потішко, хор. М.Полоз, хор. Ф.Селецький, 
військовий урядовець І.Горемика-Крупчинський, солдати С.Граждан і Д.Ровинський, матрос С.Письменний. 
У червні 1917 до складу УГВК кооптовано: ген. Л.Кондратовича, полк. О.Жуковського, пполк. Матяшевича, 
пполк. О.Сливинського, сотн. С.Білецького, сотн. Г.Глібовського, пор. В.Кедровського, пор. М.Левицького, 
пор. П.Скрипчинського, солдата С. Колоса. Головою Комітету обрано С.Петлюру, заст. голови - 
В.Кедровського, секретарем - С.Колоса. Керівним органом Комітету була президія, до складу якої входило 5 
членів. УГВК поділявся на відділи: агітаційно-освітній та організаційний, із редакційно-видавничим 
підвідділом (гол. Д.Ровенський); інспекторський (М.Іванів), мобілізаційний та військової комунікації 
(В.Кедровський), військово-інженерний (М.Шумицький), санітарно-медичний (Д.Одрина), юрисконсультський 
(М.Левицький), відділ вишколу (В.Поплавко), канцелярія (С.Колос), комендатура комітету та організація 
Вільного Козацтва (А.Певний), комісія спеціальних служб (Л.Кондратович). Комітет мав своїх представників 
при Головному штабі у Петербурзі (О.Пилькевич), при Генеральному штабі у Петербурзі (О.Жуковський), 
при міністрі військових справ у Петербурзі (М.Полоз) та при штабі Півд.-Зах. фронту (П.Скрипчинський). 
Питаннями, пов'язаними з військово-морським флотом, займався С.Письменний. Після проголошення 
Українською Центральною Радою III Універсалу (див. Універсали УЦР) реорганізований у Генеральне 
секретарство військових справ. Генеральним секретарем призначено С.Петлюру, його товаришем - 
В.Кедровського. У січні 1918 Генеральне секретарство було перетворено на Міністерство військових справ. 

/. Підкова (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ШТАБ - вищий орган управління Збройними Силами УНР. 
Створений у листопаді 1917. Складався з наступних відділів: організаційний - нач. сотн. О.Данченко; зв'язку 
- нач. полк. Козьма; артилерійський - нач. підполк. Пащенко; постачання - нач. підполк. Матіяшевич; 
військового шкільництва - нач. ген. М.Омелянович-Павленко; загальний - нач. підполк. Пономаревський. 
Начальник штабу - ген. Б.Бобровський. У березні 1918 проведено реорганізацію штабу, який очолив полк. 
О.Сливинський. Створено два відділи: перше генерал-квартирмейстерство (нач. ген. Дроздовський), яке 
керувало оперативною діяльністю армії, і друге генерал-квартирмейстерство (нач. полк. М.Какурін), що 
займалося організацією армії. Функції УГВШ зводились, в основному, до організації війська і підготовки 
військових резервів. Безпосередньо оперативне керівництво армійськими підрозділами на фронті 
здійснював Штаб Армії УНР. 

/. Підкова (Львів). 

“УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК” - журнал Українського історичного товариства. Заснований у 1963 р. Л.Винаром 
у США як науково-інформаційне видання української національної історіографії, що базується на історичній 
схемі і науковій періодизації історії України М.Грушевського. Підтримуючи розвиток української історичної 
науки поза межами України, “У.і.” сприяв збереженню національної свідомості українців і був спрямований 
проти фальсифікацій історичного минулого українського народу радянською історико-партійною наукою. 

Перші числа “У.і.” вийшли у 1963-64 рр. у формі історичного бюлетеню Історичної комісії “Зарево” 
Української вільної академії наук у США. За ініціативою співробітників журналу О.Оглоблина, Н.Полонської-
Василенко. Л.Винара та інш. в березні 1965 р. було засновано Українське історичне товариство (УІТ), 
офіційним друкованим органом якого став “У.і.”. Від 1985 р. “У.і.” єжурналом історії та українознавства, 
матеріали якого представляють близько 50 тематичних рубрик. Журнал є основним виданням у царині 
грушевськознавства. На сторінках “У.і.” з'явилося більше ста статей і документальних публікацій про життя, 
діяльність та наукову спадщину М.Грушевського. Журнал виходив іноді тематичними ювілейними 
збірниками, які було присвячено М.Грушевському (1966, 1984, 1991, 1996), В.Антоновичу (1984), О.Кандибі-
Ольжичу (1984), 50-літтю Української національної революції (1967), 100-літтю поселення українців у Канаді 
(1991), ювілеям УІТ (1985, 1995) та ін. 

Із зміною історичної ситуації з 1990 р. до співпраці в “У.і.” було запрошено багатьох науковців України, а 
співредактором журналу став М.Брайчевський. “У.і.” тепер спільно видають науковці України і діаспори, в 
ньому широко представлено джерельні публікації, тематичні розвідки, біобібліографічні матеріали та 
наукову хроніку. 

У 1960-1970 рр. “У.і.” друкувався у Мюнхені, тепер виходить у США, у 1993 р. частину тиражу віддруковано у 
Києві. Виходить як щоквартальник, але переважно поєднаними числами. Всього за 1963-96 рр. вийшло 131 
число журналу (33 томи у 50 книгах). Розповсюджується в Європі, Америці та Австралії, а з кінця 80-х рр. і в 



Україні. За ініціативою УІТ, за сприяння Національної комісії з питань повернення культурних цінностей в 
Україну, комплекти “У.і.” в 1997 р. було ввезено в Україну і передано до багатьох наукових бібліотек. Є 
покажчик змісту “У.і.” за 1963-92 рр. (К.,1993). Видання продовжується, незмінним головним редактором “У.і.” 
є Любомир Винар. 

Л. Сакада (Київ). 

“УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ” (“УІЖ”) — науковий часопис, орган Інституту історії України та 
Інституту національних відносин і політології Національної Академії наук України. Виходить у Києві з липня 
1957 (у 1960-80 роках раз на місяць; у 1990-ті роки - раз на два місяці). До 1997 вийшло понад 410 номерів 
журналу. Автори публікацій - відомі фахівці з проблем історії України та всесвітньої історії. Серед них не 
лише відомі дослідники з України, а й вчені з-за кордону, зокрема зі США, Канади, Франції, Німеччини, 
Великої Британії, Чехії, Словакії, Болгарії, Польщі, Росії, Білорусі та ін. Часопис велику увагу приділяє 
проблемам історії України, всесвітньої історії, а також питанням змісту і методики викладання історії в 
навчальних закладах країни. Матеріали, що публікуються у журналі в останні роки, подаються в контексті 
нового осмислення історії українського народу. Наукові статті та документальні матеріали переважно 
висвітлюють ті сторінки історії, які тривалий час з ідеологічних міркувань розглядались поверхово, 
замовчувалися або свідомо перекручувалися. У журналі друкуються дискусійні матеріали, обговорення яких 
допоможе визначити більш точні концептуальні лінії у висвітленні цілих напрямів історії України. Журнал має 
постійні розділи: статті, повідомлення, замітки на допомогу вчителеві історії, огляд джерел та літератури, 
хроніка, інформація тощо. “УЇЖ” розповсюджується у більш як 70 країнах світу. Редакція часопису 
знаходиться у Києві. Головними редакторами журналу у різний час були: Ф.Шевченко (1957-67,1968-72), 
К.Дубина (1967), П.Калиниченко (1972-79), О.Кондуфор (1979-88), М.Коваль (з 1988). 

П. Панченко (Київ). 

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ СОЮЗ - суспільно-політична організація у Галичині в 1930-х роках. 
Заснована в січні 1931 у Львові з ініціативи митрополита А.Шептицького в умовах поглиблення 
диференціації в українському суспільно-політичному житті, зокрема, у внутрішньоцерковних відносинах та 
спробах деяких ієрархів створити окрему католицьку політичну організацію (див. Українська католицька 
народна партія). Ставив за мету забезпечення католицькій вірі та моралі належного місця в суспільному 
житті, посилення впливу Церкви на національний рух, сприяння консолідації українського суспільства на 
основі християнських принципів, поборювання матеріалістичного світогляду. В політичному плані УКС був 
тісно зв'язаний з УНДО, об'єднуючи у керівних органах та осередках значну частину членів партії і творячи 
свого роду консервативну надбудову. У ставленні до організованого українського націоналізму УКС займав 
гнучку позицію: засуджуючи екстремізм у тактиці ОУН, зокрема її терористичні методи, разом з тим вбачав у 
націоналістичних переконаннях молоді прояви високого патріотизму і виступав за порозуміння з нею та 
залучення її на свій бік. УКС стояв на ґрунті легальності щодо польської держави, ставлячи своїм завданням 
сприяти здобуттю для українського народу широких політичних прав, сприятливих умов для розвитку освіти 
та культури, підвищення його добробуту. Обстоюючи точку зору про канонічність справедливого 
загальнодержавного розв'язання українського питання в Польщі, керівництво УКС поставилося критично до 
угоди між міністерством внутрішніх справ Польщі та проводом УНДО у 1935, розцінивши її як спробу 
польської адміністрації поглибити розкол в українському суспільстві (див. “Нормалізація”) і підтримало 
консолідаційні зусилля українських партій та організацій Галичини напередодні Другої світової війни, 
здійснювані на противагу політиці “нормалізації” (див. Контактний комітет). У 1935 уряд обмежив сферу 
діяльності УКС лише Львівською архієпархією. Наприкін. 1935 союз нараховував 416 організаційних 
комітетів, 261 гурток і окружні ради в повітових осередках. Перший голова УКС - В.Дашкевич, з 1932 -
З.Лукавецький. З березня 1931 УКС видавав тижневик “Мета” (ред. В. Кузьмович і М.Гнатишак), а також 
додаток “Христос - наша сила” і літературно-науковий щомісячник “Дзвони” (1931-39, гол. ред. колегії 
Й.Сліпий). 

М. Швагуляк (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ КРАЙОВИЙ КОМІТЕТ (УКК) у Львові - українська легальна громадська установа у Галичині, 
яка представляла інтереси українського населення перед німецькою окупаційної владою. Створений у 
серпні 1941. Спершу діяльність УКК скеровувалась Українською Національною Радою у Львові, але 
поступово УКК став діяти незалежно від неї. Протягом усього існування УКК його керівником був 
К.Паньківський (заст. М.Добрянський-Демкович). Свої дії координував з Українським Центральним 
Комітетом у Кракові. Для ефективної діяльності УКК протягом вересня-грудня 1941 у структурі комітету 
були створені підрозділи: організаційний, фінансовий, юридичний, суспільної опіки, господарський, шкільний, 
опіки над полоненими та ін., ав округах Галичини - філіали УКК. Головним завданням, яке ставив перед 
собою УКК, був захист українського населення від зловживань окупаційної адміністрації і терору німецьких 
карально-поліційних органів. УКК спрямовував свої зусилля на нормалізацію суспільного життя українського 
населення галицьких земель. Структури УКК надавали соціальну допомогу українському населенню та 
здійснювали заходи щодо запобігання відновлення польських впливів у регіоні. Так, завдяки старанням УКК 
восени 1941 на території Галичини відновлено діяльність більшості українських шкіл, проведено допомогову 
акцію для підтримки найбільш соціальне незахищених мешканців, організовано сотні громадських і шкільних 
кухонь, налагоджено безпосередню допомогу військовополоненим-українцям Червоної армії, що потрапили 



у німецький полон влітку 1941. Згідно з розпорядженням головного відділу у справах населення і опіки 
Генеральної губернії від 15.1.1942 УКК з 1.3.1942 втратив свою автономність та назву і став філіалом УЦК у 
Кракові. 

А. Боляновський (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕГІОН САМООБОРОНИ (Волинський легіон, 31-й батальйон СД)-українське військове 
формування у складі німецької армії у роки Другої світової війни 1939-45. Утворився за ініціативою 
Волинського обласного Проводу ОУН-М у вересні 1943 як військова частина, призначена для боротьби з 
польськими боївками, радянськими партизанами та Українською повстанською армією. Основну масу бійців 
УЛС становили члени ОУН-М, а також прихильники Т.Боровця та Фронту української революції В УЛС 
влилося чимало колишніх політичних в'язнів, випущених із німецьких тюрем згідно з домовленістю між ОУН-
М та шефом поліції Волині й Поділля д-ром Піцом. Спочатку командував УЛС полк. В.Герасименко (“Тур”), у 
серпні-вересні 1944 - полк. П.Дяченко (“Квітка”). Військовий штаб очолював поручник М.Солтис (“Черкас”). 
УЛС складався з трьох бойових і однієї господарської сотні (командири - сотники “Нечай”, М.Карковець, 
Ю.Макух та О.Гуня). Загальна кількість бійців-бл. 500. При УЛС створено підстаршинську, а з літа 1944 - 
старшинську школи. Представниками німецького командування при УЛС були капітан О.Асмус, а після його 
загибелі влітку 1944 - майор В.Бігельмаєр. УЛС діяв на Волині, згодом - на Холмщині (Грубешів, Новий 
Сонч, Криниця, Бохня, Тарговіце, Клай). Восени 1944 М.Солтиса було заарештовано німцями і, ймовірно, 
страчено. УЛС під командуванням П.Дяченка взяв участь у придушенні Варшавського повстання 1944. У 
жовтні 1944 УЛС переведено в Моравію, а наприкін. 1944 - у Югославію для боротьби з партизанськими 
загонами Й.Броз Тіто. Після невдалої спроби 11.3.1945 значної частини бійців УЛС перейти на бік 
партизанських формувань четників ген. Д.Міхайловіча батальйон було розформовано і приєднано до дивізії 
“Галичина”. 

К. Бондаренко (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ у Варшаві - науково-дослідна установа, що діяла в 1930-39 у Польщі. 
Створена зусиллями діячів екзильного уряду УНР при міністерстві віровизнань і освіти. Рішення про 
організацію УНІ схвалене Радою Міністрів Польської Республіки 7.2.1930. На інститут покладались обов'язки 
вивчення господарського життя, культури та історії українського народу, підготовки українських науково-
педагогічних кадрів для вищих шкіл, публікації документів і наукових розвідок. Статут УНІ написаний його 
першим директором О.Лотоцьким. Керівним органом інституту була Наукова колегія (О.Лотоцький - 
директор, керівник кафедр історії, права і духовних течій, Р.Смаль-Стоцький- секретар, керівник кафедри 
філології; члени колегії Б.Лепкий, керівник кафедри історії літератури, В.Садовський, керівник кафедри 
економічних наук). Інститут очолювали О.Лотоцький (1930-38) і А.Яковлів (1938-39). В інституті діяли три 
відділи: українського господарського і громадського життя; української політичної історії та історії культури; 
історії церкви. Після реорганізації у 1932 у складі відділів були створені кафедри: теорії права і духовних 
течій (О.Лотоцький), філології (Р.Смаль-Стоцький), історії літератури (Б.Лепкий), економічних наук 
(В.Садовський). Діловодство вів Є.Гловінський. Співробітники поділялись за зразком академічних установ на 
звичайних і надзвичайних; останні не були штатними, а отримували дотації і стипендії на проведення 
дослідницьких та видавничих завдань. Звичайними або надзвичайними (пізніше - почесними) членами були 
Д.Дорошенко, В.Біднов, К.Мацієвич, С.Наріжний, Б.Крупницький, Б.Іваницький, І.Кабачків, М.Кордуба, 
В.Кубійович, Є.Мапанюк,Л.Чикапенко, П.Шандрук, І.Шовгенів, П.Зайцев та ін. Наукова діяльність велась у 
рамках комісій і семінарів; існували комісії - історико-літературна, правнича, перекладу св. Письма та 
богослужбових книг (голова-Діонісій, Архієпископ Варшавський і Митрополит Польщі, заст. голови - 
О.Лотоцький), дослідження історії українського руху (голова О.Лотоцький), польсько-українських стосунків 
(голова - М.Хандельсман); семінари - економічний, філологічний, шевченкознавства. До співпраці з УНІ були 
також залучені українські вчені-емігранти з ін. європейських країн. Співробітниками інституту були також 
польські дослідники - Л.Василевський, С.Слонський, В.Томкевич, О.Халецький, М.Хандельсман, 
Г.Яблонський та ін. УНІ розгорнув широку науково-видавничу діяльність, видавав 13 серій “Праць”, котрі 
включали документальні матеріали, мемуари, переклади, наукові розвідки. Статистична серія (зокрема, 
Т.Олесевич “Статистичні таблиці українського населення СРСР за переписом 1926”, 1930 та ін.), економічна 
серія (Є.Гловінський, К.Мацієвич, В.Садовський “Сучасні проблеми економіки України”, 1931 та ін.), 
філологічна серія (Р.Смаль-Стоцький “Українська мова в Совітській Україні”, 1936 та ін.), правнича серія 
(О.Лотоцький “Українські джерела церковного права”, 1931; А.Яковлів “Українсько-московські договори в 
XVII-XVIII ст.”, 1934 та ін.), серія мемуарів (спогади О.Лотоцького, Л.Василевського, М.Галина та ін.), 
історична серія (“Діярій гетьмана Пилипа Орлика”, 1936; О.Доценко “Зимовий похід Армії УНР”, 1932; 
Б.Крупницький “Гетьман Пилип Орлик”, 1938: “Українсько-московська війна 1920”, 1930 та ін.), історично-
літературна серія (Р.Смаль-Стоцький “Т.Шевченко. Інтерпретації”, 1935), серія підручників (Д.Дорошенко 
“Нарис історії України”, 1932-33), філософська серія (Д.Чижевський “Філософія Г.С.Сковороди”, 1934), 
педагогічна серія (С.Сірополко “Народна освіта в Совєтській Україні”, 1934), серія досліджень українського 
руху (“Архів М.Драгоманова і листування Київської старої громади з М.Драгомановим”, 1938), серія праць з 
досліджень над польсько-українським питанням (праці Л.Василевського, С.Кучинського, М.Хандельсмана), 
серія перекладів Святого Письма та богослужбових книг (літургія св. Іоанна Златоустого, 1936 та ін.). У 1932 
УНІ розпочав повне академічне видання творів Т.Шевченка (за ред. П.Зайцева). Вийшло 13 із запланованих 
16 томів. За неповних 10 років існування інститут підготував та надрукував понад 70 томів документів і 



досліджень. Бібліотека інституту (завідувач - Є.Гловінський), сформована на основі обміну виданнями з 
українськими, польськими та зарубіжними науковими інституціями, стала осередком “Україніки” у Варшаві, в 
1939 нараховувала бл. 10 000 одиниць наукових друків. На поч. Другої світової війни 1939-45 інститут 
припинив свою діяльність. 

Л. Зашкільняк, О. Павпишин (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СОЮЗ (УНС) - координаційний осередок українських політичних партій, 
професійних та культурних організацій, опозиційних до правління гетьмана П.Скоропадського. 
Організований на поч. серпня 1918 на основі Українського національно-державного союзу після виходу 
Української демократично-хліборобської партії і вступу до нього лівих українських партій. Включав 
Українську соціал-демократичну робітничу партію, Українську партію самостійників-соціалістів, 
Українську партію соціалістів-федералістів, Українську трудову партію, Українську партію соціалістів-
революціонерів, Селянську спілку, Всеукраїнський союз земств, Союз залізничників, Поштово-телеграфний 
союз, Лікарську спілку, “Просвіту” тощо. УНС виступав за встановлення самостійної демократичної 
української республіки; проголосив, що відстоюватиме відновлення в Україні законної влади, відповідальної 
перед парламентом, та прийняття демократичного виборчого закону. Головою УНС був А.Ніковський, а з 
18.9.1918 - В.Винниченко. Створив філії у Вінниці, Полтаві, Кременчуці, Одесі, Кам'янці-Подільському. УНС, 
вибірково співпрацюючи з гетьманськими установами, вів політику на повалення гетьманської влади і 
відновлення Української Народної Республіки. Лідер УНС В.Винниченко підтримував контакти з 
керівництвом більшовицької делегації (Х.Раковський, Д.Мануїльський) на мирних переговорах з Українською 
Державою у Києві, намагаючись домовитися про допомогу в боротьбі проти гетьманської влади. 5.10.1918 
делегація УНС (В.Винниченко, А.Ніковський і Ф.Швець), зустрівшись з гетьманом П.Скоропадським, 
висловила погляд Союзу на внутрішню і зовнішню політику уряду, вказала на необхідність проведення 
аграрної реформи (ліквідувати великого землевласника, наділити землею трудове селянство) та 
вироблення демократичного виборчого законодавства і запропонувала реорганізувати кабінет міністрів 
шляхом включення до його складу представників УНС. В умовах політичної кризи П.Скоропадський 
погодився сформувати новий уряд з участю представників УНС. 24.10.1918 до складу реформованого 
кабінету міністрів (голова - Ф.Лизогуб) ввійшли п'ять міністрів, запропонованих УНС,-А.В'язлов, В.Леонтович, 
О.Лотоцький, М.Славінський, П.Стебницький. Проте компромісний склад нового уряду (гетьман був 
змушений рахуватися і з силами, що виступали за об'єднання України з білогвардійськими силами Росії в 
боротьбі проти більшовиків) не влаштовував лідерів УНС і вони продовжували підготовку повстання проти 
гетьманської влади. Після того, як більшість членів уряду проголосувала за заборону проведення 
Українського національного конгресу (за задумом керівництва союзу, як “народоправний орган” мав відіграти 
головну роль у “легітимному” поваленні Гетьманату), з уряду вийшли міністри, делеговані УНС. 14.11.1918 
П.Скоропадський утворив новий уряд на чолі з С.Гербелем і видав “Грамоту”, в якій оголосив про вступ 
України у федеративний зв'язок з майбутньою небільшовицькою Росією. У ніч з 13 на 14.11.1918 на 
засіданні УНС було створено Директорію УНР, яка оголосила повстання проти влади гетьманського режиму 
з метою відновлення Української Народної Республіки. Після падіння гетьманського уряду УНС очолював 
М.Шаповал (14.11.1918-січень 1919). 

Г. Кривоший (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФРОНТ (УНФ) - підпільна організація націоналістичноі орієнтації. 
Створена у жовтні 1964 вчителем історії Кропивницької восьмирічної школи (Долинського р-ну Івано-
Франківської обл.) Дмитром Квецком та З.Красівським. Складалася з кількох законспірованих груп. На 
Львівщині їх очолювали Іван Губка та Мирослав Мелень. Івано-Франківською групою керував Д.Квецко. 
Наприкін. 1964 член УНФ Михайло Дяк встановив зв'язок з існуючою самостійно з 1961 Українською 
загальнонародною організацією, очолюваною Миколою Крайником. Остання також прийняла назву 
Український національний фронт (умовно - УНФ-2). Члени УНФ підготували проекти організаційних 
документів - “Програмові вимоги”, “Статутові принципи” і “Тактика УНФ”, що мали бути затверджені на з'їзді 
організації влітку 1967. На поч. 1967 налічувала близько 150 членів. Групу прихильників УНФ, яка 
налічувала 18 осіб, створив Ярослав Лесів у Кіровоградській обл. УНФ видавав ідейно-теоретичний 
машинописний журнал “Воля і Батьківщина” (у 1964-66 вийшло 16 чисел), в якому друкувалися програмні 
документи організації, позацензурні твори дисидентів, різноманітні звернення тощо. 

Метою УНФ було створення самостійної демократичної Української держави; ідейною основою - український 
націоналізм, соціальною базою - вся нація, у т. ч. як учасники попередніх етапів національно-визвольних 
змагань, так і прозрілі комуністи. Документи УНФ констатували колоніальний статус України та фіктивність її 
суверенітету; цілеспрямовану русифікацію та нищення історичної пам'яті українців; безперспективність 
радянської економічної системи; фіктивність виборів представницьких органів влади; панування КПРС у всіх 
сферах суспільного життя, перетворення її верхівки в привілейовану касту; утвердження в суспільстві 
розгалуженої системи економічного, політичного, правового і духовного терору. УНФ вважав, що 
комуністичний світ переживає глибоку й затяжну кризу, яка призведе до розвалу всієї комуністичної системи. 
Каталізатором цього процесу буде руйнування російської колоніальної та радянської політичної систем. 
Розпад СРСР на окремі самостійні держави зможе найбільш повно забезпечити інтереси кожної нації. 
Кардинальною проблемою визвольної боротьби і будівництва незалежної України УНФ вважав об'єднання 
національне свідомих, демократичних сил, усіх прихильників соборності й державності. Формою реалізації 



волевиявлення щодо незалежності проголошувався всенародний референдум. Суспільний лад нової 
держави загального інтересу мав бути побудований на принципах самостійності, народовладдя, соціальної 
справедливості і свободи. Політична організація нового суспільства передбачала ліквідацію систем Рад, 
розпуск КПРС, комсомолу та піонерської організації, проведення виборів на багатопартійній основі. У 
зовнішній політиці УНФ виступав за вільний національний, економічний, політичний і культурний розвиток 
народів, за співпрацю, дружбу і добросусідські відносини з усіма, хто поважатиме суверенітет і 
територіальну цілісність України. УНФ передбачав перетворити свою організацію у політичну партію, здатну 
агітаційно-пропагандистськими методами підготувати суспільство до мирного переходу від комуністичного 
тоталітаризму до демократії. 

Члени організації І.Могитич, М.Дяк, І.Губка, С.Корольчук, О.Геринович розповсюджували у Тернопільській, 
Рівненській, Закарпатській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Київській та ін. областях журнал “Воля і 
Батьківщина”, розмножували та поширювали самвидав, літературу про ОУН-УПА, звернення та листівки. У 
березні 1966 партійним інстанціям та центральним газетам було надіслано “Меморандум Українського 
національного фронту XXIII з'їзду КПРС” з вимогами культурно-національного спрямування. У липні 1966 
УНФ надіслав керівникам УРСР лист “Вищим урядовим чинникам на Україні” з протестом проти 
насильницької русифікації та переслідування українців за патріотизм. Улипніі 966 органи КДБ вийшли на 
слід організації, однак уміла конспірація уможливила уникнути масових арештів членів організації до весни 
1967. У березні 1967 керівники УНФ були заарештовані. У липні-серпні 1967 Львівський облсуд засудив за 
“антирадянську агітацію і пропаганду” Г.Прокоповича, І.Губку і М.Меленя до 6 років таборів суворого режиму 
та 5 років заслання кожного, а в жовтні Івано-Франківський облсуд оголосив вирок М.Качуру - 5 років 
ув'язнення. У листопаді 1967 на виїзному засіданні в Івано-Франківську Верховний Суд УРСР за “зраду 
батьківщині” засудив Д.Квецка до 20 років ув'язнення та заслання, З.Красівського та М.Дяка - до 17 років, 
Я.Лесіва та В.Кулинича - до 6 років. До тривалих термінів ув'язнення засуджені й ін. члени організації. На 
поч. 1990 років усі учасники УНФ були реабілітовані. У 1995 Львівська обл. організація Конгресу українських 
націоналістів відновила видання журналу “Воля і Батьківщина”. 

Ю. Зайцев (Львів) 

УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЙ СОЮЗ (Український національний державний союз; УНДС) - 
координаційний осередок українських політичних партій центристського і правоцентристського спрямування 
та професійних організацій, що діяв у травні-липні 1918. Створений після встановлення влади гетьмана 
П.Скоропадського 21.5.1918 з участю Української партії самостійників-соціалістів, Української партії 
соціалістів-федералістів, Української демократично-хліборобської партії, Української трудової партії, 
Об'єднаної Ради залізничників України та Головної Ради Всеукраїнської поштово-телеграфної спілки. УНДС 
головною своєю метою вважав гарантування української державності перед загрозою реставрації 
російського правління в Україні. 24.5.1918 УНДС у зверненні до гетьмана П.Скоропадського висловив 
недовіру урядові Ф.Лизогуба, складеного в основному з представників російських партій (кадети, 
октябристи), звинувативши деяких міністрів в антиукраїнській діяльності. Протестуючи проти заборони 
урядом з'їздів земських управ, робітничих і селянських конгресів, що викликало нестабільність у суспільстві, 
автори заяви вказали на тенденційну кадрову політику уряду, розпуск місцевих демократичних органів 
самоврядування і реставрацію дореволюційних управлінських структур. У заяві було наведено факти 
закриття українських просвітніх установ, засилля російської мови в судах, усунення українців з цивільних, 
урядових та військових посад. УНДС запропонував створити “національно-демократичний кабінет” з участю 
його представників. Це 1 наступні звернення УНДС до гетьманської адміністрації залишилися без відповіді. 
На поч. серпня 1918 УНДС після входження до його складу представників лівих партій був реорганізований 
в Український національний союз (УНС). 

Г. Кривоший (Запоріжжя). 

УКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ (the Ukraine Committee) - громадська організація, що діяла у 1913-14 та у перші 
роки Першої світової війни під проводом Дж.Раффаловича. Члени комітету ставили перед собою завдання 
вивчення українського питання та поширення цих відомостей у Великій Британії з метою мобілізації 
громадської думки країни на підтримку українського визвольного руху. Усі члени УК були британськими 
підданими. УК перебував у тісному зв'язку з Інформаційним Комітетом у Львові, отримував від нього 
літературу, необхідні відомості та фінансові засоби для своїх публікацій. УК опублікував окремою книгою 
лекції Дж. Раффаловича “Україна” (Bed-win Sands: The Ukraine. Reprint of a lecture delivered on Ukrainian 
history and present-day politikal problems, 2nd impression. London: Francis Griffiths, 1914) та “Меморандум про 
українське питання в його національному аспекті” Ярослава Федорчука (Fedortchouk, Yaroslav: Memorandum 
on the Ukrainian Question in its National Aspect. London: Francis Griffiths, 1914) Окрім Дж.Раффаловича, 
активну роль в УК відігравав музикознавець Френсіс Бартлетт, який вивчав українські народні пісні. Членом 
УК був також видатний дослідник Східно-Центральної Європи Р.В.Сітон-Вотсон. 

О. Середа (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ у Берліні - наукова установа, заснована у 1926 за підтримки міністра 
райхсверу генерала В.Гренера з ініціативи гетьмана П.Скоропадського. Метою інституту було поширення 
знань та інформації про Україну, відомостей про український народ та проблеми української державності. 
Головним напрямом досліджень науковців інституту була історія взаємин України з європейськими 



державами й народами, у т. ч. й українсько-німецькі стосунки як в історичній ретроспективі, так і їх сучасний 
стан. Інститут допомагав українським студентам у вивченні окремих питань історії й народознавства, а також 
у їх професійній підготовці. У 1926-31 директором Інституту був відомий український політик і вчений, історик 
Д.Дорошенко, з 1931 - І.Мірчук. Кураторами інституту від німецького уряду виступав ген. В.Гренер (до 1934), 
з 1934-А.Пальме, з 1944 - Герілліс. Фінансову підтримку діяльності інституту надавало німецьке товариство 
Об'єднання для дослідження української культури й науки. З 1931 через економічну кризу інститут 
отримував кошти з бюджету міністерства освіти Німеччини і діяв як державна установа. Директором 
інституту став І.Мірчук. Серед науковців УНІ були З.Кузеля (етнографія й краєзнавство), Б.Крупницький 
(історія), Р.Димінський (економіка), М.Антонович (історія). Починаючи з 1930-х років інститут намагався 
поширювати знання про Україну та її соціальне й політичне становище у країнах Центральної і Західної 
Європи. Організовував різноманітні регулярні курси та лекції з українознавства, національної історії, 
виставки, виступи в пресі тощо. Такі відомі вчені, як В.Кубійович, І.Мірчук, Б.Крупницький, готували 
монографії й науково-популярні праці, статті до енциклопедій про Україну. Інститут видавав окремі томи 
наукових праць та інформаційних матеріалів, брошури, наукові доповіді. При інституті діяла бібліотека, яка 
мала велику збірку наукової літератури (бл. 35 тис. томів). З 1938 до 1946 виходили “Вісті Українського 
наукового інституту у Берліні” (редактор З.Кузеля). Інститут видав ряд посібників і підручників з української 
історії (нім. мовою), української мови, а також словники. Інститут утримував у Берліні гуртожиток для 
українських студентів й надавав стипендії та ін. допомогу для навчання у вищих навчальних закладах 
Німеччини. У 1945 інститут припинив існування. 

М. Рожик (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ХЛІБОРОБІВ-ДЕРЖАВНИКІВ (УСХД) - українське політичне об'єднання 
монархічного напряму. Заснований з ініціативи В.Липинського і С.Шемета у Відні в 1920. Політична 
програма організації викладена у “Листах до братів-хліборобів” В.Липинського, опублікованих у друкованому 
органі УСХД - збірнику “Хліборобська Україна” протягом 1920-25. У грудні 1920 прийнято статут і регламент 
УСХД. Члени товариства ставили своєю головною метою боротьбу за відновлення суверенної Української 
держави з класо-кратичним устроєм у формі традиційного Гетьманату. Статут визначив триступеневе 
членство в УСХД: співробітники присяжні, співробітники дійсні й співробітники-однодумці. На чолі організації 
стояла й координувала всю її діяльність Рада присяжних, до складу якої входили члени ініціативної групи, 
що підписали статут і регламент (до останньої належали також Д.Дорошенко, М.Кочубей, А.Монтрезор, 
Л.Сідлецький і О.Скоропис-Йолтуховський), і яка мала постійно поповнюватися новими членами з числа 
дійсних співробітників. Головою Ради присяжних був В.Липинський. До УСХД приєднався гетьман 
П.Скоропадський, який 1921 увійшов до Ради присяжних. УСХД налічував 6л. 70 членів. У 1929 
загострилися суперечності у керівництві організації. У вересні 1930 В.Липинський оголосив про ліквідацію 
УСХД і заснував Братство українських класократів-монархістів-гетьманців. Невдовзі після смерті 
В.Липинського (1931) УСХД відновив свою діяльність. Раду присяжних очолив Й.Мельник. 16.7.1937 Рада 
присяжних прийняла рішення про розпуск УСХД. Замість нього у вересні 1937 гетьманський центр оголосив 
про створення Українського союзу гетьманців-державників (УСГД). 

М. Швагуляк (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ (УТГІ) - український вищий навчальний заклад 
політехнічного профілю. Створений 20.7.1932 при Українській господарській академії у Подебрадах 
(Чехословаччина), а в післявоєнний період продовжував свою діяльність у Мюнхені (Німеччина). УТГІ був 
першим українським вищим навчальним закладом такого профілю, який проводив тільки заочне навчання. 
До 1935 УТГІ діяв при Українській господарській академії, після 1935 став самостійною інституцією. 
Основними завданнями УТГІ були: 1) підготовка українських висококваліфікованих фахівців для самостійної 
практичної роботи в головних галузях техніки та економіки; 2) надання можливості практичним працівникам 
тієї чи іншої галузі техніки або економіки здобувати теоретичні знання; 3) сприяння поширенню технічних та 
господарських знань серед широких верств українського суспільства. В УТГІ було створено три відділи: 
агрономічно-лісовий, економічно-кооперативний і хімічно-технологічний (два останніх через технічні 
труднощі практично не розпочали навчання). Найбільш успішно функціонував економічно-кооперативний 
відділ, який складався з двох підвідділів: кооперативного та промислово-торговельного. При УТГІ було 
організовано ряд курсів, зокрема бухгалтерії, обробки шкіри, основ радіотехніки, практичної фотографії та 
ін., навчання на яких тривало від 1 до 4 семестрів. У 1933 на бажання українців з Канади відкрито 
трисеместрові курси українознавства. У 1936 при УТГІ створено Високу школу політичних наук (фактично 
стала підвідділом економічно-кооперативного відділу), яка готувала громадсько-політичних діячів та 
журналістів. Навчання у школі тривало три роки (6 семестрів), протягом яких вивчалися 38 дисциплін, 
зокрема загальна політика, правничі науки, соціологія та соціальна політика, економіка та економічна 
політика, різні галузі українознавства, теорія і техніка журналістики, теоретичні основи військової науки, 
техніка ведення громадської та парламентської роботи. З квітня 1937 при УТГІ відкрито технікум 
сільськогосподарської промисловості, завданням якого була підготовка спеціалістів у галузі переробки 
сільськогосподарської продукції. Протягом 1932-39 в УТГІ було 1003 слухачі, а протягом 1940-44 - 7017. Вік 
слухачів -від 17 до 45 років, але переважну більшість становили люди середнього віку. Після закінчення 
навчання та здачі всіх іспитів випускник отримував диплом про присвоєння відповідної кваліфікації (агроном, 
економіст чи технолог). В УТГІ працювало біля 70 викладачів, основу яких становив професорсько-



викладацький склад Української господарської академії. Інститут видавав підручники, тексти лекцій чи 
посібники практично з усіх навчальних курсів. За 1932-45 опубліковано 71 підручник, серед них: 

Л.Бич “Загальна наука права”, Іс.Мазепа “Карпатські полонини”, Б.Мартос “Теорія кооперації”, 
В.Старосольський “Державне право”, А.Яковлів “Цивільне право”, Л.Фролов “Технологія палива” та ін. 
Виходив також періодичний орган “Журнал шкільного листування УТГІ” (1932-33), перейменований пізніше у 
“Вісті УТГІ”. УТГІ фінансувався тільки за рахунок пожертвувань української громадськості та прибутків від 
власної діяльності (плата за навчання, продаж інститутських видань). 

У квітні 1945 УТГІ припинив свою діяльність у Подебрадах. 28.6.1945 інститут відновив функціонування у 
Регенсбурзі (Німеччина), 26.11.1945 розпочалося аудиторне навчання. Паралельно з діяльністю інституту в 
Регенсбурзі відкрито ветеринарний ф-тет у Мюнхені. УТГІ за період 1945-50 видав та перевидав 42 
підручники. Серед них: О.Бочковський “Націологія”, А.Животко “Нарис історії української преси”, А.Яковлів 
“Цивільний процес”, “Торговельне право” та ін. Продовжував виходити періодичний орган “Вісті УТГІ”. 
Опубліковано ряд наукових збірників “Наукові записки УТГІ”. У цей період в інституті працювало багато 
відомих українських вчених, зокрема Г.Ващенко, Д.Дорошенко, П.Зайцев, М.Стахів, С.Драгоманів, А.Яковлів, 
Л.Окіншевич, В.Орелецький. 6.12.1945 прийнято новий статут УТГІ, який став основою подальшої діяльності 
інституту. У Регенсбурзі інститут функціонував у 1945—49. Пізніше почався масовий виїзд професорсько-
викладацького і студентського складу до США та Канади. Після 1952 інститут функціонує у Мюнхені як 
науково-дослідна інституція. Директорами УТГІ були в чеський період: Б.Іваницький, Б.Мартос, Л.Бич, 
Л.Фролов; у німецький -ректорами - В.Доманицький, Б.Іваницький. 

Т. Андрусяк (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ (УЦК) у Кракові (Ukrainische Hauptausschus-ses in Krakau) - єдина 
легальна суспільно-громадська установа, що в 1939^45 відстоювала перед німецькими окупаційними 
органами влади інтереси українського населення у Генеральній губернії. Створений у зв'язку з появою у 
Генеральній губернії великої кількості втікачів (із зайнятої радянськими військами території Західної України) 
як об'єднання усіх українських комітетів для допомоги місцевим і прибулим українцям. Остаточне 
оформлення УЦК як центру Українських допомогових комітетів (УДК) відбулося у липні 1940. Протягом 
усього часу існування УЦК очолював В.Кубійович. У політичному відношенні УЦК перебував під впливом 
ОУН А. Мельника, багато прибічників якого були співробітниками комітету (зокрема О.Бойдуник, Н.Гірняк, 
Атанас Мілянич, Іван Тесля та ін.). 1.3.1942 до УЦК приєднано Український крайовий комітет у Львові, 
голова якого К.Паньківський став заступником провідника УЦК. До складу УЦК входили Українські окружні 
комітети (УОК) у Галичині та Українські допомогові комітети на решті території Генеральної губернії, а також 
делегатури на місцях. Головний філіал УЦК постійно знаходився у Кракові. 1.3.1942 у Львові був створений 
крайовий осередок УЦК, який здійснював практичну роботу комітету в Галичині. 

Апарат УЦК складався з кількох відділів (серед них: організаційний, суспільної опіки, шкіл, фінансовий, у 
справах молоді) та двох колегій у справах українських греко-католицької і православної церков. До складу 
УОК та УДК входили референтури: фінансова, опіки над молоддю і сім'єю, праці та господарства, суспільної 
опіки, організаційних справ і кадрів, культурно-просвітницької роботи. Кожен УОК і УДК організував у 
містечках та волостях свого округу делегатури, на чолі яких стояли делегати, котрі затверджувались 
місцевим старостою за поданням голови окружного комітету УЦК. Делегат УОК-УДК особисто набирав собі 
співробітників, розподіляв між ними обов'язки. У селах були представники УОК-УДК (т. зв. мужі довіри), які 
виконували завдання комітету чи його делегатури. Щоб мати можливість продовжувати діяльність на 
користь українського населення, службовці УЦК змушені усі плани та їх реалізацію на практиці узгоджувати з 
німецькими окупаційними органами влади, що викликало негативну реакцію учасників українського 
національного руху Опору. Суворо регламентована статутом, діяльність УЦК проводилась, головним чином, 
у сфері освіти та соціальної опіки. УЦК організував адміністративні курси, частина випускників яких 
відряджена на українські землі (1941—43), де вони стали міськими та районними старостами, керівниками 
міських управ і службовцями ін. структур місцевого самоврядування. За ініціативою УЦК засновано банки й 
створено розгалужену мережу приватновласницької кооперації, що забезпечувала українське населення 
міст Генеральної Губернії продукцією сільського господарства, Весною 1942 УЦК провів акцію допомоги 
населенню Прикарпаття, якому внаслідок повені загрожував голод. У квітні 1943 - на поч. 1944 УЦК брав 
активну участь в організації набору добровольців до лав дивізії “Галичина”. УЦК видавав два друкованих 
органи: неперіодичний офіційний часопис “Вісник УЦК” та газету (неофіційний орган) “Краківські вісті” 
(виходила 1940-45 у Кракові та Відні; ред. М.Хом'як). 

А. Бопяновський (Львів). 

“УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ” - назва студентських журналів. 1) Неперіодичний орган Головної Ради 
українських студентських громад. Видавався у Петербурзі у 1913-14. Вийшло 3 номери. Журнал особливу 
увагу приділяв культурно-просвітницькій діяльності українського студентства, публікував статті про історію 
українського студентського руху та про наукові потреби студентів. 2) Друкований орган земляцтва студентів-
українців з Наддніпрянської України у Празі. Виходив у 1920, 1922-24. Відіграв велику роль в об'єднанні 
українських студентів в еміграції для культурно-національної та наукової діяльності, сприяв активізації 
студентського життя. 



В. Благий (Львів). 

УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ СОЮЗ (УСС) - товариство українських студентів вищих шкіл в Австро-
Угорщині. Заснований у Львові 7.11.1909 з ініціативи 1 з'їзду українського студентства з метою координації 
діяльності українських студентських товариств, які діяли в Австро-Угорській імперії. Перший голова - М. 
Залізняк. УСС ставив перед собою завдання стати осередком студентського життя, сприяти підвищенню 
наукового та культурного рівня студіюючої молоді, її матеріального становища. Статут товариства 
передбачав індивідуальне та колективне членство. Структура УСС була двоступенева: Головна Рада у 
Львові та повітові осередки (секції), розгалужена мережа яких діяла майже по всій Галичині. Секції 
виконували функції товариства на місцях і були підзвітні Головній Раді. У передвоєнний час УСС розгорнув 
активну організаційну, просвітньо-культурну, видавничу діяльність. Для здійснення намічених завдань при 
Головній Раді діяли комісії: просвітня, драматична, видавнича, статистична, редакційна та ін. УСС проводив 
велику просвітню роботу, зокрема став ініціатором численних народних віч (літо 1912) для підтримки 
заснування українського університету у Львові, одним із організаторів святкування 40-річчя літературної 
діяльності І.Франка (липень 1913). Значну увагу товариство приділяло підтримці та розвитку українського 
шкільництва, влаштовувало підготовчі курси для абітурієнтів, курси для неписьменних. Секції УСС тісно 
співпрацювали з філіями “Просвіти”, секціями “Січі” та “Сокола”, влаштовували лекції, вечорниці, концерти, 
урочисті святкування пам'ятних дат із життя видатних українських діячів. Важливою ділянкою роботи 
товариства став збір статистики про українських студентів вищих шкіл Австрії. У 1911 УСС об'єднував 24 
секції (бл. 514 членів) і 11 студентських товариств. У 1913 діяло 34 секції (595 членів). УСС був 
понадпартійною структурою, на правах колективного члена входив до “Просвіти”, Наукового товариства ім. 
Т. Шевченка, Українського педагогічного товариства “Рідна школа”. Мав друковані органи “Молода Україна” 
(1910) та “Шляхи” (1913-14). З початком Першої світової війни 1914-18 багато членів товариства стали в 
ряди Легіону українських січових стрільців. Членами УСС були відомі українські діячі Р.Дашкевич, 
Є.Коновалець, Л.Курбас, К.Коберський, В.Левицький, Ю.Охримович, С.РІ-пецький, О.Степанів. Після 
визвольних змагань УСС відновився, але в жовтні 1921 його діяльність була остаточно заборонена 
польською владою. Останнім головою товариства був Я.Чиж. 

В. Благий (Львів). 

УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ - див. Легіон українських січових стрільців. 

УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ - українські напіввійськові (парамілітарні) товариства, що існували у Галичині 
напередодні Першої світової війни 1914-18. Засновані К.Трильовським у Львові при Українському січовому 
союзі. Займалися організацією військового вишколу молоді. В 1914 у Галичині існувало 94 осередки 
товариства УСС. 

УКРАЇНСЬКИЙ СІЧОВИЙ СОЮЗ - центральний координаційний орган спортивно-протипожежних товариств 
“Січ”. Заснований у квітні 1908 у Станіславі (тепер Івано-Франківськ). Спочатку мав назву Головний січовий 
комітет. Очолював К.Трильовський. Здійснював координацію січового руху в Галичині. З 1912 діяв у Львові, 
змінивши назву на Український січовий союз. Генеральним отаманом був К.Трильовський. Припинив 
діяльність через заборону польської влади у 1924. 

УКРАЇНСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ ГРОМАДИ (УСГ) - організації українського студентства в Російській імперії. 
Створювалися у кін. 19-на поч. 20 ст. за національним принципом. Були виразниками інтересів українського 
студентства, осередками національного життя та культури. Перша УСГ була створена в 1893 у Києві. Згодом 
такі студентські організації засновано у Харкові (1897), Москві (1898), Петербурзі (1898), Тарту (1898), 
Варшаві (1901), Одесі (1902). На поч. 20 ст. УСГ об'єднували 260 студентів, їх членами були активні діячі 
соціал-демократичних гуртків, РУП, УПСР. Спочатку УСГ діяли нелегально, у тісному контакті з політичними 
партіями. Після 1905 українські студенти легалізували свою діяльність і намагалися займатись в основному 
проблемами студентства. Це призвело до зростання кількості членів УСГ, яких у 1908 налічувалося бл. 1000 
чол., зокрема у Москві -250 чол., Харкові - 150 чол., Києві-130 чол., Варшаві - 120 чол., Петербурзі -100 чол., 
Тарту - 98 чол., Одесі - 64 чол., Томську - 40 чол. Для узгодження роботи різних УСГ відбувалися з'їзди їх 
делегатів у 1891, 1899 і 1908 у Києві, 1901 у Полтаві, 1904 у Петербурзі. У 1913 для координації діяльності 
УСГ створено Головну Раду, яка видавала у 1913-14 неперіодичний часопис “Український студент”. УСГ 
мали тісні зв'язки з українськими студентами Галичини і Буковини. Найактивніше діяла УСГ у Петербурзі. У 
1913 мала 300 чол., серед її членів були Д.Дорошенко, Д.Донцов, М .Скрипник, С.Шемет. Громада 
проводила національно-виховну роботу серед студентських земляцтв, організовувала лекції, вечори, мала 
хор. У першій пол. 20 ст. українське студентство в еміграції також об'єднувалося в УСГ. 

В. Благий (Львів). 

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА 1918-19 - збройний конфлікт між Західно-Українською Народною 
Республікою та Польською державою у 1918-19. Внаслідок Листопадового повстання 1918 влада у Львові, 
а згодом і в усій Галичині перейшла до Української Національної Ради ЗУНР ЗО-УНР 1918-19. У відповідь на 
це 1.11.1918 проти української влади у Львові виступили польські підпільні збройні загони, очолювані 
капітаном Ч.Мончинським. Збройні заколоти проти законної влади польські боївки підняли і в ін. 
західноукраїнських містах, зокрема Самборі, Дрогобичі, Перемишлі, які, однак, були швидко ліквідовані 
українськими частинами. Варшавський уряд (Регентська Рада, пізніше Тимчасовий уряд Польщі) вислав із 



Кракова на допомогу повсталим у Львові польським підрозділам додаткові значні військові частини під 
командуванням майора Ю.Стахевича. Активна військова підтримка польських заколотників у Львові 
варшавським урядом спричинила початок українсько-польської війни 1918-19. 

Спочатку воєнні дії у Галичині проходили з перемінним успіхом. Великою стратегічною невдачею 
українського командування стала втрата Перемишля (11.11.1918), через який польське командування 
згодом здійснювало постачання польських військ озброєнням, боєприпасами, продовольством. У серед. 
листопада 1918 до польських заколотників у Львові з Кракова пробилися відділи під командуванням 
підполковника Токаржевського та ген. Б.Роя, що дало можливість полякам 21.11.1918 встановити контроль 
над містом, а також ін. адміністративними центрами Східної Галичини. Українські частини були змушені 
відступити на лінію Підбірці-Лисиничі-Винники-Чижки. Поступово воєнні дії набули масштабного характеру і 
перенеслись на ін. місцевості Галичини і Волині. 

У ході воєнних операцій українських військ з кін. грудня 1918 створювалася Галицька армія (ГА), основою 
для формування якої став Легіон українських січових стрільців, доповнений новобранцями з мобілізації 
згідно з законом Української Національної Ради (13.11.1918). Військові сили, що налічували бл. 100 тис.чол., 
були організовані в корпуси, бригади, курені. Для оперативного управління Галицькою армією створено 
Начальну команду У ГА. 

У першій пол. грудня 1918 утворився українсько-польський фронт, який проходив від Тісної і Хирова до 
Львова і тягнувся далі через Любачів, Рава-Руську, Белз до Ярослава. Галицька армія (див. Українська 
Галицька армія) у грудні 1918- січні 1919 вела виснажливі бої переважно за Львів. Протягом цього періоду 
Галицька армія здійснила дві безуспішні спроби звільнення міста. Не принесла очікуваного результату і 
Вовчухівська операція 1919, внаслідок якої командування УГА планувало, оволодівши залізничною лінією 
Львів-Перемишль, здобути Львів та Перемишль і вийти на лінію р. Сян. Успішно розпочата операція 
зупинена 25.2.1919 на вимогу Найвищої Ради держав Антанти. 

Українська сторона погодилась на укладення перемир'я і приступила до переговорів з польським 
командуванням та місією країн Антанти. Місія ген. Бертелемі висунула вимоги відвести українські війська за 
“Бертелемі лінію”. Українська делегація відкинула пропозиції місії Бертелемі, і 2.3. воєнні дії на українсько-
польському фронті відновилися. Скориставшись перемир'ям, польська сторона стягла в р-н бойових дій 
значні підкріплення (група ген. Александровича) і у серед, березня 1919 завершила операцію з 
деблокування Львова. 

У травні 1919 до ЗУНР прибула нова міжсоюзна комісія під керівництвом ген. Л.Боти, яка запропонувала 
нові умови примирення ворогуючих сторін, але вони були відкинуті польською стороною. Польське 
командування, посиливши фронтові частини на сході за рахунок вояків армії ген. Ю.Галлера (була 
сформована у Франції і призначалась тільки для боротьби з більшовицькими військами), 15.5.1919 
розпочало наступ на всьому фронті. Під тиском переважаючих сил противника Галицька армія змушена 
була відходити на схід. Частина українських військ, втративши зв'язок з головними силами, відступила у 
Закарпаття, де була інтернована чехословацькою владою. У кін. травня 1919 румунські війська почали 
займати південно-східні повіти Покуття, створюючи реальну загрозу з півдня. Командування ГА змушене 
відвести головні сили в південно-східну частину Галичини між річками Збруч і Дністер. 

Після реорганізації і перегрупування частин Галицька армія під командуванням ген. О.Грекова 7.6.1919 
розпочала наступальну операцію у напрямку Чортків-Львів (див, Чортківський наступ 1919). Українським 
військам вдалося потіснити польську армію налінію Дністер-Гнила Липа-Перемишляни-Підкамінь. У цих 
умовах Начальна Команда УГА відмовилася від дотримання умов нового перемир'я (див. “Дельвіга лінія”), 
що його уклала з представниками Польщі делегація УНР на чолі з ген. С.Дельвігом і яке командування ГА 
небезпідставно розцінювало як чергову спробу поляків виграти час для підтягування резервів на фронт. 

Під час Чортківської операції галицькі частини відчували постійну нестачу в зброї, боєприпасах та 
військовому спорядженні. Польське командування почало поспішно стягувати у район на пн.сх. від Львова 
всі наявні резерви. 28.6.1919 польська армія перейшла в контрнаступ на фронті від Бродів до Коломиї. 
Виснажені двадцятиденними наступальними боями, українські війська змушені відступити, і 16-17.7.1919 
частини ГА перейшли Збруч. Західноукраїнські землі були окуповані Польщею, на них створена Польська 
адміністрація. Партизанський рух проти окупаційної адміністрації продовжувався ще тривалий час. 
Рішенням Найвищої Ради Паризької мирної конференції від 21.11.1919 затверджено статут для Східної 
Галичини, за яким Польщі передано мандат Ліги Націй на управління нею протягом 25 років з обов'язковим 
забезпеченням галицьким землям автономного статусу. За ухвалою Найвищої Ради 8.12.1919 діяльність 
польської адміністрації допускалась лише на захід від Керзона лінії, однак це рішення повністю ігнорувалося 
польським урядом. 14.3.1923 Рада послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання 
Сх.Галичини і Зх.Волині до Польщі. Причини поразки української сторони в українсько-польській війні 1918-
19 полягали як у помилках провідників ЗУНР і ГА, так і в несприятливих зовнішніх обставинах, які позбавили 
ЗУНР міжнародної підтримки. 

П. Зашкільняк (Львів). 

УЛИЧІ- один із східнослов'янських племінних союзів. Склався на поч. 7 ст. у межах розселення антів, 
нащадками яких вони (як і тиверці) були. До кін. 9 ст. У. населяли територію на схід від нижньої та середньої 



течії Дніпра, між Дніпром і Південним Бугом та західніше Бугу між Чорним морем і Лісостепом. Межували на 
сході з тюрками, на заході - з тиверцями, на північному заході - з полянами. На поч. 10 ст. під ударами 
печенігів причорноморські У, ймовірно, відійшли на північний захід, де, можливо, стали сусідами древлян. 
Туди ж перебралася й ін. частина У, що розселилася у межиріччі Дніпра і Пд. Бугу після включення їхніх 
земель у 940 (цим роком датується остання літописна згадка про У.) до складу Київської держави. Частина 
У. поселилась у Прикарпатті й Закарпатті. 

М. Крикун (Львів). 

УЛЬЯНОВ ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ (Ленін; 22.4.1870-21.1.1924)- російський революціонер, засновник та ідеолог 
більшовизму і міжнародного комунізму. Н. у м. Симбірську (тепер Ульяновськ). Навчався у Симбірській 
гімназії та Казанському ун-ті, з якого був виключений у грудні 1887 за участь у студентському страйку. У 
1887-89 ознайомився з творами К.Маркса. У 1888 брав участь у роботі нелегальних марксистських гуртків. У 
1891 склав екзамени екстерном за курс юридичного ф-ту Петербурзького ун-ту. В 1892-93 працював як 
помічник присяжного повіреного у Самарі та Петербурзі. У квітні-травні 1895 за дорученням петербурзьких 
марксистів виїздив до Швейцарії, де познайомився з Г.Плехановим. Після повернення до Росії об'єднав 
марксистські групи Петербурга в організацію під назвою “Союз боротьби за визволення робітничого класу”. У 
1895 заарештований. У 1897-99 перебував на засланні у с. Шушенське Єнісейської губ. Після відбуття 
заслання виїхав за кордон, де заснував і співредагував російську соціал-демократичну газету “Искра” (1900-
03). Організатор другого з'їзду РСДРП (1903). Позиція Леніна з питань побудови та організації діяльності 
партії призвела до розколу РСДРП на “більшовиків” і “меншовиків”. Очоливши “більшовиків”, Ленін вів 
безперервну фракційну боротьбу, скеровуючи зусилля на підготовку і прискорення революції. У листопаді 
1905, у період піднесення російської революції, повернувся у Росію. Під час революції відмовився від 
співробітництва з ліберальними політичними течіями, виступав за радикалізацію революційного руху та 
встановлення “диктатури пролетаріату”. Після поразки революції у грудні 1907 знову емігрував за кордон. 
Під час Першої світової війни 1914-18 проголосив гасло поразки свого уряду у війні і перетворення війни з 
імперіалістичної у громадянську. Однак ці лозунги йому не вдалося нав'язати ні більшовикам, ні соціал-
демократичним партіям Європи. Позиція Леніна та його прихильників була вигідна державам Троїстого 
Союзу, тому вони (в основному Німеччина) надавали більшовикам матеріальну підтримку. На поч. квітня 
1917 Ленін повернувся в Росію і розпочав діяльність, спрямовану на повалення Тимчасового уряду і 
ліквідацію двовладдя. Проголошене Леніним у “Квітневих тезах” гасло “Вся влада Радам!” означало мирний 
перехід влади до Рад. Одночасно було висунуто лозунги про припинення воєнних дій, передачу землі 
селянам, а заводів і фабрик-робітникам. Однак з липня 1917, після провалу невдалої спроби 
більшовицького перевороту в Петрограді, поставив питання про перехід влади до Рад шляхом збройного 
повстання. Деякий час через загрозу арешту і суду переховувався у Фінляндії, розробляючи план збройного 
перевороту. З поч. жовтня 1917 перебрався нелегально до Петрограда, щоб безпосередньо керувати 
підготовкою повстання. 24-25.10(7-8.11) 1917 більшовицька партія на чолі з Леніним захопила владу в 
Петрограді. З перших днів встановлення радянської влади і до самої смерті - голова більшовицького уряду, 
Ради Народних Комісарів (Раднаркому). Своєю незгодою віддати владу законно обраним Установчим 
зборам, розігнаним за його наказом 5.1.1918, спровокував громадянську війну в Росії. У роки війни - Голова 
Ради робітничої і селянської оборони (створена ЗО.11.1918). 30.8.1918 на нього здійснено невдалий замах 
есерки Фані Каплан (за однією з версій, замах був містифікований більшовиками з метою розв'язання 
масового терору). Ленін був натхненником й організатором перемоги більшовиків у Росії та радянського 
завоювання майже всіх незалежних держав, які утворилися на руїнах колишньої Російської імперії. Цієї 
перемоги вдалося добитися тільки внаслідок поєднання тотального терору і репресій проти політичних 
противників, з одного боку, та компромісів із середнім та дрібним селянством і національними рухами - з 
іншого. У березні 1919 для керівництва усім комуністичним рухом з метою здійснення світової революції 
Ленін заснував Комуністичний Інтернаціонал. У 1921 наполіг на переході від політики “військового комунізму” 
до т.зв. нової економічної політики. У 1922 виступив ініціатором створення СРСР. З серед, грудня 1922 після 
різкого погіршення стану здоров'я і до самої смерті фактично був усунений від керівництва партією і країною. 
Похований у Мавзолеї на Красній площі у Москві. 

В Україні Л. ніколи не був, української мови не розумів, українською культурою та історією ніколи не 
цікавився, взагалі, вважав Україну “закордоном”. Однак українське національне питання так чи інакше 
цікавило Леніна протягом всієї політичної діяльності. На словах проголошував право націй на 
самовизначення (у т.ч. й української нації), публічно підтримував український рух, коли це було в інтересах 
перемоги над політичними опонентами (під час заборони святкувань ювілею Шевченка у 1914 та конфлікті 
між Тимчасовим урядом і УЦР влітку 1917). Однак на практиці послідовно виступав проти ідеї української 
окремішності, зокрема щодо проведення цього принципу в побудові робітничого руху і більшовицької партії 
(за свідченням очевидців, здатний був погодитися на створення окремої литовської чи єврейської соціал-
демократичної партії, але утворення окремої української партії вважав неприпустимим). З цих позицій 
критикував М.Драгоманова, Л.Юркевича. Дотримувався думки, що “при єдиній дії пролетаріатів 
великоруських і українських вільна Україна можлива, без такої єдності про неї не може бути мови” (Повне 
зібр. тв. т. 24., с. 125). Вважав питання контролю над Україною, їі хлібом та донбаським вугіллям питанням 
життя і смерті російської більшовицької революції. З цих міркувань видав 3.12.1917 “Маніфест до 
українського народу з ультимативними вимогами до Української [Центральної] Ради” та організував 
більшовицьку інтервенцію в Україну взимку 1917-18. Однак контролю над Україною не зміг втримати через 



воєнні обставини і укладення УЦР Берестейського миру 1918. У липні 1918 під тиском обставин дав згоду 
на утворення КП(б)У в межах російської Компартії (діяльність РКП(б) в Україні була б порушенням умов 
Берестейського миру). Зазнав критики від українських комуністів (зокрема С.Мазлаха та В.Шахрая) за 
нехтування українським рухом і українськими національними інтересами. Безпосередньо винний в 
організації голоду 1921-22 в Україні, видавши наказ насильно вилучати і вивозити хліб з України в голодуючі 
райони Поволжя, одночасно затягуючи з дозволом Американській адміністрації допомоги та ін. організаціям 
надати допомогу голодуючому українському населенню. З іншого боку, невдалі спроби російських 
більшовиків встановити контроль над Україною та розмах українських антибільшовицьких повстань у 1919-
21 змусили Леніна змінити своє ставлення до українського селянства та національного руху, що, зокрема, 
позначилося на його концепції побудови майбутньої договірної федерації радянських республік. Ленін, 
відмовившись від ідеї “автономізації” незалежних республік, висунув план створення єдиної союзної 
держави на федеративних засадах, в якій українцям та ін. неросійським народам гарантувалися б ширші 
політичні й культурні права. Зміна поглядів Леніна на національну державність республік призвела до 
гострих дискусій з ін. лідерами комуністичного руху - Р.Люксембург, Й.Сталіним та ін., які залишалися на 
централістських позиціях. Оскільки ні Ленін, ні його опоненти ніколи не згоджувалися провести 
федеративний принцип щодо самої Комуністичної партії, автономний статус УСРР та національні права 
українців залишалися формальністю. 

Я. Малик (Львів). 

УМАНЕЦЬ ФЕДІР (1841-1908)- український письменник, історик і громадський діяч. Походив із старовинного 
козацького роду з Глухівщини. У 1887-95 працював у Глухівській повітовій земській управі, з 1895 - у 
Чернігівській губернській управі. У Чернігові залучив до праці у земстві Б.Грінченка, М.Коцюбинського, 
М.Вороного, В.Самійленка та ін. Написав ряд праць з історії України і Польщі, серед яких: “Вырождение 
Польши. Два года после Ягеллонов” (1872), “Князь Константин-Василий Острожский” (1901). Відомою була 
його публіцистична робота “Общественное воспитание в России” (1861). Особливе значення має праця 
“Гетьман Мазепа” (1897), написана на основі архівного матеріалу і збірок П.Дорошенка і Маркевичів. Це 
перше видання, де в історичній літературі дано позитивну характеристику 1.Мазепі як державному діячу і як 
особистості. 

О. Сухий (Львів). 

УНІВЕРСАЛИ (від лат. universalis - загальний, повсюдний, різнобічний) - 1) державні документи 15-18 ст., що 
мали характер маніфесту або розпорядчо-адміністративного акта, наділеного вищою юридичною силою 
щодо ін. правових документів. Видавалися королями Польщі, гетьманами України, іноді полковниками та 
представниками генеральної старшини. Текст У. складався з трьох частин: вступної (зазначення того, хто 
його видавав, осіб, яким його адресовано); розпорядчої (викладався зміст розпорядження); заключної 
(місце, рік, дата видання та особистий підпис особи, яка його видала). Королівські У., як правило, 
починалися фразою: “Всім і кожному зокрема, теперішнім і наступним” (“Universis et singulis, praesentibus et 
futuris...”); гетьманські - “Ознаймуем сим писанем нашим, кому би отом ведати належало”. У 15 ст. 
королівськими У. регулювалися господарські та військові справи, у 16 ст.-їх компетенція була поширена і на 
питання, пов'язані із скликанням шляхти на сейм, посполитим рушенням, оголошенням конфедерацій. У 
період безкоролів'я право видавати У. мав архієпископ (примас), які мали таку ж юридичну силу, як і 
королівські. До 1564 У. видавались латинською мовою. Першим У, виданим польською мовою, був 
“Uniwersal poborowy” короля Сигізмунда II Августа. У. про податки, які затверджувалися сеймом, визначали 
предмети оподаткування, розміри податків, порядок і місце їх збору, відповідальних за збір, а також 
встановлювали контроль за видатками. Гетьманські У. стосувалися справ військових (оголошення походу, 
сторожова служба; напр. У. Б.Хмельницького від 7.1.1654 визначав дії козацької старшини щодо підготовки 
зброї для відсічі ворогові), земельних (підтвердження землеволодіння, розмежування, роздача маєтностей; 
напр. У. Б.Хмельницького від 26.6.1655 дозволяв Якиму Сомковичу користуватися панськими землями у 
Воронькові і Рогозові), адміністративно-управлінських (призначення на уряди, стягнення податків, прийом 
послів тощо; напр. У. Б.Хмельницького від 12.11.1649 Іван Скиндер був призначений на посаду 
чернігівського війта). Королівські та гетьманські У. проголошувалися, як правило, в церквах і на торгових 
площах. Гетьманські універсали розсилалися по полках, а в копіях - по сотнях. Найчастіше У. диктував 
гетьман, інколи за дорученням гетьмана його складали генеральні писарі, або військові канцеляристи. У 
кінці У. гетьман обов'язково ставив підпис і дописував слова “Рука власна”. Видавалися т. зв. закличні У. 
(своєрідні прокламації, які закликали населення до повстання проти іноземних загарбників, до вступу у 
козацьке військо), охоронні універсали (охороняли станові права козацтва, права монастирів і церков), 
“проїзні” (право переїзду по території купцям, дипломатам), “митні” (запроваджували мито, давали перелік 
товарів, що підлягали митним зборам) та ін. 2) Програмні та державно-правові акти Української 
Центральної Ради. У цьому випадку назва “універсал” підкреслювала правонаступництво існуючої влади в 
Україні з Гетьманською державою 17-18 ст. УЦР видала чотири. І У. 10(23).6.1917 проголошував автономію 
України. Згідно з ним найвищим органом влади на території України ставали Всенародні українські збори, 
вибори до яких мали проводитися на принципах рівного, прямого виборчого права за таємного голосування. 
Українська Центральна Рада проголошувала себе виразником всенародної волі. Згідно з У. створювався 
виконавчий орган - Генеральний секретаріат. II У. Універсал затверджений УЦР 3(16).7.1917. До У. 
включено Декларацію Тимчасового уряду про визнання Генерального секретаріату найвищим виконавчим 



органом влади в Україні, Передбачалося, що рамки автономії України остаточно визначать Всеросійські 
установчі збори, а склад Генерального секретаріату затверджуватиме за погодженням з УЦР Тимчасовий 
уряд. Поява III У. 7(20).11.1917 була спричинена більшовицьким збройним переворотом у Петрограді й 
падінням Тимчасового уряду. Третій У. проголосив створення Української Народної Республіки як частини 
Росії на правах федерації. Органами державної влади в Україні залишалися УЦР і Генеральний секретаріат 
УНР. Ill Універсал визначив територію УНР: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, 
Харківщина, Катеринославщина, Херсонщина і Таврія (без Криму). Приєднання тих земель Курщини, 
Холмщини, Воронежчини та суміжних губерній, де українці становили більшість, мало вирішуватися 
населенням цих областей. У. скасовував приватну власність на землю, встановлював 8-годинний робочий 
день, відміняв смертну кару, оголошував амністію політичним в'язням, проголошував і гарантував 
демократичні свободи слова, друку, віросповідання, зібрань, спілок, страйків, недоторканність особи і житла, 
а також право на вживання рідної мови. Національні меншини отримали право на створення національно-
культурних автономій. Оголошення війни Раднаркомом РСФРР і більшовицька агресія проти УНР стали 
причиною появи у січні 1918 IV У., який проголошував УНР "самостійною, ні від кого не залежною, вільною, 
суверенною Державою Українського Народу". Джерелом державної влади визнавався народ України. 
Генеральний секретаріат перейменовано на Раду Народних Міністрів УНР У проголошував принцип мирного 
співіснуваня УНР з сусідніми державами - Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччиною. Підтвердив 
усі демократичні права і свободи, гарантовані попередніми документами Центральної Ради. 3) Документ про 
створення Української головної визвольної ради, виданий у червні 1944. У. проголошував основною метою 
діяльності УГВР - створення Української самостійної соборної держави. 

С. Білостоцький (Львів). 

УНІВЕРСАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ - акти законодавчого характеру верховного органу 
влади в Україні, що визначали зміни державно-правового статусу українських земель колишньої Російської 
імперії у 1917-18. Українська Центральна Рада видала 4 Універсали, за формою подібні до однойменних 
актів козацьких гетьманів (17-18 ст.). 

І Універсал УЦР видала 10(23).6.1917. Документ, зазначаючи невіддільність України від Росії, проголосив 
автономію України. Законодавчий орган України - Всенародні Українські збори (Сойм), що мали бути обрані 
всезагальним, рівним, прямим і таємним голосуванням. Зафіксував уповновласнення УЦР очолювати 
організацію державного ладу автономної України. Виклав основні вимоги, висунуті УЦР до Тимчасового 
уряду, які було відкинуто останнім: юридичне закріплення автономії України; встановлення при 
Тимчасовому уряді посади комісара з українських справ, який мав бути обраним УЦР і діяти від імені 
Центрального російського уряду; передачі частини коштів, що збираються у Центральну казну Росії, на 
національно-культурні потреби українського народу. Зобов'язав місцеві органи влади до підпорядкування 
УЦР та до збору з 1(14).7.1917 окремого податку на українську справу, що мав регулярно пересилатись у 
скарбницю УЦР. Закликав українську громадськість до згоди і порозуміння з громадами інших 
національностей. Автор І У. - В.Винниченко. Вперше оголошений на Всеукраїнському військовому з'їзді. На 
підставі І У. 15(28).6.1917 УЦР утворила Генеральний Секретаріат - уряд автономної України. 

II Універсал затверджений УЦР 3(16).7.1917. Опублікований українською, російською, єврейською і 
польською мовами. Зафіксував результати двосторонніх переговорів УЦР з делегацією Тимчасового уряду 
(О.Керенський, М.Терещенко, І.Церетелі), що проходили в Києві 28.6.(11.7)-30.6.(13.7).1917. Тимчасовий 
уряд видав 2(15).7.1917 постанову “Про національно-політичне становище України”, в якій регламентував 
організацію влади і збройних сил в Україні. В II Універсалі УЦР оголосила, що не має наміру відділяти 
Україну від Росії та зобов'язувалася не здійснювати самочинно автономії України. Склад УЦР мав 
доповнитись представниками національних меншин, які проживають в Україні. УЦР зобов'язувалась подати 
Тимчасовому уряду на затвердження склад нового Генерального секретаріату як найвищого крайового 
органу управління Тимчасового уряду в Україні та за погодженням з національними меншинами готувати 
проект закону про автономний устрій для внесення його на затвердження Всеросійських установчих зборів. 
Представники УЦР при верховних армійських інституціях Росії (військовому міністерстві, Генеральному 
штабі, Верховному головнокомандувачу) мали брати участь у комплектуванні українських військових частин. 
II Універсал оголошений на сесії УЦР. 

Ill Універсал виданий після жовтневого перевороту в Петрограді 7(20).11.1917. Проголосив Українську 
Народну Республіку, яка зберігала федеративний зв'язок із Російською республікою. Ill Універсал визначив 
територію УНР: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, 
Херсонщина і частина Таврії. Приєднання тих земель Курщини, Холмщини, Воронежчини та суміжних 
губерній, де українці становили більшість, мало вирішуватися населенням цих областей. Універсал 
ліквідував право приватної власності на землю (з передачею великих землеволодінь без викупу у власність 
безземельних або малоземельних селян). Встановив на території УНР 8-годинний робочий день. В 
Універсалі проголошувалося скасування смертної кари, амністія політв'язням, реформа судівництва та 
національно-персональна автономія для національних меншин (росіян, поляків, євреїв). Вказувалося, що в 
УНР будуть забезпечені всі демократичні свободи: слова, друку, віри, зібрань, союзів, страйків; 
недоторканність особи й житла; право вживання місцевої мови в зносинах з установами. Окремим 
секретарствам Генерального Секретаріату було приписано: здійснювати контроль над виробництвом і 
розподілом продукції; проробити заходи з упорядкування судівництва та закріплення прав місцевого 



самоврядування; підготувати законопроект про національно-персональну автономію. Визначено термін 
виборів до Українських установчих зборів -27.12.1917 та день їх скликання - 9.1.1918. Затверджений на 
засіданні Малої Ради. 

IV Універсал прийнято на засіданні Малої Ради, яке розпочалося 9(22).1.1918. Універсал проголошував 
самостійність і незалежність УНР як вільної суверенної держави українського народу і заявив про її 
прагнення до мирного співіснування з сусідніми народами. Підтвердив повноваження влади УЦР до 
моменту скликання Українських установчих зборів. Перетворив Генеральний Секретаріат у Раду народних 
міністрів та доручив їй продовжувати переговори з Центральними державами і укласти мирний договір. 
Закликав уряд та громадян УНР дати відсіч більшовикам. Оголосив про цілковитий розпуск постійної армії та 
організації замість неї народної міліції. Призначив перевибори місцевих органів влади. Встановив термін 
передачі соціалізованої землі - до початку весняних робіт. Зобов'язав РНМ негайно приступити до 
відновлення промисловості, з переведенням її на виробництво мирної продукції. Оголосив про державний 
контроль над банками, найважливішими галузями торгівлі, експортом-імпортом та ціноутворенням, з 
встановленням монополії на найбільш прибуткову продукцію. Підтвердив усі демократичні свободи, 
оголошені в III Універсалі, підкресливши право всіх націй УНР на національно-персональну автономію. 
Питання про федеративний зв'язок з республіками колишньої Російської держави залишав на розгляд 
Українських Установчих Зборів. Універсал був офіційно проголошений в останній редакції на засіданні Малої 
Ради вночі 12(25).1.1918. Опублікований українською, російською, польською і єврейською мовами в газетах 
та афішах. Положення IV У не були повністю зреалізовані внаслідок повалення влади УЦР і встановлення в 
Україні режиму гетьмана П.Скоропадського (29.4.1918). Після антигетьманського повстання в листопаді-
грудні 1918, наслідком якого стало відновлення УНР, Директорія УНР замість Універсалів практикувала 
оголошення Декларацій. Тексти Універсалів, подані у працях В.Винниченка, Д.Дорошенка, Іс.Мазепи, 
П.Христюка, К.Костіва та в ряді ін. видань, е вільно відредаговані й не завжди відповідають оригіналу. 

О. Павлишин (Львів). 

УНІВСЬКА ДРУКАРНЯ - видавничий заклад, що діяв при монастирі у селі Уневі (Перемишлянський р-н 
Львівської обл.). Заснована на базі Львівської друкарні єпископа А.Желіборського, діяла у 1648-99 і 1732-70. 
Друкувала книги старослов'янською і українською мовами (у т.ч. букварі, твори Ф.Софоновича, 
К.Ставровецького, україномовне Житіє святого Володимира). Видала також переклади митрополита 
Досифея Сучавського з старослов'янської на румунську мову. Керівниками У.д. у різний час були відомі 
українські друкарі А.Скольський, Д.Кульчицький, С.Ставницький. 

Я. Ісаєвич (Львів). 

УРОЧНІ ЛІТА - строк, протягом якого у Московському царстві власники маєтків за посередництвом держави 
мали право вимагати повернення їм утікачів-селян і вивезених іншими землевласниками кріпосних селян, 
Царським указом від 24.11(4.12).1597 був установлений п'ятирічний офіційний строк розшуку втікачів і 
вивезених селян. 

Після закінчення цього терміну селяни у випадку неподачі щодо них відповідних позовів підлягали 
закріпаченню на нових місцях. Указ про У.л. діяв на Чернігово-Сіверщині, яка з 1503-1634 входила до складу 
Московського царства. Згідно з Уложенням царя Василя Шуйського від 9.3.1607 термін У.л. збільшено до 15 
років. У перші роки правління царя Михайла Федоровича діяв п'ятирічний строк розшуку селян-втікачів, але 
згодом його поступово збільшували. Соборне Уложення 1649 скасувало У.л., що означало остаточне 
юридичне оформлення кріпосного права у Московській державі. 

М. Крикун (Львів). 

УРЯД УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ в екзилі 1920—48 - орган державної влади Української 
Народної Республіки, який після захоплення більшовиками України діяв поза її межами, продовжуючи 
державницьку традицію та виборюючи державну самостійність українського народу. Після повної окупації 
України з кін. 1920 Рада Народних Міністрів УНР перебувала на території Польщі. Після припинення 
існування у серпні 1921 Ради Республіки (діяла з лютого 1921 у Tapнові) представницького органу УНР в 
еміграції у міжвоєнний період не існувало. Лише влітку 1947 внаслідок порозуміння українських політичних 
партій, що діяли за кордоном, створено Українську Національну Раду. У цей же період налагоджено 
діяльність Ради Міністрів України та урядових місій у різних країнах світу, зокрема Франції, Румунії, Польщі, 
Чехословаччині, Німеччині, Швейцарії, Туреччині. Активна міжнародна діяльність державного центру мала 
ряд здобутків, а саме: в 1921 Аргентина визнала УНР. У 1924 Головний Отаман та Голова Директорії Симон 
Петлюра і заступник Голови уряду В.Прокопович, ряд ін. державних діячів УНР переїжджають до Парижа, де 
прийнято рішення про необхідність збереження існування Уряду УНР. 

До 25.5.1926 С.Петлюра виконував функції глави держави - затверджував закони, договори, керівників 
дипломатичних представництв в ін. державах. У 1926-54 Державний центр УНР в екзилі очолював 
А.Лівицький. Виконавчим органом Державного Центру була Рада Народних Міністрів, яку в різні періоди 
очолювали: А.Лівицький (1920-21 і 1922-26), П.Пилипчук (1921-22), В.Протопович (1926-39, 1940-42), 
О.Шульгін (1939^0), А.Яковлів (1944-45), К.Паньківський (1945-48). Уряд УНР в екзилі діяв через різні 
міністерства й установи. Внутрішній ресорт очолювали О.Саліковський, О.Лотоцький, М.Ветухів; 
зовнішньополітичною діяльністю уряду УНР керували А.Ніковський, О.Шульгин. Існував військовий ресорт, 



який займався вишколом військових кадрів та організацією колишніх учасників збройної визвольної 
боротьби. Діяльність уряду УНР зосереджувалась у Парижі, Варшаві і Празі. У міжвоєнний період головну 
увагу в міжнародній діяльності уряд УНР зосередив на підтримці зв'язку з Лігою Націй (неофіційний 
представник уряду О.Шульгін). Уряд УНР неодноразово звертався з протестами до Ліги Націй проти 
більшовицької окупації України, порушення прав українського населення в Польщі та Румунії, проти 
політичного терору та штучного голодомору в УСРР у 1932-33. У вересні 1939 Уряд УНР у Парижі на чолі з 
В.Прокоповичем і О.Шульгіним задекларував свою солідарність із західними демократичними державами і 
засудив нацистський і комуністичний тоталітаризм. У 1941 році, за порозумінням з Президентом УНР 
А.Лівицьким, отаман Т.Боровець заснував “Поліську Січ”, яка в 1942 діяла під назвою Українська 
повстанська армія (УПА) і боролася з німецькими військовими частинами та радянськими партизанами. 

Уряд УНР сприяв розвитку громадського, наукового і культурного життя українців в еміграції. Зусиллями 
уряду УНР створено Український науковий інститут у Варшаві, засновано бібліотеку ім.Симона Петлюри у 
Парижі (1926), Українську Могилянсько-Мазепинську Академію наук (1938). В еміграції започатковано 
видання урядових періодичних видань - “Український вісник”, пізніше -“Тризуб” (1925-40; гол. ред. 
В.Прокопович, 1940 - О.Шульгін), а військовим ресортом -журналів “Табор” (1923-39, з перервою; гол. ред. 
В.Кущ) і “За державність”. 

Уряд УНР в екзилі після Другої світової війни діяв у Мюнхені, згодом - у Філадельфії. 

Основні зусилля Уряду були спрямовані на консолідацію всіх українських політичних партій, рухів та 
середовищ. На поч. 1946 почала діяти Контактна Комісія, пізніше було створено Координаційний український 
комітет. Комітет, у роботі якого взяли участь усі діючі за кордоном українські політичні партії та організації, 
схвалив резолюцію про необхідність заснування єдиного українського передпарламенту - Української 
Національної Ради, створеної на основі реорганізації Державного центру УНР в екзилі. 

Перша сесія Української Національної Ради відбулася 16-20.7.1948. На ній було схвалено “Тимчасовий 
Закон про реорганізацію Державного Центру УНР”, який визначив структуру та компетенцію складових ДЦ 
УНР, а саме: інституції Президента як Голови держави, Української Національної Ради як передпарламенту і 
Уряду УНР. Всього відбулося десять сесій УНР. 24.8.1992 у Києві в Маріїнському палаці останній Президент 
УНР в екзилі М.Плав'юк, відповідно до рішення надзвичайної сесії Української Національної Ради (14-
15.3.1992), передав Грамоту, Заяву, Президентську Відзнаку (клейнод гетьмана І.Мазепи), Президентську 
печатку і прапор першому всенародне обраному Президентові України Л.Кравчуку. Після цієї церемонії було 
заявлено про припинення діяльності ДЦ УНР в екзилі, що функціонував згідно з постановами Трудового 
Конгресу України. Правовою базою створення та діяльності Уряду УНР в екзилі були “Закон про тимчасове 
Верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці” від 12.11.1920 та 
схвалений на першій сесії УНРади 16-20.7.1948 “Тимчасовий Закон про реорганізацію Державного центру 
УНР”. 

Керівниками Державного центру УНР в екзилі у післявоєнний період були: Степан Витвицький-Президент 
УНР в екзилі (1954-65); Микола Лівицький - Президент УНР в екзилі (1967-89); Микола Плав'юк - Президент 
УНР в екзилі (1989-92). Обов'язки Голови У. УНР в екзилі виконували: Іс.Мазепа (1948-51,1951-52), С.Баран 
(1952-53), Спи-ридон Довгаль (1954, 1969-72), Симон Со-зонтів (1954-57), Атанас Фіголь (1967-69), Василь 
Федорончук (1972-74), Теофіль Леонтій (1974-80), Ярослав Рудницький (1980-89), Іван Самійленко (1989-
92). 

Т. Андрусяк (Львів). 

УСАТІВСЬКА ГРУПА (сатівська група, усатівський тип трипільської культури; серед. Ill тис. до н. е.) - бл. 50 
поселень, курганних та ґрунтових могильників, залишених пізньотри-пільськими общинами, які 
переселилися ї південної частини Середнього Подністров'я (Північна Молдова) в Північно-Західне 
Причорномор'я і змішалися зі східним степовим кочовим та західним осілим населенням (культура 
Чернавода). Назва походить від с. Усатове поблизу Одеси, де розташовані поселення, два курганних й два 
грунтових могильники. Північна межа території усатівсько-го населення проходила південніше сучасних міст 
Ясси, Кишинів, Первомайськ, на заході вона обмежена пониззям Дунаю і Пруту, на сході - Південного Бугу. 
Досліджували пам'ятки У.г. М.Болтенко, О.Лагодовська, Е.Патокова та ін. Поселення (Усатове, Маяки, 
Граденіце та ін.) мають укріплений характер, розташовані на високих мисах плато, захищені з доступного 
боку ровами, валами й, можливо, дерев'яними загорожами на них. На поселенні в Усатовому відкрито 
залишки наземних і заглиблених жител, а також кам'яні споруди (т. зв. кам'яні коридори) культового 
призначення. На поселеннях знайдено знаряддя праці з кременю (ножі, скребки, свердла, наконечники стріл 
та ін.), кісток тварин (мотики, прикраси). У похованнях виявлено близько 70 виробів із міді (сокири, долота, 
ножі, шила, кинджали, скроневі кільця, про-низки тощо), більшість яких, як вважають дослідники, були 
виготовлені на місці. Кинджали за складом металу і технологією виготовлення близькі до аналогічних 
виробів з Анатолії. Посуд усатівців поділяється на дві групи: кухонний (глина містить домішку товчених 
черепашок) та столовий, поверхня якого заполірована, прикрашена коричневим розписом та штамповим 
орнаментом, заповненим білою крейдяною пастою. З ін. глиняних виробів виявлено схематичні маленькі 
статуетки жінок на кубічних підставках і типові для Трипілля жіночі фігурки. Усатівське населення займалося 
скотарством, різними ремеслами, обміном із сусідами. Судячи з кількості речей у похованнях, основу 
соціального життя становили патріархальні сім'ї, які володіли різною кількістю майна. Небіжчиків усатівці 



ховали в ґрунтових могильниках і під насипами курганів. Їх ховали в скорченому положенні в ямах, 
перекритих кам'яними плитами. Під час спорудження курганів використовувався вапняк. У деяких 
усатівських курганах простежувались кам'яні площадки (кромлехи), вертикальні плити, що свідчать про 
існування складних релігійних вірувань. Могильники займали площу 2,5-5 га. В усатівських курганах 
досліджено 44 поховання. 

М. Пелещишин (Львів). 

УСПЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (1902 - 1940) - радянський державний діяч, народний комісар 
внутрішніх справ УРСР. Н. у Тульській губ. 31917- секретар комітету бідноти Суходольського волосного 
виконкому. З 1920 працював у ЧК. У 1927-37 обіймав посади уповноваженого представника ОДПУ на Уралі, 
заст. начальника УДПУ-НКВС у Московській обл., начальника УНКВС по Оренбурзькій обл., коменданта 
Кремля. З січня по жовтень 1938 - нарком внутрішніх справ УРСР. У період перебування У. на цьому посту 
відбувались найбільш масові політичні репресії проти української інтелігенції, національне свідомих 
українців. У жовтні 1938 У, передбачаючи свій близький арешт, імітував втоплення у Дніпрі і перейшов на 
нелегальне становище. Незабаром був заарештований і розстріляний. 

І. Підкова (Львів). 

“УСТАВА НА ВОЛОКИ” 1557 - правовий документ, затверджений 1.4.1557 польським королем, великим 
князем литовським Сигізмундом II Августом про проведення аграрної та фінансово-податкової реформи на 
території Великого князівства Литовського. Містив 49 артикулів. 20.10.1557 за розпорядженням короля до 
деяких артикулів були внесені зміни, доповнення і поправки. Реформу провели у великокнязівських 
володіннях у Литві, Білорусі та частково в Україні - у Кременецькому повіті, Ратненськомуі Ковельському 
староствах на Волині. 

За “У.на в.” всі земельні володіння великого князя вимірювалися і ділилися на однакові ділянки - волоки 
(дорівнювали прибл. від 16,8 до 21,8 га в залежності від місцевості), що стали єдиною одиницею 
оподаткування. Найкращі орні землі відводилися під великокнязівські фільварки, решта розподілялася між 
селянами. “Волочна поміра” проводилася з розрахунку, щоб одній волоці фільваркової землі відповідало сім 
селянських волок. Кожне тяглове селянське господарство (окремий двір - дим, який відбував панщину) 
отримувало у користування одну волоку, яка розмежовувалася на три смуги (трипільна система) кожна по 
11 моргів (7,12 га). Деякі селяни орендували землю у сусідніх селах, бідніші родини брали волоку на 2 або 3 
дворища. Крім цього, селяни отримували по одному моргу землі під городи, які не обкладалися податком. 

“У. на в.” збільшувала податки та повинності селян. Розмір податку (натурою та грошима) встановлювався у 
залежності від родючості грунту. Всі землі поділялись на добрий грунт, середній грунт, поганий грунт і дуже 
поганий - пісковий, болотистий тощо. Селяни, які отримували наділи в лісовій зоні, звільнялися від сплати 
податків терміном до 10 років. Розмір земельної ділянки, сума податків і повинності залежали від станової 
приналежності особи. Путні бояри і особи, які перебували на службі у великого князя (конюхи, стрільці, 
осочники), отримували по дві волоки. Путні бояри платили земельний податок і звільнялися від виконання 
військової та ін. повинностей. Служилі люди не платили податку за волоки, надані великим князем. Крім 
сплати податків за отримані земельні наділи, всі дорослі члени селянського господарства повинні були 
відпрацювати 2 дні на тиждень у фільварку. 

За “У. на в.” безпосереднє управління фільварком здійснював “двірник”, котрий слідкував за дотриманням 
визначених для фільваркового господарства вимог щодо його розмірів та способу ведення. Вищою 
посадовою особою на селі визнавався війт, якого обирала громада села і затверджував великокнязівський 
ревізор. В обов'язки війта входило: здійснювати контроль за виконанням панщини, бути присутнім під час 
збору податків, супроводжувати вози з вівсом і сіном до місця головного збору чиншу, здійснювати контроль 
за користуванням землею, вирішувати господарські спори. Особи, обрані на війтівство, складали присягу. 
Місцями збору податків були визначені будинки у селах та двори великого князя. “У. на в.” визначала 
терміни сплати податків підданими - від 21.11. (св. Михайла)до6.12. (св. Мартина). Відспла-ти податків 
звільнялися потерпілі від пожеж, неврожаю та ін. стихійних лих, або у випадку хвороби всіх членів сім'ї. Осіб, 
які ухилялися від податків, ув'язнювали до повної їх сплати. 

Контроль за проведенням “волочної поміри” здійснювали ревізори, до компетенції яких належав нагляд за 
дотриманням норм “У. на в.” Ревізорами могли бути осілі, компетентні у веденні сільського господарства 
особи християнського віросповідання. Артикул 43 “У. на в,” забороняв застосовувати до осіб, які вчинили 
злочин, покарання у вигляді конфіскації майна і землі. 

“Волочна поміра” зруйнувала, хоча і не повністю, сільську громаду і пов'язану з нею громадську форму 
селянського землекористування, замінивши його подвірним; збільшила селянські повинності і посилила 
закріпачення селян, значно обмеживши їхні права переходу; зменшила площу земель суспільного 
користування (пасовища, луки) і фактично позбавила селян права користуватися лісами. Одночасно 
запроваджувана трипільна система землеробства значно збільшувала продуктивність праці. У другій пол. 16 
ст. волочна система була розповсюджена і на приватновласницькі та церковні землі. 

С. Білосіпоцький (Львів). 

УСТИМОВИЧ МИКОЛА ІЛЛІЧ (17.1.1866-1918)-український військовий діяч, генерал-хорунжий. Закінчив 



Оренбурзьку військову гімназію, офіцерські курси (екстерном) при штабі Туркестанського військового округу 
(1888). Учасник російсько-японської війни 1904-1905. З 1908-командир 1-го Заамурського залізничного 
батальйону, підполковник. У роки Першої світової війни 1914-18 - на Південно-Західному фронті. 3 1917 - 
старший ад'ютант штабу Київського військового округу. Після проголошення незалежності України служив у 
Вільному Козацтві. З травня 1918 -командувач власного конвою гетьмана П.Скоропадського (дві піші та 
одна кінно-кулеметна сотні, всього-588 козаків). Загинув у 1918. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

УСТИМОВИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ (Сахно-Устимович; 1863 - 1918)- український державний діяч 
періоду Гетьманату. За фахом - інженер-технолог. Належав до монархічної організації “Українська 
народна громада”, яка виступала за встановлення в Україні режиму сильної особистої влади і підтримувала 
прихід до влади гетьмана П.Скоропадського. Після встановлення влади гетьмана П.Скоропадського 29-
30.4.1918 У. очолював уряд Української держави - Раду Міністрів. Підписав разом з П.Скоропадським “Закон 
про тимчасовий державний устрій України”. Після відмови УПСФ взяти участь у формуванні уряду подав у 
відставку. Загинув підчас антигетьманського повстання у кін. 1918. 

УСТИЯНОВИЧ КОРНИЛО МИКОЛАЙОВИЧ (1839 - 22.7.1903) - український художник, письменник. Н. у с. 
Вовкові (тепер Пустомитівського р-ну Львівської обл.). Син українського письменника М.Устияновича. 
Мистецьку освіту здобув у Відні, де у 1858-63 навчався в Академії образотворчого мистецтва. Подорожував 
по Галичині та Буковині; у 1867 побував у Петербурзі, 1872 - у Києві. У 1882-83 редагував та ілюстрував 
сатирично-гумористичний часопис “Зеркало” (виходив у 1882-86; у 1884-85 під назвою “Нове Зеркало”), що 
видавався у Львові і був спрямований проти ідеології москвофільства. Автор монументальних розписів на 
релігійні теми-“Христос перед Пілатом” (1880), “Мой-сей” (1887), “Хрещення Руси”, “Володимир Великий”, 
“Св. Ольга”, численних ікон, іконостасів тощо. Створив низку історичних полотен (“Василь 
Теребовельський”, 1866; “Козацька битва”, 1890; “Літописець Нестор”, 1901; “Шевченко на засланні” та ін.), 
пейзажів (“Дзвіниця”, “Морський пейзаж”, “Чорне море”, “Скит Манявський”, “Пейзаж з хрестом”), портретів 
(Т.Реваковича, А.Вахнянина, Ю.Лаврівського та ін.), жанрових картин, в яких змалював життя селян 
(“Бойківська пара”, “Гуцул”, 1891). Перші літературні спроби У. відносяться до 1861. Спочатку писав язичієм, 
з 1872 - українською народною мовою. У.- автор історичних поем “Іскорос-тень”, “Вадим”, “Святослав 
Хоробрий”, трагедій і драм “Олег Святославович, кн. Овруцький”, “Ольга”, “Ярополк” та ін. Деякі з творів У. 
ставились на сцені Театру “Руської бесіди” у Львові. І.Франко, критикуючи твори У. за порушення історичної 
достовірності та риторичність, одночасно відзначав їх багату й чисту мову та “немалий талант” автора. 

УСТИЯНОВИЧ МИКОЛА (псевд.-Дротар, Николай з Николаева, Николай син Николая; 7.12. 1811 - 
3.11.1885) - український поет, прозаїк, громадський діяч. Н. у м. Миколаєві (тепер Львівська обл.). Здобув 
гімназійну освіту (1832-30). Навчався у Львівському ун-ті та греко-католицькій духовній семінарії (1832-37; з 
перервою). У студентські роки був близький до “Руської трійці”, згодом спадкоємець і популяризатор її ідей. 
У 1836 написав перший вірш народною мовою (елегію в пам’ять про галицького освітнього діяча) “Слеза на 
гробі Михайла барона Гарасевича”, що й зблизило його з М.Шашкевичем. Був священиком у с. Вовкові 
(побл. Львова), Славську та Сучаві (Буковина). Вражений кампанією проти народної мови до 1846 майже 
нічого не писав. У 1847 в альманасі “Вінок русинам на обжинки” надруковано кілька поезій У. Пізніше його 
твори часто з'являються на сторінках перших українських періодичних видань у Галичині (“Зоря Галицька”, 
“Галичо-Руський Вісник”). Під час революції 1848-49 в Австрійській імперії активно включився у громадське 
життя краю, плідно займався літературною роботою. У поетичних творах того періоду відчутні національні й 
соціальні мотиви, любов до рідної карпатської природи, знання фольклору. У жовтні 1848 У. був одним з 
ініціаторів проведення 1 з'їзду українських діячів науки, освіти і культури у Львові (див. Собор руських 
учених), на якому закликав розвивати традиції М.Шашкевича і Т.Шевченка. У 1849-50 - редактор урядової 
україномовної газети “Галичо-Руський Вісник”, у 1861-66 -посол Галицького сейму. Автор бл. 80 поезій і 6 
повістей. Серед віршів: “Руслану-Маркіяну Шашкевичу в день імені його”, “Згадка за Маркіяна Шашкевича”, 
“До Перемишлян”, “До “Зорі Галицької”, “Руська думка”, “Народний дім”, “Наддністрянка”. Історичні сюжети 
відображено у патріотичних віршах “Похід Русі на Царгород” (1907), “Хрещення великої княгині Ольги”, 
“Могила Святослава”, “Смерть князя Романа під Завихос-том в літо 1205”, “Княгиня Романова”, 
“Святоубийство князів Ігоровичів у Галичині”, “Віче в Києві”, “Здвиг”, “Стичка на Половецькім полі”, “Битва 
над Калкою”, “Київ” та ін. У. належить заслуга у становленні художньої прози на західноукраїнських землях. 
В основі його повістей “Месть верховинця. Повіска з правдивого случаю” (1849-50), “Страсний четвер. 
Повість верховинська, з місцевих поговорок” (1852) лежить фольклорно-етнографічний матеріал. У 1850 
роках на сторінках галицької періодики друкувалися уривки з першої завершеної поеми нової української 
літератури у західноукраїнських землях - “Путь на полонину”. Алегоричний образ “путі” у творі У. 
символізував історичний поступ українського народу до кращого майбутнього. Велику популярність здобула 
здійснена У. переробка п'єси Ю.Коженьовського “Карпатські горці” (під назвою “Верховинці”), пісні з якої 
(“Верховино, світку ти наш”, “Гей, браття опришки”) стали народними. У численних газетних публікаціях 
обстоював народну мову як основу літературної. У статті “Молода Русь” (“Зоря Галицька”, 1850) дав 
короткий нарис національного відродження українців Галичини і визначив провідну роль у ньому “Руської 
трійці” та М.Шашкевича. Перекладав з польської, чеської, латинської, російської, хорватської, німецької. 
Автор перекладу фрагменту Вергілієвої “Енеїди”. У 1860 роках зблизився з москвофілами. У 1870 переїхав 
зі Славська на Буковину, у Сучаву (тепер Румунія), де і помер. Залишив цінні спогади “Відродження 



Галицької Русі і Маркіян Шашкевич” (1880). Вважається автором віршованої автобіографії “Вспомини” 
(1884). 

Р. Крохмальний, Ф. Стеблій (Львів). 

УСТИЯНОВИЧ ОСИП (рр. н. і см. невід.) - український політичний діяч у Галичині першої чв. 20 ст. За фахом 
- залізничник. Член Української соціал-демократичної партії. В 1918 увійшов до Тимчасового організаційного 
комітету УСДП, метою якого було відновлення діяльності партії, що була фактично призупинена у роки 
Першої світової війни. Делегат від Галичини на з'їзді залізничників Австрії (вересень 1918). У кін. 1918 
обраний від м. Станіслава (тепер Івано-Франківськ) до Української Національної Ради ЗУНР-ЗОУНР 1918-
19. Входив до складу секретаріату УНРади, член комісій суспільної опіки та комунікацій. Один з 
організаторів та лідерів Селянсько-робітничого союзу, відповідальний редактор його друкованого органу - 
газети “Республиканець” (лютий-травень 1919). У травні 1919 головував на обласній конференції 
українських залізничників у Станіславі. У квітні-серпні 1920 - член Галоркому КП(б)У. З 9.8.1920 У- голова 
повітового ревкому в Заліщиках, працівник секретаріату Галревкому. Намагався залучати до співпраці з 
радянською владою авторитетних місцевих громадських діячів, за що був критикований В.Затонським. 
4.9.1920 призначений тимчасово виконуючим обов'язки коменданта Галревкому. Подальша його доля 
невідома. 

О. Павпишин (Львів). 

УСТЬ-ДУНАЙСЬКЕ БУДЖАЦЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО - козацьке військо, сформоване у Південній 
Бессарабії у 1806 (затверджене царським указом від лютого 1807). В обстановці підготовки до нової війни з 
Туреччиною російський уряд, маючи потребу у військових контингентах, у грудні 1806 розпочав організацію 
козацького війська, до складу якого дозволялося набирати чорноморських козаків, інші категорії українського 
населення, що проживали в Бессарабії, Молдові та Волощині. Створення війська було розраховане і на 
залучення козаків Задунайської Січі. Внутрішній устрій У.-Д.Б.к.в. нагадував устрій Запорозької Січі. 
Центральним органом управління був Кіш, який очолював кошовий отаман. В У.-Д.Б.к.в. запроваджено 
колишні старшинські посади. Військо поділялося на курені, на чолі яких стояли курінні отамани. Кошовий 
отаман одержував ознаку влади - пернач, військовий прапор і військову печатку. Кошовий отаман і 
старшина призначались урядом, а не обирались козаками. У військовому відношенні військо 
підпорядковувалося російському командуванню. Першим кошовим отаманом став елисаветградський 
поміщик Іван Підлесецький, згодом -Хома Бучинський. На серед, липня 1807 у У.-Д.Б.к.в. налічувалось 
понад три тисячі козаків. Під час російсько-турецької війни 1806-12 козацькі відділи брали активну участь у 
військових діях проти турецьких військ на Дунаї: несли розвідувальну і сторожову службу, брали участь в 
облозі Ізмаїла, бойових операціях в Тульчі, Ісакчі, Браїлові, штурмі турецьких укріплень на дунайських 
островах. Поширення серед українського населення чуток про створення “нової Січі” призвело до масового 
руху селян-кріпаків на придунайські землі за “козацькою волею”. Це викликало занепокоєння у царського 
уряду, і 20.7.1807 Олександр 1 видав наказ про припинення формування війська. У місце розташування 
війська прибула спеціальна військова експедиція, яка мала заарештувати селян-втікачів і повернути їх 
власникам, а колишніх задунайських і чорноморських козаків переселити на Кубань. У цих умовах частина 
устьдунайців перейшла на Задунайську Січ, а переважна більшість козаків розійшлася і осіла в 
придунайських степах. У 1828 у зв'язку з новою російсько-турецької війною уряд відновив у Південній 
Бессарабії козацькі формування під назвою Дунайське козацьке військо. До його складу увійшли: колишні 
устьдунайці, задунайські козаки, що оселилися в Бессарабії до 1828, російські відставні солдати та 
волонтери з Балканських країн. Військо складалося з двох шестисотенних кінних полків. Служба тривала ЗО 
років. Полки охороняли кордони по Дунаю, Пруту та по Чорноморському узбережжі, несли гарнізонну службу 
в Ізмаїлі і Акермані. Під час Кримської війни 1853-56 дунайці брали участь в боях у Добруджі, на Кавказі. У 
квітні 1854 обороняли Одесу від нападу англо-французької ескадри. В 1856 військо було перейменоване у 
Новоросійське козацьке військо. В адміністративному і військовому відношеннях підлягало новоросійському і 
бессарабському генерал-губернатору. Місцеве керівництво здійснювало військове правління на чолі з 
наказним отаманом, якого призначав уряд. Серед найбільш відомих отаманів були генерал-майор 
С.Василевський, генерал-лейтенант О.Шостак, генерал-майор І.Гангардт. Козаки обирали лише станичні 
правління. У 1868 військо складалося з 10 станиць і хуторів (південна частина теперішньої Одеської обл.) з 
населенням 13141 особи і мало в користуванні 56 тис. десятин землі. Козаки займались землеробством і 
скотарством. Військо мало свій шпиталь та військове училище. У зв'язку з невдоволенням козаків важкою 
військовою службою та зловживаннями старшини у 1842-45, 1849, 1855, 1858 відбувалися виступи за “вихід 
з війська”. Згідно з царським указом від 3( 15). 12.1868 Новоросійське козацьке військо ліквідовувалось, 
рядові козаки переводились на становище селян-власників. 

О. Бачинська (Одеса). 

УХОДНИКИ-у 15-16 ст. люди із пограничної зі степом смуги українських земель (Канівщини, Черкащини, 
Київщини, Брацлавщини), які, об'єднавшись у ватаги, йшли на Середнє і Нижнє Подніпров'я для ведення 
сезонного промислу. Осідали на “уходах” - у гирлах річок, на захищених від несподіваних нападів місцях, 
будували тимчасові житла і приміщення для зберігання продуктів промислу. У. полювали на звірів і птицю, 
ловили і в'ялили рибу, добували мед з лісових бортів, випарювали сіль на солоних озерах і лиманах, 
виварювали селітру на майданах. Деякі У. не поверталися назад після завершення промислового сезону, а 



влаштовували свої хутори, пасіки, засновували слободи. “Уходи” як тимчасові поселення зафіксовані в 
урядових люстраціях (періодичні описи державних маєтностей) у серед. 16 ст. На чолі ватаги У. стояв 
виборний отаман. Відпускаючи ватаги У. на промисли, черкаські і каневські старости зобов'язували їх 
виконувати функції сторожової варти в степу. У разі необхідності такі ватаги вступали у боротьбу з 
невеликими загонами татар, перешкоджали їхньому просуванню у глиб українських земель, відбивали у них 
ясир і награбоване майно, попереджали старост про наближення татарської орди. У. були одним з основних 
джерел формування козацтва до серед. 16 ст. 

Г.Швидько (Дніпропетровськ). 

УШАКЕВИЧ ВАСИЛЬ (рр. н. і см. невід.) - український гравер другої пол. 17 ст. Жив у Львові. У 1662-70 - 
вчитель (дидаскал) школи Успенського братства, керував шкільним хором. Відомі гравюри датовані 1662-67. 
Зареєстровано 18 видань 1663-1708 з гравюрами У, що вказує на довготривале використання його дошок. 
Ілюстрував видання друкарні Успенського братства: “Тріодь цвітна” (1663), “Тріодь пісна” (1664), “Апостол” 
(1666), “Євхологіон” (1668)та “Тріодь цвітна”, видана в друкарні Михайла Сльозки (1666-67). Серед гравюр - 
титульні аркуші (“Апостол”, “Требник”), цілосторінкові композиції (апостоли Петро, Яків, Павло), невеликі за 
розміром однофігурні ілюстрації та сюжетні композиції “Вигнання з раю”, “Ноїв ковчег”, “Страшний суд” 
(“Тріодь пісна”). Гравюр У, виконаних після 1670, не виявлено. У виданнях, починаючи від “Служебника” 
(1681), використовуються гравюри У. 1660 років. 

О. Лильо (Львів). 

ФФФФ    
ФАБРИЦЬКИЙ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ (14.2.1874 - р. см. невід.) - військовий діяч періоду Гетьманату, контр-
адмірал. У 1894 закінчив Морський кадетський корпус. Проходив службу на Балтійському флоті старшим 
офіцером імператорської яхти “Александрия”. З 1912- командир есмінця “Амурець” 3-го дивізіону есмінців 
Балтійського флоту, капітан 1 рангу. Нагороджений шістьма російськими і сімома іноземними орденами. 
Вітав перемогу Лютневої революції 1917. За Гетьманату - командир Корпусу берегової охорони. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ФАКТОРИ - посадові особи у Гетьманщині, які збирали прикордонне мито. Ф. підпорядковувалися 
головному екзактору (збирачу мита), котрим за універсалом Б.Хмельницького від 28.4.1654 став 
О.Астаматій. Згадки про посади Ф. містяться у різноманітних торговельно-митних документах Гетьманщини і 
навіть у ст. 16 Конституції П.Орлика 1710. Ф. найчастіше були багаті козаки, міщани, купці. 

А. Кольбенко (Львів). 

ФАЛЬКІВСЬКИЙ ДМИТРО НИКИФОРОВИЧ [справж. прізв. - Левчук; 22.10 (3.11).1898 -17.12.1934] - 
відомий український поет. Н. у с. Великі Лепеси на Берестейщині (тепер Брестська обл., Білорусь) у 
селянській сім'ї. Після закінчення Кобринського реального училища вступив у гімназію в Бересті. У 1918 за 
агітацію серед кайзерівських солдатів (добре володів німецькою мовою) потрапив до концтабору в с. Лінове 
Пружанського повіту. Втік з табору, став членом Кобринської підпільної групи РКП(б). Брав участь у 
повстанському русі, у 1920 добровільно вступив до Червоної армії. У 1920-23 працював у органах ЧК у 
Білорусі. Через хворобу залишив службу і в 1923 переїхав до Києва. У цей період змінив прізвище Левчук на 
Ф. (очевидно, через чекістське минуле, про яке не любив згадувати). У 1924 у журналі “Більшовик” з'явилися 
перші літературні публікації Ф. У 1924 в двотижневику “Глобус” надрукував поему “Чекіст”. Належав до 
київської філії “Плугу”, потім - до “Гарту”, згодом увійшов до літературної групи “Ланка” (з 1926 - МАРС). 
Підтримував творчі й товариські контакти з Б.Антоненком-Давидовичем, Г.Косинкою, В.Підмогильним, 
Є.Плужником, П.Филиповичем, М.Зеровим та ін. Плідно співпрацював у журналах “Червоний шлях”, 
“Всесвіт”, “Вапліте”, “Життя і революція”, “Літературний ярмарок”. У поемах “Краском”, “Селькор”, “Іоган”, 
“Тов. Гнат”, “Чабан” (1925) окреслив свого сучасника як безкомпромісного і безстрашного бійця революції. 
Видав збірки поезій “Обрії” (1927), “На пожарищі” (1928), “Полісся” (1931). Поезія Ф. була співзвучна 
проблемам доби, ставила питання громадянської відповідальності митця за свої твори. Намагався 
осмислити революційні події в Україні через призму морально-етичних критеріїв. Зазнав звинувачень у 
декадентстві і виступах проти “революційної ідеї”. Пробував писати прозові твори, публіцистику. Автор 
оповідання “Панна Яніна” (1925), нарису “Майстри букси” (1934). Робив переклади з російської (М.Ушакова), 
білоруської (Я.Пуща), німецької (О.Копеля). У 1927-33 працював на посаді секретаря у журналі “Кіно”. Був 
одним із авторів сценаріїв кінофільмів “Греблю прорвано” (разом з Л.Френкелем) та “Чорні дні” (разом з 
О.Корнійчуком і П.Доленгою). У листопаді 1934 заарештований, звинувачений у підготовці терористичних 
актів і розстріляний. 

І. Роздольська (Львів). 

ФАЛЬЦ-ФЕЙНИ - великі землевласники у Таврійській губ. З серед. 19 ст. володіли 200 тис. дес. землі в 
Дніпровському й Мелітопольському повітах. У їхніх економіях випасалося 200-400 тис. овець, що становили 



основу великого підприємницького господарства. Фрідріх Едуардович Ф.-Ф. (1863 - 1920) заснував у 1883 
заповідник “Асканію-Нову”. У напівпустому степу виростив сад, організував зоопарк, акліматизував десятки 
видів диких тварин і птахів, звезених з усіх континентів планети. У 1914 імператор Микола II надав родині Ф.-
Ф. спадкове дворянство за наукові заслуги. Після жовтневого перевороту 1917 родина Ф.-Ф. емігрувала до 
Німеччини. У 1921 “Асканію-Нову” проголошено державним заповідником. Нині нащадок Ф.-Ф. барон Едуард 
Фальц-Фейн мешкає у князівстві Ліхтенштейн. Багато уваги приділяє меценатству, зокрема поверненню 
культурних цінностей у країни, звідки вони колись були вивезені. Його діяльність торкнулася й України: на 
кошти Едуарда фон Ф.-Ф. побудована церква в Гаврилівці, колишньому маєтку батьків; виділив кошти на 
реставрацію садиби Ф.-Ф. в “Асканії-Новій” та став одним із засновників Фонду “Асканія-Нова”; передав НАН 
України бібліотеку Сержа Лифаря. 26.9.1994 Едуард фон Ф.-Ф. нагороджений Почесною відзнакою 
Президента України. 

Н. Темірова (Донецьк). 

ФАНАГОРІЯ - античне місто на березі Таманської затоки (тепер городище побл. с. Сінної Темрюцького р-ну 
Краснодарського краю, РФ). Заснована вихідцями з малоазійського міста Теоса в сер. 6 ст. до н. е (за 
легендою, засновником міста був грек Фанагор). Ф. була значним торгово-ремісничим центром і фортецею. 
З кін. 5 ст. до н. е. у Ф. почали карбувати срібні монети. У місті жили греки, меоти, сармати. Вони займались 
землеробством, скотарством, рибальством, різноманітними ремеслами. Місто мало порт і вело жваву 
торгівлю з Афінською державою та місцевими племенами. У місті були збудовані храми (Аполлона, 
Афродіти, Артеміди), гімназії, терми тощо. Поблизу міста знаходився некрополь. У 4 ст. до н. е. місто 
увійшло до складу Боспорського царства. Управляв намісник боспорських царів. Ф. стала першим містом, 
яке в 63 до н.е. підняло повстання проти влади понтійського царя Мітрідата VI Євпатора, за що римляни 
надали місту самостійність і нову назву - Агріппія. Незабаром Ф. знову потрапила під владу Боспорської 
держави і повернула попереднє найменування. У 4 ст. місто розгромлене гунами, але продовжувало 
існувати до 11-12 ст. Розкопки Ф. (провадилися з 19 ст., систематично з 1936-40 і з 1947) дали багато 
цінного мателіалудля вивчення історії, економічного і культурного життя міста. 

О. Бандровський (Львів). 

ФАРМАКОВСЬКИЙ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ [31.1.(12.2.)1870- 29.7.1928] - вчений-археолог та історик 
античного мистецтва. Н. у В'ятці (Росія). Чл.-кор. АН (з 1914). У 1892 закінчив Новоросійський (Одеський) ун-
т. З 1919 - професор Петроградського (Ленінградського) ун-ту. В 1901-18-член Археологічної комісії в 
Петербурзі. З 1901 по 1915 за дорученням комісії проводив систематичні розкопки Ольвії. У 1924-26 керував 
розкопками у державному заповіднику “Ольвія”. Встановив основну територію міста, систему міського 
планування і оборонних споруд, житлових будинків і громадських споруд, основні риси культурного життя 
Ольвії. Ф. створив наукову методику розкопок античного міста та методику використання археологічних 
матеріалів як історичного джерела. З початком наукової діяльності Ф. польові дослідження античних міст-
колоній були поставлені на науковий рівень. Ф. запровадив пошарово-квадратний метод, вів розкопку 
кварталів великими площами, встановив основні типи поховань та дав характеристику поховального 
інвентаря. Проводив археологічні розкопки у Києві (1908-09), Євпаторії (1916-17) та ін. місцях. Автор низки 
наукових робіт з історії Північного Причорномор'я. 

О. Бандровський (Львів). 

ФАРНАК II (р. н. невід, -п. 47 до н.е.) - боспорський цар 63-47 до н.е. Син понтійського царя Мітрідата VI 
Євпатора. В 64 до н.е.-намісник у Боспорі. Зрадивши батька, був призначений Гнеєм Помпеєм царем 
Боспорського царства (крім Фанагорч). Скориставшись ускладненням політичної ситуації у Римі (боротьба 
між Цезарем і Помпеєм у 49-48 до н.е.), Ф. у 47 до н. е. виступив проти Риму, маючи на меті відвоювати 
колишні землі Понтійського царства. Підкорив Фанагорію (передав в управління своєму наміснику Асандру), 
вторгся у Понт, захопив місто Аміс та область Віфінію. 2.8.47 до н.е. у битві під Зелою (Понтійське царство) 
був розбитий військами Юлія Цезаря, який надіслав у Рим лаконічне повідомлення про наслідки битви 
(“veni, vidi, vici” - “прийшов, побачив, переміг”). Ф. повернувся у Боспор, де почав вести боротьбу проти свого 
намісника Асандра. Помер від ран, які отримав під час однієї з битв. 

О. Бандровський (Львів). 

ФЕДАК СТЕПАН (9.1.1861 - 6.1.1937) - видатний український громадсько-політичний діяч, адвокат, 
засновник та керівник ряду українських економічних інституцій. Н. у Перемишлі (тепер Польща). Навчався у 
Львівській академічній гімназії та Львівському ун-ті. У 1892, навчаючись в ун-ті, Ф. разом з К.Левицьким, 
А.Чайковським та ін. став одним з організаторів першого професійного об'єднання українських правників 
“Кружок правничий”. Після здобуття вищої освіти займався адвокатською практикою у Львові. На поч. 1890-х 
активно включився в економічну діяльність “Просвіти”, ін. українських товариств та організацій. У 1891 
виступив одним із співзасновників українського музично-співочого товариства “Боян”. Ф. був одним із 
засновників і провідних діячів українських кооперативних та фінансово-кредитних установ у Галичині - 
“Народної торгівлі”, “Крайового союзу кредитового” (пізніше “Центробанк”), “Української щадниці” у 
Перемишлі, член-засновник Товариства взаємних забезпечень “Дністер” (з 1909 - головний директор), 
“Земельного банку гіпотечного”, Товариства взаємних забезпечень на життя і ренти (пенсії) “Карпатія”, віце-
президент (31913) Крайового банку (пізніше - Банк господарства крайового) та ін. Під час Першої світової 



війни 1914-18 залишився у Львові й у 1915 був інтернований російською окупаційною владою до Києва. До 
Львова повернувся у квітні 1917. Після проголошення Західно-Української Народної Республіки став членом 
уряду -Державного Секретаріату ЗУНР-ЗО УНР, очолив державний секретаріат харчових справ. Після 
захоплення Львова польськими військами у грудні 1918 Ф. організував і очолив Горожанський комітет для 
опіки й допомоги українським полоненим, інтернованим і політичним в'язням, який надавав різноманітну 
допомогу, в т. ч. і правову, потерпілим від воєнних дій та від свавілля польських цивільних і військових 
властей. Комітет припинив своє існування у вересні 1921, а на базі його секцій утворилися окремі 
товариства, зокрема, Українське товариство допомоги інвалідам, Союз українських адвокатів та 
нелегальний Комітет допомоги політичним в'язням, який очолював Ф. У травні 1923 на установчому з'їзді 
Союзу українських адвокатів Ф. був обраний президентом Союзу і перебував на цій посаді до 1925. Входив 
до державної Палати адвокатів, де виконував обов'язки заступника голови відділу вдів і сиріт. У 1925 
обраний почесним членом товариства “Просвіта”. Помер у Львові, де й похований. 

Т. Андрусяк (Львів). 

ФЕДАК-ШЕПАРОВИЧ ОЛЕНА (1884 -1982) - українська громадська діячка, журналістка. Н. у Львові. 
Закінчила класичну гімназію, студіювала філософію у Львівському ун-ті, а також у Берліні. У роки Першої 
світової війни 1914-18 працювала у Жіночому комітеті допомоги пораненим і полоненим українцям, у 
Червоному Хресті при Горожанському комітеті у Львові. Належала до Союзу українок, у 1924-39 - заступник 
голови організації. Брала участь у міжнародних жіночих конгресах у Парижі (1926), Берліні (1929), Відні 
(1932). Член Українського національно-демократичного об'єднання. Співробітник часопису “Наша мета” 
(1919), відповідальний редактор часописів “Жінка”, “Громадянка”, “Світ українки”, редактор “Українки”, 
директор жіночого видавничого кооперативу “Союзу українок”. Автор статей з проблем емансипації жінки та 
жіночого руху. З 1939 жила в еміграції. У 1949 переїхала до США. До 1966 працювала в Українському 
інституті Америки. Померла у Нью-Йорку. 

О. Рибак (Львів). 

ФЕДЕНКО ПАНАС (13.12.1893-10.9.1981)-відомий український політичний діяч, історик, публіцист. Н. на 
хуторі біля с. Веселі Терни на Катеринославщині. Вищу освіту здобув в Історико-філологічному ін-ті у 
Петербурзі. З 1915 - член Української соціал-демократичної робітничої партії, з 1919 входив до складу ЦК 
УСДРП. Навчаючись у Петербурзі, розпочав журналістську діяльність, був співробітником журналів “Наше 
життя” та “Украинская жизнь” (видавався С.Петлюрою у Москві в 1912-17). Брав активну участь в 
революційних подіях 1917 у Петрограді. У червні 1917 повернувся в Україну. У серпні 1917 на селянському 
з'їзді Верходніпровського повіту Ф. обрано до Української Центральної Ради. Активно працював у 
Центральній Раді аж до приходу до влади П.Скоропадського. У січні 1919 його обрано делегатом VI з'їзду 
УСДРП та Трудового конгресу України. Ф. був редактором резолюцій Конгресу, покладених в основу “Закону 
про владу” (затверджений 28.1.1919) і Універсалу Трудового конгресу України. Як політичний референт, 
брав участь у Першому Зимовому поході Армії УНР (див. Зимові походи Армії УНР 1919 і 1920-21). З грудня 
1920 перебував в еміграції, жив у Румунії, Львові, Берліні. У 1923-45 проживав у Празі. Активно 
співпрацював у Соціалістичному Інтернаціоналі, був членом Виконавчого комітету Соцінтерну від УСДРП. У 
1924 захистив докторат на філософському ф-ті Українського вільного університету в Празі. З 1925 займався 
викладацькою роботою -викладав історію (1926 - доцент) в Українському високому педагогічному інституті 
ім. М.Драгоманова у Празі, з 1932 - доцент Українського вільного університету. 31945 no 1951 проживав у 
різних містах Німеччини, у 1951-59-у Лондоні, аз 1959 жив і працював у Мюнхені. Автор численних праць - 
статей, нарисів, наукових досліджень, публіцистичних та художніх творів. До найвідоміших наукових праць 
Ф. належать роботи “З дипломатичної діяльності Данила Грека” (1929), “Політичні плани Яна Амоса 
Коменського та Україна” (1932), “Михайло Драгоманів і Жан Жак Прудон” (1930), “Історія соціальної і 
політичної боротьби в Україні” (1936), “Український громадський рух у 20 столітті” (1934, 1959), “Іссак 
Мазепа” (1954), “Україна в 20 ст.” (1959), “Марксистські і більшовицькі теорії національного питання” (1960), 
“Соціалізм давній і новочасний” (1968) та ін. Серед художніх творів найбільш помітними є “Гомоніла Україна” 
(1942), “Гетьманів кум” (1943), “Несмертельна слава” (1955), “Arnor Patriae” (1962). Був редактором і 
співробітником цілого ряду українських періодичних видань у діаспорі. 

Т. Андрусяк (Львів). 

ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ФУЖО) - міжнародне громадське жіноче об'єднання, 
до складу якого входять громадські осередки українських жінок США, Канади, Німеччини, Бельгії, Аргентини, 
Франції, Венесуели, Бразилії. Створене в 1948 у Філадельфії. Займається координуванням діяльності 
жіночих організацій у цих країнах; ФУЖО багато уваги приділяє культурно-освітній сфері, створенню дитячих 
шкіл, читалень, бібліотек, спеціальних професійних курсів для жінок, закладів відпочинку для дітей. 
Опікується виданням шкільних підручників, літературних творів українських авторів тощо. Має тісні зв'язки з 
жіночими організаціями України - Союзом українок. Спілкою жінок України, Жіночою громадою та ін. 

О. Кривоший (Запоріжжя). 

ФЕДІР - київський князь. Згадується в літописах під 1331 у зв'язку із зустріччю під Черніговом його загону з 
щойно висвяченим новгородським архієпископом Василем. Під час зустрічі поруч із князем був присутній 
татарський баскак, що засвідчує підпорядкованість Ф. золотоординським ханам. Ряд дослідників вважає, що 



київський володар водночас визнавав і верховенство Литви, більше того - сам був братом Гедиміна. Деякі 
автори ототожнюють Ф. із Станіславом Київським, ідентифікують його як Ольговича тощо. Сам факт 
існування Ф. засвідчує збереження на Київщині традиції князівського правління, успадкованої від 
давньоруських часів. Ймовірно, що саме Ф. був усунутий від впади литовським князем Ольгердом 
Гедиміновичем, котрий, за даними Густинського літопису (17 ст.) замість нього посадив на престол у Києві 
свого сина Володимира. 

О. Русина (Київ). 

ФЕДІР ІВАНОВИЧ [31.5.1557- 7(17).1.1598] - московський цар з 1584. Син Івана IV Васильовича. Останній 
представник роду Рюриковичів на московському престолі. Хворобливий Ф.І. майже не займався державними 
справами, а фактичним правителем Московської держави був брат його дружини, цариці Ірини Федорівни, 
Борис Годунов. Після смерті польського короля Баторія Стефана прихильники московської орієнтації у Речі 
Посполитій у 1573-74 1 1587 безуспішно висували кандидатуру Ф.І. на польський престол. За правління Ф.І. 
Московська держава поступово виходила з господарської кризи і тяжких наслідків Лівонської війни 1558-83. 
Внаслідок московсько-шведської війни 1590-93 і підписання Тявзинського миру 1595 до Московського 
царства відійшли міста Ям, Івангород, Копор'є і Корела. За Ф.І. Московія остаточно приєднала Західний 
Сибір. Для боротьби проти Кримського ханства і Туреччини московський уряд використовував українських 
козаків. Після смерті Ф.І. та постригу у черниці його дружини Земський Собор 1598, у Москві проголосив 
царем Бориса Годунова. 

І. Підкова (Львів). 

ФЕДІР ЛЮБАРТОВИЧ (р.н.невід.-п. 1431) - син волинського князя Любарта Гедиміновича. Після смерті 
батька (бл. 1384) успадкував Луцьку й Володимирську землі. У 1386 Ягайло відібрав у Ф.Л. частину 
князівства з Луцьком й обмежив його владні прерогативи, вивівши з-під юрисдикції Ф.Л. князя Федора 
Острозького. У 1393 Ф.Л. був остаточно позбавлений Ягайлом спадкових володінь, отримавши натомість 
Сіверську землю, але, очевидно, так і не скористався з цього надання. Деякий час перебував разом із 
Свидригай-лом в Угорщині. Після повернення бл. 1400 отримав у держання Жидачів, який раніше належав 
Федору Ольгердовичу, а в 1431 - Володимир-Волинський. 

О. Русина (Киів). 

ФЕДІР ОЛЕКСІЙОВИЧ [30.5.(9.6.)1661 -27.4.(7.5.)1682] - московський цар з 1676. Син Олексія Михайловича 
і його першої дружини М.Милославської. Малолітній і хворобливий Ф.О. не був здатним до самостійного 
правління. На початку царювання Ф.О. керівництво державою знаходилось у руках його найближчих родичів 
Милославських; великим впливом при дворі користувався патріарх Іоаким і вихователь Ф.О. Симеон 
Полоцький. У подальшому вирішальний вплив на державні справи здобули фаворити Ф.О. - І.Язиков і 
А.Лихачов. За царювання Ф.О. зміцнилось централізоване управління державою: було створено розряди 
(військові округи), посошне оподаткування було замінене подвірним оподаткуванням (1679), зміцнювалась 
влада воєвод на місцях (скасовано місництво, 1682). За правління Ф.О. Московська держава у 1671-81 вела 
війну з Туреччиною, під час якої відбулись Чигиринські походи 1677-78. Уряд Ф.О. уклав з Османською 
імперією Бахчисарайський мирний договір 1681, за умовами якого Півобережна Україна з Києвом 
залишалась у складі Московської держави. Після смерті Ф.О. царем проголошений його брат Петро І. 

І. Підкова (Львів). 

ФЕДІР ОЛЬГЕРДОВИЧ (р. н. невід. - п. 1400) - волинський князь. Володів Ратним, Любомлем, ймовірно, 
Кобрином, а також маетностями в Галичині (зокрема, Жидачевом). Офіційно титулувався князем 
ратненським. У 1377, посилаючись на своє родове старшинство, відмовився визнавати великим князем 
литовським Ягайла й присягнув на вірність польському та угорському королю Пюдвіку І Великому. Після 
Кревської унії 1358 перейшов під сюзеренітет Ягайла (1386). Родоначальник князів Кобринських і Сангушків. 

О. Русина (Київ). 

ФЕДОРОВ ІВАН, Іван Федорович [р. н. невід.-5(15). 12.1583] - видатний друкар і книговидавець. У 1550 
роки, імовірно, працював у найстарішій московській т.зв. анонімній друкарні. Разом з П.Мстиславцем 
керував державною друкарнею, де впиши перші у Москві точно датовані книги - “Апостол” (1564) і два 
видання “Часовника” (1565). У 1569-70 видав дві книги в друкарні білоруського магната Г.Хоткевича у 
м.Заблудові (тепер Польща). Останні роки працював в Україні: бл. 1572-75 і 1583 у Львові, 1575-76 у с. 
Дермані (тепер Рівненська обл.), 1577-82 - в Острозі. З допомогою львівських ремісників видав перші в 
Україні друковані книги: “Апостол” (25.2.1573-15.2.1574) і “Буквар” (1574)-найстаріший у Східній Європі 
друкований підручник. Заснував Острозьку друкарню, де під його керівництвом надруковано грецько-
старослов'янський буквар (1578), “Книгу Нового Завіту” і покажчик до неї (1580), “Хронологію” А.Римші 
(1581), Острозьку Біблію (1581). Брав участь у редагуванні та оформленні книг, писав післямови, був 
талановитим новатором у галузі поліграфічної техніки. Після смерті Ф. його друкарське обладнання 
перейшло до Львівської братської друкарні. Поховано Ф. в Онуфріївському монастирі у Львові. 

Я. Ісаєвич (Львів). 

ФЕДОРОВИЧ ТАРАС (Трясило; рр. н. і см. невід.) - керівник національно-визвольного повстання в Україні у 



1630, козацький гетьман (з 1629). У 1620 роках обіймав посаду корсунського полковника. Був обраний 
гетьманом після загибелі у бою поблизу Кафи гетьмана М.Дорошенка. Вів боротьбу з гетьманом 
реєстрового козацтва Г.Чорним, який виступав за досягнення порозуміння з польським урядом. Весною 1630 
очолював національно-визвольне повстання проти польської влади на Київщині та Полтавщині. У квітні 1630 
повстанці завдали поразки польським військам під Корсунем і здобули місто Переяслав. У травні 1630 
польські війська під командуванням гетьмана С.Конецпольського неодноразово намагались здобути 
Переяслав, але після тритижневих боїв повстанці розгромили польську армію у Переяславському бою 1630 
(див. Федоровича повстання 1630). Після укладення Переяславської угоди 1630 Ф. з частиною козаків 
відійшов на Запорожжя. Брав участь у московсько-польській війні 1632-34, що велась за Чернігово-Сіверську 
і Смоленську землі. У 1635 Ф., будучи невдоволений угодою, безуспішно намагався організувати нове 
повстання проти Польщі. У 1635 на чолі невеликого козацького загону ходив на Дон. У 1636 звернувся до 
царя Михайла Федоровича з пропозицією перейти на московську службу. Проте царський уряд, не бажаючи 
загострювати відносини з Річчю Посполитою після укладення Поляновського миру 1634, відхилив 
пропозицію Ф. Подальша доля Ф. невідома. 

М. Пасічник (Львів). 

ФЕДОРОВИЧА ПОВСТАННЯ 1630 - національно-визвольне повстання в Україні у 1630 під проводом 
гетьмана нереєстрових козаків Т.Федоровича. Посилення національно-релігійного і соціального гніту урядом 
Речі Посполитої призвело до розгортання національно-визвольної боротьби українського народу і вибуху в 
1630 роках ряду народних повстань проти польського панування. Повстання під керівництвом Т.Трясила 
розпочалось ранньою весною 1630. На поч. березня бл. 10 тисяч нереєстрових козаків виступили з 
Запорозької Січі й підійшли до Черкас. Повстанці захопили гетьмана реєстрових козаків Г.Чорного, який 
проводив проурядову політику, і за вироком козацького суду стратили у Боровиці (тепер село Чигиринського 
р-ну Черкаської обл.). У своїх універсалах Т.Федорович звернувся до українського народу із закликом 
вступати до повстанського війська, “здобувати козацькі вольності” та “захищати православну віру”. Селяни і 
городяни почали об'єднуватися у повстанські загони, нападали на панські маєтки, руйнували їх, 
запроваджували козацькі порядки. Частина повстанських загонів невдовзі приєдналась до запорожців, ін. 
діяли самостійно. Повстання швидко поширилося і в квітні-травні 1637 охопило значну частину Подніпров'я - 
Київщину і Полтавщину. У кін. квітня 1630 козацьке військо переправилось на Лівобережжя. Т.Трясило 
зосередив основні повстанські сили (налічували бл. ЗО тис. чол.) у Переяславі (тепер Переяслав-
Хмельницький Київської обл.). Протягом трьох тижнів у районі Перяслава тривали запеклі бої між 
повстанцями і польським військом під командуванням коронного гетьмана С.Конецпольського. Після 
блискучої перемоги українського війська у Корсунському бою 1630 польське командування було змушене 
розпочати переговори з козацькими представниками. 29.5(8.6). 1630 між С.Конецпольським і козацькою 
старшиною укладено Переяславську угоду 1630. Невдовзі гетьманом було обрано Т.Орендаренка. 
Т.Федорович з частиною незадоволених умовами угоди козаків повернувся на Запорожжя. 

І. Підкова (Львів). 

ФЕДОСІЇВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ (11.1.1889 - 1943) - український військовий діяч, генерал-хорунжий. 
Учасник Першої світової війни 1914-18. В українській армії- з 1918. Служив у штабах частин армії УНР під 
час визвольних змагань 1917-21. З листопада 1920 у складі інтернованих українських частин перебував в 
осідку екзильного уряду УНР у Тарнові, а з 1924 жив у Варшаві. Активний діяч Українського центрального 
комітету в Польщі, викладач військових дисциплін старшинських гуртків (шкіл) Армії УНР, які діяли при 
філіях УЦК. Помер у Варшаві. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ФЕДОСІЙ СЕРПІВ (1881 - бл. 1938) -український православний церковний діяч, архієпископ. 2.2.1923 
висвячений на єпископа-вікарія Прилуцького (Полтавської єпархії) під юрисдикцією Московської патріархії. У 
жовтні 1923 перейшов до Синодальної (обновленської) церкви, ставши єпископом Полтавським. У жовтні 
1924 приєднався до Української автокефальної православної церкви: єпископ Переяславський, пізніше - 
Бердичівський. З жовтня 1926 - член президії Всеукраїнської православної церковної ради, завідуючий 
відділом богослужіння. Брав участь у редагуванні журналу “Церква й життя”. З 1928 - духовний керівник 
Бердичівської церковної округи. Після церковного Собору (9-12.12.1930), що об'єднав частину парафій 
“самоліквідованої” УАПЦ, приєднався до Української православної церкви, очолюваної Іваном Павловським. 
З 1933 був священиком на Полтавщині. У 1936 заарештований і висланий до концтабору на Колиму, де і 
загинув. 

О. Ігнатуша (Запоріжжя). 

ФЕДЯЙ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ (15.8.1859-р. см, невід.) - військовий діяч періоду Гетьманату, генерал-
лейтенант. Н. на Полтавщині. Військову освіту здобув у Петровському Полтавському кадетському корпусі, 2-
му Костянтинівському військовому училищі (1879). Служив в Іркутському піхотному юнкерському училищі. 
Після закінчення в 1888 Миколаївської академії Генерального штабу служив у Київському військовому 
окрузі, обіймав посаду штаб-офіцера для доручень 9-го армійського корпусу, офіцера з особливих доручень 
11-го армійського корпусу. З 1904 -командир 107-го піхотного Грозненського полку, генерал-квартирмейстер 
штабу Туркестанського військового округу, полковник. У роки Першої світової війни 1914-18 на Південно-



Західному фронті. Влітку-восени 1917-голова Комісії з українізації військ Південно-Західного фронту. За 
Гетьманату-командир 14-ої піхотної дивізії у Бахмуті, з вересня 1918-7-ої піхотної дивізії 4-го Київського 
армійського корпусу. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ФЕДЬКОВИЧ ЮРІЙ АДАЛЬБЕРТОВИЧ (повне ім'я та прізвище: Осип-Домінік Гординський де Федькович; 
8.8.1834 - 11.1.1888) - український поет, прозаїк, драматург, перекладач, фольклорист та громадсько-
культурний діяч. Н. у с. Сторонці Путилові (тепер с. Путила Вижницького р-ну Чернівецької обл.) на Буковині. 
Походив зі шляхетської родини. У 1846-48 навчався у Чернівецькій нижчій реальній школі, згодом 
наполегливо займався самоосвітою. Протягом 1852-63 перебував на службі в австрійській армії, 
підпоручник. Брав участь у походах в Італію, де написав свій перший вірш “Нічліг” (1859). У 1864-71 жив у 
Сторонці-Путилові, обіймав посаду війта. 31861 друкувався у львівській періодиці москвофільської та 
народовської орієнтації (“Слово”, “Вечорниці”, “Мета”, “Нива”, “Русалка” та ін.). У 1866 створив “Буквар” для 
народних шкіл. Кандидував на посла до буковинського сейму (1867), але не був обраний. У 1869-72 - 
інспектор народних шкіл Вижницького повіту. Відстоював право українських дітей навчатися рідною мовою, 
виступав за створення українських гімназій, за перетворення німецького ун-ту в Чернівцях в український. З 
1871 жив у Львові. Працював на посаді редактора видавництва популярних книжок товариства “Просвіта”, 
але через деякий час повернувся у село. З 1876 жив у Чернівцях, де займався літературною діяльністю. З 
січня 1885 на прохання товариства “Руська бесіда” редагував газету “Буковина”. Збирав народні вірування, 
фольклор, цікавився астрологією. Помер 11.1.1888. Похований у Чернівцях. Перші поетичні спроби Ф. 
(німецькою мовою) відносяться до 1850. За життя Ф. були опубліковані: збірки віршів “Поезії Іосифа 
Федьковича” (1862); “Gedichte von I.Fedkowicz” (“Вірші І.Федьковича”, 1865); “Поезії. Вип.І, 2, 3” (1867, 1868); 
“Співаник для господарських діточок” (1869); “Дикі думи: думав гуцул-невір” (1877); повість “Люба-згуба” 
(1863); “Казки для руського народу” (1873); “Дністрові кручі” (1885) та ін. Ф. - автор комедії “Так вам і треба” 
(1865), драми “Довбуш” (1869, 1876), мелодрами “Керманич” (1876), історичної трагедії “Богдан 
Хмельницький” (1886-87). Творчість Ф. позначена впливом західноєвропейського романтизму у поєднанні з 
містичними мотивами буковинського фольклору та проблематикою тогочасного суспільного життя 
(жовнірська тема у поезії та прозі; звернення до постатей ватажків українського, болгарського та сербського 
національно-визвольного рухів (“Довбуш”, “Киртчалі”, “Празнику Такові”). Своєю творчістю Ф. продовжував 
літературні традиції Г. Квітки-Основ'яненка, Марка Вовчка, Т.Шевченка. Здійснив переклади з німецької 
(твори Гете, Гейне, Шіллера. Уланда, братів Грімм, Гауфа, п'єси Р.Гоштая “Мазепа”); з англійської (“Гамлет”, 
“Макбет” У.Шекспіра, а також переробку “Приборкання непокірної” - у Ф. має назву “Як козам роги 
виправляють”). Переклав “Слово о полку Ігоревім”. Як фольклорист, займався збором і систематизацією 
буковинських пісень, казок тощо. Видав “Руські церковні і народні коляди і щедрівки” (1873) та “Пісні 
жовнірські з голосами” (1887). У 1945 у Чернівцях відкрито літературно-меморіальний музей Ф. у 1974 у 
Путилі - народний музей-садибу. 

І. Роздольська (Львів). 

ФЕМІНІЗМ - теорія рівності двох статей, яка творить ідейну основу організованого руху жінок. Суттю 
феміністичних переконань є думка, що жінка зазнає суспільної дискримінації, насамперед через 
приналежність до своєї статі. Ф. виник у кін. 18 ст. у Пн. Америці. Для першого етапу розвитку Ф. (19 -перша 
пол. 20 ст.) було характерним зосередження на питаннях рівноправності жінок і чоловіків. З серед. 20 ст. 
починається другий етап, основним завданням якого є досягнення фактичної рівноправності двох статей. У 
сучасних феміністичних доктринах поняття “чоловічий” і “жіночий” мають характер не так біолого-
анатомічний, а швидше культурно-психологічний. Серед численних напрямів Ф. найпоширенішим є 
ліберальний Ф., який основне завдання вбачає у розвитку жіночої особистості та еволюційній трансформації 
суспільства з метою якнайповнішого врахування інтересів та потреб жінок. У кін. 1960 років з'явився 
радикальний Ф., представники якого закликають переглянути і змінити існуючі патріархальні відносини та 
традиційний спосіб мислення. Для радикального Ф. характерною є ідея жіночого сепаратизму. Основними 
вимогами жіночого руху протягом останніх двох століть були: правова рівність жінок і чоловіків, подолання 
дискримінації жінок в освіті та вихованні, у системі виробничо-фахової діяльності, усунення різних проявів 
сексизму (дискримінації через стать). У рамках жіночого руху обстоюються також права жінки-матері. 

Під впливом феміністичної теорії сформувався український жіночий рух. Його особливістю є тісний зв'язок з 
національно-визвольною боротьбою. У Наддніпрянській Україні основні зусилля емансипаційного руху були 
зосереджені на боротьбі за право жінки на освіту, зокрема, вищу (“Общество помощи высшему женскому 
образованию” у Харкові). У 1878 засновано Вищі жіночі курси у Києві, 1880 - у Харкові. В 1884 у Києві 
засновано український жіночий гурток, який очолила О.Доброграєва. Згодом були засновані Київська жіноча 
громада, Товариство захисту працюючих жінок у Києві та Харкові. Жінки брали активну участь у культурно-
освітньому русі (Олена Пчілка, Х.Алчевськата ін.), а також у суспільно-політичному житті, зокрема у 
народницькому та соціал-демократичному русі. 

У західноукраїнських землях у 1884 в Станіславі Н.Кобринська ініціювала створення Товариства руських 
женщин, згодом виникли Клуб русинок, Жіноча громада, Кружок українських дівчат та ін. Ідеологічною 
основою цих товариств був Ф. у поєднанні з національною ідеєю. Існували також релігійно-доброчинні жіночі 
організації - Марійське товариство пань у Львові (1904), Товариство православних русинок у Чернівцях 



(1908). У рамках жіночого руху проводились акції, спрямовані на розширення громадянських прав жінок 
(виборчі права, право на вищу освіту), на створення навчальних закладів для дівчат. У 1887 зусиллями 
Н.Кобринської та О.Пчілки вийшов у світ жіночий альманах “Перший вінок”, а в 1890 роках - три випуски 
літературно-публіцистичного збірника “Наша доля” (1893, 1895-96; ред. Н.Кобринська) та ін. 

Під час Першої світової війни 1914-18 та українських визвольних змагань 1917-21 жінки брали активну 
участь у харитативній та санітарно-медичній праці. Окремі українські жінки перебували на військовій службі, 
в Легіоні Українських січових стрільців (О.Степанів, С.Гапечко, Г.Дмитерко та ін.), в Армії УНР, у 
повстанських загонах (Маруся Соколовська та ін). Активізувалась політична діяльність жінок. До Української 
Центральної Ради увійшло 11 жінок{Л.Старицька-Черняхівська, З.Мірна, В.О'Коннор-Вілінська, С.Русова та 
ін.). Традицію ліберального Ф. у міжвоєнний період розвинули жіночі організації у Західній Україні. У 
Галичині найбільшим жіночим об'єднанням був Союз українок, на Волині - Союз українок Волині, на 
Закарпатті - Жіночий союз. Були створені Жіноча громада, яка об'єднувала прихильників Радикальної партії, 
Українське товариство жінок з вищою освітою, жіночі гуртки при Українському католицькому союзі. У 1939 
замість забороненого польською владою Союзу українок у Львові була створена політична жіноча 
організація - Дружина княгині Ольги. Жінки мали свої окремі секції та відділи у товариствах “Просвіта”, 
“Сільський господар” та ін. Основними формами діяльності жіночих організацій були доброчинно-
харитативна, кооперативно-господарська, освітньо-просвітницька, а також національно-виховна. Формально 
рівні політичні права жінок дали їм можливість успішно займатись політичною діяльністю. У 1922 до 
польського сенату обрано О.Левчанівську, в 1928 до сейму -М.Рудницьку, а до сенату - О.Кисілевську. 
Українські жінки брали активну участь у націоналістичному русі, зокрема О.Басараб. Важливе значення для 
поширення ідеї емансипації жінки мала т.зв. жіноча періодика. У міжвоєнний період у Галичині виходили 
періодичні видання “Жіноча доля” (1932-39), “Жіноча воля” (1932-39), “Жіночий голос” (1931-39), “Нова 
хвиля” (1925-39) та ін. Після встановлення у Західній Україні радянської влади у 1939 діяльність всіх жіночих 
організацій було заборонено. 

Після встановлення більшовицького режиму в Україні жіночі організації не мали умов для вільного розвитку. 
Деякий час існували створені за ініціативою Компартії т. зв. жінвідділи. У 1930 роках “жіноче питання” в 
СРСР і, зокрема, в УРСР було проголошене повністю вирішеним. Незважаючи на відхід від традиційного Ф., 
розв'язання проблеми суспільної рівноправності жінок у радянський період характеризувалося ростом їх 
освітнього та професійного рівня, активною участю у науковому, літературно-мистецькому житті країни. 
Водночас нерозв'язаними залишилися проблеми “подвійного навантаження” жінок (на виробництві та 
вдома), захисту материнства тощо. У порівнянні з розвиненими країнами жінки України мають дуже 
малочисельне представництво у вищих органах державної влади, порівняно небагато їх у виробничо-
бізнесовій еліті. У незалежній Україні активно йде процес повернення до цінностей ліберального Ф., 
відроджуються жіночі організації (зокрема Союз українок), створюються нові, посилюються зв'язки 
національних жіночих організацій з міжнародними жіночими об'єднаннями. Численні українські жіночі 
організації створені й продовжують ефективно діяти в діаспорі, зокрема Союз українок Америки, Український 
Золотий Хрест у США, Організація українок Канади ім.О.Басараб, Ліга українських католицьких жінок 
Канади, Об'єднання українських жінок Німеччини, Союз українок Франції, Організація українських жінок 
Великої Британії, Союз українок Австралії та багато ін. У 1948 на Світовому конгресі українського жіноцтва у 
Філадельфії з метою згуртування українського жіночого руху в еміграції і для координації діяльності 
українських жіночих організацій створено Світову федерацію українських жіночих організацій. 

О. Рибак (Львів). 

ФЕН ЮСЯН (справж. прізв. - Іреней Фендь, 1868 - п. після 1937) - китайський військовий та політичний діяч. 
Українець за походженням. Н. у с. Біштр на Закарпатті у родині греко-католицького священика. Закінчив 
гімназію в Експеріясі. Був моряком, згодом оселився у США. У 1890-х роках мешкав на Алясці та займався 
видобуванням золота. Воював у складі американської армії в американсько-іспанській війні 1898. У 1900 
брав участь у придушенні повстання боксерів у Китаї. У 1902 підвищений до рангу полковника, в 1903 
вийшов у відставку. У 1903-13 мешкав у Сіетлі, був власником фірми з торгівлі китайськими товарами. З 
1913 постійно проживав у Пекіні. Невдовзі вступив на службу до президента Юань Шікая. З 1927 - маршал 
Китаю, активно впливав на політику Чан Кай-Ші. Був противником японо-китайської угоди. У 1932 після 
завоювання Японією Маньчжурії вийшов у відставку. Подальша його доля невідома. 

К. Бондаренко (Львів). 

ФЕОГНОСТ (Теогност; р.н. невід. - п. 11.3.1353) - митрополит Київський та Всієї Русі. Грек за походженням. 
Призначений на посаду Константинопольським Патріархом Ісайєю у 1328. Після нетривалого перебування у 
Києві та Владимир! на Клязьмі Ф. переніс свою резиденцію до Москви. Ф. - автор ряду повчань догматичного 
та адміністративно-обрядового характеру. За Ф. здійснено переклад з грецької мови на церковнослов'янську 
“Требник”. Висвятив ряд єпископів для єпархій, що знаходилися на українських землях: володимирського 
єпископа Афанасія (1328), галицького єпископа Феодора (1328), луцького єпископа Трифона (1331), 
чернігівського єпископа Павла (1332) та ін. Помер і похований у Москві. 

Р. Шуст (Львів) 

ФЕОДОРО (Мангупське князівство) - середньовічна держава, що існувала у пд.-зх. частині Криму в 12-15 ст. 



Територія князівства в основному співпадала з Готською єпархією у Криму. Столицею князівства було місто 
Феодоро, яке виникло бл. 4 ст. і у 6-10 ст. носило назву Дорос (було центром області Дорі). З 10 ст. місто 
вперше згадується під назвою Мангуп. Бл. 13 ст. воно стало адміністративно-політичним центром князівства 
і називалося Ф. У руських джерелах мало назву Мангуп. У Ф. жили нащадки тавроскіфів, сарматоаланів, 
кримських готів, греки та караїми. Основними заняттями населення було землербство, виноградарство і 
скотарство. У містах (Феодоро, Чуфут-Кале, Ескі-Кермен) розвивалися ремесла (гончарство, обробка шкір 
та ін.). Підтримувало політичні, економічні й культурні зв'язки з Херсонесом, а з 14 ст. - з Судаком. 
Князівство вело тривалу боротьбу проти татар і генуезців. У 1427 правитель Ф. Олексій збудував у гирлі р. 
Чорної фортецю Каламіту (Інкерман), а в 1453 здобув генуезьке місто Чембало (Балаклаву). В 1475 після 
тривалої облоги Ф. розгромили турки. У Кримському ханстві деякий час було адміністративним округом. 
Створена у місті цитадель стала місцем утримання особливих політичних в'язнів. Місто як населенний пункт 
перестало існувати у кін. 18 ст. УФ. збереглися залишки базиліки (6 ст.), палацу (15 ст.), турецька цитадель 
(16 ст.) та руїни оборонних споруд. 

О. Бандровський (Львів). 

ФЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ (Теодосій; бл. 1036 - 3.5.1074) - український письменник, визначний церковний 
діяч Київської Русі, ігумен Києво-Печерського монастиря. Н. у Василеві (тепер м. Васильків) біля Києва в 
боярській родині. Деякий час жив на Чернігівщині у його батька - великокняжого правителя (тіуна). У 1055 
повернувся до Києва, де був прийнятий засновником українського чернецтва Антонієм до монастиря. При 
чернечому постригу прийняв ім'я Феодосія (Теодосія; його світське ім'я невідоме). Бл. 1062 став 
ієромонахом, згодом - ігуменом Києво-Печерського монастиря. Ф.П. вважається творцем т. зв. печорської 
ідеології, яка привнесла в давньоукраїнську духовну думку впливи містико-аскетичних положень 
візантійського і, перш за все, афонського чернецтва. У період ігуменства Ф.П. посилився зв'язок Києво-
Печерського монастиря з Візантією. За його ініціативи в монастирі введено Студитський статут (укладений 
св. Теодором; 759-826), який характеризувався надзвичайною суворістю. Ф.П. прагнув здійснити головну 
вимогу цього статуту: усунути приватну власність і завести спільну майнову власність для всіх ченців 
монастиря. Проповідував думку, що шлях до спасіння пролягає через відречення людини від усього 
земного, гріховного, пов'язаного зі світом диявола; головну увагу звертав на суть людської душі, її 
призначення. Ф.П. висунув ідею духовного контролю над світською владою. Вважаючи, що врятуватися 
може не кожен християнин, а тільки аскет, подвижник, або той, за кого він заступиться перед богом своїми 
молитвами, висував положення, що ігумен - духовний вчитель князя, а князь -захисник і опікун монастиря. 
Ф.П. розпочав будівництво церкви Успення Богородиці (1073-89) та монастиря з келіями. Був активним 
учасником політичних подій, які відбувалися у Київській державі у 1060-70 роках, у період боротьби за 
київський стіл між трьома братами Ярославичами. Зазнав переслідувань від князя Святослава Ярослави-ча. 
Виступив рішучим прихильником Ізяслава Ярославича, що призвело до суперечностей у монастирі, адже 
частина ченців на чолі з Антонієм підтримувала Святослава. Підчас другого вигнання Ізяслава (1073) 
відбулося примирення Ф.П. зі Святославом Ярославичем. Збереглося 11 творів Ф.П.: два послання до князя 
Ізяслава Ярославича, вісім повчань і одна молитва. Помер у Києві. У 1091 останки Ф.П. перенесено до 
Печерсько-Успенського собору. Канонізований за ініціативою князя Святополка Ізяславича у 1108. Ідеї Ф.П. 
були сприйняті його послідовниками, зокрема Нестором, який у 1080 написав “Житіє Феодосія”. 

Т. Андрусяк (Львів). 

ФЕОФАН СПОВІДНИК (бл. 752-12.3.817; за ін. дан. 818) - візантійський хроніст. Н. у Константинополі. 
Належав до вищої константинопольської знаті. Став ченцем Сігріанського монастиря. Прихильник 
іконопоклоніння. Помер на засланні на о.Самофракія. Канонізований церквою. Автор твору “Хронографія” 
(810-814), що охоплює період з 284 до 813 і містить короткий щорічний опис подій. Для написання своєї 
праці Ф.С. використав деякі джерела, які не дійшли до нашого часу (зокрема т.зв. Великий хронограф). 
Хроніка періоду 769-813 - єдиний послідовний виклад історії Візантії та сусідніх країн. У творі Ф.С. містяться 
цінні відомості про племена аварів, гунів і слов'ян (територію їх розселення, відносини з Візантійською 
імперією тощо). Особливо цінним (велика кількість фактичного матеріалу, незважаючи на деяку 
тенденційність у його поданні) є опис подій 8 - поч. 9 ст., зроблений за власними спостереженнями Ф.С. Твір 
перекладений на латинську мову Анастасієм Бібліотекарем. 

І. Підкова (Львів). 

ФЕОФІЛ БУЛДОВСЬКИЙ (1865-1944) - український православний церковний діяч, митрополит всієї України, 
Української православної церкви з канонічною послідовною ієрархією (1929-37), митрополит Української 
автокефальної православної церкви ( 1942-43). Н. у родині священика на Полтавщині. До Лютневої 
ревопюці'і 19174 Російській імперії служив священиком; був відомий прогресивними поглядами і 
українофільством. У травні 1917 брав участь у Полтавському єпархіальному з'їзді, на якому виступив з 
доповідддю “Про українізацію церкви”. Член Полтавського єпархіального управління. 14.1.1923 висвячений 
на єпископа Лубенського і Миргородського під юрисдикцією Московської патріархії. У червні 1925 виступив 
одним із організаторів Собору єпископів у Лубнах (тепер Полтавська обл.), на якому було проголошено 
утворення Української православної церкви з канонічною послідовною ієрархією (див. Соборно-єпископська 
церква). Обраний заступником архієпископа всієї України Павла Погорілка, а після його арешту - 
митрополит усієї України (з січня 1929) з місцем перебування у Харкові, пізніше - у Луганську. Із закриттям у 



Луганську в 1937 останньої церкви повернувся до Харкова, де проживав як приватна особа. У 1942-43 - 
митрополит Харківський УАПЦ. 

О. Ігнатуша (Запоріжжя). 

ФЕОФІЛАКТ СІМОКАТТА (рр. н. і см. невід.) - візантійський історик першої пол. 7 ст. Родом з Єгипту. Ф. 
добре знав античну літературу, був обізнаний з сирійською і перською мовами. Обіймав відповідальні 
посади при дворі імператора Іраклія (610-640 або 641). Автор “Історії” (“Всесвітня історія”, 8 книг), яка описує 
події 583-603. Праця Ф.С. на основі документів, хронік та творів інших авторів (зокрема праці Іоанна 
Єпіфанійського) характеризує політичну історію Візантії за правління імператора Маврикія. Твір містить ряд 
унікальних відомостей, особливо з історії візантійсько-іранських відносин і слов'янсько-аварських війн з 
імперією кін. 6 ст., е цінним джерелом з історії Візантії і Передньої Азії. Ф.С. також автор творів на 
природничо-наукові теми “Питання фізики” та “Збірки листів”. 

І. Підкова (Львів). 

ФЕСІНГЕР СЕБАСТЬЯН (р. н. невід. -1769)-львівський скульптор та архітектор серед. 18 ст. Німець за 
походженням. В архівних джерелах згадується з 1741. Найраніші роботи -вівтарики з алебастровими 
рельєфами св. Маріанни (1741, Варшава, Національний музей), “Ессе Homo” (1742), апостола Петра, св. 
Ігнація Лойоли з костьолу в Боцьках на Підляшші (обидва - 1747, Дрогочин, дієцезіальна курія). У Львові 
виконав роботи для колегії єзуїтів (1743, не збереглись), вівтарі св. Яна Непомука, св. Йосифа, Архангела 
Рафаїла в костьолі св. Миколая тринітаріїв (1745-47, збереглись фрагменти), скульптури на монастирській 
брамі костьолу і колегіуму тринітаріїв (1756-58, не збереглись), реставрував вівтар каплиці Камп'янів при 
кафедральному костьолі (1765), іконостас (царські врата та дияконські двері) собору св. Юра (1768). У 1765 
працював як архітектор у палаці Станіслава Любомирського. Виконав також табернакль головного вівтаря 
(1750) та вівтарі Христа і св. Иосифа в костьолі кармелітів у Теребовлі (1757, не збереглись), кам'яні фігури 
Непорочного Зачаття, св. Ідзі та Яна Дунса Скота на парапеті сходів костьолу францисканців у Перемишлі 
(1758), скульптури Архангела Рафаїла, Богоматері, св.Анни, св. Вацлава, Онуфрія, Петра та Йосифа для 
фасаду костьолу в Підгірцях (1762). Вів активне громадське життя: належав до німецького братства св. 
Варвари, в 1750-засідатель Святоянської юридики, з 1753 - війт. Його син Клеменс був відомим 
архітектором. 

О. Лильо (Львів). 

ФЕЩЕНКО-ЧОПІВСЬКИЙ ІВАН (Фещенко; Фесенко-Чопівський; 19.1.1884 - 2.9.1952) -український 
політичний діяч, вчений у галузі металургії та металознавства. Дійсний член НТШ (1926), чл.-кор. Польської 
АН (1933). Н. у м. Чуднові Волинської губ. (тепер Житомирська обл.) у сім'ї поштового службовця. Навчався 
у Житомирській гімназії. У 1907 закінчив хімічний ф-т Київського політехнічного ін-ту. Займався науковою 
діяльністю в галузі металургії, був зарахований на посаду асистента в інституті. В 1913 стажувався у 
Німеччині в м. Бреслау (тепер Вроцлав, Польща). На поч. Першої світової війни повернувся до Києва, де 
продовжував займатися викладацькою і науковою роботою в Київському політехнічному ін-ті. Зі 
студентських років брав участь в організованому українському русі - член “Просвіти”, “Української громади”. 
Депутат від партії до Київської міської думи. У 1917 як голова Київської губерніальної ради увійшов до 
Української Центральної Ради, член Малої Ради. Належав до Української партії соціалістів-федералістів. У 
1918- керівник промислового департаменту Генерального Секретаріату промисловості та торгівлі. З березня 
1918-генеральний секретар промисловості і торгівлі в уряді В.Голубовича. Після гетьманського перевороту 
заарештований та ув'язнений. З приходом до влади Директорії УНР - заступник міністра народного 
господарства, з лютого 1919-міністр господарства в уряді С.Остапенка. У кін. листопада 1918 С. разом з 
К.Мацієвичем, В.Прокоповичем, А.Маргопіним направлений до Одеси і Ясс (Румунія) для ведення 
переговорів з представниками Антанти, але Директорія УНР відкликала цю дипломатичну місію. Влітку 1919 
дипломатичний радник і торговельний аташе української місії в Румунії. У 1920 жив у Польщі, керував 
роботою військово-закупівельної комісії УНР у Варшаві. У лютому-серпні 1921 очолював тимчасовий 
верховний орган УНР - Раду Республіки, сформовану в м. Тарнові (Польща). У 1920-30 роках займався 
науковою роботою. Організував кафедру металографії та загальної металургії у Гірничій академії у Кракові. 
У 1927 отримав докторський ступінь у Варшавській політехніці, з 1931 - професор Краківської гірничої 
академії. Учасник численних міжнародних наукових конференцій та конгресів. Під час гітлерівської окупації 
Польщі працював технічним консультантом на металургійному заводі “Байльдон” у м. Катовіце. Брав 
активну участь в організаціях місцевої української еміграційної громади - Українському допомоговому 
комітеті, Українському національному об'єднанні. Двічі заарештовувався німецькими властями. У березні 
1945 схоплений радянськими спецслужбами в Катовіце і перевезений до Києва. Засуджений до 15 років 
ув'язнення. Покарання відбував у Карелії. Помер у таборі біля м. Вяртсиля Сартавальського (за ін. дан. - у 
таборі смертників в Абезі). Автор бл. 140 наукових праць з металознавства. 

О. Дмитерко (Львів). 

ФИЛИПОВИЧ ІВАН (Ян: р. н. невід, -п. 1767) - львівський гравер і видавець сер. 18 ст. На поч. 1740 років 
жив у Любліні, де видав 8 гравюр. З 1744 працював у Львові. Перші львівські роботи майстра прикрашають 
книгу Бенедикта Хмельовського “NoweAteny”, Творчий доробок Ф. нараховує бл. 200 книжкових і естампних 
гравюр. У Львові ілюстрував видання друкарень братства Святої Трійці при кафедральному костьолі, 



монастиря єзуїтів, Успенського братства (“Служебник”, 1759; “Іфіки ієрополітика”, 1760). Гравюрами Ф. 
оздоблені видання Почаївського монастиря та Бердичівського монастиря кармелітів. Серед ін. гравюр - два 
герби митрополита Афанасія Шептицького та 67 символічних і алегоричних ілюстрацій, численні 
зображення святих, кілька гравюр чудотворних Богородичних ікон, бл. 13 портретів (зокрема Януша Сан-
гушка і митрополита Афанасія Шептицького), генеалогічне дерево родини Курдвановських. Виконав перші в 
Україні екслібриси для львівського католицького архієпископа Миколая Ігнація Вижицького (1756) та 
бібліотеки Залуських. У 1752 отримав королівський привілей на відкриття друкарні, який надавав право 
видавати і продавати книги релігійного та світського змісту, а також молитовники з гравюрами; у 1757 - 
другий королівський привілей на друкування церковнослов'янських книг. Видання Ф. відзначаються високим 
рівнем поліграфічного виконання. Загалом Ф. видав не менше як 44 друки: 3 світських, 28 на релігійну 
тематику, 13 панегіриків. Серед них: “Dwanazcie wodzow polskich” Юзефа Олександра Яблоновського (1754), 
“Niewiemy” Паоло Сегнері (1754), “Accessoria”, “Statut і Konstytucje” Михаила Слонського (1758), “Coloquia 
Mariana”, “Missae defunctorum” та ін. 

О. Лильо (Львів). 

ФИЛИПОВИЧ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ (2.9.1891 - 3.11.1937) - український поет і літературознавець. Н. у с. 
Кайтанівці Звенигородського повіту Київської губ. (тепер Катеринопільського р-ну Черкаської обл.) у родині 
священика. Середню освіту здобув у Златопільській гімназії та у Колегії Павла Га-лагана у Києві. У 1910-15 
навчався на правознавчому та історико-філологічному ф-ті Київського ун-ту. Почав друкуватися рос. мовою 
з 1910 під псевдонімом П.Зорєв у журналах “Вестник Европы”, “Заветы”, “Куранты”. Ранні поетичні твори Ф. 
позначені впливом символізму. Публікувалися у збірнику “Музагет” (1919), що об'єднував поетів-символістів. 
Перша значна наукова праця - “Жизнь и творчество Е.Баратынского” (1917). 3 1917- приват-доцент 
Київського ун-ту, в 1920-33 - професор Інституту народної освіти (тогочасна назва Київського ун-ту). Був 
членом комісії ВУАН зі складання біографічного словника українських діячів, секретар історично-
літературного товариства при ВУАН, редактор різних наукових збірників та ін. Автор збірок поезій “Земля і 
вітер” (1922), “Простір” (1925). Належав до літературної групи “неокласиків”. Вважав, що гармонійному 
розвитку національної літератури необхідне підґрунтя класичного світового письменства, не сприймав 
кон'юнктурної офіційної ідеологічної лінії в тогочасній поезії, виступав за підвищення культурного та 
художнього рівня літературних творів. Поетична творчість Ф. відзначається культурологічною насиченістю, 
осмисленням загальнолюдських етичних та естетичних цінностей. Здійснив переклади з французької 
(Ш.Бодлера, П.Верлена, П.Ж.Беранже), російської (О. Пушкіна, В.Брюсова, Є.Баратинського). 
Літературознавчі праці Ф. присвячені питанням західноєвропейської літератури, сучасного українського 
літературного процесу, проблемам методології науки про літературу. Ф. - автор статей про І.Франка, 
О.Олеся, Лесю Українку, О.Кобилянську, М.Коцюбинського, представників молодої української поезії 
(П.Тичину, Я.Савченка, М.Рильського, М.Семенка). Один із фундаторів сучасного шевченкознавства, автор 
спеціальних досліджень “Шевченко і романтизм” (1924), “Шевченко і Гребінка” (1925), “Шевченко і 
декабристи” (1926), “До студіювання Шевченка та його доби” (1925). Своїми працями Ф. заклав наукові 
основи українського літературознавства (ст. “Українське літературознавство за 10 років революції”, 1928). 
Восени 1935 заарештований органами НКВС, звинувачений у причетності до терористичної групи і 
засуджений до страти. Невдовзі вирок було замінено на 10-річний термін ув'язнення. Засланий на Соловки, 
де і загинув. 

І. Роздольська (Львів). 

ФИЛИПЧАК ІВАН (27.1.1871 -21.10.1945)-український письменник і громадський діяч, краєзнавець. Н у с. 
Лішня Сяніцького повіту (тепер Республіка Польща). У 1889 закінчив гімназію у м. Сянік, у 1894 - 
філософський ф-тет Львівського ун-ту. Спочатку працював учителем у Сяніцькому повіті, з 1900 - 
викладачем в учительській семінарії та гімназії у Самборі. Під час Першої світової війни 1914-18 жив 
спочатку в Ростові-на-Дону, а потім у Вінниці. У 1919 повернувся до Самбора, де відновив педагогічну 
діяльність. У серпні 1927 разом з В.Гуркевичем, В.Кобільником та М.Скориком виступив співзасновником 
товариства і музею “Бойківщина” (у 1930-х роках музей був визнаний найкращим регіональним музеєм у 
тогочасній Польщі). Допомагав в організації регіональних музеїв у Сяніку, Яворові, Теребовлі, Перемишлі, 
Стрию. У 1940 Ф. затверджений директором Самбірського історикоетнографічного музею. У серпні-грудні 
1941 - відповідальний редактор газети “Самбірські вісті”. Заарештований органами НКВС 4.11.1944, 
вивезений до концтабору біля Омська, потім - до табору біля м. Тайшета (тепер Іркутська обл., РФ), де і 
помер. Місце поховання невідоме. Автор історичних творів (“За Сян”; “Будівничий Держави”; “Іванко 
Берладник, або Пропаща сила”; “Княгиня Романова”, у співавторстві з І.Зубенком; “Дмитро Детько”; 
“Бутковичі”; “Юрій Кульчицький - герой Відня”; “Анна Ярославна - королева Франції”), соціально-
психологічних повістей (“Сила волі”, “За вчительським хлібом”, “Як бідні доробилися” та ін.), краєзнавчих 
досліджень (“З історії села Лішні Сяніцького повіту”, 1929; “Історія села Берегів Самбірського повіту”, 1935; 
“Школа в Стрільбичах. Нарис з історії шкільництва”, 1936; “Історія Тиряви Сільної Сяніцького повіту”, 1937; 
“Учительська семінарія в Самборі”, 1938), посібників з садівництва, шовківництва (“Короткий курс 
шовківництва”, 1930) тощо. 

О. Луцький (Львів). 

ФИЛОНОВИЧ ВАСИЛЬ ЗАХАРОВИЧ (15.1.1890-3.6.1987)-український військовий діяч, генерал. Н. у Сумах 



у старовинній козацькій родині. За участь у національному русі юнаком був засланий у Сибір, однак невдовзі 
втік на Кубань. 31910 служив у 123-му піхотному Козловському полку. У роки Першої світової війни 1914-18 
закінчив Чугуївське піхотне юнкерське училище, відправлений на фронт. Після утворення 
УкраїнськоїЦентральноїРади та проголошення рішень військових з'їздів про організацію українського війська 
взяв активну учась в українізації свого полку. Наприкін. 1917 призначений військовим командантом 
Сумщини, де сформував кінний полк, кілька стрілецьких сотень. У січні-лютому 1918 під час наступу 
більшовицьких російських війск на Київ очолював відтинок фронту Ворожба-Суми-Гайворон. У ході 
антигетьманського повстання Директорії УНР організував Сумський окремий курінь (1500 багнетів) і 
приєднався до 4-го полку Окремого корпусу січових стрільців. На поч. 1919 призначений старшиною для 
окремих доручень при ставці Головного Отамана. Влітку і восени 1919 брав учась у боях на більшовицькому 
і денікінському фронтах. У грудні 1919 у складі групи з 32 старшин направлений у денікінський тил на 
Катеринославщину для надання допомоги повстанським загонам. Потрапив у полон. Був вивезений дені-
кінцями в Одесу, звідки вдалося втекти на Кубань і приєднатися до повстанців. У 1920 на чолі загону 
відступив у Грузію. Був включений до складу української військової місії у Грузії, обіймав посаду віце-
консула у Поті. Звідти таємно проник у Крим, а восени 1920 разом з російськими військами П.Врангеля 
виїхав до Туреччини. Невдовзі через Болгарію перебрався до Польщі. Урядом УНР призначений військовим 
аташе у Болгарії. Після ліквідації посади виїхав у 1921 до Чехословаччини, де закінчив військово-технічну 
школу. У 1939 взяв участь у боях військових підрозділів Карпатської України з угорською армією на посаді 
начальника штабу. Під натиском переважаючих сил противника частини “Карпатської Січі” на чолі з 
генералом Ф. відступили на територію Румунії. Після видачі румунським урядом січовиків угорським властям 
22.3.1939 Ф. деякий час перебував у концтаборі. Після звільнення жив у Словаччині, а з 1951 - у США. 
Очолював Союз українських ветеранів, Товариство прихильників УНР. Помер у Міннеаполісі, похований на 
цвинтарі Форест Лавин у Сент-Полі. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ФІГУРА - сигнальна вогняно-димова споруда, що використовувалася козацькою сторожею для передачі 
інфомації про наближення чи напад татарських загонів. Влаштовувалась на підвищеннях, курганах. 
Складалася з 19 просмолених бочок із одним днищем і однією - без дна. Шість перших бочок ставили в коло 
і обв'язували просмоленими канатами, на них ставили друге коло з п'яти бочок і так далі. На самому 
вершечку стояла бочка без дна. У середину Ф. заливали смолу. Над верхньою бочкою встановлювали 
залізний прут із блоком. Через блок протягували мотузок, один кінець якого із запалювачем і грузилом 
опускався в порожнину. На території України існувала налагоджена система попередження населення про 
татарські напади, створена на основі сигнально-сторожових постів. 

О. Кривоший (Львів). 

ФІЛАРЕТ [світське прізв. та ім'я - Дмитро Григорович Гумілевський; 23.10(6.11).1805-9(22).8.1866]- 
церковний діяч, богослов та історик. Н. у с. Конобеєво Шацького повіту Тамбовської губ. у сім'ї священика. 
Навчався в Шацькому духовному училищі, потім Тамбовській духовній семінарії. У 1826 вступив до 
Московської духовної академії, де у 1830 прийняв постриг. Після закінчення академії працював у ній як 
викладач. З 1835 архімандрит, ректор академії. Наприкін. 1841 висвячений єпископом ризьким. У 1848 
переведений до Харкова. У 1857 возведений у сан архієпископа. З 1859 - чернігівський архієпископ. Чимало 
зробив для розвитку духовних учбових закладів, видання “Черниговских епархиальных ведомостей”. Автор 
близько 160 богословських та історичних праць. Серед них “История русской церкви”, “Святые южных 
славян”, “Историко-статистическое описание Харьковской епархии”, “Историко-статистическое описание 
Черниговской епархии” та ін. У 1860 Київською духовною академією Ф. було присуджено ступінь доктора 
богослов'я. Визнанням заслуг Ф. стало обрання його у дійсні та почесні члени багатьох наукових товариств 
(“Общества Истории и Древностей Российских”, “Русского Археологического Общества”, “Русского 
Географического Общества”), почесним членом Харківського та Московського ун-тів, Київської та 
Московської духовних академій. Помер у Конотопі. 

Б. Зайцев (Харків). 

ФІЛАРЕТ (світське прізв. та ім'я-Денисенко Михайло; 23.1.1929) - відомий український церковний діяч, 
патріарх Українськоїпра-вославної церкви Київського патріархату. Н. у с. Благодатне Амвросіївського р-ну 
Донецької обл. Навчався в Одеській духовній семінарії і Московській духовній академії. З 1950 - кандидат 
богослов'я. У 1950 постригся в ченці. В 1951 висвячений у сан ієромонаха. У 1953 призначений на посаду 
старшого помічника інспектора академії. Згодом о.Філарет - інспектор Саратовської духовної академії і 
семінарії. З 1958-архімандрит. У 1960 призначений керуючим справами Українського екзархату РПЦ і 
настоятелем Володимирського кафедрального собору м. Києва, згодом -настоятелем подвір'я РПЦ при 
Александрійському патріархаті. З 1962 - єпископ Лузький, вікарій Ленінградської єпархії. З жовтня 1962 - 
єпископ Віденський і Австрійський. З 1964 - єпископ Дмитровський, ректор Московської духовної академії. З 
травня 1966 -архієпископ Київський і Галицький. З 1968 -митрополит. Після смерті патріарха Московського 
Пимена 3.5.1990 обраний Патріаршим місцеблюстителем Російської православної церкви. З 1990 - 
патріарший екзарх України, предстоятель УПЦ. Став ініціатором звернення духовенства Українського 
екзархату РПЦ до новообраного московського патріарха Алексія II і архієреїв РПЦ про надання Українській 
православній церкві незалежності в управлінні. 11.6.1992 архієрейським Собором РПЦ позбавлений всіх 



церковних санів. У червні 1992 Ф., який вважав ці рішення незаконними, вийшов з-під юрисдикції РПЦ. На 
Всеукраїнському православному Соборі (25-26.6.1992), який прийняв рішення про об'єднання двох 
найбільших в Україні церков -УПЦ і УАПЦ в єдину Українську православну церкву-Київський патріархат, 
главою об'єднаної церкви було обрано патріарха УАПЦ Мстислава, а Ф. — заст. патріарха Київського 
патріаршого престолу. 22.10.1995 на Всеукраїнському православному помісному Соборі святійшого Ф. 
обрано патріархом Київським і всієї України-Руси. Доктор honoris causa з богослов'я (1994), почесний доктор 
богослов'я Будапештської реформаторської духовної академії, богословського факультету ім. Яна Гуса 
(Прага), Пряшівського православного богословського факультету. 

І.Підкова (Львів). 

ФІЛАТОВ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ [15(27).2.1875 - 30.10.1956] - видатний український офтальмолог та 
хірург, академік Академії наук України (з 1939) та Академії медичних наук СРСР (з 1944). Н. у с. Ми-хайлівці 
Саранського повіту (тепер Пензенська обл., Росія). Ф. - засновник великої офтальмологічної школи. У 1897 
закінчив медичний ф-тет Московського ун-ту. У 1903-11 - співробітник університетської очної клініки. З 1911- 
професор, завідуючий кафедрою очних хвороб медичного ф-ту Новоросійського ун-ту в Одесі та одночасно 
(1936-50) - директор Інституту експериментальної офтальмології (нині - Одеський науково-дослідний 
інститут очних хвороб та тканевої терапії ім. академіка В.Філатова). Збагатив пластичну хірургію методом т. 
зв. філатовського стебла - пластика на круглому шкіряному стеблі (1917). Автор відомих праць з проблем 
трансплантації роговиці: розробив нові методи повної та часткової наскрізної (1927-38) її пересадки, для 
чого сконструював спеціальні інструменти; застосував для пересадки консервовані трупні тканини - 
роговицю (1931). У 1933 розробив принципово новий метод лікування - тканеву терапію, ґрунтуючись на якій 
створив вчення про біогенні стимулятори. Засновник та редактор “Офтальмологічного журналу” (1946), 
тривалий час очолював Товариство офтальмологів України. Державна премія СРСР (1941). У 1951 отримав 
золоту медаль ім. [.Мечникова АН СРСР. Помер в Одесі. Праці: “Вчення про кліткові ядра в офтальмології” 
(1908), “Оптична пересадка рогівки і тканинна терапія” (1945, 1948), “Тканинна терапія” (1948), “Операції на 
роговій оболонці” (1950) та ін. 

Ф. Самойлов (Одеса). 

ФІЛЕВИЧ МИХАЙЛО (р. н. невід.-п. 1804)-український скульптор другої пол. 18 ст. Представник майстрів 
пізньобарокової скульптури. У Львові працював, ймовірно, з 1768. З 1770 виконував (разом з Олександром 
Стажевським) внутрішнє й зовнішнє оформлення ансамблю собору св. Юра у Львові (зробив скульптури 
Аарона і Мелхіседека у головному вівтарі, скульптурну декорацію воріт). Бл. 1773 створив статуї 
запрестольного вівтаря Успенської церкви. У 1774 зобов'язався перебудувати головний вівтар костьолу 
піярів у Холмі (тепер Польща), де виконав табернакль, амвон, хрещальню. У 1777-1804 жив у Холмі, де 
виконав скульптурне оздоблення греко-католицького кафедрального собору Різдва Богородиці (збереглися 
лише 2 фігури), фігури святих Августина, Григорія, Льва і Амвросія для костьолу піярів (1774-81). У Холмі 
зробив 6 статуй святих для вівтарів церкви василіянського монастиря в Бучачі (1779, Національний музей у 
Львові). Помер у Холмі. 

В. Александрович (Львів). 

ФІЛЯНСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ [7(19).12.1873-12.1.1938]-український поет і краєзнавець. Н. у с. 
Полівці Миргородського повіту (тепер Миргородського р-ну Полтавської обл.) у родині священика. Навчався 
у Лубенській гімназії. У 1899 закінчив відділ природничих наук фізико-математичного ф-ту Московського ун-
ту. Під час навчання цікавився архітектурою, живописом, історією та етнографією України. У 1903-04 з 
метою вдосконалення знань з архітектури і живопису їздив до Франції, де склав іспити на право вести 
будівельні роботи. Влітку 1904 проводив історико-краєзнавчі дослідження у Лівобережній Україні. У 1906-17 
жив на Уралі, де був головою технічного відділення товариства “Російський мармур”, У 1917 переїхав в 
Україну. Поселився у с. Яреськах на Полтавщині, де працював завагрошколою та в Сорочинсь-кому 
лісництві. З літа 1924 - працівник Полтавського історико-краєзнавчого музею. У період будівництва 
Дніпрогесу в 1927 був учасником наукової експедиції до порогів Дніпра. На основі зібраних матеріалів видав 
книгу “Від порогів до моря” (1928), що містила археологічні, геологічні, історичні, сільськогосподарські, 
зоологічні та ін. етюди. Автор збірок поезій “Лірика” (1906), “Calendarium” (1911), “Цілую землю” (1928). Під 
час революційних подій 1917 підготував поетичну збірку “Шукаю тих”, яка не була опублікована. 

Друкувався у періодичних виданнях (“Шлях”, “Червоний шлях”, “Українська хата”, “Сяйво”, “Знання”, 
“Культура”). На літературні твори схвально відгукнулися М.Зеров, Г.Хоткевич та ін. Вульгарно-соціологічна 
критика (В.Коряк) звинувачувала Ф. у клерикалізмі. У творчості переважають риси символізму та пізнього 
романтизму, присутні ліричні інтонаціїТ.Шевченка, Л.Глібова, авторське осмислення філософських ідей 
Г.Сковороди та біблійних (Еклезіаст). Продовжив у літературі лінію, представлену творчістю Я.Щоголіва, був 
предтечею П.Тичини, неокласиків. Готував збірку творів Г.Сковороди у перекладах сучасною українською 
мовою (не збереглася). З 1930 працював у музеях Харкова і Запоріжжя, організовував музейні виставки у 
Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі. У 1936-37 брав участь в організації і оформленні Київського 
історичного музею. У 1937 заарештований і знищений органами НКВС СРСР. 

І. Роздольська (Львів). 

ФІЛЯС ПЛАТОНЩ (27.9.1864-16.6.1930)-український церковний та громадсько-політичний діяч у Галичині. 



Н. у Доброчині Сокальського повіту в Галичині. Був протоігуме-ном монастиря в Добромилі. У 1902-04 
очолював першу василіянську місію в Канаді. У 1904-17- перший головний настоятель (протоігумен) 
відновленого василіянського чину. В 1914-16 - апостольський адміністратор Української католицької церкви 
в Австрії. Діяч Української національно-демократичної партії, член керівного органу партії - Ширшого 
народного комітету. У 1918 - член Української Національної Ради ЗУНР-ЗО УНР. Один з авторів Закону “Про 
вибори до Сейму ЗО УНР”. Співзасновник і редактор часопису “Місіонер” (1897-98; 1921-26). Помер у 
Дрогобичі (тепер Львівська обл.). 

О. Павлишин (Львів). 

ФІЛЬВАРОК (польське folwark, від нім. Vorwerk - хутір, ферма) - у Польщі, Литві, Україні та Білорусі у 14-19 
ст. багатогалузеве панське господарство, яке грунтувалося на даровій праці кріпосних селян. В українських 
землях Ф. вперше з'явилися в Галичині у 15 ст. У більшості українських земель, що входили до складу 
Литви, фільваркова система господарювання почала запроваджуватися з серед. 16 ст. У зв'язку з розвитком 
внутрішнього і особливо зовнішнього ринку (мануфактурне виробництво західноєвропейських країн 
потребувало сільськогосподарської сировини) у феодалів виникла потреба організації власного 
господарства з виробництвом хліба на продаж і переробкою сільськогосподарської продукції. З іншого боку, 
новосфор-мований шляхетський стан Великого князівства Литовського прагнув економічної стабільності 
господарства в умовах постійного перебування шляхтичів у військових походах. Згідно з “Уставок) на 
волоки” (1557) спочатку на великокнязівських (державних землях) Великого князівства Литовського було 
проведено “волочну поміру” і кращі землі віддано під Ф. Селяни зобов'язувалися виконувати дводенну 
панщину на тиждень з однієї волоки землі, що була у їхньому користуванні. У приватних маєтках магнати та 
шляхта також стали запроваджувати Ф. як найбільш економічно вигідні для них господарства. Поширенню 
Ф. сприяло не тільки обезземелення селян, але і наявність великої кількості вільних земель та 
колонізаційний процес у напрямку на схід і південний схід. Сільськогосподарська продукція у Ф. не лише 
вироблялась, але і перероблялася й відправлялася великими партіями на ринок у вигляді напівфабрикатів. 
У Гетьманщині Ф. зникли у серед. 17 ст. У західноукраїнських та правобережних землях Ф. існували до 
скасування кріпосного права у 19 ст. В Україні назва “фільварок” вживалася щодо означення поміщицького 
господарства до 1917. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ФІОЛЬ ШВАЙПОЛЬТ (р. н. невід. - п. між 7.5.1525 і 16.5.1526)-друкар, ювелір, гірничий майстер. Н. у м. 
Нойштадт у Франконії. Був технічним керівником друкарні у Кракові, яка видала перші східнослов'янські 
книги кириличним шрифтом: Часослов, Осмогласник (обидві -1491 ), дві недатовані Тріоді. Замовники їх 
невідомі; припускають, що вони були пов'язані з Київською митрополією або однією з її єпархій. Основний 
текст книг - церковнослов'янський. У післямовах вжито українську мову. Під час оформлення зразком 
служили слов'янські рукописні книги, зокрема з Прикарпаття. Збереглося 79 примірників видань Ф.Ш., у т. ч. 
у бібліотеках Києва, Львова, Одеси. 

Я. Ісаєвич (Львів). 

ФЛОРИН - золота монета, що карбувалася спочатку у Флоренції, а згодом і в ін. європейських державах. 
Вперше відкарбували в 1252 у Флоренції (звідси і назва монети). Маса Ф. становила 3,53 г золота. На 
лицьовій стороні зображувався герб міста - лілія (лат. flos). Ф. дуже швидко поширився у багатьох країнах 
Західної Європи. За флорентійським зразком ряд держав розпочали виробництво власних монет цього типу. 
Золоті монети, які карбували у Венеції у 1284, одержали назву “дукати”. Згодом ця назва закріпилася за 
золотим Ф. майже у всій Європі і зберігалась до новітнього часу. Впродовж 15-1 ст. в українських землях 
були особливо поширеними угорські та чеські золоті Ф., карбування яких розпочалося з 1325. З серед. 15 ст. 
у Польщі Ф. стали називати суму срібних монет, вартість яких відповідала золотому Ф. З того часу золотий 
Ф. (або дукат) одержав назву “червоного золота” (floreni rubens), а сума у ЗО грошів, що була еквівалентом 
“червоного золота”, почала називатися просто Ф. або польським злотим (florenus polonicales). У 
західноукраїнських землях з 16 ст. Ф. був лічильною одиницею, що дорівнювала 30 грошам польським. 
Назва Ф. поширювалася також на гульден (маса 12,34 г) Австрійської (з 1867 - Австро-Угорської) імперії, які 
карбували протягом 1857-92. 

Р. Шуст (Львів). 

ФОЛЬКСДОЙЧЕ (від нім. Volksdeutsche - етнічні німці) - загальна назва німецьких національних меншин у 
Європі напередодні та в роки Другої світової війни 1939-45. У 1936 у Німеччині з метою встановлення 
централізованого нагляду за субсидуванням установ й організацій Ф. у зарубіжних країнах створено 
Центральне бюро Ф. Під час німецько-радянської війни 1941-45 на окупованій німецькою армією території 
України налічувалося близько 200 000 Ф. (у т.ч. понад 29 000 в Галичині), які жили у 486 населених пунктах. 
З них, за дан. нацистських “спеціалістів” з расових питань, лише 45.000 відповідали необхідним етнічним 
нормам. Протягом нацистської окупації України Ф. мали ті ж привілеї, якими користувалися німецькі 
нацменшини в ін. захоплених гітлерівцями землях, -перевагу в зачисленні до вищих та середніх ланок 
адміністративного апарату тощо. Ф. широко залучались до роботи в цивільній адміністрації в Україні, у 
поліційних органах, військах СС, до охорони об'єктів військового значення, а також до колонізації 
українських земель у формі т. зв. німецьких поселень. Привілейоване становище німецьких національних 



меншин спонукало деяких мешканців України (у Галичині та Волині здебільшого поляків) видати себе за Ф. З 
відступом німецьких військ з території України частина Ф. відійшла на Захід. Ф., які залишилися в Україні, 
були, як правило, звинувачені радянськими каральними органами у співробітництві з окупантами, засуджені 
на тривалі строки ув'язнення та депортовані у північні області Радянського Союзу. 

А. Боляновський (Львів). 

ФОТІЙ (н. бл. 820 -п. 891)- визначний церковний і політичний діяч Візантії, константинопольський патріарх у 
858-67 і 878-86. Походив із константинопольської знаті, до 858 був сановником при імператорі Михайлі III. З 
858 - константинопольський патріарх. Боровся проти залишків іконоборства і павлікі-ан. Сприяв поширенню 
впливу візантійської церкви на слов'янські землі - Болгарію, Моравію, Русь. За Ф. виникла болгарська 
церква, що підпорядковувалася константинопольському патріарху. Ф. вступив у боротьбу з папою римським 
Миколою I, який намагався поширити свою владу на Болгарію і ка-нонічно підпорядкувати собі візантійську 
церкву, що у 867 призвело до конфлікту між римокатолицькою і візантійською церквами. Незабаром Ф. був 
усунений з патріаршого престолу новим імператором Василієм І Македонянином, який прагнув союзу з 
Римом. У 878 знову став патріархом. Прихильник централізованої бюрократичної монархії з сильною 
імператорською владою, разом з тим прагнув до створення централізованої православної церкви на чолі з 
патріархом. У 886 новий імператор Лев VI з метою повного підпорядкування церкви світській владі скинув Ф. 
Помер на засланні. Ф. був високоосвіченою людиною свого часу, знавцем античної літератури. Автор твору 
“Міріобіблон”. Склав тлумачний словник грецької мови, писав богословські трактати. У проповідях-го-міліях 
Ф. за 860 і 866 містяться цінні відомості про похід Русі на Візантію у 860. 

І. Підкова (Львів). 

ФРАКІЙСЬКОГО ГАЛЬШТАТУ КУЛЬТУРА (гава-голіградська культура) - археологічна культура раннього 
залізного віку, поширена в Східних Карпатах і Подунав'ї в кін. Ill -першій пол. І тис. до н.е. Назва “Ґава” 
походить від культури Ґава у Північно-Східній Угорщині, “голігради” - від поселення біля с. Голігради на 
Тернопільщині. В Україні пам'ятки цієї культури поширені в Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, 
Закарпатській, південній частині Львівської областей. Існувала в 11-8 ст. до н. е. Відомі понад 100 поселень, 
6 городищ, 21 скарб. Городища виявлені біля сіл Лисинички та Нижнє Кривче на Тернопільщині. Городище 
біля с. Лисинички займало 160 га, збереглися вал і рів. Поселення неукріплені, житла наземні і вкопані в 
землю. Для поховального обряду (Сопіт) характерне тілоспалювання покійників і захоронения решток у 
глиняних посудинах (урнах). З речей матеріальної культури переважає глиняний ліпний посуд (горщики, 
глечики, миски) злощеною поверхнею, крем'яні, кам'яні і кістяні знаряддя. Багато бронзових знарядь - сокир 
(кельтів), серпів, наконечників списів, браслетів та інших прикрас. Найвідоміші скарби: Михалківський скарб 
золотих речей (тепер с. Михалків Тернопільської обл.), Грушківський (с. Грушки на Івано-Франківщині) скарб 
бронзових речей (серпів, кельтів, мечів, кинджалів, прикрас). Населення Ф.г.к. займалось землеробством, 
скотарством, різними допоміжними господарськими промислами. Серед ремесел велику роль відігравала 
бронзоливарна справа. В с.Лоєва на Івано-Франківщині знайдено залишки соляних шахт і солеварного 
виробництва. Основу соціального життя становили розвинені родопатріархальні відносини, виділялась 
багата родоплемінна верхівка. В духовній культурі, крім традиційних релігійних уявлень, простежуються 
вірування в священну силу вогню, культ сонця. Ф.г.к. почала формуватись у Верхньому Потиссі, поступово 
просуваючись у сусідні райони. Пізні групи населення Ф.г.к. взяли участь у формуванні місцевих етнічних 
груп, що належали до фракійців. 

М. Пелещишин (Львів). 

ФРАНК ГАНС (23.5.1900 - 16.10.1946) -німецький політичний діяч, один із нацистських лідерів. Н. у 
Карлсруе. Під час Першої світової війни 1914-18 добровольцем пішов на фронт. З жовтня 1923 - член 
нацистської партії. 31930 - депутат райхстагу, У 1933-34 -міністр юстиції Баварії. В 1934-39 - міністр юстиції 
фашистської Німеччини. З 1939 до 1945 - генерал-ґубернатор Генеральної губернії, з центром осідку в 
Кракові. Виходячи із стратегічного положення Галичини - території, наближеної до зони військових дій Ф. 
ставив своїм підлеглим завдання утримувати тут спокій і стабільність. Завдяки його політиці Галичина була 
відносно стабільним краєм, що давало можливість німецькому керівництву успішно заготовляти 
продовольство та набирати робітників до Німеччини. До літа 1943 масові репресії у Галичині зачепили в 
основному євреїв. Одним із елементів його політичної лінії було підтримання і розпалювання українсько-
польської ворожнечі. Толерував обмежену культурну і допомогову діяльність Українського центрального 
комітету в Кракові та ін. Однак головною метою на дальшу перспективу вважав повну германізацію 
Галичини. 6.5.1945 був заарештований американським спецпідрозділом. На Нюрнберзькому процесі 
засуджений до страти через повішення. 

Д. Кушплір (Львів). 

ФРАНКО ІВАН [27(за м. дан. - 25).8.1856 -28.5.1916] - видатний український поет, письменник, громадсько-
політичний діяч, національний ідеолог. Н. у с. Нагуєвичах Самбірського округу (тепер с. Івана Франка 
Дрогобицького р-ну Львівської обл.) у селянській сім'ї. Батько - сільський коваль Яків Франко, за 
твердженням самого Ф., походив з сім'ї німецьких колоністів (п. 1865). Мати належала до сім'ї дрібної (т. зв. 
ходачкової) шляхти (п. 1874). Навчався у початковій школі у с. Ясениці-Сільні (1862-63), у Дрогобицькій 
школі василіян (1864-67). У 1875 закінчив Дрогобицьку гімназію і 



вступив на філософський ф-т Львівського унту, але в червні 1878 був заарештований. Відновив навчання 
восени 1880. Згодом навчався у Чернівецькому (1890) та Віденському (1890-93) ун-тах. У 1892-93 Ф. під 
керівництвом проф. В.Ягича працював над докторською дисертацією, яку захистив 1.7.1893 і отримав 
ступінь доктора філософії Віденського ун-ту. Почесний доктор Харківського ун-ту (1906). 

Ф. був першим серед українських літераторів, який заробляв собі на життя літературною працею. Творча 
спадщина багата й різноманітна. Ф. - автор бл. 4000 літературних, публіцистичних та наукових творів. Він 
один із небагатьох у світі авторів, який вільно писав трьома (українською, польською, німецькою) мовами, а 
здійснював переклади з 14 мов. Літературну діяльність розпочав у 1868. Перший твір опубліковано у 1874. 
Серед найбільш відомих творів - вірші “Каменярі” (1878), “Вічний революціонер” (1880), “Не пора, не пора...” 
(1880, згодом став одним із національних гімнів); поема “Моисей” (1905), повісті “Boa constrictor” (1878), 
“Борислав сміється” (1881), “Захар Беркут” (1883), “Основи суспільності” (1895), “Для домашнього вогнища” 
(1897), “Перехресні стежки” (1900); драма “Украдене щастя” (1893), казка-поема для дітей “Лис Микита” 
(1890). За життя Ф. було видано декілька збірок його літературних творів - поетичні збірки “З вершин і низин” 
(1887), “Зів'яле листя” (1896), “Мій Ізмагард” (1897), “Із днів журби” (1900), “Sempertiro” (1906) та збірки 
оповідань - “Галицькі образки” (1885), “У поті чола” (1890). 

Значна частина творчої спадщини представлена науковими працями. Ф. належить значна роль у розвитку 
української історичної науки. З-під його пера вийшло кілька десятків історичних праць, публікацій джерел, 
рецензій та ін. (зокрема, перша в українській історіографії праця у жанрі історичної біографії “Життя Івана 
Федоровича та його часи”, 1883). 

Ф. був редактором і членом редакції журналів “Друг”, “Громадський друг” (1878), “Світ” (1881), “Зоря” (1883-
1886), “Правда” (1888), “Товариш” (1888), “Народ” (1890-1895), “Громадський голос” (1895), “Житє і слово” 
(1894-97), “Літературно-науковий вісник” (1898-1907), газет “Praca” (1879-81), “Діло” (1883-86), “ Pryzjaciel 
ludu” (1886), “Kurjer Lwowski” (1887-97), “Przeglad spoleczny” (1886), “Хлібороб” (1891), збірників “Дзвін” 
(1878), “Молот” (1898). Ф. регулярно дописував до журналів “Prawda” та “Glos” (Варшава), “Киевская 
старина” (Київ), “Die Zeit” (Відень), газет “Kraj” (Петербург), “Северный курьер” (Петербург), “Arbeiter zeitung” 
(Відень) та ін. Брав активну участь у громадському і політичному житті. Після вступу у Львівський ун-т 
увійшов у студентську організацію “Академічний гурток”. У 1878-81 входив до складу редакції першої у 
Галичині соціалістичної газети “Praca” та організованого навколо неї польсько-українсько-єврейського 
соціалістичного комітету. Вів соціалістичну пропаганду серед робітників Львова, Борислава, Дрогобича та 
селян Галичини. За це чотири рази заарештовувався і відбував тюремне ув'язнення - у червні 1877-березні 
1878 у Львові, у березні - червні 1880 у Коломиї, у серпні -жовтні 1890 та у березні 1893 (обидва рази - у 
Львові). Політичні погляди Ф. стали причиною певної його ізоляції від громадсько-політичного життя у 
Галичині аж до кін. 1890-х років. Через “неблагонадійність” Ф. усували від редагування провідних 
українських газет і журналів, перешкоджали його членству у “Просвіті” та НТШ, не допустили до кафедри 
української літератури у Львівському ун-ті (1895). Ціле десятиріччя (1886-96) змушений працювати у 
редакціях польських журналів і газет (згодом цей період свого життя Ф. назвав “наймами у сусідів”). 
Водночас намагався організувати опозиційну політичну силу, яка б змогла модернізувати громадсько-
політичне життя Галичини, зокрема впровадити до нього нові європейські ідеології. У жовтні 1890 Ф. разом 
М.Павликом, В.Будзиновським, Є.Левицьким та ін. заснував першу українську політичну партію Русько-
українська радикальна партія (див. Українська радикальна партія), став її першим головою (до 1898) та 
одним із головних ідеологів. Від цієї партії безуспішно кан-дидував на виборах в австрійський парламент у 
1897 та 1898. У 1899 вийшов зі складу РУРП і приєднався до Української національно-демократичної партії. 
Перехід Ф. у національно-демократичний табір був пов'язаний зі змінами у проводі українського 
національного руху в Галичині, у першу чергу, з приїздом у 1894 до Львова М.Грушевського. Тільки в 1899 
завдяки підтримці М.Грушевського Ф. став дійсним членом Наукового товариства ім. Т.Шевченка. 

Активну участь у політичному житті припинив у 1904. Відхід від радикального руху, а згодом - і від 
політичного життя частково був пов'язаний з великою зайнятістю Ф. справами Наукового товариства 
ім.Т.Шевченка. У 1898-1901 та 1903-12 Ф. очолював філологічну секцію, а в 1898-1900 та 1908-13- 
етнографічну комісію НТШ; був редактором багатьох видань Товариства, зокрема з 1898 по 1907 разом з 
М.Грушевським та В.Гнатюком редагував “Літературно-науковий вісник”. У 1908 різко погіршився стан 
здоров'я письменника, але, незважаючи на це, він продовжував творчо працювати. 

За своє життя пройшов складну світоглядну еволюцію. В останні роки навчання у гімназії та відразу після 
переїзду до Львова був близьким до москвофільства, мав намір писати лише для освіченої публіки, а не для 
народу. Під впливом публіцистики М.Драго-манова разом з ін. студентами - членами “Академічного гуртка” 
(М.Павликом, В.Левицьким, І.Белеєм та ін.) на поч. 1876 перейшов на народовські позиції. Досвід першого 
арешту (червень 1877) та судового процесу (січень 1878) сприяв переходу Ф. на соціалістичні позиції. Був 
одним із головних авторів “Програми соціалістів польських і руських Східної Галичини” (1881). У світогляді 
Ф. цього періоду поєднувалося кілька впливових європейських соціалістичних ідеологій (у т. ч. й марксизм), 
які він пробував критично застосовувати до галицьких обставин. Вважав, що провідну роль у 
соціалістичному й демократичному русі в Галичині має відігравати не промисловий пролетаріат, а 
селянство, яке було переважно українським. Однак із серед. 1890-х усе помітнішим стає негативне 
ставлення Ф. до марксистської ідеології та практики соціал-демократичного руху (ст. “Соціялізм і соціял-
демократія”, 1897); рецензії (1899) на кн. Фаресова “Народники и марксисты”; “Що таке поступ?” (1903), “До 



історії соціялістичного руху” (1904) та ін., передруковані у зб. під редакцією Б.Кравціва “Іван Франко про 
соціялізм і марксизм”, видані у Нью-Йорку (1966). У цей час критично переоцінив свій попередній досвід 
співпраці з польськими соціалістами й демократами, що призвело до різкого розриву з польським 
демократичним середовищем у 1897 (стаття “Поет зради”). Під впливом цих змін у другій пол. 1890 років 
еволюціонував від заперечення до повної підтримки ідеї політичної самостійності України (рецензії 1896 на 
кн. Ю.Ба-чинського “Україна ірредента” та стаття “Поза межами можливого”, 1900). З іншого боку, перехід на 
самостійницькі позиції був результатом ідейного вивільнення Ф. з-під впливу свого політичного наставника 
М.Драгоманова після його смерті у 1895 (ст. “Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова”, 1906), що, 
зокрема, виявилося у нових рисах його політичного світогляду: на зміну старим раціоналістичним і 
позитивістським засадам приходять ірраціональні та волюнтаристькі нотки, що зближувало його ідеологію з 
міжвоєнним українським націоналізмом. Вершиною ідейно-філософських поглядів Ф., його політичним 
заповітом стала поема “Моисей” (1905). 

Найбільш повні видання творів Ф.: Твори у 30 т. (Київ, 1924-31 ), Твори у 20 т. (Київ, 1950-56), Твори у 20 т. 
(Нью-Йорк, 1956-62), Зібрання творів у 50 т. (1976-86). У радянський період окремі твори публікувалися з 
купюрами і відступами від оригіналу. Архів Ф. зберігається у відділі рукописів Інституту літератури НАН 
України. 

Я. Грицак (Львів). 

ФРАНЦ ИОСИФ І (1830 - 1916) - австрійський імператор і угорський король. Передостанній представник 
династії Габсбургів на австрійському престолі. Став імператором внаслідок революційних подій, що 
призвели до зречення від трону імператора Фердінанда І у грудні 1848. Після вступу на престол розпочав 
боротьбу з революційним рухом, з допомогою Російської імперії придушив угорську революцію 1849. У 1851 
відмінив конституцію 1848 і до 1860 правив самодержавне. Під час Кримської війни 1853-56 Ф.Й. І, всупереч 
сподіванням Росії, зайняв нейтральну позицію. У 1859 Австрія зазнала поразки у війні з Францією та 
П'ємонтом, а в 1866 -з Пруссією та Італією. Це змусило імператора піти на поступки у внутрішній політиці, У 
1867 створено дуалістичну Австро-Угорську монархію (Ф.Й. І коронувався у Пешті короною св.Стефана) і 
відновлено конституцію 1861 (скасовано у 1865). Під час франко-прусської війни 1870 Австрія займала 
нейтральну позицію. У 1870-х розпочалося зближення Австрії з Німеччиною, яке завершилося утворенням 
Троїстого Союзу (1879 - договір з Німеччиною, 1882 -договір з Італією). Одночасно загострилися відносини з 
Росією, що було викликане окупацією Боснії 1 Герцоговини та підтримкою Фердінанда Кобурзького у 
Болгарії. Це протистояння, що дедалі більше загострювалося (анексія Боснії і Герцеговини 1908, Бал-канські 
війни 1912, 1913), призвело до вибуху в1914 Першої світової війни. За часів правління Ф.Й. І загострились 
міжнаціональні стосунки між окремими народами імперії, зокрема між українцями і поляками. 

Р. Шуст (Львів). 

ФРАНЦ ФЕРДІНАНД (18.12.1863 -28.6.1914) - австрійський ерцгерцог, з 1896 -наступник престолу Австро-
Угорської монархії. Н. у Граці (тепер Австрія). З 1898 - заст. головнокомандувача. З 1906 мав значний вплив 
на державні справи, поступово перебрав керівництво збройними силами імперії. Намагаючись зменшити 
вплив угорців в імперії, виступав за перетворення Австро-Угорщини на триєдину австро-угорсько-юго-
слов'янську державу (триалізм). Ф.Ф. підтримував християнсько-соціальну партію. 28.6.1914 вбитий разом зі 
своєю дружиною графинею Софією Хотек (герцогиня Гогенберзька) у м. Сараєво (Боснія) членами таємної 
сербської організації “Чорна рука”. Т. зв. сараєвське вбивство стало безпосереднім приводом до початку 
Першої світової війни 1914-1918. 

Р. Шуст (Львів). 

ФРАНЦ І, Йосиф Карл (12.2.1768-2.3.1835)-останній імператор Священної Римської імперії 1792-1806 (під 
іменем Франц II), імператор Австрії (з 1804), король Угорщини та Чехії, представник династії Габсбургів. Н. у 
Флоренції. Вдразу ж після вступу на престол продовжував війну з революційною Францією, яка завершилась 
укладенням невигідного для Австрії Кампоформійського мирного договору (17.10.1797), за яким Габсбурги 
втратили Нідерланди та Ломбардію, але одержали Венецію, Далмацію та Істрію. За Ф.І Австрія взяла участь 
у III поділі Речі Посполитої (1795), за яким Австрія приєднала землі південної Польщі (т. зв. Західну 
Галичину). Участь Австрії у другій коаліції проти Франції та поразка в битві при Маренго призвели до 
укладення Люневільського миру 1801. 14.8.1804 Ф.І проголосив себе імператором Австрії. Після наступної 
війни з Францією та поразки під Аустерліцом (1805) Ф. І змушений відмовитися від володіння Тіролем та 
Венецією, Внаслідок створення Рейнського союзу німецьких держав під протекторатом Наполеона І 
Бонапарта Ф. І 6.8.1806 відрікся від корони Священної Римської імперії. У 1809 розпочав четверту війну з 
Францією, яка завершилася поразкою австрійських військ під Ваграмом, окупацією французькою армією 
значної частини Галичини і укладенням 14.10.1809 Віденського мирного договору. У 1812 Наполеон І 
примусив Ф. І взяти участь у поході на Росію. У серпні 1813 Ф.І знову приєднався до антинаполеонівської 
коаліції. За Паризьким мирним договором (30.5.1814) австрійські володіння були суттєво збільшені. Після 
Віденського конгресу 1815 Ф.І був одним із засновників Священного Союзу. Правління Ф. І 
характеризувалося посиленням політичної реакції, ліквідацією позитивних наслідків реформ Йосифа II тощо. 

Р. Шуст (Львів). 

“ФРАНЦИСКАНСЬКА МЕТРИКА” (францисканський кадастр) - перепис і економічна оцінка земельних угідь 



Галичини, проведені австрійським урядом у 1819-20. Назва походить від імені австрійського імператора 
Франца І, під час правління якого був проведений перепис. “Ф.м.” докладно описує розміри поміщицьких 
маєтків і селянських громад, якість грунту і стан використання земельних угідь, поземельні доходи, 
відображає зміни у землекористуванні, що сталися за час після складення першого поземельного кадастру -
“Йосифинської метрики”. “Ф.м.” - важливе джерело для вивчення розвитку продуктивних сил у сільському 
господарстві й промисловості, соціально-економічних відносин та культури Галичини в першій пол. 19 ст. 
Матеріали “Ф.м.” мають певне значення і для вивчення історичної географії, метрології, сфрагістики, топо- і 
антропоніміки. 

Ф. Стеблій (Львів). 

ФРАНЦИСКАНЦІ [мінорити - “меньші брати” (від лат. minor - малий), “сірі брати”] -католицький жебрацький 
чернечий орден. Заснований у 1207-09 в Італії Франциском Ас-сізьким (1181/82-1226; звідси і назва)якбрат-
ство міноритів. У 1212 створено жіночу гілку чину - орден кларисок. У 1223 статут ордену затвердив Папа 
Гонорій III. Завданням ордену була боротьба з єретиками і проповідницька діяльність серед народу ідеалів 
аскетизму І любові до ближнього. На чолі ордену стояв генерал. З 1226 Ф. отримали право викладати в 
університетах. У 1525 як відгалуження ордену виник чин капуцинів. Нині орден разом зі своїми 
відгалуженнями налічує бл. 40 тис. чол. На українських землях Ф. з'явилися у другій чв. 14 ст. У своїй 
діяльності серед некатолицького населення Ф. відзначалися віротерпимістю. Ф. мали підтримку польського 
короля Казимира III Великого і Владислава Опольського. З 1409 після конфлікту Владислава II Ягайла з 
львівськими Ф. орден був позбавлений державної підтримки. В українських землях Ф. належало 20 
монастирів із невеликими землеволодіннями. Окремі місії Ф. існували до поч. 18 ст. у Судаку і Балак-лаві. У 
16 ст. від Ф. відокремилися капуцини, які створили власний орден із більш аскетичним статутом. До поч. 19 
ст. Ф. були повністю витіснені російською адміністрацією з Правобережної України. Осередки Ф. на 
західноукраїнських землях діяли до 1946. 

М. Чорний (Львів). 

ФРОНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ (ФНЄ) -українська політична організація праворади-кального 
спрямування, що діяла у Західній Україні в 1933-1941. В українському політичному спектрі міжвоєнного 
періоду займала місце між крайнім націоналізмом і консервативними угрупованнями. Виступала проти 
політики “нормалізації”, яку проводила УНДО та проти тактики політичного терору, яку сповідувала ОУН. 
Початок організаційному оформленню ФНЄ покладено в листопаді 1933 за ініціативою Д.Папіева. Остаточно 
процес створення завершено на 1 Конгресі ФНЄ, що проходив у Львові у вересні 1936. Керівники ФНЄ 
проголошували свою організацію носієм т. зв. творчого націоналізму, бачили її завдання в інтеграції нації та 
створенні авторитетного національного проводу, щоб забезпечити повернення українського народу в коло 
активних суб'єктів історії. Однією з найважливіших підстав реалізації мети вважали сприятливу 
зовнішньополітичну кон'юнктуру, виникнення якої пов'язували з грядущими міжнародними катаклізмами. В 
ідеології та політичній практиці ФНЄ помітними були впливи європейських тоталітарних течій, зокрема 
німецького націонал-соціалізму та італійського фашизму (принцип “вождизму”, форма привітання тощо). 
ФНЄ критикував революційний націоналізм за екстремізм, оцінюючи терористичні акції ОУН як прояви 
розпачу, та звинувачував УНДО в опортунізмі. З серед. 1930 років зблизився з гетьманським рухом, виявив 
схильність до монархічної доктрини. ФНЄ вів активну роботу серед молоді, використовуючи для цього 
створені при організації спортивно-гімнастичні секції, поширив свою діяльність на Воличь. Займав 
опозиційне становище щодо Польської держави, бойкотував вибори до вищих законодавчих палат і органів 
місцевого самоврядування. З 1937 провід ФНЄ виступав за консолідацію українських політичних та 
громадських сил. Представники організації брали участь у роботі Контактного комітету. На чолі ФНЄ стояв 
провідник, пост якого протягом усього часу існування організації займав Д.Паліїв. Керівні органи партії - 
Політична колегія і Крайова рада. Серед лідерів організації були М.Шлимкевич, С.Волинець, Ю.Кро-хмалюк, 
В.Кохан, І.Гладилович, Л.Савойка, М.Кушнір та ін. ФНЄ видавав ідеологічний квартальник “Перемога” 
(виходив 1933-39, гол. ред. М.Шлимкевич), тижневик “Батьківщина” (1933-39; ред. Д.Паліїв, С.Волинець, 
Я.Заремба) та щоденник “Українські вісті” (1935-39, гол. ред. І.Гладилович). При тижневику “Батьківщина” 
виходив додаток “Нова молодь”. ФНЄ мав у Львові видавництво “Батьківщина” (1933-39). Після 
встановлення у Західній Україні радянської влади ФНЄ припинив свою діяльність. 

М. Швагуляк (Львів). 

ФРОНТ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ- українське повстанське з'єднання під час радянсько-німецької війни 
1941—45. Утворилося восени 1942 на Кременеччині (тепер Тернопільська обл.). На чолі ФУР стояв 
колишній лейтенант Червоної армії Т.Басюк-“Яворен-ко”. ФУР декларував відданість демократичним 
ідеалам та традиціям національно-визвольних змагань 1917-21. Чисельність ФУР, за різними дан., сягала 
від 200 до 600 чол. У оперативно-тактичному плані ФУР співпрацювала з УПА Т.Боровця, збройними 
формуваннями ОУН-М і деякий час з ОУН-Б. У липні 1943 значна частина бійців ФУР вступила до 
Української повстанської армії. Майже одночасно ФУР вела бої із загонами радянських партизанів під 
командуванням Д.Медведева. У вересні 1943 залишки ФУР приєдналися до Українського легіону 
самооборони. Т.Басюк загинув наприкін. 1943. 

К. Бондаренко (Львів). 



ФРУНЗЕ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ [21.1(2.2).1885 - 31.10.1925] - радянський військовий і державний діяч. 
Н. у м. Пішпеку (з 1926 - Фрунзе, тепер Бішкек, Киргизстан) у сім'ї медичного працівника. У 1904 закінчив 
гімназію у м. Вірному (тепер Алмати, Казахстан). Навчався в Петербурзькому політехнічному ін-ті. З 1904-
член РСДРП. За участь у революційному русі кілька разів заарештовувався. В 1909-10 двічі засуджувався 
до страти, яку замінили спочатку 10 роками каторги, а згодом - пожиттевим засланням. З 1914-15 перебував 
на засланні в Іркутській губ. Втік із заслання ідо 1917 проводив революційну роботу в діючій армії. Брав 
участь у жовтневому перевороті у Москві. У 1918-голова Іваново-Возне-сенського губернського комітету 
партії, губ-виконкому, військовий комісар Ярославського військового округу. З кін. грудня 1918-командувач 4-
ї армії Східного фронту. В 1919 командував Південною групою Східного фронту. У серпні 1919-вересні 1920 
командував Туркестанським фронтом, зайняв Середню Азію, Хіву і Бухару. У кін. вересня призначений 
командувачем Південного фронту. У жовтні 1920 уклав угоду з Н.Махном про спільні дії проти 
білогвардійських військ. У листопаді 1920 після розгрому ген. П.Врангеля Ф., порушивши угоду з 
махновцями (за розпорядженням із Москви), провів операцію із знищення своїх недавніх союзників. З грудня 
1920 - уповноважений Реввійськради республіки в Україні, командувач збройних сил УСРР. В листопаді 
1921 -січні 1922 очолював місію УСРР у Туреччині. 2.1.1922 Ф. очолював делегацію УСРР, яка в Анкарі 
підписала угоду про дружбу і братерство між Туреччиною і Україною. З лютого 1922 до березня 1924 - заст. 
голови Раднаркому УСРР, одночасно працював заст. голови Української економічної ради. Ф. керував 
боротьбою проти повстанського руху в Україні. У квітні 1924 призначений начальником Штабу РСЧА 1 
начальником Військової академії. З 25.1.1925 - РВР СРСР, нарком військових 1 морських справ СРСР, з 
лютого 1925 - член Ради праці 1 оборони СРСР. Ф. проводив значну військово-теоретичну роботу, написав 
ряд праць, в яких розробляв проблеми військової теорії, зокрема місця і ролі армії у функціонуванні 
тоталітарної держави. Під час хвороби Ф. за особистою вказівкою Й.Сталіна був госпіталізований в урядовій 
лікарні, де йому примусово зроблено хірургічну операцію. Після операції, не приходячи до свідомості, Ф. 
помер. 

П. Панченко (Київ). 

ФУКІДІД, син Флора (бл. 460 - 400 до н.е.)-видатний давньогрецький історик. Походив з афінської 
аристократичної родини, яка володіла золотими рудниками. Здобув широку освіту в Афінах. Світогляд Ф. 
сформувався під впливом філософських поглядів софістів, У 424 до н.е. під час Пелопоннеської війни 431-
404 до н.е. був стратегом і командував афінською ескадрою біля берегів Фракії. Після ряду поразок 
афінського війська звинувачений у державній зраді й змушений залишити батьківщину. Протягом 20 років 
збирав матеріал для своєї історичної праці. У 404 до н.е. повернувся в Афінську республіку. Написав працю 
“Історія Пелопоннеської війни” (у 8 кн.), в якій опис подій довів до осені 411. Першим з істориків почав 
використовувати як джерело державні документи (зокрема, міждержавні угоди), критично підходив до 
аналізу історичних джерел та міфів. Високо цінив діяльність Фемістокла і Перікла. Праця Ф. відзначається 
точністю у викладі фактів і прагненням до об'єктивності. У своєму творі Ф. наводить цікаві відомості про 
скіфів, відзначає їх воєнну силу і вміння, 

І. Підкова (Львів). 

ХХХХ    
ХАДЖІ-ГІРЕЙ (р. н. невід. -1466) -татарський хан, родоначальник династії Гіреїв Засновник Кримського 
ханства. Правив у 1427-66. У 1449 X.-Г. завдяки підтримці польського короля та великого князя литовського 
Казимира IV Ягеллончика проголосив незалежність Кримського ханства від Золотої Орди. У зовнішній 
політиці орієнтувався на Польщу, допомагав їй у боротьбі з Московською державою. У 1461 підтримав 
спробу Казимира IV Ягеллончика оволодіти Новгородом. 

Р. Шуст (Львів). 

ХАЛУПНИКИ - категорія залежних селян на українських землях у складі Речі Посполитої (2 пол. 16 -18 ст.), 
Австрії (до серед. 19 ст.) та Російської імперії (до 1861). З'явилися після видання великим князем 
литовським Сигізмундом II Августом “Устави на волоки” та проведення “волочної поміри”, що передбачало 
розширення фільваркового господарства шляхом захоплення селянських земель. X. не володіли землею, а 
тільки хатами (халупами - звідси й назва). Іноді X. були власниками невеликих садиб (до 3 моргів), за що 
відбували пішу панщину (25 днів на рік) та ін. повинності. X. наймалися на працю у фільварках, займалися 
ремеслом. У 1859 X. становили майже четверту частину всіх селянських господарств у Лівобережній Україні, 
а в Правобережжі - бл. 7% (1848). 

ХАНЕНКИ - козацько-старшинський рід у Гетьманщині. Походив від Степана X., який на поч. 17 ст. жив на 
Запорожжі. Найвідоміші представники роду X.: Михайло Степанович X. (бл. 1620 - п. 1680) - гетьман 
Правобережної України (1669 - 1674; див. М.С.Ханенко), Данило X. (р. н. невід. - п. 1695) - внук М.Ханенка, 
наказний лубенський полковник. Разом із московськими військами брав участь у походах проти татар на 
пониззя Дніпра, загинув під час облоги фортеці Кизи-Кермен; Микола Данилович X. (1693 -1760) - 
визначний політичний і державний діяч Гетьманщини, дипломат, мемуарист (див. М.Д.Ханенко), Василь 



Михайлович X. (бл. 1730 - кін. 18 або поч. 19 ст.) - один з найбагатших землевласників Гетьманщини. 
Навчався у Глухові, Петербурзі і Кільському ун-ті. У 1752-62 був капітаном гольдштанського корпусу в 
Петербурзі і флігель-ад'ютантом царя Петра III. У 1762 залишив військову службу і оселився у с. Лотаки 
Стародубського полку, яке надав йому у володіння гетьман К.Розумовський; Іван Михайлович X. (1743 - бл. 
1797) - військовий діяч у Лівобережній Україні. Навчався у Петербурзі. З 1767 був бунчуковим товаришем. У 
1769-74 брав участь у рос.-турецькій війні, пізніше був флігель-ад'ютантом графа П.Рум'янцева. Після 
виходу у відставку з 1763 був предводителем дворянства Погарського повіту. Згодом повернувся на 
військову службу, обіймав посаду полковника Глухівського карабінерського полку; Олександр Іванович X. 
(бл. 1776-1830) - дипломат. З 1799 працював надвірним радником у Колегії закордонних справ під 
протекторатом канцлера О.Безбородька. Належав до українського автономістського гуртка. З 1800 був 
секретарем російського посольства у Лондоні. Згодом поселився у своїх маєтках у Суразькому повіті й був 
повітовим предводителем дворянства. Упорядкував родинний архів X.; Богдан Іванович X. (1850-
26.5.1917)-український промисловець, колекціонер, меценат (див. Б.Ханенко). Архів X. до 1918 зберігався в 
Городищі Стародубського повіту. У 1926 був перевезений до Гомельського обл. архіву. Тепер зберігається у 
Києві. 

А. Жуковський (Сарсепь, Франція). 

ХАНЕНКО БОГДАН ІВАНОВИЧ (1850 -26.5.1917) - український промисловець, колекціонер, меценат. 
Походив із стародавньої старшинсько-гетьманської родини. Закінчив першу Московську гімназію та 
юридичний ф-тет Московського ун-ту (1871). Обіймав посаду мирового судді у Петербурзі. У 1876-82 - член 
Варшавського окружного суду. Після виходу у відставку мандрував країнами Західної Європи. Колекціонував 
західноєвропейське малярство, твори ужиткового мистецтва. Наприкін. 1880 років оселився у Києві. З 1892 - 
один з організаторів, директор-розпорядник, а згодом - голова правління Півд.-Рос. Товариства сприяння 
землеробству та сільській промисловості (“Землеробський синдикат”). З 1896-директор-розпорядник, потім 
голова правління Товариства цукровобурякових та рафінадних заводів братів Терещенків. На поч. 1890 
років - член Всеросійського товариства цукрозаводчиків, Біржового товариства, голова Київського комітету 
торгівлі й мануфактури. У 1906-12 -член Державної Ради від промисловців. Належав до партії октябристів. 
Провадив широкі археологічні дослідження у Наддніпрянщині, підготував каталог-альбом “Древности 
Приднепровья” (вип. 1-6, 1899-1907) та “Русские христианские древности” (1899). Зібрав велику колекцію 
творів світового мистецтва (“Музей”) та мистецтвознавчу бібліотеку. Окрасою колекції були “Портрет 
інфанти” Д.Веласкеса, “Посуд і млинок для шоколаду” Ф.Сурбарана, твори Веронезе, Джотто, 
Караваджо.Одним із перших почав збирати твори давньоруського іконопису. X. як один із керівників 
Київського товариства старожитностей відіграв головну роль у заснуванні Київського художньо-
промислового 1 наукового музею (офіц. відкритий у 1904), основу експозиції якого склала археологічна 
колекція X. (3145 предметів). 

Під час російсько-японської війни X. перебував на Далекому Сході, де керував евакуацією поранених. 
Увійшов до Торгово-промислової партії. X. був обраний почесним членом Академії художеств (1910) та 
Петербурзької АН (1910), членом Історичного товариства Нестора-літописця. Заповів усі капітали Худ.-пром. 
музеєві, а власний “Музей” - місту Києву. За дарчою дружини X. Варвари музей передано УАН (з 28.2.1921 
“Музей мистецтв ВУАН ім. Б.1. та В.М.Ханенків”, тепер -Державний музей західного 1 східного мистецтва). 
Похований у Видубицькому монастирі. 

С. Білокінь (Київ). 

ХАНЕНКО МИКОЛА ДАНИЛОВИЧ (6.12.1693 - 27.1.1760) - визначний політичний і державний діяч 
Гетьманщини, дипломат, мемуарист. Походив з козацько-старшинського роду Ханенків. Навчався у 
Київській Академії та у Львові. 31710 перебував на військовій службі. Брав участь у Прутському поході 1711. 
Обіймав посади військового канцеляриста (1717-21), старшого військового канцеляриста. Був довіреною 
особою гетьманів І.Скоропадського і П.Полуботка. У травні 1723 П.Полуботок послав X. у складі депутації 
(“от всего малорусского народа”) до Петербурга домагатися дозволу на обрання гетьмана. За наказом 
Петра І разом з П. Полуботком ув'язнений у Петропавловській фортеці. У 1726 X. повернувся в Україну. У 
1727-38 обіймав посаду стародубського полкового судді, згодом був обозним Стародубського полку. У 1735-
39 брав участь у російсько-турецькій війні у Криму як наказний стародубський полковник (див. Кримські 
походи 1736-38). За військові заслуги в 1738 призначений генеральним бунчужним, в 1740 - членом 
Генерального суду. З 1741 - генеральний хорунжий. 

X. працював у “Комиссии перевода и овода правных книг малороссийских” — кодифікаційній комісії для 
складання кодексу “Права, за якими судиться малоросійський народ”. У 1745-48 X. знову їздив до 
Петербурга з домаганням відновити гетьманську владу в Україні. За гетьмана К.Розумовського був одним з 
керівників Генеральної військової канцелярії. X. залишив листування зі своїм братом Василем (частина 
опублікована в 1852). Відомими є “Щоденники” X., що охоплюють події 1719-54, — цінне джерело з історії 
України першої пол. 18 ст. X. залишив багатий архів з цінними історичними матеріалами: українсько-
московські договори (т. зв. гетьманські статті), конституції польських сеймів, укази царського уряду 17-18 ст., 
рукопис “Краткое описание Малороссийского края...” тощо. 

А. Жуковський (Сарсель, Франція). 



ХАНЕНКО МИХАЙЛО (6л. 1620-п. 1680)-гетьман Правобережної України (1669-74). Походив з козацько-
старшинської родини Ханенків. Брав участь у національно-визвольній війні під проводом Б.Хмельницького 
1648-57. З 1656 - полковник Уманського полку. Належав до тієї частини козацької старшини, яка виступала 
проти укладення гетьманом Ю.Хмельницьким Переяславських статей 1659 з Московським царством. У 1661 
отримав від польського короля Яна II Казимира шляхетський титул. Підтримував П.Суховія в його боротьбі 
проти гетьмана П.Дорошенка. Після П.Суховія став одним з претендентів на гетьманську булаву. У вересні 
1669 на раді під Уманню, в якій взяли участь козаки Уманського, Кальницького, Паволоцького і Корсунського 
полків, X. проголошено гетьманом Правобережної України. У 1670-71 X. разом з кошовим отаманом І.Сірком 
здійснив успішні походи на Крим 1 в турецькі володіння - на міста Аслан, Джакерман та ін. У вересні 1670 X. 
разом із запорожцями, уклавши з польськими представниками договір в Острозі, перейшов під протекторат 
Польщі. З осені 1670 X. спільно з І.Сірком розпочав кількарічну боротьбу за владу в Правобережній Україні 
проти гетьмана П.Дорошенка. Влітку 1672 загони X. та запорожці були розбиті полками гетьмана 
П.Дорошенка біля Четвертинівки неподалік Ладижина (тепер Вінницька обл.). Деякий час X. жив на Волині. У 
1673 знову розпочав за підтримкою польських військ боротьбу проти Дорошенка. Зазнав поразки у бою біля 
Стеблова і змушений шукати порятунку у гетьмана І.Самойловича. На Переяславській раді 19.3.1674 X. 
зрікся влади і присягнув на вірність Москві. Отримав від московського царя маєтності у Лівобережній Україні. 
Останні роки життя провів у Козельці, Лохвиці й Києві. У 1677-78 перебував в ув'язненні за звинуваченням у 
встановленні таємних контактів з Польщею. 

І. Підкова (Львів). 

ХАНУКОВ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ -(18.12.1867 - р. см. невід.) - військовий діяч Гетьманату, генерал-
лейтенант (з 1917). Закінчив реальне училище, у 1890 - Михайлівське артилерійське училище. Проходив 
службу в 4-й резервній гарматній бригаді. Після завершення навчання у Миколаївській академії 
Генерального штабу (1899) обіймав посади старшого ад'ютанта штабів 5-ї піхотної дивізії, 9-го армійського 
корпусу в Київському військовому округу, згодом - начальник стройового відділу штабу Владивостоцького 
краю. Брав участь у російсько-японській війні 1904-05.3 1905 - начальник штабу 15-ї піхотної дивізії в Одесі. 
У роки Першої світової війни 1914-18 - на Південно-Західному фронті, начальник штабу 41-го піхотного 
корпусу 9-ї армії (1914), командир 5-ї прикордонної піхотної Заамурської дивізії (1915), генерал-майор. В 
українській армії -з 1918. У травні 1918 призначений губернським старостою Київщини. Сприяв формуванню 
частин української армії на терені краю. М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ХАРАКТЕРНИК (химородник)-назва віщуна, чаклуна на Запорозькій Січі. Займався не лише яснобаченням, 
але й лікуванням поранених козаків, їх психотерапією та психофізичною підготовкою. X. - своєрідний 
духовний наставник, якого козаки шанували і дещо побоювались, хранитель традицій і таємниць бойового 
мистецтва запорозького козацтва. За переказами, кошовий запорожців І.Сірко, якого обирали на цю посаду 
протягом 24 років, був відомим козацьким характерником. 

О. Кривоший (Запоріжжя). 

ХАРКІВ - місто, обласний та районний центр України. Розташоване при злитті річок Харкова, Лопані й Уди 
(басейн Сіверського Дінця). Населення міста 1550 тис. чол. (1861 -50 тис.чол., 1901 - 198 тис.чол., 1939 - 
833 тис.чол., 1959 - 952,6 тис. чол., 1989 - 1611 тис.чол.). Місто знаходиться на межі лісостепової та 
степової природно-географічних смуг. Площа міста перевищує 305 км2. Складається з 9 міських районів. 
Територія сучасного X. почала освоюватися людьми ще у давнину. Археологічні розкопки свідчать, що 
первісні поселення на території сучасного X. виникли у 2 тис. до н. е. Згодом у цій місцевості проживали 
скіфи, сармати та племена черняхівської культури. У другій пол. 1 тис. н. е. ці землі заселило 
східнослов'янське плем'я сіверян. У 8 ст. сіверяни заснували на місці майбутнього X. поселення, яке у 10 ст. 
перетворилося на місто Донець (зруйноване у 1239 під час монголо-татарської навали). Сучасний X. 
заснований близько 1654 українськими переселенцями з Наддніпрянщини та Правобережної України. У 
1656-59 у X. збудовано фортецю. З другої пол. 1650 років до 1765 X. - центр Харківського козацького полку. 
Після ліквідації козацького устрою у Слобідській Україні (1765) X. став центром Слобідсько-Української 
губернії. У 1780-96 -центр Харківського намісництва, а з 1797 -Слобідсько-Української (з 1835 - Харківської) 
губернії. У 1793 утворено окрему Слобідсько-Українську єпархію з центром у X. Перші мешканці X. 
займалися ремеслами, промислами та землеробством. У 18 ст. великого значення набули міські ярмарки 
(Крещенський, Троїцький, Успенський та Покровський). Значним поштовхом для розвитку культури у 
Слобожанщині стало відкриття в 1726 Харківського колегіуму. В 1789 у X. засновано перший в Україні 
постійний театр. У першій пол. 19 ст. у місті відкрито перший у підросійській Україні університет (1805) та 
Інститут шляхетних дівчат. З 1876 при Харківському ун-ті діяло Харківське історично-філологічне 
товариство, членами якого були Д.Багалій, О. і П.Єфименки, О.Русов, Д.Яворницький та ін. Скасування 
кріпацтва призвело до швидкого зростання великої промисловості. Місто перетворилося з торгово-
ремісничого на фабрично-заводське. У 1869 через місто прокладено залізничну магістраль. У кін. 19 ст. X. 
став не лише великим залізничним вузлом, але й центром паровозобудування (у 1897 збудовано перший 
потяг на міському паровозобудівному заводі). На поч. 20 ст. у X. відбувалися важливі політичні події. В 1900 
створена перша українська політична партія у підросійській Україні - Революційна українська партія. 
Бурхливими були події революції 1905-07 та Лютневої революції 1917 у Російській імперії. 25.12.1917 у X. 
проголошено радянську владу і створено перший радянський уряд - Народний секретаріат. До 1934 X. був 
столицею УСРР. У міжвоєнний період у всіх сферах життя міста відбулися значні зміни. Зокрема, до ладу 



стали такі гіганти промислового виробництва, як Харківський тракторний завод, турбінний завод та ін. На 
1940 промисловість міста у 12 разів перевищувала рівень 1913. У 1925 X. був з'єднаний повітряним 
сполученням з Києвом та Одесою. В 1924 у місті почала працювати перша в Україні радіостанція, в 1939 
введено в дію першу тролейбусну лінію. Величезних втрат зазнало місто у роки Другої світової війни. Лише 
на поч. 1950-х було досягнуто довоєнного рівня виробництва. Поступово збільшувалося населення міста (у 
1962 перевищило 1 млн. чол.), відбувалися подальші зміни в побуті, ін. сферах життя. В 1955 у X. розпочала 
роботу телестудія, у 1975 став до ладу метрополітен. Сьогодні X. - місто з розвинутим машино- та 
приладобудуванням, хімічною, поліграфічною, легкою та харчовою промисловістю. Другий за значенням 
науковий та культурний центр України. У місті діє 13 музеїв, 6 театрів, 21 спорткомплекс, 62 науково-
дослідних та 48 проектних інститутів, 75 конструкторських бюро, 24 державних та 10 недержавних вищих 
навчальних закладів, 5 коледжів, 206 загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій. З X. пов'язана діяльність 
багатьох діячів науки, літератури, мистецтва, громадських, політичних і державних діячів. У X. жили і 
працювали: Г.Сковорода, А.Ведель, М.Остроарадський, І.Срезневський, О. Потебня, І.Мечников, П.Гулак-
Артемовський, В.Блакитний, О.Вишня, О.Гончар, П.Тичина, С.Васильківський, М.Самокиш, 
М.Крушельницький, О.Курбас, І.Мар'яненко, Г.Квітка-Основ'яненко, М.Ковалевський, Г.Семирадський, 
М.Лисенко, М.Сумцов, Д.Багалій, О.Ляпунов, В.Стеклов, А.Краснов, Т.Осиповський, М.Бекетов, 
М.Костомаров, Д.Яворницький, О.Єфіменко, О.Бекетов, М.Пильчиков, М.Дринов, Х.Алчевська, Л.Ландау, 
К.Синельников, І.Ліфшиць, В.Бузескул, О.Палладін, В.Воро-бйов, В.Протопопов, П.Левченко, 
Д.Безперечний, М.Ткаченко, Н.Ужвій, Л.Сердюк, К.Шульженко, І.Дунаєвський, А.Федецький, П.Грабовський, 
В.Гаршин, Б.Грінченко, І.Манжура, Я.Щоголів, М.Кропивницький та багато ін. У X. встановлено багато 
пам'ятників (серед них один із найкращих у світі - Кобзарю), пам'ятних дощок, споруджено численні 
архітектурні пам'ятки - Покровський собор (17 ст.), Успенський собор (18-19 ст.), старий корпус університету 
(18 ст.), будинок Національної юридичної академії (1892), будинок бібліотеки ім. В.Короленка (1901), 
Держпром (1927-29) та багато ін. 

С. Кудепко (Харків). 

ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ - навчальний заклад в Україні у 18- першій чв. 19 ст. Заснований як слов'яно-
латинська школа єпископом Єпіфанієм Тихорським у Бєлгороді в 1722. У 1726 переведений до Харкова і в 
1731 отримав статус колегіуму. Створений за взірцем Києво-Могилянської академії, що обумовило схожість 
основних принципів управління, навчально-виховного процесу. Становленню колегіуму сприяла широка 
благодійна підтримка різних верств населення Слобідської України, завдяки якій склалися його значні 
земельні та господарські володіння. До колегіуму приймали дітей усіх соціальних станів -козацтва, 
духовенства, городян. Наявність великого господарства давала можливість навчати і утримувати значну 
кількість учнів (у серед. 18 ст.- 400, на поч. 19 ст.- понад 800). Зміст навчальних програм був близьким до 
програм Києво-Могилянської академії та Московського університету. З 1740 років на деякий час за закладом 
закріпилася назва “академія”. У колегіумі вивчали слов'яно-руську, церковно-слов'янську, латинську, 
грецьку, староєврейську мови, історію, географію, основи математики, катехізис, піїтику, риторику, 
філософію та богослов'я. У 1768 при колегіумі почали діяти додаткові класи, освітня програма яких була 
зорієнтована на світські потреби. У них викладали німецьку та французьку мови, математику, інженерну 
справу, живопис, музику, архітектуру тощо. З відкриттям Харківського ун-ту (1805) учні колегіуму слухали 
природничі (ботаніку та фізику) та медичні університетські курси. Колегіум мав велику бібліотеку, до якої 
увійшло книжкове зібрання С.Яворського. У колегіумі був створений перший у Харкові церковний хор. У 
колегіумі викладали Г.Сковорода, І.Двігубський, С.Вітинський, Л.Кордет. Учні відвідували заняття видатних 
українських композиторів А.Веделя, М.Концевича, архітектора П.Ярославського, художників І.Саблукова, 
В.Неминущого, Л.Калиновськогота ін. У X.к. вчилися відомі діячі науки і культури, зокрема фізик В.Петров, 
перекладач М.Гнедич, лікарі Г.Базилевич та Є.Мухін, письменники П.Кореницький, С.Писаревський, С. і 
В.Олександрови та ін. З поч. 19 ст. X.к. поступово почав втрачати своє значення і внаслідок церковних 
реформ, які проводив уряд Російської імперії, колегіум у 1841 остаточно перетворився на духовну 
семінарію. У 18 -поч. 19 ст. Х.к. був другим за значенням після Києво-Могилянської академії навчальним та 
науковим центром в Україні, одним із провідних осередків формування української інтелігенції. 

Л. Посохова (Харків). 

ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.Горького - один із найстаріших і найвідоміших університетів в Україні. 
Перший університет на українських землях, що входили до складу Російської імперії. Заснований у 1805 за 
ініціативою відомого вченого і громадського діяча В.Каразіна. Харківський учбовий округ, на чолі якого 
поставлено X.у., охоплював 11 губерній та 7 областей Російської імперії. У складі університету було 4 
факультети - юридичний, медичний, історико-філологічний та фізико-математичний. З початку свого 
існування ун-т став значним центром освіти і науки в Україні. Вчені університету були ініціаторами 
створення, авторами, редакторами, видавцями перших у Підросійській Україні періодичних видань - 
“Харьковский еженедельник”, “Харьковский демократ”, “Украинский вестник”, “Украинский журнал”, 
“Запорожская старина” та ін. У другій пол. 19 ст. ун-т став центром діяльності різних наукових товариств, які 
виникли завдяки зусиллям учених навчального закладу: Наукового товариства природодослідників (1869), 
Медичного та товариства фізико-хімічних наук (1873), Історично-філологічного товариства (1876), 
Математичного товариства (1879), Юридичного товариства (1900) та ін. На базі факультетів ун-ту були 
засновані навчальні заклади, які з часом стали самостійними освітніми центрами, зокрема Національна 



юридична академія, Медичний ун-т, Педагогічний ун-т, Інститут культури, Економічний ун-т, Фармацевтична 
академія та ін. За час існування X.у. закінчило понад 100 тис. чол. Більше 50 випускників стали академіками 
та членами-кореспондентами академій наук багатьох країн. В ун-ті навчалися та працювали видатні діячі 
науки та культури - математики і механіки Т.Осиповський, М.Остроградський, О.Ляпунов, В.Стеклов, ботанік 
Н.Турчанінов, ботанік-географ А.Краснов, філологи І.Срезневський, О.Білецький, Л.Булаховський, фізики 
М.Ахієзер, Л.Ландау, Б.Веркін, астроном М.Барабашов, літературознавці Д.Овсянико-Куликовський, 
М.Сумцов, історики М. Костомаров, Д. Багалій, М.Дринов, А.Ковалевський, правознавець М.Ковалевський, 
поет П.Гулак-Артемовський, письменник О.Гончар, композитор М.Лисенко, художник Г.Семирадський та ін. 
Серед вихованців ун-ту видатний біолог, лауреат Нобелівської премії, почесний член багатьох академій та 
наукових товариств І.Мечников; президент Міжнародного астрономічного союзу, академік Національної АН 
США О.Струве; директор Національного центру наукових досліджень Франції хімік М.Гайсинський та ін. 
Почесними докторами і почесними членами X.у. свого часу обрані М.Грушевський, І.Франко, Й.В.Гете, 
Л.Толстой та ін. У 1907 в X.у. вперше в Російській імперії визначний український фольклорист і етнограф 
М.Сумцов прочитав університетську лекцію українською мовою. 

Сьогодні X.у. - великий науковий та освітній центр. На 14 ф-тах навчається понад 10 тис. студентів, які 
оволодівають знаннями з 34 спеціальностей. В ун-ті працює близько 2 тис. викладачів та наукових 
спеціалістів, у т.ч. 160 докторів наук, професорів, 585 кандидатів наук, доцентів. Серед них такі відомі вчені, 
як академіки А.Косевич, І.Островський, С.Пелетминський, А.Погорелов, члени-кореспонденти НАН України 
І.Залюбовський, В.Дрінфельд, К.Степанов та ін. До складу університету входять два науково-дослідних 
інститути - хімії та біології, астрономічна обсерваторія, ботанічний сад, наукова бібліотека (понад 3 млн. тт.). 
X.у. підтримує тісні наукові та культурні зв'язки з 23 навчальними закладами Європи, Америки, Азії, Африки 
та Австралії. 

С. Посохов (Харків). 

ХАРКІВСЬКО-КИЇВСЬКЕ ТАЄМНЕ ТОВАРИСТВО - підпільна організація революційно-демократичного 
спрямування, що існувала в Харкові в 1856-60. Зародком товариства став гурток студентів Харківського ун-
ту, заснований на поч. 1856 Я.Бекманом, М.Муравським, П.Єфименком і П.Завадським. До гуртка входили 
також В.Івков, О.Тищинський, К.Хлопов, В.Португалов, І.Марков, А.Савельев. Члени гуртка займалися 
написанням і розповсюдженням листівок - політичних памфлетів з гострою критикою царського уряду. 
Паралельно існував гурток під назвою “Пасквільний комітет”, учасники якого (студенти брати М. і В.Раєвські, 
О. і Є.Маркови, М.Абаза) у своїх сатиричних творах (пасквілях) викривали свавілля місцевих урядовців та 
університетської адміністрації. 13.11.1856 на спільних зборах обох гуртків прийнято рішення про їх 
об'єднання та створення таємного товариства. Було розроблено статут товариства (не зберігся), обрано 
президента (М.Рає-вський, згодом - Я.Бекман), визначено кінцеві цілі (політичний переворот, ліквідація 
самодержавства і кріпосного права, встановлення демократичної республіки) і найближчі практичні 
завдання (підготовка суспільства до повстання шляхом поширення ліберальних ідей, створення широкої 
конспіративної організації). У 1857 товариство налічувало 40 членів. Видавало рукописний журнал 
“Свободное слово”, в 1857 розповсюдило у Харкові дві революційні відозви. Для поширення опозиційних 
настроїв серед студентства, підготовки нових членів до вступу в організацію і для прикриття було створене 
“Літературне товариство”. У травні-червні 1858 більшість членів товариства за участь у студентських 
заворушеннях у Харківському ун-ті, спрямованих проти сваволі адміністрації, виключено з ун-ту. У 1858-59 
11 членів товариства (зокрема Я.Бекман, М.Муравський) вступили до Київського ун-ту і, перенісши туди 
головний осередок організації, продовжили революційну діяльність. У кін. 1859 товариство об'єднувало 
близько 100 чол. Під його впливом перебувала частина студентської молоді та демократичної інтелігенції у 
Москві, Петербурзі, Курську, Одесі, Херсоні та ін. містах. Члени Т. підтримували зв'язок із О.Герценом, 
публікувались у його виданнях, розповсюджували заборонені твори О.Герцена, П.Лаврова, 
М.Чернишевського, Т.Шевченка, власні прокламації, у т.ч. й українською мовою. Товариство продовжувало 
видання рукописного журналу “Свободное слово” та налагодило випуск часопису “Гласность” у Харкові. 
Спільно зі студентами-українофілами (М.Драгоманов, В.Беренштам, А.Свидницький та ін.) організувало в 
1859 у Києві перші в Росії недільні школи для дорослих. На поч. 1860 товариство було викрито. 22 членів 
товариства заарештовано. Слідство велось у Харкові, потім - у Петербурзі. Заарештовані зуміли переконати 
слідчих, що товариство припинило свою діяльність ще в 1857, і справу вирішили в адміністративному 
порядку. 5 чол. (засновники та В.Івков) відправлено на заслання, інші зазнали символічного покарання або 
були виправдані. Найдіяльніші члени Х.-К.т.т. продовжували роботу, в т.ч. й на засланні: поширювали 
заборонену літературу, засновували недільні школи, встановлювали й підтримували зв'язки з однодумцями. 
На поч. 1860 років одні з них приєдналися до українських Громад (П.Єфименко, О.Тищинський), інші 
увійшли до складу загальноросійської таємної революційно-демократичної організації “Земля і воля” 
(Я.Бекман, С.Римаренко, М.Муравський, В.Португалов). 

С. Наумов (Харків). 

ХАСЕВИЧ НІЛ (псевд. Бей, Зот, Старий; 13.11.1905 - 4.3.1952) - український художник, графік. Н. у с. 
Дюксині на Рівненщині. У 1922 потрапив під поїзд і втратив ногу. Закінчив гімназію у Рівному. У жовтні 1926 
вступив до Варшавської AM, де навчався до 1934. І Належав у Варшаві до Української студентської 
громади, яка об'єднувала емігрантів з Наддніпрянської України, Галичини та Волині. Член Волинського 
українського об'єднання, делегат з'їзду ВУО в 1935. Був одним із засновників мистецького гуртка “Спокій” у 



Варшаві. Ілюстрував газету “Волинь”, яку редагував У.Самчук у Рівному. Як митець, працював переважно у 
стилі деревориту, виконуючи портрети, пейзажі, плакати, екслібриси. Твори X. (графічні роботи, екслібриси) 
у 1931-32 експонувалися на виставках у Львові, Празі, Берліні, а в 1932-33-Чикаго і Лос-Анджелесі. З 1931 
до 1944 роботи X. експонувались на 35 виставках. У 1940-х перебував в українському підпіллі. У 1943-52 - 
член Крайової референтури пропаганди на Північно-Західних українських землях, член Української головної 
визвольної ради. Працював у редакції підпільного журналу “До зброї”, що видавався політвідділом Головної 
команди УПА і друкувався на Волині. Перебуваючи в Українській повстанській армії, видав альбом “Волинь 
в боротьбі”. Автор ескізів усіх нагород УПА та УГВР, двох альбомів: “Екслібрис Ніла Хасевича” (1939) та 
“Графіка в бункерах УПА” (Філадельфія, 1952). Кавалер Срібного Хреста Заслуги (1948). Загинув у березні 
1952 в бою з військами МДБ на хуторі біля села Сухівці Рівненської обл. 

К. Бондаренко, І. Підкова (Львів). 

ХАСИДИЗМ (буквально “вчення благочестя”, “хасид” - благочестивий, побожний) -релігійно-містичний рух 
серед євреїв. Зародився на Поділлі в 1 пол. 18 ст. Згодом набув поширення серед єврейського населення 
Волині, Галичини, Наддніпрянської України, пізніше-Литви, Білорусі, Румунії, Угорщини, а на рубежі 19-20 ст. 
- США і Канади. Виникнення та еволюція X. обумовлені історико-соціальними та економічними умовами, 
культурним рівнем єврейства у другій пол. 17-19 ст. в українських землях. Події козаччини, смутні часи 
призвели до розорення українських євреїв, що жили по селах на значних відстанях від центрів єврейської 
культури, у т. ч. шкіл. Це спричинилося до відсутності повністю автономних єврейських громад, на відміну 
від та пролетарської поезії. Автор поетичних збірок “Молодість” (1921), “Досвітні симфонії” (1923), збірок 
оповідань “Сині етюди” (1923), “Осінь” (1924), романів “Вальдшнепи”, “Санаторійна зона”, “Сентиментальна 
історія”. Виступав за утвердження у новій пролетарській культурі високих естетичних ідеалів замість 
насадження масовості (лінія, яку проводили “Гарт” та спілка селянських письменників “Плуг”). Своїми 
публіцистичними та критичними працями (серія “Камо грядеши?”, 1925; “Думки проти течії”, 1926; “Апологети 
писаризму”, 1926) зініціював літературну дискусію 1925-28. Під час дискусії висловив вимогу перед новою 
українською літературою перестати наслідувати Москву й орієнтуватися на “психологічну Європу”. Вважав, 
що на зміну провідній ролі Європи в культурному процесі має прийти “євроазійський Ренесанс”, в якому 
провідну роль відводив новій українській культурі. Його літературний лозунг “Геть від Москви! Дайош 
Європу!” набрав політичного звучання. З позицією X. солідаризувались українські націонал-комуністи, 
літературна група “неокласиків” на чолі з М.Зеровим та широкі кола національне свідомої української 
інтелігенції. У листі “Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК ВКП(б)У” від 26.4.1926 И.Сталін вказав на 
виступи X. як прояви поширення антиросійських настроїв в Україні. Лист став сигналом для гострої критики з 
боку московського та республіканського керівництва (виступи та статті Л.Кагановича, А.Хвилі, б. Чубаря, 
Г.Петровського). Разом з О.Шумським і М.Волобуєвим був трактований як провідний ідеолог однієї з трьох 
течій національного ухильництва всередині комуністичної партії (“хвильовізму”, “шумськізму” і 
“волобуєвщини”). Намагаючись врятувати ВАПЛІТЕ від розпуску, X. у 1926 визнав свої “помилки”, а в січні 
1927 погодився на своє виключення з організації. У грудні 1927 - березні 1928 перебував у Берліні та Відні. У 
січні 1928, перед поверненням в Україну, в листі до газети “Комуніст” засудив свій лозунг “Геть від Москви!”. 
Однак його покаяння було вимушеним і нещирим. Після повернення в Україну пробував продовжувати 
попередню ідеологічну орієнтацію ВАПЛІТЕ у створених ним журналах “Літературний ярмарок” (1928-30) та 
“Політфронт” (1930-31). Після закриття обох журналів пробував писати, дотримуючись “партійної лінії”, 
однак був майже повністю ізольований від літературного життя радянським режимом. На знак протесту 
проти голодомору 1932-33 та арешту свого приятеля Михайла Ялового (став початком нової хвилі масових 
репресій проти української творчої інтелігенції) 13.5.1933 у Харкові покінчив життя самогубством. Смерть X. 
стала символом краху ідеології українського національного комунізму й кінця українського національного 
відродження 1920-30-х років. Твори та ім'я X. залишалися забороненими аж до останніх років існування 
тоталітарного режиму в Україні. 

В. Працьовитий, Д. Кушплір (Львів). 

ХВОЙКО (Хвойка) ВІКЕНТІЙ (1850 -2.11.1914) - український археолог. Н. у Семині (Чехія). Закінчив 
комерційне училище. У 1876 переїхав до Києва, працював учителем. У 1890 роках захопився археологією, 
почав проводити розкопки. У 1893-1903 досліджував Кирилівську стоянку пізнього палеоліту на 
Старокиївській горі в Києві. У 1896 відкрив перші поселення трипільської культури на Київщині. Досліджував 
пам'ятки бронзового і ранньозалізного віків у Середньому Подніпров'ї (Пастирське і Мотронинське 
городища). У 1899 відкрив пам'ятки зарубинецької культури, у 1900-01 - пам'ятки черняхівської кудьтури; 
вивчав пам'ятки княжої доби на території Києва, Витичева, Чернігівщини. Був одним із засновників 
Київського міського музею старовини і мистецтва (тепер Національний історичний музей), в якому працював 
завідувачем археологічного відділу. X. активно пропагував ідею автохтонності східних слов'ян на території 
Середнього Подніпров'я. На честь X. названа одна з вулиць Києва. Найважливіші праці: “Каменный век 
Среднего Приднепровья” (1899), “Поля погребений в Среднем Приднепровье” (1901), “Городища Среднего 
Приднепровья, их значение, древность и народность” (1905), “Древние обитатели Среднего Приднепровья и 
их культура в доисторические времена” (1913). 

М. Пелещишин (Львів). 

ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ (грец. Chersonesos; у перекладі з грецьк. - “півострів таврів”)-давнє місто-



держава на південно-західному узбережжі Криму. Руїни міста виявлені за 2 км на захід від сучасного 
Севастополя. Заснований у 422-421 до н. е. переселенцями з дорійського міста Гераклеї Понтійської на 
місці іонійського поселення. Історію X.Т. поділяють на два періоди: античний (від заснування до 4 ст. н. е.) і 
середньовічний (5-15 ст. н. е.). В античний період X.Т. займав близько 36 га. В місті було 36 вулиць, агора, 
ринок, театр, ряд храмів, гавань. Головне божество міста - “царююча Діва”. У місті досліджено залишки 
житлових будинків, культових та оборонних споруд, театру, монетного двору. Основою економіки X.Т. було 
сільське господарство - землеробство, виноградарство та рибний промисел. Важливу роль відігравали різні 
виробництва - будівельне, соледобувне, гончарне, бронзоливарне. Херсонес-ці вели жваву торгівлю з 
Гераклеєю Понтійською, Афінами, Родосом, Синопом, Ольвією. X.Т. був демократичною республікою 
вільних громадян. Вищі органи влади представляли народні збори та Рада. Виконавча влада знаходилась у 
руках колегій архонтів, номофілаків (закони) та стратегів (військова справа). Колегія астіномів та агораномів 
дбала про торгівлю. У Херсонесі була особа, яка носила титул “царя” (басилевса) і займалася переважно 
релігійними відправами. До органів державної влади міг бути обраний кожний вільний громадянин міста. 
Місто карбувало власну монету, мало сильні фортифікаційні укріплення. В історії міста були спроби 
державних переворотів, які примусили ввести у кін. 4-3 ст. до н. е. присягу. У період розквіту місто володіло 
землями Гераклійського півострова та Західного Криму (4-3 ст. до н. е.). X.Т. воював проти племен таврів та 
скіфів. Після утворення скіфської держави з центром у Неаполі Скіфському відносини стали ще більш 
напруженими. Посилення скіфів у Криму змусило херсонесців укласти угоду про взаємні дії з Боспором та 
Понтом (179 до н. е.). У 110 до н. е. у X.Т. прибули понтійські війська на чолі з полководцем Діофантом, які 
розбили армію скіфського царя Палака. Херсонес на тривалий час потрапив у залежність від Боспору. У 46 
до н. е. Юлій Цезар на звернення херсонесців надав місту незалежність, але незабаром воно знову 
потрапило під владу Боспору. У серед. 1 ст. н. е. на прохання аристократії у місті було розташовано 
римський гарнізон, який перебував тут до 4 ст. н. е. Після падіння Західної Римської імперії увійшов до 
складу Візантії, а на поч. 10 ст. потрапив під владу хозарів. У 989 Х.Т. здобув київський князь Володимир 
Святославич. 310 ст. у місті посилився політичний вплив Київської Русі (на місто поширилась назва 
Корсунь). Середньовічний Херсонес був значним торговельно-ремісничим і культурним центром. Тут 
розвивались рибний і соляний промисли, різні ремесла-залізообробне, ковальське, бронзоливарне, 
керамічне. У 1299 Корсунь захопили золотоординські татари, а наприкін. 14 ст. місто занепало. У 15 ст. Х.Т. 
припинив своє існування. 

О. Бандровський, М. Пелещишин (Львів). 

ХИРА (Хіра) ОЛЕКСАНДР (17.1.1897 -26.5.1983) - єпископ Української греко-католицької церкви. Н. у с. 
Вульхівці на Мармарощині. У грудні 1920 висвячений на священика. У 1924-47 - викладач Ужгородської 
єпархіальної семінарії, в 1934—44 - ректор. Із встановленням радянської влади у Закарпатті єпископ 
Т.Ромжа таємно висвятив X. на єпископа-помічника Мукачівської єпархії. Після смерті Т. Ромжі з 1.11.1947 
X. став правлячим архієреєм Мукачівської єпархії. Підчас ліквідації УГКЦ на Закарпатті X. у лютому 1949 був 
ув'язнений. З цього часу перебував у тюрмах, таборах і на поселеннях, однак ніколи не припиняв свого 
служіння підпільній церкві. Помер у Караганді (Казахстан). 

Р. Шуст (Львів). 

“ХЛІБОРОБ” - перший часопис українською мовою у Підросійській Україні. Виходив з 25.11. до поч. грудня 
1905. Видавався без дозволу влади на кошти Лубенської української громади. За відповідального редактора 
підписувався М.Шемет, фактичним редактором був депутат Державної Думи від Полтавщини В.Шемет. 
Епіграфом газети стало гасло “Селяни всієї України, єднайтеся!”. У “X.” подавалась інформація про 
селянські виступи, огляд українського життя, оцінки Маніфесту 17.10.1905, Переяславської угоди 1654. Деякі 
статті з'являлись у вигляді листівок. Газета мала самостійницьку, націонал-радикальну орієнтацію. Тираж 
“X.” становив 5 тис. примірників. У грудні 1905 за розпорядженням російського уряду видання було закрите. 

Г. Геращенко (Запоріжжя). 

“ХЛІБОРОБ” - український часопис, що видавався у Галичині з квітня 1891 по вересень 1895. Виходив двічі 
на місяць. Відіграв помітну роль у поширенні ідей Русько-української радикальної партії, в політичній та 
правовій просвіті широких верств українського населення. Редакторами “X”. були: І.Франко (1891); Іларіон 
Гарасимович (1891-92); Северин Данилович (1892-95, з перервами); М.Павлик (1893-94). Виходив у Львові, 
пізніше продовжував друкуватися в Коломиї. Редактори “X.”, переважна частина дописувачів і 
передплатників були членами радикальної партії, що визначало ідеологічне спрямування часопису. Основна 
увага у “X.” приділялася суспільно-політичній та правовій проблематиці. У часописі постійно публікувалися 
популярні статті на правничу тематику, в яких роз'яснювалися законні права та свободи громадян, шляхи їх 
реалізації та захисту; інформація про віча та резолюції, які були прийняті на них. Серед авторів “X.” були 
М.Драгоманов (опублікував у часописі праці “Віра в громадські справи”, 1892; “Про братства хрестителів або 
баптистів на Україні”, 1893), І.Франко (“Спілки рільничі”, 1891; “Іван Наумович”, 1891; “Іван Вишенський. 
Руський писатель 17 віку”, 1892 та ін.), К.Трильовський, І.Гарасимович, В.Стефаник, Л.Мартович та ін. 
Номери “X.” неодноразово кон-фісковувалися владою. “X.”, як для тогочасного періодичного видання, мав 
значну кількість передплатників (у 1891 - більше 200). 

Т. Андрусяк (Львів). 



ХЛОПОМАНСТВО - народницько-культурна течія української інтелігенції у Правобережній Україні в 1850-60-
х роках, яка прагнула зближення з народом. Хлопомани -польський термін для означення селянства; згодом 
цю презирливу назву перебрали самі адепти “любові до простого українського народу”. Цей рух під впливом 
соціально-революційних ідей Заходу (П.Прудон, Л.Бланкі) та демократичного народництва виник серед 
студентів Київського університету, які походили з полонізованих шляхетських родин. Усвідомивши, що 
належить служити “народу, серед якого живеш”, вони вийшли з польських студентських організацій і 
заснували українську громаду. Рух хлопоманів мав також вплив на молодь Лівобережжя, зокрема Харкова, 
Полтави, Чернігова й Одеси та ін. міст. Серед засновників руху - В.Антонович, Т.Рильський, Б.Познанський, 
К.Михальчук, П.Житецький, П.Чубинський. Ідеологом руху був В.Антонович, який сформулював його основні 
програмні засади. Відповідаючи на висунуті поляками звинувачення у зраді й переході на чужий бік, він 
відкидав соціальний порядок польської знаті та єзуїтство як чужі “духові нашого народу і шкідливі для його 
життя”, закликав сучасників полюбити народ, серед якого живеш, жити його інтересами, повернутися до 
народності, колись покинутої предками, і спокутувати гріхи своїх батьків щодо народу активним служінням 
йому. Обороняючись перед закидами, що українці співпрацюють з російськими революціонерами, 
хлопомани опублікували в “Современной летописи” ( т. 11, 1862) спростування під назвою “Отзыв из Киева”. 
У статті, під якою стояв 21 підпис, хлопомани відкидали революційні методи боротьби і єдиною своєю метою 
проголошували просвіту народу. Хлопомани також заперечували звинувачення в сепаратизмі, оскільки не 
підносили питання про відокремлення України від Росії, вважаючи, що в своїй більшості неграмотне 
селянство не готове до сприйняття цієї ідеї. Обережне ставлення до існуючої влади і переконання, що 
політичним діям повинен передувати освітній і культурний прогрес, спричинилися до підкреслення 
хлопоманами аполітичної природи їхнього руху. Щоб уникнути підозри в революційній діяльності, хлопомани 
діяли чітко в межах закону. З 1859 вони були активними членами Київської громади, допомагали 
засновувати недільні школи, співпрацювали з журналом “Основа”. Під час літніх канікул організовували 
мандрівки Україною, відомі як “ходіння в народ”, щоб пізнати край та його людей. Хлопомани були 
несправедливо звинувачені російськими реакційними колами у політичній участі в польському повстанні 
1863-64. Репресії російської влади змусили хлопоманів припинити свою діяльність. Проте вони 
продовжували брати активну участь у роботі Київської Громади, займалися культурно-просвітницькою 
діяльністю, але вже без організаційного оформлення. 

А. Жуковський (Сарсель, Франція). 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МИХАЙЛО (р. н. невід. -п. жовтень 1620) - чигиринський підстароста, батько 
Б.Хмельницького. Ймовірно, народився у с. Хмельнику на Перемишльщині. На поч. 17 ст. служив при дворі 
коронного гетьмана С.Жолкевського у м. Жовкві на Львівщині, потім - осадчим (засновником нових слобід) у 
корсунь-чигиринського старости Я.Даниловича. Згодом став чигиринським підстаростою, придбав хутір у 
Суботові. За деякими даними, X. певний час був сотником Війська Запорозького. Під час Хотинської війни 
1620-21 брав участь у поході на Молдову. Загинув у Цецорській битві 1620. 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН (6л. 1595 -27.7.1657) — визначний український політичний і державний діяч, 
полководець, гетьман України (1648-57). Засновник Української гетьманської держави. Н. у родині 
українського шляхтича М.Хмельницького. Припускають, що місцем народження був хутір Суботів, неподалік 
від Чигирина. Початкову освіту здобув у школах Чигирина та Києва. Згодом продовжував навчання у 
Львівському (або Ярославському) єзуїтському колегіумі. Добре володів польською та латинською мовами, 
знав історію. Після 1618 вступив до Чигиринської сотні реєстрового козацького війська. У серпні 1620 X. 
разом з батьком вирушив до війська коронного гетьмана С.Жолкевського, яке готувалось до походу на 
Молдову. Брав участь у Цецорській битві 1620, в якій загинув його батько, а сам X. потрапив у полон. 
Перебуваючи у дворічному турецькому полоні в Стамбулі, добре оволодів турецькою мовою. Після 
повернення з неволі (можливо, був викуплений матір'ю або козаками) служив у Чигиринському полку. 
Припускають, що згодом X. брав участь у походах козаків проти татар та турків, а також у війні Речі 
Посполитої з Московською державою (1632-34). Був учасником козацького повстання під керівництвом 
Тараса Федоровича (див. Федоровича повстання 1630). У 1637 був учасником національно-визвольного 
повстання під проводом П.Павлюка. Після битви під Кумейками брав участь у козацькій раді під Боровицею 
як військовий писар Війська Запорозького. У 1638 X. - учасник козацького походу під проводом Я.Остряниці 
та Д.Гуні. Брав участь у козацькій раді в Києві, де його обрано до складу посольства, яке мало домагатися у 
короля пом'якшення умов прийнятої сеймом Речі Посполитої Ординації 1638. У грудні 1638 X. обрано 
сотником Чигиринського полку. У 1639 знову побував у Вільно та Варшаві, де намагався добитися поступок 
від польського уряду. За деякими даними, в 1644 вів переговори у Варшаві з французьким послом 
Ніколасом де Брежі щодо умов найму на французьку службу 2600 запорозьких козаків. У квітні 1645 X. у 
складі посольства побував у Франції, де укладено угоду про наймання козаків, які згодом брали участь у 
воєнних діях проти іспанських Габсбургів під Дюнкерком. На поч. 1646 відбулася таємна зустріч X. з 
Владиславом IV Вазою, під час якої польський король обіцяв збільшити козацький реєстр до 12 тис. чол. та 
відновити права і вольності козацтва. У серед. 1640 років загострилися стосунки X. з представниками 
королівської адміністрації, зокрема з чигиринським старостою О.Конєцпольським та підстаростою 
Д.Чаплинським. Незважаючи на те, що король надав X. привілей на право володіння хутором Суботовим, 
навесні 1647 Д.Чаплинський захопив хутір і вигнав звідти родину X. Впродовж 1647 X. неодноразово 
звертався до О.Конецпольського та коронного гетьмана М.Потоцького з проханням припинити свавілля і 
повернути Суботів, але безрезультатно. Наприкінці травня 1647 виїхав до Варшави, де обговорював 



питання про організацію морського походу проти турків. На початку вересня 1647 коронний канцлер Єжи 
Оссолінський вручив X. гетьманські клейноди. У вересні-жовтні 1647 під проводом X. відбувалися таємні 
наради щодо організації антипольського повстання. У листопаді 1647 внаслідок доносу чигиринського 
осавула Р.Пешти X. був заарештований і лише з допомогою друзів йому вдалося звільнитися. У грудні 1647 
X. з невеликим загоном козаків і сином Тимошем вирушив на Запорожжя. На острові Томаківка, наприкін. 
грудня 1647 — поч. січня 1648 під керівництвом X. створено табір. У січні 1648 X. відрядив посольство до 
кримського хана Іслам-Гірея III з проханням допомогти козакам у війні з Польщею. 25.1.1648 повсталі козаки 
здобули Запорозьку Січ на мисі Микитин Ріг, де на поч. лютого 1648 на козацькій раді X. було обрано 
гетьманом. Відразу ж розпочалася підготовка до загальнонародної національно-визвольної війни проти 
Польщі. На поч. 1648 X. уклав воєнно-політичний союз з Кримським ханством та відправив посольство до 
турецького султана Ібрагіма і до донських козаків. Навесні 1648 українська армія під командуванням X. 
завдала нищівних поразок польським військам у Жовтоводській битві 1648 і Корсунській битві 1648. 
Намагаючись широко розгорнути визвольне повстання, гетьман звернувся з універсалами до українського 
народу із закликом піднятися на боротьбу проти поневолювачів. Під час національно-визвольної війни 
гетьман особливу увагу приділяв питанням створення української армії та забезпечення її боєздатності. З 
цією метою він розробив і запровадив статут “Про устрій Війська Запорозького”, видав мобілізаційні 
універсали до козацьких полків, займався питаннями матеріального забезпечення військ. Це дало 
можливість українській армії 23.9.1648 розгромити королівські війська у битві під Пилявцями і розпочати 
визвольний похід на західноукраїнські землі (див. Пилявецька битва 1648). За короткий час козацькі полки 
під командуванням X. зайняли міста Збараж, Броди, Старокостянтинів. 26.9.1648 розпочалася облога 
Львова, а вже j 5.10.1648 загони М.Кривоноса здобули Високий Замок. 16.10.1648, одержавши викуп від 
міста, українська армія вирушила в похід на За^остя. Після зняття облоги цього міста (14.11.1648) козацькі 
полки повернулися у Наддніпрянщину, і 17.12.1648 відбувся урочистий в'їзд X. до Києва. В цей час 
продовжувалися переговори X. з новим польським королем Яном II Казимиром і одночасно посольства були 
відправлені у Московське царство, Трансільванію та Кримське ханство. Невдоволені результатами воєнних 
дій та умовами укладеного перемир'я, обидві сторони готувалися до продовження військових дій. Наприкін. 
червня 1649 українські війська на чолі з Б.Хмельницьким розпочали облогу фортеці Збараж, для звільнення 
якої вирушила польська армія на чолі з Яном II Казимиром. Внаслідок переможної Зборівської битви 1649 X. 
уклав Зборівський мирний договір 1649 між Україною та Польщею, який передбачав обмеження території 
Української гетьманської держави землями Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств, 
встановлював реєстр чисельністю 40 тис чол., надавав амністію учасникам повстання, передбачав 
можливість повернення шляхти у свої маєтки тощо. Перерва у воєнних діях дала можливість гетьману 
зосередити зусилля на розбудові української державності: було встановлено козацький адміністративно-
територіальний устрій, зміцнювалися кордони держави, впорядковувалися фінанси, активізувалася 
зовнішньополітична діяльність. У 1650 X. здійснив успішний похід на Молдову, внаслідок якого встановлено 
союзницькі відносини з молдовським господарем В.Лупулом (див. Молдовські походи 1650, 1652 і 1653). 

Успіхи політики гетьмана та зміцнення могутності України розцінювалися у Варшаві як загроза інтересам 
Речі Посполитої, і вже наприкін. вересня 1650 польський уряд прийняв рішення продовжувати військові дії. 
На поч. лютого 1651 польське військо розпочало наступ на Брацлавщину, але протягом лютого-березня 
1651 зазнало ряд поразок від полковника І.Богуна і було змушене відступити до Кам'янця. Перебуваючи у 
цей час на Волині, гетьман продовжував активно готуватися до війни. За його наказом проведено загальну 
мобілізацію. У червні 1651 відбулася Берестецька битва 1651, яка закінчилася поразкою війська X. Гетьман 
змушений підписати невигідний для України Білоцерківський мирний договір 1651, який обмежував 
територію Гетьманської держави Київським воєводством і зменшував козацький реєстр до 20 тис. чол. 
Умови миру викликали невдоволення козацтва, що призвело до відновлення воєнних дій навесні 1652. У 
травні 1652 українське військо під командуванням Б.Хмельницького розгромило 25-тисячну польську армію 
у Батозькій битві 1652. Протягом 1652-53 X. продовжував воєнні дії проти польських військ. 

У складних військово-політичних умовах X. змушений був постійно шукати нових союзників для боротьби 
проти Польщі. Грабіжницька, зрадлива політика кримських ханів та пасивність Туреччини, з одного боку, 
непримиренність Речі Посполитої щодо Української держави - з другого, примусили X. укласти 8.1.1654 на 
раді у Переяславі військово-політичний союз між Гетьманщиною та Московським царством. Зважаючи на 
ряд непорозумінь і суперечок із керівником московського посольства Б.Бутурліним, X. відправив посольство 
до царя з вимогою підтвердити права і привілеї Війська Запорозького (“21 стаття Б.Хмельницького”). 
27.3.1654 у Москві були затверджені царем “Статті Богдана Хмельницького” (див. Березневі статті 1654), 
гетьману надіслано “жалувану” грамоту, що знаменувало укладення міждержавного договору між Україною 
та Росією. У 1655 відбувся спільний похід українсько-московських військ на Львів. У цей час дедалі більше 
загострювалися стосунки гетьмана з царськими воєводами, які втручалися у внутрішні справи України, 
порушуючи досягнуті домовленості. Занепокоєний зміною зовнішньополітичного курсу Москви, яка пішла на 
примирення з Польщею (див. Віденське перемир'я 1656), X. вирішив заручитися підтримкою Трансільванії та 
Швеції. У жовтні 1657 X. уклав договір з Трансільванією про взаємодопомогу, за яким Юрій II Ракоці визнав 
за гетьманом право на “всю Русь до Вісли”. В цей же час X. активно налагоджував дипломатичні відносини 
зі шведським королем Карпом Х Густавом. Активізувалися й стосунки гетьмана з Молдовою, Валахією, 
Австрією І Бранденбургом. Проте раптова смерть гетьмана 27.7.1657 зупинила його величезну діяльність, 
спрямовану на об'єднання всіх українських етнічних земель і зміцнення суверенітету Української держави. X. 



похований 23.8.1657 в Іллінській церкві в Сувотові. 

Р. Шуст (Львів). 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТИМІШ [Тимофій, Тимош; 1632-5(15).9.1653] - український військовий і політичний діяч під 
час національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького 1648-57. Старший син 
Б.Хмельницького. У лютому-березні 1648 внаслідок переговорів гетьмана Б.Хмельницького з Кримським 
ханом Ісламом-Гіреєм III і укладення угоди про спільну боротьбу проти Польщі Т. залишили заручником у 
Бахчисараї. З 1648 Т. був чигиринським сотником і разом із батьком брав участь у походах української армії 
в Галичину, Зборівській битві 1649, Берестецькій битві 1651, Батозькій битві 1652, під час яких відзначився 
відвагою і хоробрістю. Після здобуття українськими військами столиці Молдови Ясс укладено українсько-
молдовський союз, для зміцнення якого Т. одружився з дочкою В.Лупула - Розандою (див. Р.Лупулівна-
Хмельницька). Союз України з Молдовою викликав занепокоєння у трансільванського князя Юрія II Ракоці і 
волоського господаря М.Бесараба, які, об'єднавшись із загонами претендента на молдовський престол 
канцлера (логофета) Стефана Георгіцу, розпочали війну проти В.Лупула. У квітні 1653 об'єднані сили 
противників В.Лупула захопили Ясси і посадили на молдовський престол С.Георгіцу. На допомогу В.Лупулу 
прийшла українська армія на чолі з X., яка 21-22.4(1-2.5).1653 розгромила затони С.Георгіцу під Яссами. 
Намагаючись закріпити успіх, X. розпочав наступ на Волощину, проте 17.5. зазнав поразки у битві під Фінтою 
і змушений відступити. Намагаючись допомогти своєму тестеві, загони якого було оточено об'єднаними 
волосько-польськими силами у Сучавській фортеці (тепер Румунія), Т. на чолі 9-тисячного козацького загону 
10.8. прорвався до міста. 2(12).9.1653 під час захисту фортеці Т. було смертельно поранено. Після смерті Т. 
сучавський гарнізон під керівництвом колишнього полковника І.Федоренка продовжував оборону фортеці й 
змусив противника 9(19).9. підписати почесні умови перемир'я, за яким козаки в повному озброєнні вийшли 
із Сучави і забрали з собою тіло Т. 22.10. скорботний кортеж прибув до Чигирина. 27.12.1653 (за ін. дан.- 
30.12.) Т. поховали у церкві в Суботові. 

І. Підкова (Львів). 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ (6л. 1641 - 1685)-гетьман України (1657, 1659-63), гетьман Правобережної України 
(1677-81; 1685), молодший син Б.Хмельницького. Н. на хуторі Суботові (тепер Чигиринський р-н Черкаської 
обл.). Деякий час навчався у Києво-Могилянській колегії. У квітні 1657 на старшинській раді, скликаній 
Б.Хмельницьким, 16-річний Юрій X. був проголошений гетьманом України. Після смерті Б.Хмельницького 
козацька рада у Чигирині 23.8.1657 підтвердила це рішення. Оскільки ж X. був ще молодим і не закінчив 
навчання у колегії, він за порадою старшини тимчасово склав владу. 25.10.1657 Генеральна Військова Рада 
проголосила гетьманом генерального писаря І.Виговського. Союз із Польщею, незадоволення частини 
козацтва зовнішньою політикою І.Виговського та інтриги деяких старшин на чолі з Я .Сомком призвели до 
усунення його від влади (11.9.1659). На раді у Білій Церкві за підтримкою промосковськи настроєної частини 
старшини X. було знову обрано гетьманом (згодом з'ясувалося, що на раді не було більшості). 
Слабовільний і нерішучий, позбавлений військового і політичного хисту, X. постійно потрапляв у залежність 
від Московщини, Польщі або Туреччини. У жовтні 1659, скориставшись тяжким становищем України, 
московські війська під командуванням князя О.Трубецького захопили Лівобережну Україну. Під тиском 
обставин X. змушений підписати Переяславські статті 1659, які значно обмежували державні права України. 
У 1660 розпочалась нова війна між Польщею і Московщиною за українські землі, в якій взяли участь і 
українські війська на чолі з X. Воєнна кампанія московських військ під командуванням В.Шереметьева на 
Волині, до яких приєднався за наказом X. козацький корпус під проводом Т.Цецюри, завершилася нищівною 
поразкою під Чудновом на Житомирщині. 27.10.1660 X. уклав з Польщею Слободищенський трактат 1660, за 
яким Україна відновила союз з Річчю Посполитою на умовах Гадяцького договору 1658. Проти політики X. 
виступили, підбурювані Москвою, Ніжинський, Чернігівський та Переяславський полки. У 1661-62 кілька 
походів X. на Лівобережжя завершилися невдачею. Після обрання весною 1662 на козацькій раді у Козельці 
(біля Переяслава) наказним гетьманом Лівобережної України переяславського полковника Я.Сомка 
почалися міжусобиці серед прибічників двох гетьманів. У січні 1663, відчуваючи власну неспроможність 
опанувати ситуацією, X. зрікся булави і постригся у ченці під іменем Гедеона. Жив у монастирях Києва, 
Корсуня, Сміли і Чигирина. У 1664-67 X. ув'язнений польським урядом у Марієнбурзькій тюрмі. Після 
звільнення деякий час жив в Уманському монастирі. В 1670 (за ін. дан. -1673) X. захопили в полон кримські 
татари і відправили до Стамбула, де його було ув'язнено в Едичкульській в'язниці. Згодом X. поселили в 
одному з грецьких монастирів, де він обіймав посаду архімандрита. Під час Чигиринських походів 1677 і 
1678 турецький уряд, намагаючись захопити Україну, спробував використати для цієї мети X. Турки 
проголосили X. гетьманом і “князем малоросійської України” на правах султанського васала. Своєю 
столицею X. обрав Немирів (тепер Вінницька обл.), звідки розсилав універсали, в яких титулував себе 
“князем сарматським, Малої Росії-України, вождем Війська Запорозького”. У 1678-79 X. спробував з 
допомогою турецько-татарського війська встановити владу над Лівобережною Україною, але зазнав невдачі. 
Після підписання Бахчисарайського миру 1681 X. позбавлений гетьманства і восени 1681 за наказом 
турецького уряду вбитий у Кам'янці-Подільському. За ін. даними, X. протягом 1681-85 жив у Немирові. У 
1685 його знову призначили “гетьманом України”. Страчений турками у Кам'янці. 

І. Підкова (Львів). 

ХМЕЛЬНИЧЧИНА (Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького 1648-



57) - всенародне національно-визвольне повстання в Україні під проводом гетьмана Б.Хмельницького в 
1648-57 проти політичної влади Речі Посполитої, внаслідок якого була відновлена українська державність 
(див. Гетьманщина). 

Поразка козацьких повстань у кін. 16 -першій пол. 17 ст. та затвердження сеймом Речі Посполитої 
“Ординації війська Запорозького реєстрового” призвели до обмеження козацького самоврядування, 
скорочення реєстру, посилення соціальної експлуатації, національного та релігійного гноблення 
українського народу. Одночасно представники української старшини шукали шляхів відновлення колишніх 
вольностей та привілеїв. Найбільш активним виразником цих ідей став чигиринський сотник 
Б.Хмельницький, який навесні 1646 у складі козацького посольства вів переговори з польським королем 
Владиславом IV Вазою про участь козаків у майбутній війні з Османською імперією. 

Восени 1647 Б.Хмельницький спланував напад на резиденцію урядового козацького комісара Я.Шемберка у 
Трахтемирові, однак змову було викрито, а її ініціаторів ув'язнено. Зумівши втекти з в'язниці, 
Б.Хмельницький разом з однодумцями вирушив на Запорожжя, де на о.Томаківка почав гуртувати сили для 
військового походу. На поч. 1648 Б.Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорозького. Із Січі 
гетьман розсилав універсали, у яких закликав українське населення до всенародного повстання. За 
дорученням Б.Хмельницького формувалися нові військові підрозділи, закуповувалась зброя та військові 
припаси. Одночасно Б.Хмельницький проводив переговори з кримським ханом Іслам-Гіреєм III про спільну 
боротьбу проти Польщі. Намагаючись виграти час для підготовки до воєнних дій та з'єднання з татарською 
ордою, Б.Хмельницький листувався із коронним гетьманом М.Потоцьким. У листах він висував традиційні 
вимоги, які відображали інтереси насамперед козацької старшини: скасувати сеймову Ординацію 1638, 
відновити козацькі привілеї, вивести з українських земель коронне військо та дозволити морські походи 
козаків на Кримське ханство і Османську імперію. У відповідь М.Потоцький 5.2.1648 розпочав військовий 
похід з Бара на Корсунь, звідки на придушення виступу Б.Хмельницького вислав загін із 2500 реєстрових 
козаків і 1500 жовнірів під загальним командуванням регіментаря С. Потоцького. Наприкін. квітня 1648 
козацьке військо об'єдналось із ордою Тугай-бея і вирушило назустріч загонам С.Потоцького. Поблизу р. 
Жовті Води (притока Інгульця) на бік повсталих перейшли реєстрові козаки, що й вирішило долю 
Жовтоводської битви 1648. Польське військо зазнало поразки, а С.Потоцький загинув від ран. З-під Жовтих 
Вод козацькі і татарські загони вирушили на північ з метою розбити основні польські сили під командуванням 
М.Потоцького та М.Калиновського. Дізнавшись про плани противника, Б.Хмельницький заздалегідь 
влаштував позиції у Горіховій Діброві поблизу Корсуня. Потрапивши у пастку, польське коронне військо було 
знищене, а обидва гетьмани потрапили у полон. Корсунська битва 1648 поставила Річ Посполиту на грань 
катастрофи. Шляхта покидала маєтки на українських землях, відбувалося масове покозачення населення. 
За свідченням літопису Самовидця, “усе, що живо, поднялося в козацтво...”. Повстання охопило всі 
українські землі, на Сіверщині діяли загони Петра Головацького, у Галичині - С.Височана, на Брацлавщині -
Трифона з Бершаді, на Уманщині - І.Ганжі, у володіннях магнатів Вишневецьких - М.Кривоноса. Їхні загони 
приєдналися до армії Б.Хмельницького. 

У травні 1648 помер король Владислав IV Ваза, і влада в Речі Посполитій тимчасово перейшла до 
гнезневського архієпископа Мацея Лубенського. З ініціативи канцлера Єжи Оссолінського та православного 
магната А.Киселя розпочалися переговори з Б.Хмельницьким. Вимоги гетьмана (збільшити козацький 
реєстр до 12 тис., припинити боротьбу за храми, поновити козацькі вольності) засвідчили, що на першому 
етапі національно-визвольної війни у нього не було чіткої державницької програми. Час переговорів обидві 
сторони використали для організації війська. Коронні збройні сили очолили В.-Д.Заславський, М.Остроріг і 
О.Конєцпольський, з сарказмом прозвані козаками “периною, латиною і дитиною”. Спонукуваний радикально 
настроєною частиною козацького командування, Б.Хмельницький рушив з військом через Паволоч, Хмільник 
до Пилявців над Іквою, де 12.(22).9.1648 розпочалася Пилявецька битва 1648, в якій козацьке військо 
здобуло блискучу перемогу. Розвиваючи успіх, Б.Хмельницький спрямував наступний удар на Львів. 
5.10.1648 загони М.Кривоноса здобули Високий Замок, а після сплати мешканцями Львова контрибуції 
українська армія продовжила похід на захід і дійшла до Замостя. 

Одночасно у Речі Посполитій відбувався елекційний сейм, на якому мали обрати нового короля. Козацький 
чинник відігравав велике значення у передвиборчій боротьбі. Плекаючи ілюзію, що королівська влада може 
вирішити “українське питання”, Б.Хмельницький підтримав кандидатуру Яна Казимира, якого й було обрано 
королем. Проте в середовищі польської шляхти перемогла магнатська партія, яка вимагала від королівської 
влади взяти реванш за поразки 1648. Наприкін. грудня 1648 Б.Хмельницький урочисто вступив у Київ, де 
його вітали єрусалимський патріарх Паїсій, митрополит С.Косов, посли Молдови, Туреччини, Семигороддя, 
Волощини, українські козаки, селяни та міщани. Саме у Києві гетьман вперше висловив польським послам 
свою державницьку програму: “Визволю я з лядської неволі народ руський увесь... по Львів, Холм і Галич”. 

На поч. 1649 бойові дії між сторонами розпочалися на Волині і Поділлі, а влітку стало зрозумілим, що 
розв'язка конфлікту можлива лише у вирішальній битві. За цей час Б.Хмельницький провів військову 
реформу, організувавши 150-тисячну армію, якій Річ Посполита могла протиставити 15-тисячне коронне 
військо. Загроза для козацького війська полягала в тому, що польський наступ проходив у різних напрямах, 
у Галичині і Волині формувалося посполите рушення під командуванням Адама Фірелея, у Польщі збирав 
сили король Ян Казимир, а з Литви на Україну рушило військо литовського гетьмана Януша Радзивілла. 
Частина польських збройних сил знайшла захист у добре укріпленому Збаражі, обороною якого керував 



магнат Я.Вишневецький. У серед, серпня 1649 Б.Хмельницький підступив до Зборова і нав'язав бій 
польському війську. Проте канцлер Є.Оссолінський зумів налагодити зносини з Іслам-Гіреєм III, який взяв на 
себе повноваження посередника у переговорах між гетьманом і королем, чим врятував поляків від 
остаточного розгрому. За цих умов був підписаний Зборівський мирний договір 1649, який відобразив в 
основних пунктах вимоги козаків, проте повністю ігнорував інтереси селянства. Після укладення 
Зборівського договору стала помітною тенденція до відходу частини селянства від участі у бойових діях, 
наростання стихійних виступів проти польських панів та єврейських орендарів. 

Після поразок влітку 1649 Річ Посполита продовжувала виношувати плани поновлення військових дій проти 
України. Повернувшись із татарського полону, М.Потоцький очолив ту частину польської шляхти, яка 
прагнула розв'язати “українське питання” силовими засобами. В оточенні Б.Хмельницького не було чіткої 
програми подальших дій. Одна частина старшини схилялася до компромісу із поляками, прагнучи автономії 
у складі Речі Посполитої, інша висловлювалася за продовження війни до повної перемоги. У різних 
місцевостях продовжувалися сутички між шляхтою і козацькими та селянськими загонами. Становище 
ускладнилося після спроби Речі Посполитої укласти військовий союз проти України з молдовським 
господарем В.Лупулом. Восени 1650 відбувся перший похід української армії у Молдову. Внаслідок походу 
встановився військово-політичний союз обох країн, який за тогочасною традицією мав скріпитися шлюбом 
між сином Б.Хмельницького Тимошем та донькою В.Лупула Розандою (див. Молдовські походи 16501 1652). 

У цей складний час Б.Хмельницький проводить перші державні реформи, зміни територіально-
адміністративного устрою, заснування органів старшинського уряду (військової ради, ради генеральної 
старшини, полкової, сотенної та міської адміністрації, козацького судочинства), організацію фінансової та 
податкової системи, які у сукупності творили нову модель національної держави. 

Значну перешкоду в здійсненні майбутніх планів гетьмана становили бойові дії, які поновилися у 1651. 
Особливо жорстокі бої з поляками розпочалися на Поділлі, де діяли шляхетські загони під проводом 
гетьмана М.Калиновського. В ніч з 9 на 10.2. один із цих загонів напав на містечко Красне, під час оборони 
якого загинув полковник Д.Нечай. На поч. березня полковнику І.Богуну біля Вінниці вдалося стримати 
польський наступ і, завдавши кількох ударів, змусити польські війська втікати спочатку до Бара, а потім - до 
Кам'янця. 

У серед, червня 1651 українська армія і польське військо зійшлися поблизу м. Берестечка на Волині (див. 
Берестецька битва 1651). Внаслідок зради Іслам-Гірея III та захоплення татарами в полон гетьмана 
Б.Хмельницького козацьке військо опинилося у тяжкому становищі. Керівництво армією взяв на себе 
полковник І.Богун, який наказав спорудити через непрохідні болота три переправи і організував відступ 
козацьких полків з поля бою. 

У серпні 1651 українська армія, зазнавши під час боїв значних втрат, під тиском польського і литовського 
війська була змушена відійти в р-н Білої Церкви. У таких умовах гетьман погодився розпочати переговори з 
королівським урядом, які завершилися укладенням Білоцерківського мирного договору 1651. За умовами 
договору більш як удвічі скорочувався козацький реєстр, утричі - підвладна йому територія, суттєво 
обмежувалися зовнішньополітичні функції гетьмана. Незважаючи на це, польський сейм не затвердив 
Білоцерківського миру, і в 1652 бойові дії розгорнулися з новою силою. Вже у квітні Б.Хмельницький 
оголосив про початок нового походу. Цього разу загрозу з боку Литви прикривала армія під командуванням 
полковника С.Пободайла, головні сили зосередились у р-ні Чигирина. Звідси Б.Хмельницький спрямував 
частину війська на чолі з Т.Хмельницьким у Молдову, щоб змусити В.Лупула виконати союзницькі 
зобов'язання. Польський уряд вислав проти війська Т.Хмельницького 20-тисячний загін під командуванням 
польного гетьмана М.Калиновського. 22-23.5. біля г. Батіг поблизу м. Ладижина відбулася генеральна битва, 
в якій козацьке військо вщент розгромило польські хоругви (див. Батозька битва 1652). У цій битві загинули 
гетьман М.Калиновський та бл. 8 тис. жовнірів. Молдовський похід завершився шлюбом Т. Хмельницького з 
Р.Лупул. Однак у Молдові Т.Хмельницькому протистояла могутня антиукраїнська коаліція, у боротьбі з якою 
він і загинув (див. Сучавська оборона 1653). Козацьке військо було вимушене відступити з Молдови. 

Протягом 1653 тривали бойові дії на Брацлавщині, де козаки під проводом І.Богуна розгромили під 
Монастирищем військо С.Чарнецького. Восени коронне військо потрапило в оточення під Жванцем над 
Дністром (див. Жванецька облога 1653). Але й цього разу польські війська від повного знищення врятували 
татари. Кримський хан Іслам-Гірей III, підкуплений польським королем Яном II Казимиром, уклав з Польщею 
сепаратну угоду. 

За цих обставин Б.Хмельницький був змушений піти на переговори і погодитися на умови польського уряду, 
оскільки дізнався про рішення Земського собору Московської держави прийняти Військо Запорозьке “під 
руку” царя Олексія Михайловича. 8.1.1654 у відбулася Переяславська рада, на якій Б.Хмельницький та 
частина старшини склали односторонню присягу на вірність московському цареві. Складання присяги 
відбувалося в умовах невдоволення іншої частини козацької старшини 1 міщанства. Запорозькі козаки, 
духовенство на чолі з митрополитом С.Косовим відмовлялися від складання присяги, небезпідставно 
остерігаючись поширення московських порядків на українські землі. 

Вимоги української сторони були затверджені у Москві в березні 1654 (див. “Березневі статті”). Загалом 
документ підтверджував незалежне становище Гетьманщини, однак окремі статті обмежували 



зовнішньополітичну компетенцію гетьмана та по-різному трактувалися суб'єктами договору. 

Згідно з домовленостями, навесні 1654 Московська держава розпочала війну проти Речі Посполитої. На 
допомогу союзникам Б.Хмельницький вислав 20-тисячний корпус козаків під командуванням І.Золотаренка. 
Спільно з московським військом козаки здобули Смоленськ, Мінськ та Вільно, що насамперед відповідало 
планам московського царя. Спроби І.Золотаренка запровадити на відвойованих землях козацький устрій 
наштовхнулися на опір московської адміністрації та воєначальників. Восени 1654 Річ Посполита, уклавши 
союз з Кримом, спрямувала збройні сили на Поділля і Брацлавщину. Населення краю й козацькі полки 
чинили героїчний опір противнику. 

На поч. 1655 запекла битва відбулась під Охматовим (Київщина), яка не принесла перемоги жодній із сторін 
(див. Охматівська битва 1655). У серпні-вересні 1655 Б.Хмельницький здійснив похід у Галичину, який 
завершився розгромом польського війська у Городоцькій битві 29.10.1655, і в листопаді козаки удруге взяли 
в облогу Львів. Дізнавшись про наступ татар на Україну, Б.Хмельницький був змушений відійти під Озерну, а 
згодом у Подніпров'я. 

У жовтні 1656 Московська держава та Річ Посполита заключили Віденське перемир'я 1656. Українську 
делегацію, на вимогу московської сторони, не було допущено до вироблення умов перемир'я. Незважаючи 
на це, Б.Хмельницький не квапився розривати союз з Москвою, прагнучи утворити антипольську коаліцію 
європейських держав. Успішна діяльність корпусу полковника А.Ждановича завершилася включенням до 
складу Гетьманщини Волині, Турово-Пінщини та Берестейщини. Влітку 1657 деякі непорозуміння між 
А.Ждановичем і союзником Б.Хмельницького семигородським князем Юрієм II Ракой) під час походу у 
Польщу та демагогічна агітація  царського агента Желябуського призвели до відмови частини козацьких 
військ від продовження воєнних дій і повернення їх в Україну. Звістка про самовільний відступ корпусу 
А.Ждановича з Польщі тяжко вразила Б.Хмельницького і стала однією з причин його передчасної смерті 
27.7.1657. 

Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького привела до відновлення 
української державності, справила вирішальний вплив на її наступний соціально-економічний і політичний 
розвиток, формування національно-державницької ідеї та її практичної реалізації. 

О. Мазур (Львів). 

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ЛІТОПИС - пам'ятка української історіографії і літератури другої чв. 17 ст. Належить до т. 
зв. місцевих літописів. Складений невідомою особою у м. Хмільнику Подільського воєводства (тепер 
Вінницька обл). Автор літопису лаконічно реєстрував історичні події у Правобережній Україні, зокрема у 
Хмільнику в 1636-50, а також факти буденного життя. Автор подав відомості про козацькі повстання 1637-38 
лід проводом П.Павлюка й К.Скидана, про перші роки національно-визвольної війни українського народу під 
проводом Б.Хмельницького - битви під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями тощо. X. л. видано у 1878. 

М. Крикун (Львів). 

“ХОДІННЯ В НАРОД” - рух демократичної молоді в Російській імперії у 1870 роках з метою революційної 
пропаганди на селі. Народницька інтелігенція, вірячи в революційну природу селянства і можливість підняти 
його на збройний виступ проти самодержавства, розглядала цей захід як етап підготовки селянської 
революції в Росії. Ідея “В народ” була висловлена О.Герценим у 1861 в журналі “Колокол”. Намагання 
зблизитися з народом як програмне завдання розглядали й ін. представники народницького руху (учасники 
“Землі і волі”, члени інститутського гуртка, долгушинці та ін.). У 1870 роках необхідність “ходіння в народ” 
підтримували у своїх роботах П.Лавров, М.Бакунін. Масова підготовка до “ходіння в народ” розпочалась 
восени 1873. В народницьких гуртках йшов збір селянського одягу, вивчались селянські ремесла, 
визначались маршрути руху народників. Було заготовлено значну кількість пропагандистської літератури. 
Особливо активно підготовка до “ходіння в народ” проходила в 1873-74 у “Київській комуні”, члени якої 
сподівалися підняти на революційний виступ українське селянство. Навесні 1874 сотні народників рушили у 
село. Рух охопив 37 губерній Російської імперії, у т.ч. всі українські губернії. Народники діяли у Київській, 
Харківській і Чернігівській губ., а також на Правобережжі та Півдні. Найактивнішу діяльність розгорнули 
учасники трьох гуртків - “жебуністів”, “Київська комуна” та одеських “чайковців”. Пропагандисти закликали 
відбирати у поміщиків землю, відмовлятися від сплати викупних платежів, говорили про підготовку 
народного повстання, поширювали різні популярні книжечки (деякі з них друкувались українською мовою), 
які містили заклики до революції. Теоретично народницький рух базувався на ідеї “общинного соціалізму” 
(народники вважали сільську общину елементом майбутнього демократичного суспільства, для 
встановлення якого необхідно ліквідувати поміщиків і царську владу). Однак під час пропаганди народники 
не дотримувались єдиної програми. До кін. 1874 основні сили народників були розгромлені, хоча рух 
продовжувався і в 1875. Активних учасників “ходіння в народ” засуджено за “Процесом 193-х”. Всього з 1873 
до поч. 1879 до відповідальності за революційну пропаганду притягнуто 2564 чол. Найбільш активними 
учасниками цього руху були В.Дебогорій-Мокрієвич, Я.Стефанович, брати В. і С.Жебуньови, С.Ковалик, 
С.Кравчинський, М.Муравський, С.Перовська та ін. У другій пол. 1870 років народники змінили тактику праці 
серед селянства у формі організованих “Землею і волею” поселень у сільській місцевості. 

О. Сухий (Львів). 



ХОДКЕВИЧ ІВАН (Ходкевич Івашко; р. н. невід. - п. 1484) - київський воєвода. Походив з давньої боярської 
родини, що осіла на Київщині. У 1466 брав участь у війні з Тевтонським орденом. З 1470 став надвірним 
маршалком Великого князівства Литовського. У 1476 X. призначено вітебським намісником, а в 1478 - 
луцьким старостою. З 1480 -київський воєвода. Викрив змову князя Михайла Олельковича, Федора 
Бельського та Івана Гольшанського проти короля Казимира ІV Ягеллончика. У жовтні 1482 під час нападу 
кримських татар на Київ разом із родиною потрапив у полон. Завдяки старанням короля Казимира ІV 
Ягеллончика хан Менглі-Прей відпустив його дружину, сина та доньку. Сам X. помер у полоні. 

Р. Шуст (Львів). 

ХОДКЕВИЧ ЯН (бл. 1537 - 1579) - один із найбільших магнатів Великого князівства Литовського. Походив з 
давнього українсько-білоруського боярського роду. У 1547-50 навчався у Кенігсберзі та Лейпцигу, перебував 
при дворі імператора Карпа V (1516-56), брав участь у війні з Францією. Наприкін. 1555 повернувся на 
батьківщину, у 1559 отримав уряд стольника. Згодом, на прохання шляхти, був призначений жмудським 
старостою, з 1566 - адміністратор Інфляндії. Вороже ставився до укладення унії між Литвою та Польщею. 
Очолюючи литовську делегацію на сеймі у Любліні в 1569, намагався не допустити переходу Волині та 
Київщини до складу Польщі. Після смерті короля Сигізмунда II Августа (1548-72) підтримував кандидатуру 
Генріха Валуа. 

Р. Шуст (Львів). 

ХОДКЕВИЧ ЯН КАРОЛЬ (1560 - 1621) -польський військовий і політичний діяч, великий гетьман литовський 
(1605-21). Походив із родини литовських магнатів. Учасник придушення Наливайка повстання 1594-96. У 
1601-05 X. вів боротьбу проти шведів. У 1605 польські війська на чолі з X. розбили шведську армію під 
Кірхгольмом (Саласпілсом). У 1612 польське військо під командуванням X. зазнало поразки від народного 
ополчення під проводом Мініна і Пожерського під Москвою. У 1618 польсько-литовська армія під 
керівництвом X. і королевича Владислава спільно з окремим козацьким загоном на чолі з гетьманом 
П.Сагайдачним здійснила новий похід на Москву. Під час Хотинської війни 1620-21 командував польською 
армією, яка обороняла фортецю Хотин від турецько-татарських військ. Помер у Хотині. 

І. Підкова (Львів). 

ХОДОРОВИЧ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ (6.12.1858 - р. см. невід.) - український військовий діяч, генерал-
лейтенант. Навчався у Київському реальному училищі. Військову освіту здобув у 2-му Костянтинівському 
військовому училищі (1877-79). Служив у лейб-гвардії Литовського полку. Після закінчення у 1890 
Миколаївської академії Генерального штабу направлений у Варшавський військовий округ, де обіймав 
посади старшого ад'ютанта штабу 1-ої Донської козачої дивізії, помічника старшого ад'ютанта штабу округу, 
начальника штабу 33-ї піхотної дивізії, командира піхотного Луцького полку. З 1904 -на Далекому Сході, 
учасник російсько-японської війни, начальник військових сполучень 3-ї Маньчжурської армії. З 1905 - 
генерал-майор. Наступного року переведений на службу у Київський військовий округ. У 1911 одержав 
звання генерал-лейтенанта, призначений начальником штабу Омського військового округу. З 1916- 
командувач Київського військового округу. Після утворення Української Центральної Ради і проголошення 
постанов 2-го Всеукраїнського військового з'їзду активно включився в роботу з українізації армії, 
формування національних військових частин. Зокрема, був одним з організаторів Першого Українського 
полку ім. гетьмана Б.Хмельницького. Восени 1917 відмовився від посади командувача округу. Подальша 
доля невідома. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ХОЗАРИ - кочовий тюркомовний народ, який з'явився в Пн.-Сх. Європі після нашестя гунів (4 ст.). Кочували 
у Прикаспійських степах. Між 567-571 X. були підкорені Зх.-Тюркським каганатом. У серед. 7 ст. створили 
власну державу - Хозарський каганат. У 10 ст. після падіння Хозарського каганату змішалися з тюрко-
половецькими племенами (див. Хозарський каганат). 

ХОЗАРСЬКИЙ КАГАНАТ - хозарська держава, що виникла у серед. 7 ст. у степах між Каспійським і 
Азовським морями внаслідок розпаду Зх.-Тюркського каганату. Столицею Х.к. до поч. 8 ст. було м. 
Семендер у Пн. Дагестані, а згодом м.Ітіль на Волзі. На чолі Х.к. стояли верховний володар-каган та цар-
намісник, який фактично правив державою. Основним видом діяльності хозар було кочове скотарство, 
розвивалось і землеробство. Столиця Х.к., м.Ітіль, стала важливим центром торгівлі й ремесла. У серед. 7 
ст. хозари розбили болгар та гунів-савірів і на поч. 8 ст. заволоділи Пн. Кавказом, усім Приазов'ям і значною 
частиною Криму (відвоювали від Візантії). У залежність до хозар потрапила і частина слов'янських племен - 
в'ятичі, радимичі. поляни. У 735 на Х.к. напали араби, які розбили хозарське військо, примусили кагана і його 
оточення (державну верхівку) прийняти іслам. У кін. 8 - на поч. 9 ст. князь Обадія проголосив державною 
релігією іудаїзм, який, проте, загального поширення не набув. У кін. 9 ст. у хозар з'явився серйозний 
суперник - печеніги, які захопили Пн. Причорномор'я 1 в 895 вигнали залежних від Х.к. мадяр на 
придунайські землі. Проте основною силою, яка в кін. 9-10 ст. вела боротьбу з Х.к., стала Київська Русь. У 
883-85 київський князь Олег, поширивши свою владу на придніпровські племена (полян, радимичів, сіверян), 
визволив їх з-під залежності від хозар. У 913-14 і 943—44 через землі хозар проходило руське військо, яке 
йшло у похід до Каспійського моря. У 964-65 князь Святослав Ігорович здійснив похід на Волгу і розгромив 
Х.к. Після цієї поразки хозари потрапили під владу Хорезму і прийняли іслам. З кін. 10 ст. Х.к. перестав 



існувати. 

ХОЛМЩИНА (Забужжя) - історико-етнографічна область, що займає територію на Зх. від середньої течії 
Західного Бугу (тепер територія Польщі). Отримала назву від м. Холма (тепер Хелм), заснованого у серед, 
30-х рр. 13 ст. галицько-волинським князем Данилом Романовичем Галицьким. X. займає частину 
Волинсько-Люблінської височини, обмеженої зі сходу і півночі р. Західний Буг, частину Підляської низовини 
на півночі і Надсянської низовини на південному заході. Західна межа X. частково проходить по р. Вепр - 
правій притоці Вісли. Площа X. - бл. 6500 км2 Територія X. була заселена з часу кам'яного віку (бл. 40 тис. р. 
тому). У серед. І другій пол. 1 тис. до н. е. тут проживали літописні давньоукраїнські племена дулібів 1 
бужан, яким належали Червенські городи. З 980 років X. входила до складу Київської держави. З поч. 13 ст.-
до Володимирського князівства, з серед. 13 ст. до 1340 - до Галицько-Волинського князівства. Холм у 1230-
60 роках був столицею Галицько-Волинського князівства. X. зазнала нападів татаро-монголів у серед, і 
другій пол. 13 ст. У 1340-77 X. перебувала під владою Литви. Боротьбу за володіння холмськими землями 
вели галицько-волинські, польські та литовські князі. В 1377-87 X. залежала від Угорщини. У 1387 остаточно 
перейшла під владу Польщі, в складі якої перебувала до 1795. З 15 ст. існувала Холмська земля (повіти 
Холмський і Красноставський), яка входила до складу Руського воєводства. У 1648 на X. перебували війська 
Б.Хмельницького. На рубежі 17-18 ст. тут відбувались сутички між польськими і шведськими військами. 
Після третього поділу Речі Посполитої X. приєднали до Австрійської імперії. В 1809-15 - у складі 
Варшавського герцогства, 1815-1914- Королівства Польського, яке було частиною Російської імперії. 
Економічний і соціально-політичний розвиток X. відрізнявся від розвитку Галичини та ін. українських земель. 
На території X. діяла польська адміністрація, польська мова була урядовою. Велику роль ужитті 
українського населення X. відігравала церква. Холмська єпархія, створена Данилом Галицьким, з 1240 
перебувала в м.Холмі. Холмськими єпископами були М.Терлецький (1628-49), Я.Суша (1652-87), 
П.Володкевич (1731-56) та ін. На X. діяли братства і церковні школи, духовна семінарія у Холмі. Греко-
католицька церква підпорядковувалась Галицькій митрополії, з 1839 - безпосередньо Риму. З 1830-х 
значний вплив на церковні справи в цих землях мав уряд Росії. Після поразки Польського повстання 1863-64 
посилився вплив російської мови в урядових установах, освіті, в церковних справах. У 1875 російський цар 
Олександр II, на пропозицію греко-католицького духовенства (еп. М.Попеля), включив Холмську єпархію до 
Варшавської православної єпархії, яку перейменовано в Холмсько-Варшавську єпархію. Греко-католицькі 
священики, які не перейшли у православ'я, зазнавали утисків з боку царської адміністрації. Після революції 
1905-07 в Росії бл. 200 тис. чол. у X. прийняли римо-католицьку віру (цих українців називали калакутами). У 
1905 утворено Холмську єпархію, яку очолив відомий противник унії Євлогій Георгієвський. У 1885-1917 
культурну діяльність проводило Холмське православне братство, яке видавало тижневик “Братська бесіда” і 
тижневик “Холмская жизнь”, а також “Холмские народные календари”, які вміщували статті російською та 
українською мовами. На поч. 20 ст. розвивалась народна освіта. У Холмі та в м. Білій діяли вчительські 
семінарії, розгортався національний рух. На пропозиції Холмського братства Державна Дума Росії у 
23.6.1912 прийняла закон про утворення Холмської губ., яка охоплювала повіти Люблінської та Седлецької 
губ., заселених в основному українцями. Холмська губ. повинна була підпорядковуватись безпосередньо 
Міністерству внутрішніх справ Російської імперії. Закон не був реалізований у зв'язку з початком Першої 
світової війни. 

У 1914-19 становище в X. було складне. Влітку 1915 на X. відбувались активні бойові дії між австро-
угорськими і російськими військами. Російська армія провела насильну евакуацію українського населення в 
глиб імперії, знищила велику кількість сіл, пам'яток культури. На X. залишилось бл. 30 тис. українського 
населення. Австро-польська адміністрація, незважаючи на звернення Загальної Української Ради, не 
дозволила українцям вести культурно-освітню роботу. Відродження Української держави у Підросійській 
Україні сприяло посиленню національного руху серед холмщан, переселених у Росію. В квітні 1917 в Києві 
відбулась нарада представників українського населення Холмщини, пізніше-Всехолмський з'їзд, на якому 
було обрано Холмський губернський виконавчий комітет. 27.11.1917 УЦР ухвалила резолюцію про 
приналежність X. і Підляшшя до Української Народної Республіки. За Берестейським миром 1918 X. і 
Підляшшя в межах колишньої Холмської губ. визнані складовою частиною УНР. Однак під тиском польських 
політичних кіл цісарський уряд не допустив у X. призначеного гетьманом П.Скоропадським губернського 
комісара О.Скоропис-Йолтуховського з його адміністрацією. На поч. листопада 1918 польські збройні сили 
зайняли територію X. і Підляшшя. Більшість депортованого в Росію населення після війни повернулось у X. 

У 1919-39 X. перебувала в складі Польщі. Ризький договір 1921 узаконив польську окупацію цих земель. 
Польська влада переслідувала українців, навчання велось польською мовою, масово закривались церкви. 
Незважаючи на шовіністичну політику польського уряду, українське населення продовжувало відстоювати 
свої права на розвиток національно-культурного життя. У міжвоєнний період засновано культурно-освітнє 
товариство “Рідна хата”, діяли численні кооперативи, молитовні доми (влада забороняла відкриття церков). 
На виборах 1922 до польського сейму було обрано 5 українських депутатів від X. 

З вересня 1939 по червень 1944 землі X. перебували під німецькою окупацією і належали до Генеральної 
губернії. В 1939-41 у X. відкрито українські школи, культурно-освітні організації, Українські освітні товариства 
(УОТ), православні церкви. У Холмі створений Український допомоговий комітет, який здійснював 
керівництво українським культурно-національним життям і координував свою діяльність з Українським 
Центральним Комітетом у Кракові (голова - В.Кубійович). 19.5.1940 українській громаді повернули 



православний собор у Холмі, відновила діяльність УАПЦ і Холмська єпархія, висвячено на архієпископа (з 
1944 - митрополита) І.Огієнка (Іларіона). У 1942-44 на X. почало діяти польське збройне підпілля (пізніше - 
Армія Крайова), яке проводило терористичні акції проти жителів українських сіл та інтелігенції. З метою 
самозахисту українське населення на Грубешівщині організувало загони самооборони, які пізніше увійшли 
до складу Української повстанської армії. У 1943 на X. діяли радянські партизани. У липні 1944 X. зайняли 
радянські війська. У Холмі перебував польський уряд - Комітет національного визволення. У серпні 1945 
було встановлено кордон між ПНР і УРСР по колишній Керзона лінії, який залишав X. у складі Польщі. 
3.9.1944 між урядом УРСР і Комітетом національного визволення у Любліні підписана угода про добровільне 
переселення українців з ПНР в Україну, поляків - з УРСР до Польщі. Протягом жовтня 1944-серпня 1946 з X. 
і Підляшшя в УРСР переселилося бл. 193 тис. чол. Невелика кількість українців (бл. ЗО тис. чол.), що 
залишилася на пд-сх. Грубешівщині та у повітах Біла Підляска і Володава, в 1947 була .насильно 
депортована в ново-створені на колишніх німецьких землях воєводства - Вроцлавське, Гданське, 
Ольштинське, Познанське і Щецінське (див. “Вісла” операція). У 1960 роках бл. 12 тис. переселенців з X. 
повернулися на рідну землю. Церковне і культурне життя незначної кількості українців у X. зосереджене в 
окремих церквах Польської православної автокефальної церкви. 

М. Пелещишин (Львів). 

ХОЛОДНИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ (18.12.1876-7.6.1930)-визначний український маляр, громадський і 
педагогічний діяч, учений-хімік. Н. у Переяславі Полтавської губ. Закінчив четверту Київську гімназію (1894) 
та природничий відділ фізико-математичного ф-ту Київського ун-ту (1898). Мистецьку освіту здобув у 
Київській рисувальній школі М.Мурашка. Працював викладачем у приватних київських гімназіях, проводив 
хімічні аналізи у лабораторіях проф. М.Бунге. У 1899-1917 працював асистентом, викладачем і професором 
на кафедрі фізики Київського політехнічного ін-ту. У 1906-17-директор комерційної школи першого 
Товариства вчителів Києва. 

Був одним із організаторів та діяльним членом Київського товариства “Просвіта”. Працював у природничо-
технічній секції Київського наукового товариства і був одним із редакторів збірників секції. Належав до ТУП. 
На Всеукраїнському національному конгресі X. обрали членом УЦР від просвітницьких організацій Києва. 
Входив до складу Малої Ради від УПСФ. У березні 1917 був серед організаторів Товариства шкільної освіти і 
Всеукраїнської учительської спілки. У період УНР доби УЦР та Директорії УНР - товариш генерального 
секретаря (міністра) народної освіти. Після еміграції уряду УНР X. опинився в польському таборі для 
інтернованих осіб у Тарнові. У 1921 переїхав до Львова, де став сгівзасновником Гуртка діячів українського 
мистецтва й учасником його виставок. Своїми малярськими роботами львівського періоду зажив світового 
визнання (ікони 1 вітражі Успенської церкви, іконостас і фрески Духовної семінарії у Львові, ікони в церквах 
сіл Раделичі, Холоїв, Боршевичі, Зубрець, вітражі церкви в Мразниці). Автор художніх полотен “Дівчина і 
пава”, “Івасик і відьма”, “Вітер”, “Катерина”, “Похмурий день”, “Виїзд із замку”, “Похід князя Ігоря на половців”, 
“Ой у полі жито”, портретів В.Самійленка, А.Ніковського, Ю.Романчука, о.Й.Сліпого, Д.Вітовського, 
М.Безручка, Ю.Тютюнника та ін. Як хімік, здійснював пошуки технічних засобів вдосконалення малярської 
техніки. Помер у Варшаві. 

В. Верстюк, Т. Осташко (Київ). 

ХОЛОДНИЙ ЯР - урочище в лісі неподалік м. Чигирина (тепер Черкаська обл.). У 1730-40 X.Я. став одним з 
місць, де створювались гайдамацькі загони для збройної боротьби за національне визволення України. У ці 
роки в Х.Я. організували свої військові табори гайдамацькі загони під проводом М.Гриви, І.Жили, Г.Голого. 
Восени 1767 запорозький козак М.Залізняк зібрав у Х.Я. загін повстанців. Навесні 1768 гайдамаки на чолі з 
М.Залізняком, вирушивши з Х.Я., розпочали у Правобережній Україні велике національно-визвольне 
повстання - Коліївщину. Під час українських національно-визвольних змагань у 1917-21 X.Я. став центром 
антибільшовицького повстанського руху. Українські повстанці діяли в р-ні Черкас, Чигирина, Знам'янки. У 
1920-22 у Х.Я. діяли повстанські загони отаманів Загороднього, Петренка, Хмари, Ламайярмо, Нагірного, 
Деркача та ін. Один із найбільших повстанських загонів, який базувався на околицях Х.Я., очолював учитель 
з с. Мельники В.Чучупака. Під час білогвардійської окупації в околицях Х.Я. діяли повстанці, які активно 
боролися з денікінцями. На Чигиринщині була створена “Чигиринська республіка” на чолі з отаманом 
Коцуром.У 1941-43 у Х.Я. перебував радянський партизанський загін під командуванням П.Дубового. 

ХОЛОПИ - 1) У Київській державі та пізніше (до 18 ст.) в Московському царстві категорія залежного 
населення, яка за своїм правовим становищем була близькою до рабів. У 11-12 ст. термін “холопи” 
вживався для означення різних категорій залежних людей, особливо рабів. X. ставали внаслідок полону, 
одруження з холопом чи холопкою, самопродажу, продажу за борги і народження від невільних батьків. 
Згідно із законом, X. не мали жодних юридичних прав. Господар міг необмежено розпоряджатись X.: 
продати, вбити, віддати за борги, подарувати. За часів Київської Русі з X. складалася челядь. Частина X. 
використовувалась на військовій та адміністративній службі, займалась землеробством і ремеслом. У 15-16 
ст. X. поступово почали перетворюватись на кріпаків. У 1722-24 після запровадження в Російській імперії 
подушного податку X. стали складовою частиною всієї маси кріпосних селян. 2) У Речі Посполитій X. (хлопи) 
- загальна назва залежного селянства. 

ХОМЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (25.3.1867 - р. см. невід.) - військовий діяч Гетьманату, віце-
адмірал. У 1887 закінчив Морський корпус. Служив на Далекому Сході старшим офіцером крейсерів “Новик” 



і “Азия”. Брав участь у російсько-японській війні 1904-05. Після війни командував крейсером “Абрек”, 
учбовим судном “Ринда”. З 1911- комендант Кронштадтського порту, контр-адмірал (1912). У роки Першої 
світової війни 1914-18 - командир транспортної флотилії Чорноморського флоту (1915). На службі в 
українському військово-морському флоті з 1918. За Гетьманату X. очолював демобілізаційну комісію 
Чорноморського флоту. У 1919-20 служив у Червоній армії. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ХОМИШИН ГРИГОРІЙ (25.3.1867 -24.12.1947) - єпископ Української греко-католицької церкви. Н. ус. 
Гадинківці Гусятинського повіту в Галичині. Богословську освіту здобув у Львові та Відні. Доктор теології 
(1899). У листопаді 1893 висвячений у сан священика. Протягом 1902-04 був ректором Львівської духовної 
семінарії. З 1904 - станіславський єпископ. У 1907 заснував духовну семінарію у Станіславі. Сприяв 
діяльності релігійних організацій, протегував Українській католицькій народній партії. Започаткував видання 
квартальника для священиків “Добрий пастир” (1931-39). Мав вплив на видання газети “Нова зоря”, органу 
УКНП. Створив мережу читалень “Скала”. Значної уваги надавав налагодженню харитативної діяльності. З 
цією метою створив кооперативну організацію “Священича самопоміч”, “Дієцезіальний фонд”, “Товариство 
Івана Милостивого”. У міжвоєнний період X. відстоював політику “нормалізації” стосунків українців з 
польською державою, за умови надання українським землям автономного статусу. Згодом, з огляду на 
політику польського уряду, відмовився від своїх поглядів. У церковному житті X. дотримувався 
пролатинського спрямування. У 1916 здійснив невдалу спробу запровадити григоріанський календар, а в 
1921 -обов'язковий целібат для греко-католицького духовенства своєї єпархії. У 1946 заарештований 
радянськими каральними органами і засуджений до 10 років примусових робіт за “антинародну діяльність”. 
Помер у Київській тюрмі. 

Р. Шуст (Львів). 

ХОРВАТ ІВАН САМІЙЛОВИЧ (р. н. невід.-п. 1780) - генерал-лейтенант російської служби. Походив із 
сербських дворян. У серед. 18 ст. під його проводом відбувалося переселення сербів з Австрії на південь 
України. У 1751 X. прибув до Києва з першою групою емігрантів (218 чол.), для поселення яким було надано 
землі у межиріччі Дніпра і Синюхи (територія сучасн. Кіровоградської обл.). У 1752 призначений правителем 
Нової Сербії та командиром Новосербського корпусу, до складу якого входили гусарський і піхотний полки (у 
гусарському полку його родині надали право спадкового полковництва). Приєднав до Нової Сербії значну 
частину земель Запорожжя. Неодноразово звинувачувався у зловживанні владою (розкраданні державних 
коштів і земель) і знущанні над поселенцями, за що в 1763 позбавлений усіх чинів і засуджений на довічне 
заслання до Вологди. У 1770-х роках, завдяки клопотанню генерала П.Текелія, повернувся у Єлиса-
ветградську провінцію, де і помер. 

О. Посунько (Дніпропетровськ). 

ХОРТИЦЯ (колишня - Велика Хортиця) -острів на Дніпрі. Входить у міську смугу м. Запоріжжя. Довжина - 12 
км, ширина -2,5 км. Загальна площа - близько 2650 га. Вперше згадується у праці Константина VII 
Багрянородного “Про управління імперією” (серед. 10 ст.) під назвою о. Святого Григорія. За часів Київської 
Русі острів був важливим торговельним пунктом. Сюди звозили хліб, рибу, мед, а з Константинополя і 
грецьких колоній - різні цінні товари. В Іпатіївському літописі 1103 X. згадується як місце, де збирались руські 
дружини перед походом на половців. На північ від X. біля дніпровського порога Вільного знаходився о. Мала 
X. Бл. 1552 на Малій X. Д.Вишневецький заснував першу Запорозьку Січ. У січні 1557 на Хортицьку Січ 
напала татарська орда, але змушена була відступити. Влітку 1557 об'єднане турецько-татарське військо 
зруйнувало козацькі укріплення на острові Мала Хортиця. В 1596-1648 на X. перебувала залога реєстрових 
козаків. У 1648 Б.Хмельницький розгромив на острові польський військовий загін. До 1775 X. входила до 
складу володінь Запорозької Січі. У 1735-39 під час російсько-турецької війни на острові збудовано 
укріплення, залишки яких збереглися до наших днів. 18.9.1965 X. перетворено на історико-культурний 
заповідник. Тут розташований Музей історії запорозького козацтва. 

О. Кривоший (Запоріжжя). 

ХОРТІ МІКЛОШ (Горті; 18.6.1868 -9.2.1957) - угорський державний діяч. Н. у м. Кендереші (Угорщина). З 14 
років навчався у Віденській морській академії, після її закінчення розпочав кар'єру морського офіцера. У 
1909-14 - морський ад'ютант цісаря Франца-Йосифа 1. Під час Першої світової війни 1914-18 брав участь у 
бойових діях, проявив себе здібним командиром. 14.5.1917 командував австро-угорським флотом у битві 
при Отранто. З травня 1917- адмірал. З січня 1918- головнокомандувач австро-угорського флоту. Після 
встановлення в Угорщині комуністичної диктатури Бели Куна у травні 1919 X. у м. Шегеді створив 
альтернативний уряд та організував за підтримки Франції Національну армію. У серед, листопада 1919 
війська X. здобули Будапешт. У січні 1920 обраний членом угорського парламенту, який 1.1. проголосив 
Угорщину монархією. X. призначено регентом з фактично необмеженою владою при королі Карлу. 
Встановлена в Угорщині диктатура X. була однією з перших фашистських диктатур у Європі, хоча й мала 
свої особливості (на відміну від інших фашистських диктаторів, X. опирався, в першу чергу, не на середній 
клас, а на великих землевласників). У 1 920-30 роках зовнішньополітичний курс X. був спрямований на 
зближення з Італією та Німеччиною. 15.3.1939 за наказом X. угорські війська окупували Карпатську Україну 1 
встановили там жорстокий терористичний режим. З наближенням радянських військ до Будапешта 



16.10.1944 X. виїхав до Берліна. 4.5.1945 у Тіролі здався американським військам. Союзницьке 
командування не розглядало X. як військового злочинця і дозволило йому оселитися у Західній Європі. На 
запрошення португальського диктатора А.Салазара X. з родиною оселився у м. Ешторілі (Португалія). У 
1956 вийшли друком його мемуари. Помер і похований в м. Ешторілі. 

К. Бондаренко (Львів). 

ХОРУНЖИЙ (від хоругва - прапор) - 1) У середньовічній Польщі спочатку прапороносець, який охороняв 
військовий стяг (хоругву), пізніше - особа, яка очолювала військовий підрозділ (див. Корогва). З 14 ст. посада 
і чин при польському королівському дворі -великий коронний і надвірний X. З 15 ст. у Польщі 1 Литві - 
посадова особа, яка очолювала шляхетське ополчення кожного воєводства. 2) В Україні у 17-" 8 ст. - 
генеральний X. - член генеральної старшини, який відав військовими справами і в урочистих випадках 
тримав хоругву (див. Генеральний хорунжий). У кожному полку і сотні були полкові й 

сотенні X. Відав стройовою частиною, носив і охороняв полкову хоругву або курінний значок - невеликий 
прапор. Входив до складу паланкової та курінної старшини. 3) У роки українських національно-визвольних 
змагань 1917-21 - військове звання в Армії УНР, що відповідало підпоручнику. 

О. Кривоший (Запоріжжя). 

ХОТИНСЬКА ВІЙНА 1620-21 - війна Османської імперії проти Польщі. Воєнні дії розпочала Туреччина з 
метою загарбання польських і українських земель. У Цецорській битві 1620 польські війська були вщент 
розгромлені турецькою армією. Під час битви загинув коронний гетьман С.Жолкевський , частина польських 
воєначальників потрапила у полон. Навесні 1621 султан Осман ІІ, зібравши понад 150-тисячну армію з 60 
гарматами і 4 бойовими слонами, рушив на Молдову. До турецького війська приєдналася 60-тисячна 
кримська орда. Опинившись у катастрофічному становищі, польський уряд звернувся до українських козаків 
із закликом узяти участь у війні проти Туреччини, обіцяючи їм розширити права і привілеї. Польський сейм 
ухвалив козацький реєстр у 20 тис. чол. з платнею 100 тис. злотих на рік. Розуміючи, яку небезпеку 
становить турецько-татарська агресія не лише для польських земель, але і для України та всієї Європи, 
козаки вирішили прийняти пропозицію сейму про спільну боротьбу проти турків. 15-17.6.1621 в урочищі Суха 
Діброва на Черкащині відбулася козацька рада, що висловилася за негайний виступ козацького війська у 
похід. Рада також прийняла рішення вислати до Варшави делегацію на чолі з П.Сагайдачним та єпископом 
Й.Курцевичем-Коріятовичем, яка мала добитися від польського уряду відновлення вищої православної 
ієрархії в Україні. У той же час козацьке військо (41 тис. чол.) на чолі з гетьманом Я.Бородавкою вирушило у 
Молдову назустріч турецько-татарській армії. Коронна армія, яка налічувала ЗО тис. чол. під командуванням 
литовського гетьмана К.Хоткевича, розташувалася навпроти Хотина. Незабаром туди з боями підійшли 
козаки. Після усунення з гетьманства Я.Бородавки, настроєного вороже до поляків, і обрання гетьманом 
П.Сагайдачного українське військо 24.8(1.9) з'єдналося з польською армією під Хотином. Ще з 23.9.1621 
турецько-татарські частини повели запеклі атаки на козацький табір. Втрати противника в цих боях 
становили 20 тис. чол. Відбивши один із штурмів, козаки перейши у контрнаступ і, увірвавшись до табору 
ворога, знищили майже всі гармати. 18(28).9 турецько-татарські підрозділи розпочали генеральний наступ 
на позиції українсько-польських військ, проте фланговими ударами козацьких полків були зупинені. 
Втративши бл. 80 тис. чол. і не досягнувши жодного успіху, турецьке командування змушене піти на 
переговори та укладення мирного договору. Хотинська битва, що тривала до 23.9(3.10), завершилась 
перемогою об'єднаної українсько-польської армії. 23-25.9(3-5.10).1621 між Туреччиною і Річчю Посполитою 
укладено Хотинський мир 1621. Вирішальну роль у воєнній поразці Туреччини у X.в. відіграло українське 
козацьке військо. Героїчна боротьба українських козаків розвіяла міф про непереможність турецької армії, 
ліквідувала небезпеку іноземного поневолення українського та польського народів і зупинила експансію 
Османської імперії у Європу. 

І. Підкова (Львів). 

ХОТИНСЬКИЙ МИР 1621 - мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, який завершив 
Хотинську війну 1620-21. Укладений 9.10.1621. За умовами X.м. припинялася польсько-турецька війна і 
встановлювався кордон по р. Дністер. Кримське ханство і Туреччина зобов'язувались не нападати на 
українські та польські землі. В свою чергу, Польща за X.м. віддавала васалу турецького султана - 
Молдовському князівству Хотин і зобов'язувалася заборонити козакам судноплавство по Дніпру й не 
допускати походів запорожців на кримські й турецькі володіння. Умови X.м. викликали невдоволення серед 
українського козацтва і спричинили наростання нової хвилі національно-визвольної боротьби в Україні. 

ХОТИНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1919 - національно-визвольне повстання населення Хотинського повіту в 
Бессарабії проти румунських окупантів. 13.1.1918 румунські війська під командуванням ген. Бручану, 
незважаючи на активний опір українського населення та офіційний протест міністра закордонних справ УНР 
Д.Дорошенка, окупували Бессарабію. Почалися масові арешти та розстріли українських громадських і 
політичних діячів, репресії щодо місцевого українського населення. 23.1.1919 у Хотинському повіті 
вибухнуло антирумунське повстання. Повстанці здобули Хотин і за три дні визволили територію всього 
повіту. Для керівництва повстанням була створена Хотинська Директорія, до складу якої увійшло 5 чоловік 
(голова - М.Лискун, секретар - Л.Токан). Під час X.п. створено три повстанських полки: Рукшинський, 
Анадольський, Данковецький. Директорія УНР через свого представника І.Маєвського допомогла 



повстанцям зброєю та військовим спорядженням, проте критичне становище на українсько-більшовицькому 
фронті не дозволило уряду УНР надати військову допомогу Хотинській Директорії. У січні 1919 румунське 
командування, підтягнувши значні сили, розпочало наступ проти українських повстанців. 1.2.1919 після 
запеклих боїв румунські підрозділи захопили Хотин. Бл. 4 тис. повстанців разом з 50 тис. біженців під 
натиском переважаючих сил ворога змушені були відступити за річку Дністер на Поділля. Румунські каральні 
загони жорстоко розправилися з українським населенням Хотинщини. Спалено десятки сіл (Рукшин, 
Недобоївці, Ширівці, Ставчани, Керстенці та ін.). Понад 15 тис. селян розстріляно або замордовано. 

І. Крецул (Львів). 

ХОТКЕВИЧ ГНАТ МАРТИНОВИЧ [(псевд. -Гнат Галайда, Георгій Хвилинський та ін.; 19(31).12.1877 - 
8.10.1938] - український письменник, мистецтвознавець, музикант, актор, режисер, діяч національного руху. 
Н. у Харкові. У 1900 закінчив Харківський технологічний ін-т, інженер-технолог. Під час навчання брав участь 
у заходах Української студентської громади, студентських виступах у 1899, за що був тимчасово виключений 
з ін-ту. В наступні роки був одним із лідерів українського культурного руху в Харкові, проводив нелегальну 
роботу. Відіграв визначну роль у відродженні кобзарського мистецтва. У 1902 організував виступ кобзарів і 
лірників на 12 археологічному з'їзді в Харкові. Був засновником і керівником аматорських українських театрів 
на Харківщині: селянських у Дергачах (1895), Печенігах (1900) та першого робітничого в Харкові (1901). На 
поч. 20 ст. разом з Д.Антоновичем, Б.Камінським, О.Катренком створив у Харкові видавничу спілку під 
колективним псевдонімом “Вс. І.Гуртом”, яка випустила 14 творів Т.Шевченка, І.Франка та ін. Заснував і 
очолив видавничу українську комісію при Харківському товаристві грамотності. Літературну діяльність 
розпочав в 1897 (оп. “Грузинка” у львівському ж-лі “Зоря”). У 1902 у Харкові вийшла перша збірка творів X. 
під назвою “Поезії в прозі”. Згодом багато друкувався в українських літературних альманахах і часописах 
(“Літературно-науковий вісник”, “Рідний край”, “Рада”, “Село” та ін.). Твір X. “Дума про похід ситого князя 
Оболенського на голодних селян” - гостра політична сатира на тогочасну харківську владу поширювалася в 
нелегальних виданнях Революційної української партії. Підчас російської революції 1905-07 X. став 
організатором і головою Центрального організаційного (страйкового) комітету Харківсько-Миколаївської 
залізниці, обраний делегатом Всеросійського з'їзду залізничників. Під час грудневого повстання 1905 
перебував у Москві, після придушення якого в січні 1906 змушений емігрувати до Галичини. В с. Красноїлові 
(тепер Івано-Франківської обл.) організував Гуцульський театр, з яким багато гастролював по Галичині, 
Буковині та Польщі. У 1912 повернувся у Наддніпрянську Україну. Був заарештований у справі 
“Люботинської республіки” 1905, згодом звільнений “за недоведеністю злочину”. В 1913 редагував журнал 
“Вісник культури і життя”. У роки Першої світової війни очолював літературно-науковий відділ Українського 
товариства ім. Г.Квітки-Основ'яненка в Харкові. У кін. березня 1916 X. як “особливо шкідливого елемента” 
вислано за межі України: до Бєлгорода, потім - до Воронежа. У березні 1917 очолив Український 
організаційний комітет у Харкові, у квітні 1917 увійшов до складу Української губернської ради. Згодом 
відійшов від політичної діяльності. Був організатором і викладачем учительських курсів з українознавства в 
Харкові, працював в архіві. У 1920 - на поч. 1930 років викладав українську літературу в зооветтехнікумі. З 
1926 вів клас бандури в музичному інституті в Харкові. У 1927 займався організацією Державної капели 
бандуристів ім. Т.Шевченка. 23.2.1938 X. заарештований, звинувачений у шпигунстві, створенні 
контрреволюційних націоналістичних організацій. За постановою “трійки” страчений 8.10.1938 у підвалі 
харківського управління НКВС. Реабілітований 11.5.1956. 

X. належать збірки оповідань: “Життєві аналогії” (1903, 1928), “Гірські акварелі”, “Гуцульські образки” (1914, 
1915, опубліковані 1931). Спеціально для Гуцульського театру X. написав п'єси “Довбуш” (1909), 
“Гуцульський рік” (1910), “Непросте” (1911), “Антін Ревізорчук” та “Прахтикований жовнір”. Вершиною 
прозової творчості X. стала лірико-романтична повість “Кам'яна душа” (1911). X.- автор творів на історичну 
тематику: драм “О полку Ігоревім” (1926) і “Рогнідь”, роману “Берестечко” та тетралогії “Богдан 
Хмельницький” (1929). Здійснив перекладина українську мову окремих творів У.Шекспіра, Ф.Шіллера, 
Ж.Б.Мольера, В.Гюго, Калідаси та ін. Написав ряд музичних творів - “Гуцульська сюїта”, “Репертуар для 
бандури”, романси та хори на слова Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, Я.Щоголіва, П.Тичини та ін. поетів. 
Йому належать наукові розвідки та навчальні посібники в галузі історії та мистецтвознавства: “Богдан 
Хмельницький” (1909-10), “Гетьман Іван Мазепа” (1917), “Історія України для шкіл” (1918), “Кооперація в 
Галичині” (1918), “Григорій Савич Сковорода” (1920), “Народний і середньовічний театр в Галичині” (1924), 
“Театр 1848 року” (1932), “Музичні інструменти українського народу” (1930) та ін. Створив “Підручник гри на 
бандурі” (1907) та перший самовчитель (1929-30). 

С. Наумов (Харків). 

ХОТОВИЦЬКИЙ СТЕПАН (1794 -11.4.1885) - відомий український лікар. Н. у с. Красилові Подільської губ. 
(тепер місто Хмельницької обл.). У 1817 закінчив Петербурзьку медико-хірургічну академію. У 1823 захистив 
дисертацію з питань педіатрії та гінекології, фактично поклавши початок комплексному вивченню цих наук у 
Російській імперії. Протягом 1833-39 редагував “Военно-медицинский журнал”. 31832-професор кафедри 
акушерства та судової медицини Петербурзької медико-хірургічної академії. Автор ряду праць з питань 
акушерства, гінекології, педіатрії, гігієни. У 1844 видав “Лікарсько-народний порадник для духовних училищ” 
-перший посібник зі шкільної гігієни, у 1847 -підручник “Педіатрика”. Помер і похований у Петербурзі. 

А. Пономаренко (Вінниця). 



ХРИСТИЯНСЬКО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (ХДПУ) - політична партія в Україні. Заснована на 
установчому з'їзді у червні 1992. Ініціатором створення партії виступив В.Журавський. Зареєстрована 
офіційно Міністерством юстиції 23.11.1992. Власного друкованого органу не має. Нараховує близько 12 
тисяч членів. Керівництво ХДПУ обирається терміном на чотири роки - Голова, Головна Рада, Голова 
Виконавчого комітету. Голова партії обирається на з'їзді партії. Голова партії - В. Журавський. Структура 
ХДПУ складається з первинних (міських, районних, обласних) організацій. Після створення ХДПУ відразу 
стала в опозицію до уряду Л.Кравчука. Перебуває у конструктивній опозиції до Президента та Уряду 
України. Представлена 7-ма депутатами у Верховній Раді України 13-го скликання. За ідеологічною 
орієнтацією ХДПУ - правоцентристська партія. Теоретичною основою її світогляду є християнська 
філософія. Головний принцип формування ХДПУ - визнання членами партії християнського світосприйняття 
як форми самоусвідомлення та самовираження особи, всебічне сприяння поширенню віровчення і традицій 
християнства на засадах екуменізму. Християнський світогляд передбачає захист соціальних груп, 
солідарність, демократизм, неконфесійність, демократичний націоналізм. ХДПУ вдалося об'єднати у своїх 
лавах значний інтелектуальний потенціал, що дало можливість партії виступити з низкою суспільне 
важливих пропозицій. Зокрема, ХДПУ представила свій проект нової Конституції України, проекти законів 
про політичні партії, про вибори, про свободу совісті та релігійні організації, про соціальний захист дітей 
тощо. Помітною є міжнародна діяльність ХДПУ. Підтримує тісні стосунки з християнсько-демократичними 
організаціями ряду держав, е членом Християнсько-Демократичного Інтернаціоналу, входить як спостерігач 
до Європейського Демократичного Союзу. 

Під час березневих виборів 1998 до Верховної Ради України у багатомандатному загальнодержавному 
округу за партію проголосувало 1,29 % всіх виборців. 

Ю. Шведа (Львів). 

ХРИСТИЯНСЬКО-ЛІБЕРАЛЬНИЙ СОЮЗ (ХЛС) - політична партія в Україні. Ініціатива створення партії 
належить частині членів Християнсько-демократичної партії України, які не поділяли її політики. 19.3.1995 
проведено установчий з'їзд партії, яка отримала назву Християнсько-Демократичний Союз. На з'їзді, де були 
представники 13 областей України, прийнято Програму і Статут партії. В основу програмних принципів ХЛС 
закладені ідеї християнського гуманізму. Програма партії мало чим відрізняється від програми ХДПУ та 
УХДП. Головою партії обрано І.Степанюка, головою виконкому - Ю.Іванова. II з'їзд партії (1995) змінив назву 
партії з Християнсько-Демократичного Союзу на ХЛС. Програма і Статут змін не зазнали. 2.8.1995 партія 
була офіційно зареєстрована Міністерством юстиції України. 

Ю. Шведа (Львів). 

ХРИСТИЯНСЬКО-НАРОДНА ПАРТІЯ -політична партія народовецького напряму в Закарпатті. Діяла в 1924-
38. До провідних діячів ХНП належали А.Волошин, М.Бращайко, М.Долинай, К.Феделеш та ін. Друкований 
орган партії - тижневик “Свобода” (виходила в Ужгороді у 1922-38; гол.ред. А.Волошин). Завдяки підтримці 
Чехословацької народної партії і особисто о. Яна Шрамка член партії А.Волошин у 1925 став депутатом 
празького парламенту. Зумівши згуртувати лише невелику частину інтелігенції та духовенства, партія не 
змогла одержати підтримки у широких колах українського суспільства Закарпаття. Восени 1938 внаслідок 
зміни міжнародних та внутрішніх обставин партія саморозпустила-ся, підтримавши створення нової 
політичної організації закарпатських українців - Українського національного об'єднання. 

В. Тарабан (Львів). 

ХРИСТИЯНСЬКО-СУСПІЛЬНА ПАРТІЯ (Християнсько-суспільний союз) - поміркована консервативна 
галицька партія. Заснована весною 1911 у Львові. Попередником ХСП був Католицький русько-народний 
союз (КРНС), створений 14.10.1896 українськими політичними діячами на чолі з О.Барвінським за підтримки 
греко-католицької ієрархії та митрополита С.Сембратовича. З 1897 видавав щоденний часопис “Руслан”, 
згодом орган ХСП (виходив до 1914). Засновники КРНС не підтримали відхід Ю.Романчука від політики 
“нової ери” і створення в 1896 під час виборів до віденського парламенту блоку з москвофілами. Часопис 
“Руслан” звинувачував Ю.Романчука і Народну Раду у національній зраді і політичній короткозорості. З 
обраних 9 українських послів у 1897 від Галичини до Державної Ради 6 представляли КРНС (О.Барвінський, 
А.Вахнянин, І.Гро-бельській, М.Каратницький, Є.Мандичевський, В.Охримович). На першому засіданні 
парламенту вони створили Руський посольський клуб, а 1.4.1897 разом з християнськими депутатами від 
чехів, словенців, хорватів і сербів утворили “Слов'янський християнсько-національний клуб”. КРНС мав 
представництво у Галицькому крайовому сеймі. Союз стояв на позиціях легітимної опозиції до австрійської 
адміністрації і повної вірнопідданості цісарському престолу та австрійській монархії; визнавав за українцями 
право на створення в рамках австрійської імперії національного коронного краю, але також і право в 
майбутньому на побудову соборної незалежної Української держави; виступав за рівноправність української 
мови в крайовій адміністрації, судівництві, шкільництві; вимагав відкриття нових українських початкових 
середніх шкіл, гімназій; гостро критикував москвофілів, звинувачуючи їх у антинаціональній і антидержавній 
діяльності. На виборах 1907 до австрійського парламенту КРНС не здобув жодного мандата. Ослаблення 
КРНС призвело до його реорганізації 1 створення весною 1911 ХСП. За статутом ХСП - політичне 
товариство з осідком у Львові, що ставило собі за мету вводити практичні постулати християнства в 
суспільне життя на користь людини і народу. Формами діяльності ХСП були різноманітні збори, сходини, 
петиції, звернення, участь у виборах, підтримка християнської преси. До ХСП могли належати тільки 



повнолітні чоловіки католицького віровизнання. Управа ХСП була зосереджена в руках обраної старшини з 9 
чоловік. Першим головою партії обрано О.Барвінського. У рамках ХСП діяли секції, створені за 
професійними, становими та ін. інтересами. До складу партії входили селяни, робітники, але більшість 
складала інтелігенція (вчителі, священики). ХСП мала свої осередки в ряді міст Галичини. ХСП була 
малочисельною організацією і значної ролі в політичному житті Галичини не відігравала. За релігійний 
характер, консерватизм і стосунки з польськими політичними колами ХСП часто критикували інші українські 
партії, особливо радикали. Партія виступала за проведення змін у політичному, суспільному, культурному і 
економічному житті шляхом реформ. Закликала українські політичні об'єднання підтримувати австрійську 
монархію як гарант всестороннього національного розвитку українців. У зверненнях до польських політичних 
організацій закликала не підтримувати антиукраїнські сили, зокрема москвофілів та наголошувала на тому, 
що антиукраїнська політика деяких польських партій і діячів шкідлива насамперед для польської справи. 
Вимагала заборонити діяльність москвофільських організацій в Галичині. Партія відстоювала права 
української мови в краю, вимагала від австрійської адміністрації відкриття українського університету у Львові 
та нових шкіл. ХСП опікувалася сім'ями померлих священиків і молодими сільськими парохами. Серед 
провідних членів ХСП були О.Барвінський, К.Студинський, Д.Лопатинський, О.Маковей, Й.Романович, о. 
Ю.Дзерович, Я.Гординський, І.Кокорудз, Р.Ковальов та ін. На поч. Першої світовоюї війни 1914-18 ХСП 
відійшла від активної політичної роботи. Відновила діяльність у період існування Західно-Української 
Народної Республіки. У 1921-23 входила до Міжпартійної Ради. У серед. 1920 років вплив ХСП на суспільно-
політичне життя Галичини значно зменшився і партія саморозпустилася. Частина її членів на поч. 1930-х 
років увійшла в Українське народно-демократичне об'єднання, а частина створила в 1930 лояльну щодо 
польської влади Українську католицьку народну партію під патронатом єпископа Станіславського 

Г.Хомишина. Т. Антошввський (Львів). 

ХРИСТОВИЙ ЛЕОНТІЙ (бл. 1896 - березень 1922) - отаман повстанського загону на Полтавщині. Н. у с. 
Лютеньках (тепер Гадяцького р-ну Полтавської обл.) у селянській сім'ї, Брав участь у Першій світовій війні, 
був офіцером російської армії. З листопада 1918 перебував на службі в Армії УНР. Після окупації 
Полтавщини більшовицькими військами з грудня 1918 перебував у підпіллі. У 1919-20 жив у Києві, 
підтримував контакти з українськими підпільними патріотичними організаціями, брав участь у розробці 
планів повстанської боротьби проти більшовицької влади. Влітку 1920 X. очолив повстанський загін, який 
діяв у р-ні Гадяча, Зінькова, Миргорода. 20-22.7.1920 загін X. спільно з повстанцями отаманів Масюти і 
Мандика чинили героїчний опір частинам 14-ї більшовицької армії поблизу с. Лютеньки, але змушені були 
відступити. Після відходу повстанських загонів село було спалене, а більшість жителів розстріляно. X. 
загинув у бою з чекістами в березні 1922 у с. Загрунівці (тепер Полтавська обл.). 

І. Підкова (Львів). 

ХРИСТЮК ПАВЛО ОНИКІЙОВИЧ (1880 -28.9.1941)- український громадсько-політичний діяч, публіцист. Н. у 
станиці Єлизаветградській Краснодарського краю (тепер Росія) у родині кубанського козака. Навчався у 
Київському політехнічному ін-ті. Друкувався у газетах “Рада”, “Боротьба”, “Трудова громада”. В період 
Української революції брав активну участь у громадсько-політичному житті України. В квітні 1917 разом з 
М.Ковалевським, М.Шрагом, М.Шаповалом виступив ініціатором створення Української партії соціалістів-
революціонерів, входив до складу ЦК партії. З квітня 1917 редагував (спільно з М.Ковалевським) 
позапартійну газету “Народна воля”. Організовував партійну роботу серед селянства, що дало можливість 
партії очолити професійну організацію українського селянства - “Селянську спілку”. На поч. червня 1917 
обраний членом ЦК “Селянської спілки”. Брав участь у роботі Української Центральної Ради та Малої Ради. 
У червні 1917 увійшов до складу першого Генерального Секретаріату УЦР-УНР, де обіймав посаду 
генерального писаря. З січня 1918 X.-міністр внутрішніх справ, з кін. лютого 1918-державний секретар УНР. 
Виступив одним із співавторів земельного закону Центральної Ради. Після розколу УПСР на черговому з'їзді 
в травні 1918 увійшов до т. зв. центральної течії (В.Голубович, І.Лизанівський, М.Шаповал, М.Чечель, 
Н.Григоріїв, О.Жуковський, О.Севрюк та ін.), яка наприкін. січня 1919 виділилася в окрему партію-УПСР 
(центральної течії), а в квітні 1919 повернулася до старої назви - УПСР. Брав участь у виданні друкованого 
органу партії - газети “Трудова громада”. У період Директорії УНР X. обіймав посаду товариша міністра 
внутрішніх справ в уряді Іс.Мазепи. 31919 перебував в еміграції в Австрії. Жив у Відні, де увійшов до 
закордонної делегації УПСР, яку очолював М.Грушевський. У 1920-22 працював співредактором журналу 
“Борітеся-поборете!”, входив до Спілки українських письменників і журналістів. В еміграції підготував і видав 
4-томну працю “Замітки і матеріали до історії Української революції 1917-1920 рр.” (1922). У 1923 
повернувся в Україну. З весни 1923 працював інспектором Українського банку. В 1925-28 - член правління 
Державного видавництва України. У 1928-31 працював у народному комісаріаті фінансів (зі 930 - заст. 
керівника сектора економічного планування). У 1928 став одним з ініціаторів створення у Харкові 
Українського товариства робітників науки і техніки для сприяння соціалістичному будівництву, керував у 
ньому культурно-освітньою секцією. 31931 науковий співробітник в Інституті літератури ім. Т.Шевченка. У 
березні 1931 X. заарештовано і звинувачено у приналежності до “контрреволюційної організації” - 
“Український національний центр”. 7.2.1931 постановою колегії ОДПУ СРСР засуджений до 5 років 
позбавлення волі, а в 1935 засланий на Північ. Після короткого перебування на волі у листопаді 1936 знову 
заарештований і у вересні 1937 засуджений до 8 років позбавлення волі. Помер 28.9.1941 у “Севвостлаге” 
Архангельської обл. (Росія). X. - автор численних наукових розвідок (“1905 рік на Україні”, 1925: “Селянські 



виступи та війна”, 1928; “Письменницька творчість Винниченка”, 1928), дослідницьких статей про творчість 
Г.Квітки-Основ'яненка, С.Єфремова, Ю.Смолича та ін. 

Я. Малик (Львів). 

ХРОНІКА БИХОВЦЯ - найширший з білорусько-литовських літописів. Названий за прізвищем власника - 
поміщика О.Биховця. Єдиний список цієї пам'ятки зник невдовзі після її публікації Т.Нарбутом у 1846. 
Тривалий час X.Б. вважалася фальсифікатом. Сьогодні її автентичність не викликає сумнівів у фахівців. 
Хроніка не має початку й кінцівки, а опис подій у хроніці закінчується 1506. Укладена в першій третині 16 ст. 
Містить цінні відомості з історії України. 

О. Русина (Київ). 

“ХРОНІКА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. Т.ШЕВЧЕНКА” - друковане видання Наукового товариства ім. 
Т.Шевченка. Видавалася на зразок наукових бюлетенів академій наук європейських країн. Окремі 
повідомлення про діяльність товариства публікувалися також у відповідних рубриках “Записок НТШ”. За 
період 1900-14 з'явилося 59 випусків “Хроніки” (українською та німецькою мовами). У чотирьох щорічних 
номерах друкувалася інформація про наукові заходи і адміністративні справи товариства, подавався перелік 
звичайних членів НТШ, короткі біографії дійсних членів НТШ, огляд нових надходжень до бібліотеки тощо. 
До 1939 видано 74 номери. Тільки у 1949 вийшов черговий 75-й номер “Хроніки”, який підготувало 
відновлене в еміграції НТШ. Наступні випуски висвітлювали діяльність НТШ у 1950-60 роках уже в нових 
умовах -за наявності окремих осередків НТШ у США, Канаді, Австралії та Європі. Після відновлення 
діяльності НТШ у Львові (жовтень 1989) протягом 1993-96 вийшло 82-85 номерів “Хроніки НТШ”. 

Т. Романюк (Львів). 

ХРУЩОВ МИКИТА СЕРГІЙОВИЧ (5(17).4.1894-11.9.1971)- відомий партійний і державний діяч СРСР, 
генеральний секретар ЦК КПРС (1953-64). Н. у с. Калинівці Курської губ. (тепер Дмитрівського р-ну Курської 
обл., Російська Федерація) у селянській сім'ї. У 1908 сім'я переїхала у Донбас, де оселилася неподалік від 
Юзівки (тепер Донецьк). У 1908 X. почав працювати слюсарем на заводі, потім - на шахтах Донбасу. У 1912-
16 брав участь у робітничих страйках. У 1917-голова місцевої ради робітничих депутатів. У 1918 вступив у 
більшовицьку партію. У 1918-20 брав участь у громадянській війні. Протягом 1922-25 навчався на робітфаці 
Юзівського гірничого технікуму, 1929-30-у Московській промисловій академії. У 1920-28 - на партійній роботі 
в Донбасі, у 1928-29 - у Харкові та Києві. З 1931 - партійний функціонер у Москві. З 1935 - перший секретар 
Московського міського та обласного комітетів ВКП(6). З січня 1938 (з перервами у квітні-листопаді 1947) до 
грудня 1949 - перший секретар ЦК Компартії України. Під час німецько-радянської війни 1941-45 - член 
військових рад Південно-Західного напрямку, Південно-Західного, Сталінградського, Південного, 
Воронезького, 1-го Українського фронтів. У 1943 X. було присвоєно звання генерал-лейтенанта. З лютого 
1944 - Голова Раднаркому (згодом - Ради Міністрів) України, а в грудні 1944 - перший секретар ЦК КП(б) 
України. З грудня по березень 1949 - секретар ЦК і перший секретар Московського обласного комітету 
партії. З березня 1953 - секретар, з вересня 1953 до жовтня 1964 - перший секретар ЦК КПРС, одночасно в 
1958-64 - Голова Ради Міністрів СРСР. З 1934 -член ЦК ВКП(6), 1938-39 - кандидат у члени Політбюро, з 
1939 до 1952 - член Політбюро, з 1952 до 1964-член Президії ЦК КПРС. 

Історична роль X. е дуже суперечливою. Сучасники відзначали прагнення X. вирішувати масштабні 
проблеми, його бурхливу енергію, настирливість, яка межувала з грубістю. З іменем X. пов'язані 
широкомасштабні кампанії освоєння цілинних земель та повсюдного запровадження кукурудзи як “цариці 
полів”; “промивання мізків” радянській інтелігенції; продовольча криза поч. 1960 років; третя програма 
Комуністичної партії (прийнята у 1961 на 22 з'їзді КПРС), що поставила завдання побудови комунізму за 20 
років; Карибська криза (жовтень 1962), яка ледве не призвела до початку атомної війни. Проведена за X. 
реформа шкільної освіти (1958) відкрила двері для прискореної русифікації неросійських республік, у першу 
чергу - Української РСР Найбільшою заслугою X. були викриття культу особи Сталіна, що дало можливість 
реабілітувати сотні тисяч колишніх жертв тоталітарного режиму в СРСР (реабілітація не поширювалась, 
однак, на засуджених за антирадянську і націоналістичну діяльність), та відносна лібералізація радянської 
системи у другій пол. 1950 - першій пол. 60-х років (т. зв. “відлига”). За ініціативою X. почалося скорочення 
озброєнь, відбувся перехід на п'ятиденний робочий тиждень, збільшилися масштаби виробництва легкої 
промисловості та житлового будівництва. X. пробував реформувати радянську адміністративну систему 
шляхом ліквідації галузевих міністерств й заміни їх територіальними органами управління (раднаргоспами, 
1957) і введенням принципу ротації (регулярної заміни) партійного та державного керівництва. Усі реформи 
X. зазнали невдачі, що наочно продемонструвало принципову неможливість реформування радянської 
системи. 

Значна частина життя X. була безпосередньо пов'язана з Україною. Стрімка партійна кар'єра X. у 1920-30-х 
роках була можлива завдяки підтримці Л.Кагановича і Й.Сталіна, які довіряли йому як виконавцю лінії 
Компартії в Україні та Москві. X. відповідальний за репресії та чистки 1930-40 років в Україні, зокрема за 
каральні дії спецпідрозділів МВС-МДБ проти цивільного населення західноукраїнських земель під час 
боротьби з формуваннями ОУН-УПА. Разом з тим під час голоду 1946—47 в Україні X. доповідав Й.Сталіну 
про неможливість виконання планових поставок зерна з України та просив допомоги з державних запасів. За 
це був усунутий з березня по грудень 1947 з поста першого секретаря ЦК КП(б)У і замінений Л.Кагановичем 



(за ін. версією, усунення X. було пов'язане з його невдачами у придушенні повстанського руху в Західній 
Україні). Піднесення X. після смерті Сталіна та його перемога у боротьбі з колишніми соратниками 
(Л.Берією, Г.Жуковим, Л.Кагановичем, В.Молотовим та ін.) стали можливими завдяки підтримці української 
партійної та державної еліти, з якою X. єднали старі зв'язки. Це, в свою чергу, призвело до появи вихідців з 
українського істеблішменту на всесоюзній арені в період перебування X. у Кремлі. Одночасно критика X. 
українського керівництва спричинила виникнення опозиції у середовищі вищих партійних і державних 
функціонерів (М.Підзорний, Ю.Шелестта ін.), які відіграли важливу роль в усуненні X. та приходу до влади 
Л.Брежнєва. Помер у Москві. Похований на Новодівочому кладовищі. 

М. Рожик (Львів). 

ЦЦЦЦ    
ЦАМБЛАК ГРИГОРІЙ (Саблак, Самвлак, Цамвлак; світське ім'я - Гавриїл; н. бл. 1364 -п. 1419, за ін. дан. - 
1420, після 1450)-церковний і освітній діяч, митрополит Київський (з 1415). Н. у Тирново (Болгарія). Походив 
з болгарського аристократичного роду. Був учнем болгарського просвітителя Є.Тирновського. З 1389 
перебував на Афоні, пізніше - у Пантократоровському монастирі у Константинополі. У 1401-09 обіймав 
церковні (пресвітер та ігумен монастиря) посади у Молдові та Сербії, займався проповідницькою і 
літературною діяльністю. У 1409 виїхав до Києва. Здобув прихильність великого князя литовського Вітовта. 
За його підтримки в листопаді 1415 у Новогрудці на соборі руських єпископів (були присутні також бояри і 
князі) Ц. без згоди Константинопольського Патріарха обраний Київським митрополитом. У 1416 позбавлений 
ієрейського сану і відлучений від церкви Константинопольським Патріархом Матфеем. У 1416 після 
зруйнування Києва кримськими татарами хана Едигея Ц. переніс кафедру до Вільно. У 1418 у Констанці 
(Румунія) як представник великого князя литовського зустрічався з Папою Римським Мартіном V. 
Відстоюючи православну віру, виступав за продовження діалогу між православною й католицькою 
церквами. Під тиском Константинополя змушений покинути митрополичу кафедру і виїхати до Молдови, де і 
помер. Автор понад 50 творів та проповідей, зокрема “Слово надгробне митрополиту Кипріяну”, “Слово 
похвальне Євфимію Тирновському”, “Житіє Стефана Дечанського” та ін. 

М. Чорний (Львів). 

ЦАРСЬКИЙ КУРГАН - поховальна споруда 4 ст. до н. е. Розташований за 4 км на пн. сх. від Керчі. Курган 
(заввишки 17 м, окружність 260 м) досліджувався А.Ашиком у 1837. Під насипом виявлено квадратну 
поховальну камеру (склеп) прямокутної форми (4,37 на 4,25 м) заввишки 8,37 м. Склеп складений з 
вапнякових плит та перекритий уступчастим куполом. До поховальної камери веде дромос (коридор) 
завдовжки 36 м і заввишки 7,14 м. Стіни дромоса викладені з блоків вапняку й мають стрілчасте перекриття. 
Сама гробниця обкладена бутом. У насипі зафіксовані прошарки морської трави (камки) та буту. Гробниця 
повністю пограбована у давнину. Припускають, що в кургані був похований один із боспорських царів (звідси 
і назва кургану). Ц.к. - видатна пам'ятка античної архітектури. 

Г. Тощев (Запоріжжя). 

ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ ЛЬОНГИН (29.8.1875 -13.12.1950) - український громадсько-політичний діяч, дипломат, 
адвокат, журналіст, видавець. Син М.Цегельського. Н. у Кам'янці-Струмиловій (тепер Кам'янка-Бузька 
Львівської обл.). З 1886 навчався в Академічній гімназії^ Львові. У 1894 вступив на юридичний ф-тет 
Львівського ун-ту. З 1898 - член літературної секції наукового гуртка “Академічної громади”. Був одним з 
активних учасників українського студентського руху, організатор з'їзду українських студентів у Львові (1899), 
один з ініціаторів студентських виступів у Львівському ун-ті (1901) та селянських страйків у Галичині (1902). 
Захистив у Львівському ун-ті докторську дисертацію з міжнародного права. Деякий час займався 
адвокатською практикою, проте незабаром повністю присвятив себе політичній та журналістській діяльності. 
У 1900-02 редагував журнал “Молода Україна”. Підтримував тісні зв'язки з М.Міхновським, видав у Львові 
його брошуру “Самостійна Україна” (1900). Належав до провідних діячів Української національно-
демократичної партії, входив до її керівних органів. У 1907-08 - видавець і відповідальний редактор газети 
“Діло”, редагував газету “Свобода”, у 1915-18-“Українське слово”, відповідальний редактор “Літературно-
наукового вісника”. У 1901 вийшла з друку його брошура “Русь-Україна і Московщина-Росія”, що мала 
широкий суспільний резонанс. Член Головної управи товариства “Сокіл”, входив у Надзірну раду товариства 
“Дністер”. У 1911-18 від УНДП обирався депутатом до австрійської Державної Ради, у 1913- послом до 
Галицького сейму. У 1914-18 Ц. був членом усіх провідних українських організацій у Галичині - Головної 
української ради, Загальної української ради, Бойової управи УСС, Союзу визволення України. 18.10.1918 
увійшов до складу Української національної ради ЗУНР-ЗОУНР. З 11.11.1918 - секретар внутрішніх справ 
першої Ради державних секретарів ЗУНР. 1.12.1918 разом Д.Левицьким підписав у Фастові від імені 
Української Національної Ради ЗУНР-ЗОУНР передвступний договір з Директорією УНР про об'єднання 
ЗУНР і УНР в єдину Українську державу. У січні-лютому 1919 в уряді С.Голубовича - секретар без портфеля 
і керівник секретаріату зовнішніх справ. У складі делегації Наддністрянської України брав участь в 
урочистому проголошенні злуки ЗУНР з УНР та в роботі Трудового конгресу України. 22.1.1919 призначений 



заступником міністра зовнішніх справ Української Народної Республіки. У січні-березні 1919 здійснив ряд 
дипломатичних поїздок до Австрії, Німеччини та Чехії. У 1920-21 - представник уряду ЗУНР у США, де 
згодом залишився в еміграції. Співпрацював у газеті “Америка”, з 1943 - її редактор. Автор спогадів “Від 
легенди до правди” (1960), в яких подав свою версію підготовки та здійснення Листопадового повстання 
1918 у Львові. Помер у Філадельфії (США). О. Павлишин (Львів). 

ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО (6.11.1848 -5.4.1944) - український громадсько-політичний діяч у Галичині, греко-
католицький священик. Батько Л.Цегельського і Р.Цегельського. Н. у с. Висоцьке у Галичині. Середню \ 
освіту здобував у гімназії в Бродах та в Академічній гімназії у Львові. Вивчав право і теологію у Львівському 
ун-ті. У 1873 висвячений на диякона, з 1875 - душпастир, парох, отець-шамбелян (папський парох) і декан в 
Кам'янці-Струмиловій (тепер Кам'янка-Бузька Львівської обл.). Член-засновник товариства “Просвіта”, 
засновник її філії в Кам'янці-Струмиловій (1892). Один із засновників “Руського педагогічного товариства”. У 
1915 вивезений російськими окупаційними властями до Києва. В 1917-18-генеральний вікарій митрополита 
А.Шептицького у центральних землях України. В листопаді 1918 був одним із організаторів встановлення 
української влади в Кам'янці-Струмиловій. У кін. 1918 обраний до Української Національної Ради ЗУНР-30 
УНР 1918-19, член її військової комісії. Після відступу Української галицької армії за р. Збруч у вересні 
заарештований і на деякий час ув'язнений окупаційною польською владою. У міжвоєнний період - діяч 
Українського національно-демократичного об'єднання. У 1931 був членом-засновником Українського 
католицького союзу. Помер у Кам'янці-Струмиловій. 

О. Павлишин (Львів). 

ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ РОМАН (12.7.1882 -3.10.1956) - український вчений-фізик, педагог, громадсько-політичний 
діяч у Буковині та Галичині. Син М.Цегельського. Н. у Кам'янці-Струмиловій (тепер Кам'янка-Бузька 
Львівської обл.). У 1892-1900 навчався в Академічній гімназії у Львові, після закінчення якої вступив на 
філософський ф-тет Львівського ун-ту. З 1901-04 продовжував навчання в унтах Праги та Чернівців. У 1904-
05 працював учителем української гімназії в Тернополі. З 1905 - професор учительської семінарії в 
Чернівцях, одночасно - викладач фізики в ун-ті. У 1907 здобув ступінь доктора філософії. В 1914 
призначений доцентом фізики Віденського ун-ту. Під час російської окупації Буковини перебував на 
території Австрії, в 1917 повернувся до Чернівців. 18-19.10.1918, як делегат від Народної партії, узяв участь 
у засіданні Української Національної Ради у Львові. В кін. жовтня 1918 очолив фінансову комісію 
Українського крайового комітету Буковини (розширеної Буковинської делегації Української Національної 
Ради). Після окупації території Буковини румунськими військами на поч. 1919 переїхав у Галичину. Викладав 
у навчальних закладах Тернополя, Львова. Дійсний член HTLU, його секретар (1926-36). Був одним із 
засновників Українського католицького союзу. З 1944 до 1953 доцент, завідувач кафедри фізики Львівського 
педагогічного інституту. Весною 1953 заарештований радянськими органами та вивезений у Теміртау 
(Казахстан), де працював учителем фізики і математики. У 1954 реабілітований, повернувся до Львова, де 
продовжив викладацьку працю в педагогічному інституті. Автор численних наукових статей у галузі атомної 
фізики, науково-популярних брошур з математики, фізики, хімії. Помер у Львові. 

О. Павлишин (Львів). 

ЦЕЛЕВИЧ ВОЛОДИМИР (1890 - можливо, 1944) - відомий український політичний діяч у Галичині, юрист. 
Один з організаторів Українського національно-демократичного об'єднання. У 1925-28 і 1932-37 - 
генеральний секретар УНДО, в 1928-30 - депутат до польського сейму і заст. голови Українського 
посольського клубу. Виступив одним з ініціаторів (разом з В.Мудрим і О.Луцьким) політики “нормалізації” 
українсько-польських стосунків у Західній Україні. У 1932-35 очолював редакцію тижневика “Свобода”. У 
1935 за свою політичну діяльність заарештований, відбував ув'язнення у Бресті. Після звільнення 
продовжував брати активну участь в українському національному русі. В 1935 знову обраний депутатом до 
польського сейму. Після встановлення радянської влади у Галичині був заарештований і ув'язнений. 
Подальша його доля невідома. 

ЦЕЛЕВИЧ ЮЛІАН (23.3.1843-24.12.1892)-український історик і педагог, дійсний член Наукового товариства 
ім.Т.Шевченка. Н. у с. Павелчі (тепер Івано-Франківська обл.) у родині священика. Гімназійну освіту здобув у 
Станіславі (1853-61), вищу історичну - у Львівському (1861-65) та Віденському (1866-68) ун-тах. Викладав у 
гімназіях Львова (1868-71)та Станіслава (1871-75). У 1875-92-викладач історії в Академічній гімназії у Львові. 
У 1878 присвоєно науковий ступінь доктора філософії. У 1892 став першим головою Наукового товариства 
ім. Т.Шевченка. Був упорядником першого тому “Записок наукового товариства ім. Т.Шевченка” (1892), 
членом головного Відділу, заступником голови і почесним членом товариства “Просвіта”, редактором його 
видань (“Народний календар на 1872”, “Читанка” 1874). Ц. - автор низки наукових праць, серед яких розвідка 
“Чи було в Польщі невільниче підданство?” (1880-81), статті з історії козацької доби (“Історичний причинок 
до нашої мартирології і рицарської слави”, 1880; “Облога міста Львова в році 1772”, 1883; “Перехід козаків 
через Покуття до Молдавії в році 1739”, 1885), цикл нарисів про опришківський рух на Прикарпатті під 
загальної назвою “Опришки”, монографія “Історія Скиту Манявського” (1886-87). В останній період життя 
спільно з А.Вахнянином працював над підручником з історії України для середніх шкіл (не завершений). 
Автор ряду науково-популярних праць, зокрема “Життя просвітителів слов'ян святих рівноапостольних 
Кирила і Методія” (1881, 1891). Зібрав велику збірку народних переказів, легенд про карпатських опришків 
(О.Довбуша та ін.). 



Ф. Стеблій (Львів). 

ЦЕНГЕЛЕВИЧ КАСПЕР (1808 - 1886) - польський поет-романтик і громадсько-політичний діяч у .Галичині в 
1830 роках. Належав до Таємного польського товариства. Автор віршів українською мовою, в яких агітував 
селян проти панщини та австрійської влади. Написав призначену для підпільників агітаційну бесіду 
“Інструкція для вчителів руського народу”. У ній містились заклики до об'єднання зусиль для спільної 
боротьби за свободу і відновлення державної незалежності Польщі, до якої зараховувались і українські та 
литовські землі. За свою діяльність у 1838 був заарештований австрійською владою, перебував до 1848 в 
ув'язненні. У 1848 став одним із організаторів Руського Собору. У 1848 брав участь у Слов'янському з'їзді 
1848 у Празі. 

Ф. Стеблій (Львів). 

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА НАРОДОВА -польська політична ліберальна організація у Галичині. Створена 
13.4.1848 у Львові. Була керівним органом польського національно-визвольного руху. Домагалася 
перетворення Галичини в польську автономну провінцію у складі Австрії та проведення демократичних 
реформ. Захищаючи польські економічні й політичні інтереси, заперечувала право українського населення 
Східної Галичини на національний розвиток, займала ворожу позицію щодо українського національно-
визвольного руху. Щоби спрямувати український національно-визвольний рух в інтересах польської шляхти, 
за ініціативою ЦРН, на противагу Головній Руській Раді, створено Руський Собор. Під час Львівського 
збройного повстання 1848 Рада займала вичікувальну позицію. Припинила своє існування в листопаді 1848 
після поразки повстання. 

Ф. Стеблій (Львів). 

ЦЕНТРОСОЮЗ (повна назва - Союз кооперативних союзів у Львові) - українська господарсько-економічна 
інституція на західноукраїнських землях у кін. 19 - першій пол. 20 ст. Заснований 1899 у Перемишлі як 
Спілка для господарства і торгівлі (пізніше “Крайова спілка для господарства і торгівлі”) за ініціативою 
Т.Кормоша. Налічувала 40 членів. У 1911 з ініціативи Є.Олесницького Спілка перенесла свій центр до 
Львова і, об'єднавшися з торговельним синдикатом товариства “.Сільський господар”, отримала назву 
Крайовий союз господарських спілок. У 1912 Союз мав філії у 16 містах Галичини, а його діяльність 
охоплювала Буковину, Закарпаття, Боснію та українську еміграцію в Канаді й США. В цей час Союз 
налічував 481 чл., мав 66 кооперативів та установ. Обсяг товарообігу досяг 10 737 000 крон. Перед Першою 
світовою війною 1914-18 директорами Ц. були Т.Кормош і С.Герасимович; функції голови ради директорів 
виконував Є.Олесницький. Під час війни Ц. припинив свою діяльність. 

У 1921-22 у містах Західної України виникли окружні й повітові кооперативні союзи, для координації 
діяльності яких було відновлено Ц. Діяв під назвою Союз господарських спілок (СГС). У 1924 було 
затверджено новий статут об'єднання і змінено назву на Союз \ кооперативних союзів (СКС) або Ц. У цей 
час Ц. представляв 5 центральних кооперативних організацій, 25 окружних, повітових і 1491 сільський 
кооперативи. Вартість оборотних фондів у 1924 становила 321 567 злотих (у т.ч. власних фондів 49 941 
злотий), а торговельні обороти сягнули 1 733 437 злотих. Ц. поставляв промислові товари, зокрема 
сільськогосподарську техніку і обладнання, будівельні матеріали, паливо, штучні добрива, насіння. У 
власності Ц. знаходилися промислові підприємства з виробництва мила, галантереї, переробки 
сільськогосподарської продукції. Значне місце в діяльності Ц, посідала заготівля та збут 
сільськогосподарської продукції, яку Ц. поставляв не тільки в центральну Польщу, але й у країни 
Центральної та Західної Європи. Український кооперативний рух у західноукраїнських землях поширювався 
швидкими темпами. У кін. 1938 Ц. об'єднував 189 чл., у т. ч. 4 центральні союзи, 26 окружних 1 повітових 
союзів, 16 кооперативних гуртівень і 143 інші кооперативи. Обороти Ц. постійно зростали: у 1933 -10626 000 
злотих, 1935 - 12 832 000 злотих, 1937 - 37 504 000 злотих. У 1924-30 членами дирекції Ц. були 
С.Герасимович, Ю.Шепарович, В.Медвецький, президент надзірної ради - Д.Коренець; у 1930-39 членами 
дирекції були Ю.Шепарович, М.Мартюк, згодом - О.Радловський; головою Ради директорів - Д. Коренець, 
пізніше - О.Луцький. Ц. продовжував діяти і в роки Другої світової війни. У цей період керівником Ц. був 
І.Сем'янчук. Після встановлення у західноукраїнських землях радянської влади Ц. припинив свою діяльність. 

Т. Андрусяк (Львів). 

“ЦЕРКВА Й ЖИТТЯ” - журнал, друкований орган Української автокефальної православної церкви. 
Видавався в 1927-28 у Харкові. Вийшло 7 номерів: 1927 - чч. 1-5, 1928 - чч. 6-7. Головою редколегії спочатку 
був митрополит В.Лепківський, згодом -архієп. Іван Павловський. На обкладинці зазначено: “Видання 
Всеукраїнської православної церковної ради”, хоча з 1928 за ухвалою 

ВПЦР видання передано видавничій комісії при Харківській округовій церковній раді. Мав рубрики: 
“Філософія і етика християнства”, “Історія релігії”, “Церковна історія”, “Студія над Св. Письмом”, “Релігія й 
наука”, “Релігія та економічне й соціальне життя”, “Церковне мистецтво та церковна археологія”, “Релігія й 
красне письменство”, “Бібліографія й критика”, “Богословські наукові й церковно-історичні матеріали”, 
“Церковна апологетика й полеміка”, “Пастирська практика”, “Богослужбовий культ”, “Релігійне навчання й 
благовістя”, “Сучасне релігійне життя в УАПЦ і за її межами” та ін., вміщував також вірші та оповідання 
релігійного змісту. Серед провідних співробітників журналу були В.Чехівський, К.Кротевич, К.Малюшкевич, 
В.Юхимович та ін. За змістом і характером журнал наближався до видання академічного типу, хоча 



видавнича комісія ставила за мету в майбутньому зробити журнал за змістом більш доступним для 
широкого кола читачів. Припинив своє існування під тиском органів влади. 

О. Ігнатуша (Запоріжжя). 

“ЦЕРКОВНА ГАЗЕТА” - релігійна православна газета, що видавалась з 1.2.1906 у Харкові. Вийшло 25 
номерів. Редактор і видавець - приват-доцент Харківського ун-ту священик Іоанн Філевський. На шпальтах 
газети друкувалися статті на релігійні, виховні та суспільні теми, публікувалась інформація про завдання 1 
поширення демократичного руху в українських єпархіях, духовних навчальних закладах, популяризувалися 
національні традиції української церкви. З газетою співпрацював проф. М.Сумцов. Видання припинено в 
адміністративному порядку в 1906. 

О. Ігнатуша (Запоріжжя). 

“ЦЕРКОВНАЯ ГАЗЕТА” - релігійний часопис русофільського спрямування, що видавався у 1856-58 в 
Будапешті угорським католицьким Товариством ім. св. Стефана. Був призначений для українського 
населення Закарпаття. “Ц.Г” друкувалася “язичієм”. Редактор - священик І.Раковський. Публікувалися 
життєписи святих, релігійні проповіді, вірші релігійної тематики, подавалася інформація про події релігійного 
життя у світі. З червня 1858 замість “Ц.Г” видавався “Церковний вестник для русинов Австрійськой 
Держави”. До жовтня 1858 вийшло 10 номерів. 

Н. Федорович (Львів). 

ЦЕРКОВНІ СЕЛЯНИ - категорія феодально залежних селян на українських землях, які належали 
монастирям і церквам. У Київській Русі виникли після заснування монастирів (10-11 ст.), яким князі й 
бояридарували землі разом із селянами. Значно збільшилася чисельність Ц.с. після входження українських 
земель до складу Російської імперії, велика кількість яких належала патріархові (згодом -синоду). Були 
найбільш численною (після поміщицьких) категорією кріпосних селян. Становище Ц.с. і умови не 
відрізнялись від становища поміщицьких селян. У 1760 роках у Російській імперії, включаючи й українські 
землі, Ц.с. становили 991 761 ревізьку душу або бл. 14% усіх селян. Велика кількість Ц.с. належала Києво-
Печерській лаврі, Густинському, Новгород-Сіверському та ін. монастирям. У 1768 в Лівобережній Україні 61 
монастирю належало бл. 160 тис. селян. Царським указом 26.2.1764 у Росії була проведена секуляризація 
церковних володінь, в Україні - у 1786-88. Ц.с. створили категорію економічних селян (з підпорядкуванням 
Колегії економії), що увійшли до складу державних селян. 

ЦЕРТЕЛЄВ (Церетелі) МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ [1790 - 8(20).9.1869] - фольклорист, один із перших 
дослідників і видавців української народної поезії. Н. у м. Хоролі (тепер Полтавська обл.) у родині 
грузинського князя. Попри грузинське походження і російське виховання став глибоким шанувальником 
культури українського народу. В 1814 закінчив Московський ун-тет. У 1819 опублікував у Петербурзі “Опыт 
собрания старинных малороссийских песен”. У передмові збірки зазначав, що українську народну пісню 
ставить вище найталановитіших романів і поем, оскільки ці пісні демонструють геній і дух народу. Вивчав 
звичаї українського народу, наголошуючи, що українці завжди відзначались чистотою моралі. Брав участь у 
роботі громадської організації Вільного товариства аматорів російської словесності. Займався теоретичними 
проблемами фольклору: вивчав жанрову специфіку, класифікацію фольклорних видів. Засуджував підробки 
під фольклорно-етнографічні твори, що мали місце в добу романтизму у 1820-40 роках. Вивчав “Слово о 
полку Ігоревім”. У 1830-х почав працювати інспектором Полтавського інституту шляхетних дівчат, 
помічником попечителя Харківського учбового округу. Підтримував особисті контакти з українськими діячами 
першої пол. 19 ст., зокрема з Т.Шевченком. Сприяв Т.Шевченкові у поширенні на Харківщині “Живописной 
старины”. 

О. Сухий (Львів). 

ЦЕХИ (від нім. zeche - спілка, гільдія) -корпоративні союзи особисто вільних міських ремісників (однієї чи 
кількох споріднених спеціальностей), які забезпечували своїм членам господарську і особисту незалежність, 
монополію заняття даним видом ремесла в місті та привілейоване становище на місцевому ринку. Ц. 
регулювали закупку сировини, виробництво і збут продукції; були політичними організаціями для захисту 
громадянських прав ремісників від утисків міського патриціату; воєнними одиницями під час оборони міст від 
ворога; церковно-релігійними і благодійними організаціями для допомоги бідним, вдовам і дітям ремісників. 
Хоча ремісниче виробництво було досить розвиненим і в часи Київської Русій існували ремісничі артілі, але 
Ц., як виробничо-правова організація, близька до класичних західноєвропейських об'єднань ремісників, 
з'явилися в українських містах разом із наданням їм Магдебурзького права. В Україні найраніше з'явилися в 
Галичині - у кін. 14 ст. Виникнення Ц. свідчило про ступінь розвитку міської общини і було однією з основних 
привілеїв міста. Розквіт Ц. в Україні припав на 16-17 ст. - час, коли в Західній Європі цехова система вже 
занепала. Виникнувши в умовах вузького внутрішнього ринку, Ц. в Україні мали свої особливості (відсутність 
абсолютної замкненості, існування значної кількості позацехових ремісників - партачів тощо). Структура Ц. 
складалася з майстрів, підмайстрів та учнів. Очолювали Ц. виборні цехмістри. Ц. мали свої скарбниці. 
Виробнича діяльність і відносини в Ц. регулювалися статутом. Щоб стати майстром, підмайстер повинен був 
визначений статутом час мандрувати по ін. містах для вдосконалення своєї кваліфікації у Ц. великих міст і, 
повернувшись з “листом” (свідоцтвом про успішне стажування), мав виготовити замовлений Ц. виріб - 
“шедевр”, а також влаштувати для цехових братчиків дружню вечірку. Ц. мали свої суди і 



підпорядковувалися магістратам. Цехові книги із записами прибутків і витрат, судових постанов, записами 
про прийом і випуск учнів збереглися до наших днів. У другій пол. 17-18 ст. у Гетьманщині до Ц. входили не 
лише ремісники-міщани, але й ремісники-козаки та ремісники навколишніх сіл. За підпорядкування деяких Ц. 
(ковальських, музицьких та деяких ін.) йшла боротьба між магістратами і полковими урядами. Залишки Ц. у 
Лівобережній Україні збереглися до поч. 20 ст. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ЦЕХІН (цехин; від італ. zесса - монетний двір, або арабського siccah - карбована монета) -з 13 ст. назва 
золотих венеціанських дукатів масою 3,49 г високопробного золота, що були в обігу на українських землях у 
16-18 ст. Ц. карбувалися впродовж 1284-1797. Термін “цехін” поширювався також на ін. монети цього типу, 
що випускалися в різних італійських державах. 

Р. Шуст (Львів). 

ЦЕЦОРСЬКА БИТВА 1620 - битва польських військ із турецько-татарською армією поблизу Ясс (тепер 
Румунія). Відбулася під час Хотинської війни 1620-21. Влітку 1620 турецько-татарські війська під 
командуванням Іскандера-паші, що налічували 80 тис. чол., вторглися у межі Валахії і Молдови. Їм назустріч 
на поч. вересня вийшла польська армія на чолі з коронним гетьманом С.Жолкевським і невеликий козацький 
загін (у складі його були чигиринський сотник М.Хмельницький 1 його син Б.Хмельницький). На допомогу 
С.Жолкевському прийшов молдовський господар Граціон зі своїм полком (600 чол.). 

10.(20).9.1620 противники зустрілись біля с. Цецори. Під час битви, не витримавши безперервних атак 
турків, польське військо почало безладно відступати до Дніпра. 27.10.(6.11.)1620 польський табір під 
Могилевом-Подільським був оточений турецько-татарською армією і наступного дня вщент розгромлений. У 
битві загинули С.Жолкевський і М.Хмельницький, а Б.Хмельницький, польний гетьман Конецпольський та ін. 
польські воєначальники потрапили у полон. Скориставшись з перемоги, турки і татари спустошили Поділля і 
Галичину. У 1621 об'єднане українсько-польське військо розгромило турецько-татарську армію в Хотинській 
битві 1621. 

І. Підкова (Львів). 

ЦЕЦЮРА (Цицюра) ТИМІШ (рр. н. і см. невід.) - полковник переяславський (1658). Походив з 
Переяславщини. Вперше його ім'я зустрічається в документах у 1653. Підтримував гетьмана І.Виговського, 
брав участь у Конотопській битві 1659. Згодом, прагнучи захопити гетьманську владу, організував повстання 
проти І.Виговського. У вересні 1659 козаки Ц. спільно з підрозділами В.Золотаренка та московськими 
військами напали на гетьманські полки під командуванням Ю.Немирича, що розташовувалися на 
Чернігівщині, та розбили їх. Позиція Ц. сприяла царському уряду домогтися значних поступок Москві від 
гетьмана Ю.Хмельницького при укладенні Переяславських статей 1659. Мав політичні зносини з царськими 
воєводами в Україні, у 1660 побував у Москві й просив царя надати йому у володіння маєтності. У серпні 
1660 призначений наказним гетьманом під час походу частини лівобережних полків і московських військ на 
чолі з В.Шереметьєвим проти Польщі. Після поразки московської армії під Чудновом перейшов на бік 
гетьмана Ю.Хмельницького. У 1660-62 перебував у Кракові. Весною 1662 прибув у Переяслав, де за 
наказом гетьмана Я.Сомка був заарештований 1 висланий до Москви, в 1667 - до Томська, У 1671 був ще 
живий, бо тоді гетьман Д.Многогрішний у своїй чолобитній цареві просив повернути Ц. в Україну, проте 
безуспішно. Подальша його доля невідома. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ЦИСТЕРЦІАНЦІ (бернардинці) - члени католицького ордену, заснованого у Франції ченцями 
бенедиктинцями в 1098. Перший монастир у м. Цистерціумі організував абат Робер. Вплив чину значно зріс 
після реорганізації його діяльності абатом Бернаром Клервоським (звідси друга назва чину). У 1119 був 
затверджений Папою Римським статут чину. У 13-14 ст. орден Ц. став одним із найвпливовіших серед 
католицьких чернечих чинів. У цей період існувало бл. 700 монастирів у всіх країнах Європи. Діяльність Ц. 
поширилась і в Україні. Монастирі Ц. були у Львові, Луцьку, Дубно, Житомирі, Бережанах та ін. містах. У 18-
19 ст. більшість монастирів Ц. було ліквідовано. 

ЦИЦОВИЧ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ (7.10.1853 - р. см. невід.) - військовий діяч періоду Української 
Центральної Ради, генерал-лейтенант. Н. в Омську (Росія). Закінчив міську гімназію, 2-ге Костянтинівське 
військове училище (1879). Служив у лейб-гвардії Ізмаїльського полку. Після навчання у Миколаївській 
академії Генерального штабу командував батальйоном 3-го Олександрівського військового училища, 
батальйоном Усть-Двинської фортеці. З 1904 - командир піхотного полку Ковенської фортеці. У роки Першої 
світової війни 1914-18-на фронті. Післяутворення Української Центральної Ради і проголошення 
незалежності УНР у 1917 був військовим комендантом м. Києва. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ЦІРІЦ ГУСТАВ (15.2.1872 - серпень 1920)-український військовий діяч, генерал-майор Української галицької 
армії. Н. у м. Сатмарі (Угорщина). Дитинство та юність минули у Стрию на Львівщині. У 1891 закінчив 
Стрийську гімназію, згодом навчався у Віденській кадетській школі. У 1897 завершив навчання в офіцерській 
піхотній школі й отримав звання четаря. З 1900 служив у Генеральному штабі австро-угорської армії, у 1903-



06 - професор Кадетської школи у Львові. Після закінчення в 1909 військової Академії служив у Галичині. 
Автор низки військово-теоретичних праць. Перед війною призначений професором кафедри тактики і 
стратегії Вищих гарматних курсів у Відні. У роки Першої світової війни 1914-18 - начальник штабу 43-ї 
стрілецької дивізії, яка формувалася влітку 1914 у Львівському і Станіславському округах. Брав участь у 
боях на російському фронті під Львовом і Чернівцями. З 1915 - начальник вишкільного відділу військового 
міністерства, командир 29-ї піхотної дивізії. В УГА - з лютого 1919. Під час українсько-польської війни 1918-
19- начальник штабу корпусу, заступник військового міністра, начальник штабу УГА. Після переходу частини 
Галицької армії на бік Червоної армії 10.2.1920 заарештований і разом із командувачем армії генералом 
О.Микиткою вивезений до Москви. Влітку 1920 помер у тюремній лікарні. За ін. дан., на поч. серпня 1920 
разом з генералом О.Микиткою розстріляний. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ЦЬОКАН ІЛЛЯ (Ілько; 1887-1940)-український військовий діяч. Н. у Сторонибабах Золочівського повіту на 
Львівщині. Закінчив Золочівську гімназію та правничий ф-тет Львівського ун-ту. Учасник Першої світової 
війни 1914-18, сотник Легіону українських січових стрільців. Підчас українсько-польської війни 1918-19 
відзначився в боях за Львів. У 1918-19 очолював Золочівську військову округу, військову округу Тернополя, 
командував 18-ю галицькою бригадою. У 1919 призначений начальним інтендантом Української галицької 
армії У 1930 роках заарештований і засуджений до тривалого терміну ув'язнення в концентраційних 
таборах. Загинув на засланні у Семипалатинську (тепер Республіка Казахстан). Автор спогадів “Від Денікіна 
до большевиків”, виданих 1921 у Відні. 

І. Підкова (Львів). 

ЧЧЧЧ    
ЧАБАНІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ (рр. н. і см. невід.) - український військовий діяч, генерал-
хорунжий. В Українських збройних силах -31918. Учасник визвольних змагань 1917-21, старший ад'ютант 
штабу 6-го Полтавського корпусу, начальник оперативного відділу Запорозького корпусу Армії УНР. Згодом - 
начальник штабів 4-ї стрілецької бригади, 5-ї Херсонської дивізії (вересень 1920), вишкільного відділу, 1920-
22 - начальник оперативного відділу Головного управління Генерального штабу. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ЧАЙКА-ВІЙСЬКОВИЙ човен запорозьких козаків у 16-17 ст. Завдовжки 18-20 м, завширшки 3-3,5 м (за 
деякими дан. - до 6 м), заввишки 3,5-4 м. Кожну Ч. будувало не менше 60 чол. протягом 15 днів. Основою Ч. 
служив липовий або вербовий стовбур, обшитий з боків дошками та осмолений. Для надання Ч. більшої 
стійкості, забезпечення від затоплення та ворожих стріл під час бою до бортів із зовнішнього боку 
прив'язували ликом із липи або черешні снопи очерету, які поліпшували плавучість, пом'якшували удар під 
час абордажу ворожого судна і захищали корпус корабля від пошкоджень вогнепальною зброєю. Ч. мала 
два стерна - на носі й на кормі, що забезпечувало судну швидкість під час розворотів. На Ч., в залежності 
від величини, було 20-40 весел, встановлювали щоглу, до якої, за потребою, кріпили вітрило. Екіпаж човна 
складався з 40-70 чоловік. Із січової гавані виходило іноді понад 300 Ч., екіпаж яких налічував бл. 20 тис. 
бійців. Озброєння Ч. становили 4-6 гармат, переважно фальконетів. На Ч. запорожці плавали по Дніпру, 
Дунаю і Бугу. Воюючи з турками і татарами, запорозькі козаки вже у 16 ст. здійснювали на Ч. походи Чорним 
морем на Кримське ханство і Османську імперію, вели морські бої з турецькими галерами. 

О. Кривоший (Запоріжжя). 

ЧАЙКОВСЬКИЙ АНДРІЙ (Чайківський, 15.5.1857-2.6.1935)- український письменник, громадський діяч, 
адвокат. Н. у Самборі (тепер Львівська обл.) у сім'ї урядовця. Середню освіту здобув у Самбірській гімназії 
(1869-77), де був членом таємного товариства “Громада”. У 1877-83 навчався на філософському ф-ті, 
згодом - юридичному ф-ті Львівського ун-ту. Очолював студентське товариство “Дружній лихвар”. У 1881 
став співзасновником “Кружка правників”. У 1882 мобілізований до війська, в чині офіцера австрійської армії 
брав участь у поході до Боснії. Після армійської служби займався адвокатською практикою в Самборі. У 
1890 відкрив власну адвокатську канцелярію в Бережанах. На Бережанщині проводив активну громадську та 
освітню роботу - очолював місцеву філію “Просвіти”, організовував осередки “Січей”, був повітовим 
кошовим. Належав до Української народно-демократичної партії, з 1899 входив до її керівного органу - 
Ширшого народного комітету. У 1914 переніс свою адвокатську канцелярію до Самбора. На поч. Першої 
світової війни 1914-18 організував набір до лав Легіону українських січових стрільців у Самбірському повіті. 
Після вступу до Галичини російських військ був інтернований. У 1915 очолив “Комітет українців” міста 
Львова. Після встановлення української влади в Галичині в 1918-19-повітовий комісар Самбірського повіту. 
В 1919 оселився в Коломиї. Продовжував займатися громадською діяльністю, за що був заарештований 
польськими властями. У 1923 виступив одним з організаторів Спілки українських адвокатів. У 1926-27 
очолив осередок “Рідної школи”. Почесний член товариства “Просвіта”, голова Товариства письменників і 
журналістів ім. І.Франка. З молодих років займався літературною діяльністю. Друкуватися почав з 1892. 



Автор історичних творів: “За сестрою” (1907), “Віддячився” (1913), “Козацька помста” (1919), “На уходах” 
(1921), “Олексій Корнієнко” (1924), “До слави” (1929), “Полковник Михайло Кричевський” (1935), “Петро 
Конашевич-Сагайдачний”, “Московський цар Дмитро Самозванець. Хотинська справа”, “Сонце заходить” та 
ін.; повістей “Олюнька” (1895), “В чужім гнізді” (1896), “Бразілійський гаразд” (1896) та ін.; науково-
популярного нарису “Запорозька Січ” (1929); оповідань. Залишив спогади “Спомини з перед десяти літ” 
(1892), .“Чорні рядки: Мої спомини за час від 1 листопада 1918 до травня 1919”. Помер у Коломиї. 

О. Павлишин (Львів). 

ЧАЙКОВСЬКИЙ МИКОЛА (Чайківський; 2.1.1887 - 7.10.1970) - український вчений-математикта педагог, 
громадський діяч. Син А.Чайковського. Н. у Бережанах (тепер Тернопільська обл.) У 1905 закінчив 
Бережанську гімназію. Вищу освіту здобував у Празі - в Німецькій вищій технічній школі, Празькому та 
Віденському ун-тах. У Відні був членом студентського товариства “Січ” (секретар, голова) і робітничого 
товариства “Поступ”. У 1911 захистив у Віденському ун-ті дисертацію на ступінь доктора філософії. У 1912-
13 займався науковою роботою у Берліні. В 1913 обраний дійсним членом математично-природничо-
лікарської секції Наукового товариства ім. Т.Шевченка. У 1910-18 викладав математику в середніх школах 
Львова, Тернополя, Рави-Руської. З квітня 1915 за дорученням Союзу визволення України працював серед 
військовополонених-українців російської армії у таборі Фрайштадт (Австрія). Як співробітник “Просвітнього 
відділу” СВУ проводив з полоненими навчальні заняття з математики, фізики, хімії, географії, біології, 
німецької мови, організував фотогурток. Після встановлення української влади в Галичині місяць очолював 
Рава-Руський повітовий комісаріат ЗУНР. У січні 1919 у складі делегації ЗУНР брав участь у роботі 
Трудового конгресу України, обраний головою бюджетної комісії. З лютого 1919 читав лекції з вищої 
математики у Державному Українському університеті у Кам'янці-Подільському. Після поразки Української 
революції протягом двох років гастролював по Європі у складі українського хору О.Кошиця. У 1922-24 
викладав математику в Львівському (таємному) Українському університеті. У 1922-26 очолював приватні 
гімназії “Рідної школи” в Яворові, а в 1926-29 - в Рогатині. У 1929 на запрошення місцевої української 
громади переїхав до Одеси, де працював на посаді професора математики Інституту народної освіти. У 
березні 1933 заарештований і засуджений у справі міфічної “Української військової організації”. Відбував 
заслання в Карелії на будівництві Біломоро-Балтійського каналу, Архангельську (1941-43), Томську (1943-
44), Семипалатинську (1944-47), Уральську (1947-56). У 1956 повернувся в Україну, був реабілітований. 
Обіймав посаду доцента Львівського педагогічного інституту, з 1962 - професор Львівського ун-ту. Автор 
численних статей та монографій: “Систематичний словник української математичної термінології” (1924); 
“Квадратні рівняння” (1959), співавтор “Російсько-українського математичного словника” (1960). Автор 
довідок з математики в Загальній українській енциклопедії (Коломия, 1933) та в Українській радянській 
енциклопедії. Помер у Львові. 

О. Павлишин (Львів). 

ЧАЙКОВСЬКИЙ МІХАЛ (Садик-Паша; 1804-4.01.1886)-політичний діяч і письменник. Представник т.зв. 
української школи у польській літературі. Н. у с.Гальчині (тепер Бердичівського р-ну на Житомирщині) у 
родині шляхтича. По материнській лінії був нащадком гетьмана Лівобережної України І.Брюховецького. 
Навчався у Бердичеві, потім - у Межиріччі та у Варшавському ун-ті. Був учасником Польського повстання 
1830-31, після поразки якого емігрував до Франції. Жив у Парижі, де співпрацював спочатку з 
демократичним, згодом - з монархічним крилом польської еміграції. Тут розпочав літературну діяльність. 
Видав низку романів, повістей та оповідань на теми, пов'язані з українською історією: “Козацькі повісті” 
(1837), “Вернигора” (1838), “Стефан Чарнецький” (1840), “Кошовата”, “Овручанин”, “Гетьман України” (1841) 
та ін. У своїх творах популяризував козацьку традицію в її пропольському трактуванні, козакофільську 
романтику поєднував з ідеалізацією козацько-польських взаємин у минулому. У 1835 брав участь у 
Паризькому історичному конгрес, де виступив з рефератом про вплив української козаччини на європейську 
літературу. Політичним ідеалом Ч. було відродження колишньої козацької України як автономної частини у 
складі відродженої незалежної Польщі. Можливість здійснення своїх планів вбачав у співпраці з лідером 
польської монархічної еміграції А.Чарторийським - ініціатором спільної збройної національно-визвольної 
боротьби поневолених Росією народів. У 1841 за його дорученням очолив східне агентство у Стамбулі, 
звідки координував підривну діяльність політичних емісарів у південних районах Російської імперії (в Україні, 
на Дону, Кубані, Кавказі), зокрема українців І. Терлецького та М.Свідзинського. У 1844 виступив ініціатором 
створення у Добруджі, заселеній переважно нащадками запорожців та селянами-втікачами з України, 
спеціальної бази для політичної пропаганди серед навколишнього населення та її поширення в Україні. Щоб 
уникнути виселення, якого домагалося російське посольство в Стамбулі, у 1850 прийняв турецьке 
підданство і перейшов в іслам. Під час Кримської війни 1853-56 організував і очолив козацький полк, який 
брав участь у воєнній кампанії 1854 (звільнив від росіян Сілістрію та Бухарест). На чолі цього формування 
планував вступити на територію України, щоб підняти повстання та відновити Гетьманщину в дусі традицій 
гетьмана П.Дорошенка та П.Орлика і, ймовірно, стати українським гетьманом під сюзеренітетом султана або 
польського короля. Однак цей план не узгоджувався з реаліями доби. На поч. 1855 полк Ч. був відведений у 
тил, а згодом включений до складу регулярної турецької армії. Розчарований крахом своїх планів, Ч. у 1873 
попросив помилування в Олександра II, повернувся в Україну і перейшов у православ'я. Покінчив життя 
самогубством. Залишив спогади: “Записки Михайла Чайковского” (“Русская старина”, 1895-1904) та про події 
Кримської війни (видані у Польщі в 1961). 



Ф.Стеблій (Львів). 

ЧАЛИЙ САВА(р.н. невід.-п. 1741)-полковник надвірного війська магнатів Потоцьких. Н. у с.Комаргороді на 
Вінниччині (тепер Томашпільського р-ну Вінницької обл.). Деякий час перебував на Запорозькій Січі, а 
згодом служив сотником надвірного загону польських князів Четвертинських. У 1734 Ч. приєднався до 
гайдамацького загону під проводом сотника Верлана, який іменував його полковником. Після придушення 
повстання Ч. у 1736 знову склав присягу на вірність Польщі. З 1738 - полковник надвірного війська магнатів 
Потоцьких у Немирові (тепер Вінницька обл.). У 1741 викрадений зі свого маєтку і страчений за вироком 
гайдамацької ради у загоні повстанського ватажка Г.Голого. 

А. Пономаренко (Вінниця). 

ЧАПЛИНСЬКИЙ ДАНІЄЛЬ (Данило; рр.н. і см. невід.) - польський шляхтич, підстароста чигиринський. 
Походив із Брацлавщини. З 1646 служив управителем маєтків коронного хорунжого О.Конєцпольського, а 
згодом був призначений чигиринським підстаростою. Користуючись підтримкою О.Конєцпольського, із 
загоном своїх слуг Ч., ймовірно, навесні 1647 напав на Суботів. Захопивши хутір Б.Хмельницького, Ч. 
привласнив його, вигнавши звідти родину Б.Хмельницького та жорстоко побивши його сина. На поч. 
національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького 1648-57 Ч. брав участь у боях проти 
української армії. Дружина Ч. Мотрона вийшла заміж за Б,Хмельницького. 

І. Підкова (Львів). 

ЧАРНЕЦЬКИЙ СТЕФАН (1599-16.2.1665)-військовий і політичний діяч, воєвода руський (з 1657), коронний 
гетьман Польщі (1665). Активний учасник козацьких воєн серед. 16 ст. в Україні. Н. у с.Чарнці (тепер 
Польща). Походив з польського шляхетського роду. Здобув військову освіту. Брав участь у війні з Швецією 
1626-29. У 1638 був учасником каральних загонів, що придушували козацькі повстання в Україні. Член комісії 
на Масловому Ставі, що займалася виробленням умов щодо реєстрового козацтва. Під час національно-
визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького 1648-57 активно боровся проти 
українських військ. Під час Жовтоводської битви 1648 потрапив у татарський полон, згодом був переданий 
козакам. Звільнений з полону після укладення Зборівського мирного договору 1649. Непримиренний 
противник національного визволення українського народу. У 1649-68 - військовий радник короля Яна II 
Казимира. Противник укладення Білоцерківського договору 1651. У 1652-53 брав участь у походах 
польських військ на Поділля і Брацлавщину, учасник битви під Жванцем у 1653. У 1653 загони, очолювані 
Ч., на Поділлі були розгромлені українськими військами під командуванням І.Богуна. З травня 1655 - 
київський каштелян. У 1654-56 брав участь у війні проти Швеції, а в 1655-58 - проти Трансільванії. Під час 
війни Речі Посполитої з Швецією командував обороною Кракова. У 1656 призначений регіментарем, очолив 
воєнні дії проти шведської армії. У березні 1656 розгромив шведські війська під Ярославом, а згодом - у 
Помор'ї. У квітні 1656 Ч. брав участь в облозі та звільненні Варшави. У 1657 під Чорним Островом на 
Поділлі примусив капітулювати трансільванські війська князя Юрія II Ракоці. У 1657 Ч. присвоєно звання 
генерал-лейтенанта і призначено руським воєводою. У червні 1660 здобув перемогу у бою під Паланкою. 
Восени 1663 разом з королем Яном II Казимиром здійснив похід на Лівобережжя. На чолі окремого загону 
захопив Бориспіль, Ромни, двічі штурмував Глухів. Здобувши Суботів, Ч. наказав викинути з могили прах 
гетьмана Б.Хмельницького та його сина Тимоша. За наказом Ч. було розстріляно гетьмана І.Виговського. З 
січня 1665 - польний коронний гетьман. Помер у с.Соколівка біля Бродів (тепер Львівська обл.). 

Р. Шуст (Львів). 

ЧАРНИШ (Чорниш) ІВАН (р.н. невід. -п. 10(21). 12.1728) - український військовий і політичний діяч першої 
половини 18 ст., гадяцький полковник (1709-14), генеральний суддя Лівобережної України (1715-23). Н. 
поблизу Гадяча. Був військовим канцеляристом, виконував важливі дипломатичні доручення 1.Мазепи в 
Москві (1699) 1 Константинополі (1700). У 1705 Ч. призначений резидентом гетьмана при Петрі 1 у Гродно. 
На чолі Гадяцького полку брав участь у Північній війні 1700-21. За причетність до змови проти гетьмана 
І.Мазепи, яку очолювали В.Кочубей та І.Іскра, був ув'язнений. Після поразки І.Мазепи Ч. звільнили. У 1709-
14 очолював Гадяцький полк, з 1715- генеральний суддя. Власник значних земельних маєтностей. Належав 
до козацької старшини, очолюваної П.Полуботком, яка відстоювала політичну автономію Лівобережної 
України, домагався права на обрання нового гетьмана та ліквідації Малоросійської колегії. У 1723 Ч. разом з 
П.Полуботком і генеральним писарем С.Савичем було викликано до Петербурга і ув'язнено у 
Петропавлівській фортеці. Після звільнення в 1725 жив у Петербурзі та Москві. 

І. Підкова (Львів). 

ЧАРНЕЦЬКИЙ АДАМ ЗОРІАН (Доленга-Ходаковський Зоріан Якович; 14.4.1784 -29.11.1825) - польський і 
український археолог, етнограф і фольклорист. Н. у с.Підгайному Мінського воєводства. У 1800 закінчив 
Слуцьке повітове училище. Працював адвокатом, багато подорожував, збираючи при цьому пам'ятки 
слов'янської старовини (звичаї, обряди, народні пісні), вивчав життя народу. Побував у багатьох місцевостях 
Польщі, Білорусі, України (Волинь, Поділля, Київщина, Полтавщина, Чернігівщина, Галичина) та у північних 
районах Росії. Підтримував зв'язки з культурно-освітніми осередками Варшави, Кракова, Києва, Львова, 
Перемишля, Петербурга, з видатними діячами слов'янських культур: польської (Й.Лелевелем, 
І.Немцевичем, Ляхом Ширмою), української (М.Груневицьким, І.Лаврівським, І.Могильницьким, 
В.Кукольником, П.Подієм, І.Орлом, М.Максимовичем), російської (М.Погодіним, М.Полевим, П.Кеппеном). 



Член-кореспондент Варшавського товариства друзів наук та Вільного товариства прихильників російської 
словесності - фактичного філіалу декабристського Союзу благоденства. Автор досліджень з історичної 
географії, топоніміки, археології, етнографії, фольклористики, історії і культури давніх слов'ян. Основна 
праця - “Про Слов'янщину до прийняття християнства” (1813), в якій зроблена перша спроба дати загальний 
огляд народної поетичної творчості як цінного джерела для характеристики стародавньої історії слов'янства, 
високо підносились моральні якості селянства як носія національної культури, кріпосницькій дійсності 
протиставлялась відносна свобода у ранніх слов'ян, піддавалась критиці норманська теорія, пропагувалась 
ідея слов'янської єдності. Ідеї і науковий доробок Ч. високо цінували діячі слов'янських культур, зокрема, 
Й.Лелевель, засновники “Руської трійці”. Його діяльність викликала чимало послідовників, зокрема серед 
членів таємних товариств “філоматів” і “філаретів” (Вільнюс), Товариства прихильників слов'янщини. 

Ф. Стеблій (Львів). 

ЧАРТОРИЙСЬКА СОФІЯ (рр. н. і см. невід.) -волинська княгиня, меценатка і громадська діячка кін. 16 - 
серед. 17 ст. Разом із сестрою Оленою Чарторийською 6л. 1597 надала фундацію Пересопницькому 
монастирю. Заснувала при монастирі шпиталь для вбогих, недужих та школу для селянських дітей. У своєму 
маєтку в с.Рахманові на Волині відкрила друкарню. Перекладала з грецької на українську мову Святе 
Письмо. Будучи палкою прихильницею православної віри і освіти, княгиня підтримувала відомого діяча 
Львівського братства Кирила Транквіліона-Ставровецького, автора “Євангелія Учительного”. Цей твір 
віддруковано в 1619 у Рахманові на кошти Ч. О. Кривоший (Запоріжжя). 

ЧАРТОРИЙСЬКИЙ АДАМ (Чарториський А.; 14.1.1770- 15.7.1861)-князь, польський та російський 
політичний діяч. Після придушення польського повстання під керівництвом Т.Костюшка (1794) перебував як 
заручник при дворі Катерини II. Пізніше деякий час жив в Англії, став прихильником конституційного устрою. 
Зблизився зі спадкоємцем російського престолу, майбутнім імператором Олександром 1. Став членом т. зв. 
таємного комітету та міністром закордонних справ (1804-06). Намагався добитися об'єднання всіх територій 
колишньої Польщі, поділених між Росією, Австрією та Пруссією, шляхом династичної унії Польського 
королівства з Російською імперією. Представляв інтереси частини великого дворянства, яке намагалося 
пристосувати кріпосні умови до умов капіталістичного розвитку. Брав участь у Віденському Конгресі 1814-15, 
де був радником царя Олександра I з польського питання. Створення Королівства (Царства) Польського 
відповідало політичним планам Ч. З 1815-сенатор Королівства Польського. Постійні порушення царським 
урядом польської конституції та наростання реакції спричинили перехід Ч. до табору ліберальної опозиції. 
Під час Польського повстання 1830-31 очолював Національний уряд, який виступав за відновлення 
Польської держави у кордонах 1772. Після поразки повстання емігрував до Франції, де жив у Парижі. В 
еміграції очолював консервативно-аристократичний табір. Розвивав програму відновлення незалежної 
Польщі за підтримки західноєвропейських держав. До боротьби проти Російської імперії намагався залучити 
і українців. Серед близьких співробітників Ч. були вихідці з України -Ф.Духінський і М.Чайковський. Щодо 
українського питання політичні плани Ч. передбачали створення у Наддніпрянській Україні козацької 
держави, яка б перебувала у федеративних зв'язках з Польщею; Галичина мала перебувати у складі 
Польської держави. 

Ф. Стеблій, Р. Шуст (Львів). 

“ЧАСОПИСЬ ПРАВНИЧА” (Журнал для теорії і права) - перший український правничий науково-
теоретичний та практичний журнал. Виходив з 1.4.1889 у Львові за редакцією К.Левицького, 
А.Горбачевського та Є.Олесницького (з 1891 - К.Левицького). З 1894 виходив як орган правничої комісії 
НТШ. Спочатку виходив щомісячно, згодом - щоквартально. З 1896 виходив раз на рік під дещо зміненою 
назвою - “Часопись правнича - розвідки правничої комісії історико-філософічної секції НТШ”. З цього часу 
було припинено подачу інформаційних матеріалів, публікації журналу висвітлювали лише наукові проблеми. 
У “Ч.п.” вперше в Галичині надруковано визначну пам'ятку давнього українського права - “Руську правду”. В 
журналі публікували свої праці визначні українські правники -М.Зобков, К.Левицький, С.Дністрянський, 
П.Стебельський, учені з Наддніпрянської України, зокрема М.Володимирський-Буданов (“Начерк родинного 
права Литовської Руси XVI в.”, 1895). У “Ч.п.” співпрацював відомий український письменник і громадський 
діяч М.Павлик. У 1900 на базі видання створено журнал “Часопись правнича і економічна”. 

Т. Андрусяк (Львів). 

“ЧАСОПИСЬ ПРАВНИЧА” ЕКОНОМІЧНА” (Правничі і економічні розвідки Історично-філософічної секції 
НТШ) - український науковий юридичний та економічний журнал. Створений у 1900 на базі реформованої 
“Часописі правничої”. Редактор видання - академік ВУАН С.Дністрянський. Виходив у 1900-06, 1912- раз на 
рік. Всього вийшло 10 томів у 8 випусках (останній 10-й том у 1912). До співпраці у щорічнику залучались 
учені, студентська молодь та практичні працівники. Серед авторів журналу були також І.Франко, М.Зобков, 
Я.Олесницький, Я.Ільницький, В.Старосольський, А.Гошовський, І.Макух та ін. При журналі С.Дністрянський 
започаткував видання “Правничої бібліотеки”, яку в 1901 почала видавати Правнича комісія. Всього у 
“Правничій бібліотеці” вийшло чотири випуски у двох томах. У першому томі опубліковано працю 
П.Стебельсько-го “Австрійський процес карний”, в другому, який вийшов трьома випусками, - працю 
С.Дністрянського “Австрійське право облігаційне”. Виходила ця серія протягом 1901-09. У квітні 1909 у 
Львові було засновано Товариство українсько-руських правників, яке об'єднувало національне свідомих 
українських юристів Галичини та Буковини. При Товаристві працювала видавнича комісія, яка почала з січня 



1910 видавати орган Товариства - журнал “Правничий вісник”, що став продовженням “Часописі” (гол. ред. - 
С.Дністрянський). До 1913, коли журнал “Правничий вісник” припинив існування, вийшло 10 номерів. 

Т. Андрусяк (Львів). 

ЧАШНИК (від “чаша”) - представник вищої князівської адміністрації у Київській Русі. Ч. керував відомством у 
господарстві князя, що займалося бджільництвом і медоварінням. Згадується у джерелах 13 ст. У Ч. 
зосереджувалось також господарське, адміністративне і судове управління палацовими селами, які були 
населені бортниками. Ч. належали до вищого прошарку феодалів і були найближчими родичами князя. 

ЧЕБОТАРІВ МИКОЛА (1884 - 1972) - український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР. Н. у 
Полтаві. Був членом Революційної української партії та Української соціал-демократичної робітничої партії. 
У 1917-18 входив до складу Української Центральної Ради і Українського військового генерального комітету. 
У 1918-19 Ч., будучи полковником Армії УНР, організував і очолював українську контррозвідку. Згодом Ч. 
керував роботою політичного департаменту Міністерства внутрішніх справ, а з 1920 - начальник охорони 
Головного Отамана. В еміграції жив у Польщі, пізніше - у Німеччині, де і помер. Особистий архів Ч. зник за 
нез'ясованих обставин відразу після його смерті. 

ЧЕЛЕБІЄВ ЧЕЛЕБІ (1885 - 23.2.1918) - визначний кримсько-татарський політичний і державний діяч. Н. у 
с.Санаку Перекопського повіту Таврійської губ. у селянській сім'ї. Закінчив медресе у Сімферополі, навчався 
у Стамбульському ун-ті. За пропаганду соціалістичних ідей був заарештований, потім повернувся в Росію. У 
роки Першої світової війни 1914-18 служив добровольцем у російській армії. Після Лютневої революції 1917 
Ч. повернувся до Криму, очолив національний рух кримських татар. На їх першому з'їзді у Сімферополі 
25.3.1917 обраний головою Всекримського Мусульманського виконкому і муфтієм-головою Таврійського 
мусульманського духовного управління. Ч. організував маніфестації кримських татар на підтримку революції 
в Росії, збір пожертвувань у “фонд перемоги” над Німеччиною, Туреччиною та її монархічними союзниками. 
Очолюваний ним Мусульманський виконком визнано органом Тимчасового уряду в управлінні кримськими 
татарами з підпорядкуванням його міністерству внутрішніх справ Росії. Ч. підтримував зв'язки з Українською 
Центральною Радою. У вересні 1917 на її запрошення направив до Києва від Мусульманського виконкому 
делегацію в складі 10 чол. для участі в роботі З'їзду народів Росії. Кримсько-татарська делегація підтримала 
рішення з'їзду про перетворення Росії у федерацію рівноправних республік. У вересні 1917 очолюваний Ч. 
Мусульманський виконком висловив солідарність з боротьбою українського народу за самовизначення і 
делегував своїх представників до УЦР. На Всекримському з'їзді татар у Сімферополі 2.10.1918 Ч. виклав 
програму реорганізації Мусульманського виконкому в Курултай - парламент кримсько-татарського народу. 
Перед ним ставилось завдання взяти участь у здійсненні територіальної автономії півострова під гаслом: 
“Крим для кримчан”. Ч. засудив більшовицький переворот у Петрограді 25.10.1917, виступав за утворення 
революційної влади з участю всіх соціалістичних партій (без кадетів). Вітав утворення Української Народної 
Республіки. У блоці з лідерами місцевих українських організацій на поч. листопада 1917 взяв участь в 
утворенні кримського революційного штабу у Сімферополі без більшовиків і кадетів. На поч. грудня на з'їзді 
Курултаю у Бахчисараї Ч. обрали головою Курултаю та його виконавчого органу - Ради директорів. Виявив 
нерішучість у збройній боротьбі з більшовиками і 4.1.1918 подав у відставку з керівних посад. На його 
пропозицію 10.1.1918 Курултай утворив комісію, яка вела переговори з більшовиками про припинення 
збройної боротьби в Криму. Скориставшись цим, більшовики 14.1.1918 безперешкодно захопили владу в 
Сімферополі, заарештували Ч. і літаком перевезли у Севастополь. 23.2.1918 був розстріляний у міській 
в'язниці. 

П. Грачев (Сімферополь). 

ЧЕЛЯДЬ - назва залежного населення у Київській Русі. До 9 ст. вживалася для означення рабів у стані 
патріархального рабства; у 9-10 ст. - раби, які стали об'єктами купівлі-продажу. Згодом (з 11 ст.) - збірна 
назва населення феодальної вотчини, яке знаходилось у різних формах залежності від землевласника 
(холопи, закупи, смерди та ін.). В Україні у 15-19 ст. Ч. називали слуг у господарстві. Подекуди в Україні так 
називали молодь, учасників весілля. 

ЧЕМЕРИНСЬКИЙ ОРЕСТ (1910 - лютий 1942) - український політичний діяч, публіцист. Н. у Золочеві (тепер 
Львівська обл.). Брав участь у діяльності Організації українських націоналістів у Галичині, згодом став 
членом Проводу ОУН. У 1935^0 Ч. очолював Націоналістичну пресову службу в Берліні, співпрацював з 
“Українським словом” у Парижі. У 1941 брав участь у діяльності Похідних груп ОУН-М, був співредактором 
самостійницького часопису “Українське слово”, який виходив у Києві. У лютому 1942 Ч. разом з дружиною 
Дарією Гузар розстріляний німцями у Бабиному Яру. Автор численних розвідок, зокрема “Відродження 
української політичної думки”, “Німецька політика супроти націоналізму” (1938), “Українська політична думка 
останні сто років” (нім. мовою, 1930) та ін. 

ЧЕПА АНДРІЯН ІВАНОВИЧ (бл. 1760-бл. 1822) - український колекціонер писемних пам'яток з історії 
України. Н. на Полтавщині у козацькій родині. Здобув добру освіту. Служив писарем при земському суді 
Роменського повіту, а потім 19 років - у канцелярії малоросійського генерал-губернатора П.Рум'янцева. Мав 
можливості збирати рукописи і документи з історії України - переважно доби Гетьманщини і Запорожжя. У 
1809 за дорученням полтавського маршала В.Чарниша склав “Записку о преимуществах чинов 
малороссийских”. Мав намір видавати українську історичну бібліотеку. Листувався з дослідниками 



української старовини В.Полетикою, О.Рігельманом, Я.Марковичем, М.Берлінським, Д.Бантиш-Каменським, 
які користувалися його послугами для написання своїх праць. Частину матеріалів (14 книг) Ч. передав у 
Петербург Я.Марковичу для написання великої історії України, які після його раптової смерті безслідно 
зникли. Переважна більшість зібраних Ч. матеріалів загинула під час пожежі у його маєтку. Г. Швидько 
(Дніпропетровськ). 

ЧЕРВЕНСЬКІ ГОРОДИ (Червенські міста, Червенські гради) - група міст у Волинській землі в 10-13 ст. 
Термін “Ч.г.” зустрічається у літописах під 1018 і 1031. їхній центр -м.Червен вперше згадується у літописах 
під 981 у зв'язку з походом київського князя Володимира Великого і приєднанням “Червена та інших міст” до 
Київської держави. Лаконічні повідомлення джерел не дають можливості визначити їхні межі, що спричинило 
появу низки гіпотез про територію Ч.г. та їх приналежність до 981. На думку одних дослідників, територія Ч.г. 
охоплювала всі західноукраїнські землі, інших-тільки землі Червенського та Бузького князівств, інколи 
трактувалася як об'єднання міст. Очевидно, що Ч.г. - одна з найстаріших земель Волинського князівства, що 
знаходилася на його західних рубежах і була предметом суперечок і військових зіткнень між Руссю, 
Польщею і Угорщиною. Ч.г. становили невелике територіальне об'єднання, центром якого було м.Червен, 
що на заході межувало з Польщею, а на сході його землі доходили до Західного Бугу. Точно не 
встановлено, які саме міста, крім Червона і, можливо, Сутейська, входили до об'єднання. За деякими 
даними, до Ч.г. також належали м.Волинь на р.Бузі (тепер с.Ґрудек Надбузький), Шеполь (тепер с.Шепель) 
та ін. Центр цієї території- місто Червен (тепер с.Чермно Люблінського воєводства, Польща) виник не 
раніше другої пол. 10 ст. До 981 Ч.г. перебували у залежності від Чеського князівства. Внаслідок походів 
київського князя Володимира Святославича в 981 увійшли до складу Київської Русі. В 1018 польський князь 
Болеслав І Хоробрий захопив Ч. г., але в 1931 князі Ярослав і Мстислав Володимировичі повернули їх Русі. 
В 13-14 ст. територія Ч.г. входила до складу Галицько-Волинського князівства. У серед. 13 ст. Ч.г. 
завоювали монголо-татари, і вони занепали. У 14 ст. територія Ч.г. була захоплена Польщею і Великим 
князівством Литовським. 

О. Щодра (Львів). 

ЧЕРВІНЕЦЬ (рос. - червонец) - 1 ) Російська назва іноземних дукатів, головним чином, голландського 
карбування. Назва “червінець” походить від кольору високопробного золота, яке тоді мало назву “червоного 
золота”. Перший Ч., який відповідав стандарту золотого дуката (3,48 г), випущено в Росії за Петра 1 у 1701. 
З цього часу Ч. відігравали значну роль на грошовому ринку Росії. Інколи випускались подвійні Ч., а з 1755 
до поч. Першої світової війни 1914-18 переважно монети вартістю 5-10 рублів (див. Рубль). Золоті монети 
карбувалися у Москві (до 1762), згодом - у Петербурзі. До 1867 у Росії було відкарбовано бл. 29 млн штук Ч. 
Назва “червінець” поширювалась на карбовані у 1863-85 золоті монети номінальною вартістю 3 рублі, а 
також 10 рублів, що випускались у 1897-1911. 2) Грошова одиниця Радянської Росії, а згодом СРСР, 
запроваджена у 1922 з метою стабілізації валюти. Один Ч. дорівнював 10 рублям. Державний банк розпочав 
випуск банківських білетів вартістю 1,2,3,5, 10 та 25 Ч. Золотий вміст Ч. становив 7,7423 г чистого золота, 
тобто він прирівнювався до дореволюційної золотої монети вартістю 10 рублів. Незабаром повновартісні Ч. 
поширилися на грошовому ринку СРСР, що сприяло успішному завершенню грошової реформи 1922-24. У 
1923 відкарбовано золоті Ч. масою 8,6 г. (7,74 г. чистого золота). Невелику кількість Ч. із золота випущено в 
1925. Внаслідок грошової реформи 1947 Ч. були замінені новими банківськими білетами, номінал яких 
позначався в рублях. Ч. карбували також у 1975-82, але винятково для потреб колекціонерів. 

Р. Шуст (Львів). 

ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ - добровільні напіввійськові та військові формування, що виникли під час Лютневої 
революції 1917. В Україні Ч. г. створювалась з березня 1917 комітетами РСДРП(б) як частина всеросійської 
Ч.г. До Ч.г. вступали більшовики, анархісти, есери-максималісти та співчуваючі їм безпартійні робітники і 
службовці. Всі інші соціалістичні партії (у т.ч. українські), керовані ними Ради робітничих і солдатських 
депутатів, профспілки виступали проти організації Ч.г., тому до липня 1917 була нечисленною. В Україні у 
цей час червоногвардійські загони існували лише в Одесі (до 1000 чол.), Києві, Харкові та Катеринославі (по 
250-300 чол.). З вересня 1917 лави Ч.г. зростали, наприкін. жовтня в 40 містах і робітничих селищах України 
налічувалось бл. 12 тис. червоног-вардійців. На поч. українсько-більшовицької війни (з кін. листопада 1917 
До лютого 1918) Ч. г. одержала з Росії (Москви, Петрограда, Тули, Курська) понад 70 тис. гвинтівок, 2750 
станкових і ручних кулеметів, кілька тисяч револьверів, понад 10 мільйонів патронів, багато військового 
спорядження. Чисельність Ч.г. в Україні зросла наприк. грудня до 40 тис. чол., у січні-до 130 тис. чол. 40% її 
становили робітники Донбасу. У Чернігівській 1 Полтавській губ. були утворені загони сільської Ч. г. з числа 
демобілізованих солдатів і дезертирів. Ч.г. поділялась на десятки і сотні, в Донбасі - на батальйони і полки. 
Мала спеціальні підрозділи - кулеметні, артилерійські, інженерні та ін. Були утворені селищні, районні і міські 
штаби Ч.г, їх очолювали члени більшовицьких, лівоесерівських і анархістських комітетів. Більшість 
червоногвардійців становила молодь віком 20-30 років. З листопада 1917 Ч.г. України стала знаряддям ЦК 
РСДРП(б) і Раднаркому Росії у війні з Українською Народною Республікою. З грудня 1918 безпосередньо 
підлягала наркому В.Антонову-Овсієнку. Разом із збільшовизованими російськими військами Ч.г. розганяла 
есеро-меншовицькі Ради робітничих і солдат, депутатів в Україні, замінювала їх анархістсько-
більшовицькими Радами. В листопаді 1917 - лютому 1918 у складі збройних сил більшовицької Росії Ч.г. 
взяла участь майже у 200 збройних сутичках і боях з військами Української Центральної Ради. 
Найзапеклішими були бої з підрозділами Армії УНР в Одесі (30.11-2.12.), на ст. Лозова (15-16.12), у 



Катеринославі (27-29.12), Одесі (13-17.1), на ст. Бахмач (15-16.1), у Києві (16-25.1). Загони Ч.г. Донбасу в 
складі військ наркома В.Антонова-Овсієнка відіграли велику роль у встановленні більшовицької диктатури у 
Донській обл., Ростові. Ч.г. була знаряддям більшовицьких і анархістських організацій у здійсненні червоного 
терору, стягненні “контрибуцій” з “буржуазії” та продрозверстки з селянства. На грунті політичних репресій, 
масових реквізицій, вилучення цінностей у населення, пияцтва в середовищі червоногвардійців у березні-
квітні 1918 розклалася, вийшла з-під контролю більшовицьких комісарів, місцевих органів радянської влади. 
У березні-квітні 1918 під натиском частин Армії УНР та австро-німецьких військ Ч.г відступила в Росію, де 
була розформована. Особовий склад Ч.г. став основою для формування частин Червоної армії. 

П. Грачев (Сімферополь). 

ЧЕРВОНА РУСЬ - історична назва Галичини, що зустрічається в писемних джерелах, переважно іноземних, 
у 16-19 ст. Термін Ч.Р. вжив італійський картограф 15 ст. Фора Мауро для позначення земель у басейні р. 
Дон. Польський історик поч. 17 ст. Ш.Старовольський називав Ч.Р. укр. землі. Однак поступово цей термін 
закріпився в історичній та географічній літературі для позначення території колишнього Галицького 
князівства (за адм. поділом 15-18 ст.- Руське і Волзьке воєводства). Назву Ч.Р. вживали тільки в літературі, 
серед місцевого населення вона не поширилася. Виникла, ймовірно, під впливом поширених у народів 
Сходу складних географічних назв, в яких окремі слова, що визначали відповідний колір, вживались для 
розрізнення сторін світу. Безпідставні спроби пов'язати назву Ч.Р. з Червенськими містами використовували 
деякі польські історики для того, щоб поширити на всю територію Ч.Р. тенденційні висновки про 
“неукраїнський характер” Червенських міст. З цією метою в польській публіцистиці 1920-30-х років замість 
Ч.Р. писали “Червенська Русь”. У кін. 19 - на поч. 20 ст. термін Ч.Р. деякі автори москвофільського табору 
пропагували для штучного протиставлення українців Галичини решті українського народу. В сучасній 
літературі для позначення пд.-зх. частини Київської Русі до 14 ст. вживається термін “Галицька земля”, 
“Галицько-Волинська Русь”, а починаючи з 14 ст. - “Галичина”, “Західна Україна”. 

Я. Ісаєвич (Львів). 

ЧЕРВОНА УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ (ЧУГА) - військове формування, створене у лютому 1920 з 
частин Української Галицької армії, що змушені увійти до складу Червоної армії. У кін. вересня 1919 обидві 
українські армії-Армія УНР і УГА розпочали воєнні дії проти Добровольчої армії ген. А.Денікіна. Наступ 
українських військ відбувався у надзвичайно складних умовах - раптово вдарили морози і спалахнула 
епідемія тифу. Не маючи через блокаду Антанти ні ліків, ні санітарних матеріалів, українські армії незабаром 
втратили бл. 70 відсотків особового складу. На поч. листопада понад 15 тис. старшин і вояків УГА 
знаходились у шпиталях в р-ні Вінниці. За цих обставин командування УГА підписало перемир'я з 
Добровольчою армією. За його умовами УГА приєднувалась до військ АДенікіна і відводилась у тил на 
перепочинок. У кін. грудня - на поч. січня 1920 УГА, яка фактично втратила боєздатність, відступила на 
Східне Поділля в р-н міст Бершадь, Чичельник і Бірзула (тепер Котовськ). У цей час більшовицька армія, 
розгромивши у Правобережній Україні денікінські війська, наближалась до місця розташування галицьких 
корпусів. Не маючи іншого виходу, частини УГА на поч. лютого 1920 змушені увійти до складу Червоної 
армії. Попередні умови приєднання галичан до складу Червоної армії було вироблено у першій половині 
лютого 1920 під час переговорів ревкому УГА з представниками більшовицького командування у Києві. 
7.2.1920 наказом армійського ревкому УГА утворено ЧУГА. У кін. лютого - на поч. березня 1920 більшовики 
провели реорганізацію УГА, відповідальним за проведення якої ЦК КП(б)У призначило В.Затонського. Вже 
10.2.1920 було заарештовано Начального вождя УГА ген. О.Микитку й начальника штабу ген. Г.Ціріца (в 
липні 1920 обох розстріляно у підмосковному таборі для військовополонених Кожухові). Галичани входили 
до складу 12-ї армії і повністю підпорядковувались наказам її Реввійськради. Начальна команда УГА 
ліквідовувалась, створювався Польовий штаб ЧУГА, командантом якого призначили В.Порайка. 
Начальником булави (оперативне командування) став російський полковник В.Іванов, політкомісаром -
М.Михайлик. Новостворений Ревтрибунал очолив Пучко (згодом - Кириченко), особливий відділ - галицький 
комуніст В.Сірко. Було проведено переформування галицьких частин. Замість корпусів створювались три 
бригади. Кожна з них складалася з трьох стрілецьких, артилерійського і кінних полків. Командантами бригад 
було призначено: першої бригади - підполковник А.Бізанц, начальник штабу - підполк. А.Шаманек; за ін. 
дан., командант Б.Білинкевич, потім - А.Шаманек, згодом - М.Баран; другої бригади - сотн. Ю.Головінський, 
нач. штабу-отаман Ф.Льорнер, третьої бригади - О.Станимір, нач. штабу - В.Льобковіц. У березні 1920 
особовий склад ЧУГА налічував 1485 старшин і 16 688 бійців. Після реформування галицьких корпусів 
новостворені бригади розподілено до різнихдивізій 12-ї і 14-ї більшовицьких армій, чим було порушено 
цілісність ЧУГА. У ЧУГА заборонялось виконувати український національний гімн “Ще не вмерла Україна”, 
використовувати синьо-жовтий прапор та герб-тризуб, відмінялись українські військові звання і відзнаки. Ці 
заходи викликали серед галичан невдоволення і всезростаючі антибільшовицькі настрої, які згодом 
призвели до виходу галицьких частин зі складу Червоної армії. Ще на поч. 1920 у р-н Бершаді підійшли 
підрозділи Армії УНР під командуванням колишнього Начального команданта УГА ген. М.Омеляновича-
Павленка, які перебували у Першому Зимовому поході (див. Зимові походи Армії УНР 1919-20 і 1921) 
6.4.1920 першим покинув ЧУГА і перейшов у повному складі до Армії УНР кінний полк (команд, отаман 
Е.Шепарович) разом з запасним куренем (сотн. І.Козак). Через деякий час приєднався до повстанського 
загону отамана Д.Зеленого технічний курінь під командуванням К.Кізюка. Після укладення Варшавського 
договору 1920 і початку спільного наступу польської армії і військ Директорії УНР проти більшовиків друга і 



третя бригади ЧУГА у ніч з 23 на 24.4.1920 залишили своє розташування і почали пробиватись на з'єднання 
з Армією УНР. Проте 27,4 ці частини в р-ні Летичева і Ялтушкова були оточені польськими військами, 
роззброєні та інтерновані (старшини) у польських таборах. Окремим підрозділам ЧУГА все ж вдалося 
з'єднатися з Армією УНР. У складі Червоної армії залишилась тільки перша бригада, командування якої 
через збіг обставин не отримало наказу Ю.Головінського про перехід галицьких частин на бік Армії УНР. Ця 
бригада в бою під Махнівкою була оточена польською дивізією ген. Я.Ромера. Частина бригади під 
командуванням А.Бізанца здалась у польський полон, а друга - двотисячний загін - вирвалася з оточення і 
пішла на з'єднання з Армією УНР. 30.4.1920 поблизу Козятина потрапила в оточення одна з 
найбоєздатніших частин ЧУГА-бригада УСС. ЧУГА перестала існувати. Перехід кількох частин ЧУГА на бік 
Дієвої армії мав трагічні наслідки для галицьких старшин і вояків, які перебували в тилу у Києві та Одесі. 
Тільки в Одесі було заарештовано 640 бійців і старшин, котрі лікувалися в місцевих шпиталях. Значна 
частина їх загинула в застінках ВЧК. Частину заарештованих старшин вивезено до підмосковного табору 
Кожухів. 217 старшин УГА у липні 1920 з табору було переведено до Архангельська і там знищено. 

І. Підкова (Львів). 

ЧЕРВОНЕ КОЗАЦТВО - назва армійських з'єднань, сформованих більшовиками на противагу збройним 
формуванням Вільного козацтва. Перший підрозділ Ч.к. організовано у грудні 1917 у Харкові. Присвоєння 
більшовиками своїм військовим формаціям назви “Червоне козацтво” пов'язане з намаганням максимально 
наблизити їх найменування до звичного і глибоко шанованого в Україні військового стану - козацтва. Загони 
Ч.к. підпорядковувались тільки Москві й використовувались у боротьбі з частинами Армії УНР та загонами 
українських повстанців, а також з військами А.Денікіна, П.Врангеля, збройними силами Польщі. Ч.к. 
структурною побудовою не відрізнялося від ін. військових з'єднань більшовиків. Більшість командного 
складу, а також рядових бійців були неукраїнці. Командиром першого полку Ч.к. став В.Примаков. У січні 
1918 перший полк Ч.к. виступив з Харкова і спільно з ін. військовими силами, що прибули з Росії, розпочав 
похід на Київ. У січні-лютому 1918 полк ніс охоронну службу в Києві, використовувався більшовиками для 
масових розправ над населенням, У квітні 1918 полк відведено у Донбас і перетворено у перший 
Катеринославський партизанський загін. У кін. 1918-на поч. 1919 полк Ч. к. розгорнуто у бригаду. У листопаді 
1919 на базі бригади сформовано восьму Червону козачу дивізію, яка за наказом командування здійснила 
рейд по тилах денікінців. У травні 1920 частину Ч.к. було передислоковано на Західний фронт. У складі 14-ї 
армії восьма Червона козача дивізія перейшла Збруч. У серпні 1920 створено перший кінний корпус 
Червоних козаків, який спрямовано на боротьбу із загонами Н.Махна, Ю.Тютюнника. У роки сталінських 
репресій частини Ч.к. розформували, а колишніх командирів розстріляли. Тривалий період (до сер. 1950-х ) 
взагалі були заборонені в СРСР згадки про Ч.к. Лише після смерті Й.Сталіна з'явились перші публікації про 
Ч.к., розстріляних командирів було посмертно реабілітовано. 

С. Мовчан (Львів). 

ЧЕРЕМШИНА МАРКО (справжнє ім'я, по батькові - Семанюк Іван Юрійович; 13.7. (за ін. дан. - 13.6.)1874 - 
25.4.1927) - український письменник. Н. у с.Кобаки (тепер Косівського р-ну Івано-Франківської обл.). Закінчив 
Коломийську гімназію. У 1896-1901 навчався на юридичному ф-ті Віденського ун-ту. З 1906 займався 
адвокатською практикою у Делятині. У 1906 захистив докторську дисертацію. У 1912 заснував власну 
адвокатську канцелярію в м.Снятині. Разом з В.Стефаником проводив культурно-освітню і громадську 
роботу серед місцевого населення. Творчий шлях розпочав драмою “Несамовиті” (1895), яку надіслав на 
конкурс до Львова. Перший твір - оповідання “Керманич” опублікував у газеті “Буковина” в 1896. Писав 
переважно малу прозу. У 1920-х Ч. налагодив і підтримував зв'язки з видавництвами УСРР, де вийшли деякі 
з його творів. Помер і похований у Снятині. Новели Ч. увійшли до збірок: “Карби” (1901), “Село вигибає” 
(1925), “Верховина” (1929). Кращі твори письменника складають 4 цикли: “Карби”, "Село за війни”, 
“Парасочка”, “Верховина”. Ч. - співець Гуцульщини. У циклі “Карби” відобразив тяжке становище 
гуцульського селянства. В антивоєнних новелах (“Село вигибає””, “Після бою”, “Село потерпає”, “Перші 
стріли” та ін.) описав трагічну долю гуцульського села у часи світової війни. У новелах циклу “Парасочка” 
письменник створив галерею образів життєрадісних, розкутих людей, поведінка яких випливає зі стилістики 
гуцульських кахлів та співанок-хронік, чим досяг абсолютної оригінальності у побудові сюжету. У циклі 
“Верховина”, що вийшов збіркою вже після смерті автора, Ч. розвинув патріотичну ідею опору, актуальну 
для західноукраїнського села часів польської окупації. Стиль Ч. тяжіє до віншувальних медитацій з 
елементами різдвяного, великоднього та купальського фольклору. Писав Ч. також поезії у прозі (цикл 
“Листки”, “Посвяти Василеві Стефанику”). Здійснив низку високохудожніх перекладів з угорської (К.Міксат), 
німецької (Р.Шай, М.Юнгнікель, Й.Шлаф) та ін. У доробку письменника - твори для дітей, літературно-
критичні та науково-публіцистичні виступи, спогади, автобіографія. У 1949 у Снятині відкрито літературно-
меморіальний музей Ч. 

Р. Чопик (Львів). 

ЧЕРКАСИ - назва українських козаків в офіційних актах Московської держави у другій пол. 16 - першій пол. 
17 ст. Існують дві гіпотези походження назви “черкаси”. Перша пов'язує її з назвою міста Черкаси, поблизу 
якого у той час жило багато козаків. Прихильники другої гіпотези виводять назву Ч. від кавказьких черкесів, 
пов'язуючи виникнення українського козацтва з чорними клобуками. Друга гіпотеза формувалася деякими 
російськими істориками для підтвердження тези про неукраїнське походження козаків. З другої пол. 17 ст. 



назву “черкаси” поступово витіснив термін “малоросійські козаки”. 

ЧЕРНЕЦЬКИЙ АНТІН (8.4.1887 -15.2.1963)-український громадсько-політичний діяч у Галичині, журналіст. Н. 
у Бережанах. З 189^ навчався в Бережанській гімназії, де, ознайомившись із радикальною пресою, став 
членом таємного гуртка “Молода Україна”. Визначний діяч Української соціал-демократичної партії, член і 
секретари' керівного органу - Екзекутивного комітету. Секретар крайової професійної організації українських 
залізничників. У 1918 увійшов до складу Організаційного комітету УСДП з відновлення діяльності партії, що 
була фактично призупинена в роки Першої світової війни. Редактор та співредактор періодики УСДП “Земля 
і воля”, “Вперед”, “Професійний вісник”. У жовтні 1918 увійшов до складу Української національної ради 
ЗУНР-ЗО УНР 1918-19 як делегат від УСДП. 9.11.1918 призначений секретарем праці та суспільної опіки в 
першій Раді державних секретарів ЗУНР (Див. Державний секретаріат ЗУНР-ЗО УНР). Емігрував до 
Німеччини, згодом - до Швейцарії. Помер у Швейцарії. 

О.Павлишин (Львів). 

ЧЕРНИК ТЕОДОР (Федір, Федь; 1894 -18.11.1918) - український військовий діяч. Н. у Якимчицях під 
Львовом. Закінчив гімназію у Перемишлі, навчався на юридичному ф-ті Львівського ун-ту. У серпні 1914 
вступив добровольцем до Легіону Українських січових стрільців. З червня 1916- командир сотні скорострілів, 
хорунжий. У кін. вересня 1916 потрапив у російський полон під Потуторами. Після Лютневої революції 1917 
в Росії Ч. разом з галицькими старшинами з табору в Дубовці (неподалік Царицина) Є.Коновальцем, 
А.Мельником, Р.Сушком, В.Кучабським, І.Чмолою розгорнув широку організаційну і пропагандистську роботу 
серед полонених українців. Восени 1917 утік з табору. В листопаді 1917 став одним з організаторів Куреня 
січових стрільців у Києві. Очолював кулеметну сотню Куреня СС, входив до складу вищого дорадчого органу 
частини - Стрілецької Ради. Відзначився під час ліквідації більшовицького повстання у Києві в січні 1918 та 
оборони міста від більшовицьких військ. Сотня Ч. зробила вагомий внесок у перемогу республіканських 
військ у Мотовилівському бою 1918. У цьому ж бою Ч. загинув. 

І Підкова (Львів). 

ЧЕРНИШ ОЛЕКСАНДР (25.12.1918 -16.8.1993) - український археолог, доктор істор. наук (з 1961), професор 
(1969). Н. у Холмах (тепер Корюківського р-ну Чернігівської обл.). У 1946 закінчив історичний ф-т Київського 
ун-ту. У 1946-50 працював в Ін-ті археології АН УРСР (м.Київ). У 1951-93 - в Ін-ті суспільних наук АН УРСР 
(м.Львів): у 1951 - науковий працівник, 1957-61 - старший науковий працівник, 1962-86 - завідувач відділу 
археології, 1987-92 - провідний науковий працівник. Був одним із найбільш відомих українських учених 
другої пол. 20 ст. у вивченні найдавнішої історії Східної Європи. Наукову діяльність розпочав з дослідження 
пам'яток палеоліту межиріччя Південного Бугу і Дніпра. Відкрив і дослідив понад сотню стоянок палеоліту по 
берегах середньої течії Дністра, головним чином, у Чернівецькій обл. Здобув світове визнання своїми 
численними працями з палеоліту та мезоліту Північного Прикарпаття, в яких розкрив на великому 
фактичному матеріалі процес заселення людиною Північно-Східного Прикарпаття, взаємозв'язок між життям 
і діяльністю людини та навколишнього середовища в льодовикову епоху. Багато уваги приділяв вивченню 
матеріальної і духовної культури палео-мезолі-тичного населення. Висунув оригінальну ідею про 
зародження родового ладу в середньому палеоліті (мустьєрська доба). Подав ґрунтовний опис мезолітичної 
печери Бала-мутівки на Середньому Дністрі - єдиної пам'ятки в карпатсько-волинському регіоні, де 
збереглися численні оригінальні малюнки. Відкрив рідкісні музичні інструменти палеолітичної доби, заклав 
основи львівської палеолітичної школи. Автор кількох сотень наукових публікацій, у тому числі десяти 
монографій, зокрема “Поздний палеолит Среднего Поднестровья” (М., 1959), “Ранний и средний палеолит 
Поднестровья” (М., 1965), “Многослойная палеолитическая стоянка Молодове-5” (М., 1987). 

М. Пелещишин (Львів). 

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО - адміністративно-територіальна одиниця, створена у складі Польського 
королівства у 1635 на місці Сіверської (Чернігівської) землі. Воєводство поділялося на Чернігівський і 
Новгородський (Новгород-Сіверський) повіти. Під час національно-визвольної війни під проводом Б-
Хмельницького діяльність польської адміністрації на території воєводства ліквідовано. Продовжувало 
певний час формально існувати як підконтрольна гетьманському уряду територія, яку було поділено на 
полки. Згодом потреба в його існуванні у Лівобережній Україні відпала. До 1795 назва воєводства вживалася 
в Речі Посполитій у зв'язку з традиційним наданням шляхті земських урядів - воєвода чернігівський, 
чернігівський каштелян, чернігівський підкоморій тощо, землями якого польська корона фактично не 
володіла. 

М. Крикун (Львів). 

ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛКУ ПОВСТАННЯ -збройний виступ проти царизму в Україні 29.12.1825-3.1.1826 (10-
15.1.1826). Виступ готувався Південним товариством декабристів і його планувалося провести одночасно з 
Північним товариством у Петербурзі. Декабристи розраховували підняти на повстання війська трьох 
корпусів - понад 50 тис. чол., розташованих в Україні. Згідно з планом декабристи повинні були виступити 
влітку 1826, однак смерть Олександра І змусила членів Північного товариства спішно виступити в 
Петербурзі. Виступ 14 (25).12.1825 Північного товариства у столиці закінчився поразкою. Напередодні 
виступу було заарештовано керівника Південного товариства П.Пестеля. Ситуація, що складалась, змусила 
членів Південного товариства до негайного виступу. В нових умовах члени Південного товариства повинні 



були підняти військові з'єднання для захоплення Москви і Петербурга, скинення самодержавства і 
створення під Києвом укріпленого табору для боротьби з контрреволюцією. Повстання очолили керівники 
Васильківської управи Південного товариства - командир батальйону Чернігівського полку С.Муравйов-
Апостол і поручик М.Бестужев-Рюмін. 24.12. С.Муравйов-Апостол виїхав до Василькова для повідомлення 
командирів полків про майбутній виступ. 25.12. у Житомирі він довідався про поразку декабристів у 
Петербурзі й прийняв рішення про негайний початок повстання, однак командири полків А.Муравйов, 
В.Тізенгаузен та І.Повало-Швейковський ігнорували його вказівки. Більше того, командир полку заарештував 
29.12. у с.Трилісах самого С.Муравйова-Апостола. Цього ж дня молоді офіцери В.Соловйов, А.Кузьмін, 
І.Сухинов, М.Щепилло звільнили С.Муравйова-Апостола з-під варти. Повстання почалося 29.12.1825 
(10.1.1826) виступом у с.Триліси 5-ї роти Чернігівського полку на чолі з С.Муравйовим-Апостолом, до якої 
незабаром приєдналися солдати 2-ї гренадерської роти із с.Ковалівки. Зранку 30.12.1825 (12.1.1826) перед 
повсталими військами була зачитана революційна прокламація - “Православний катехізис”, де містилися 
заклики до збройного повстання з метою повалення самодержавства, скасування кріпацтва і встановлення 
демократичного ладу в Росії. Війська вирушили в напрямку містечка Брусилів. У селі Велика Мотовилівка до 
повсталих приєдналися дві роти Чернігівського полку. Однак з'єднатись з іншими частинами, де служили 
декабристи, не вдалося. Загальна кількість повстанців становила 1020 солдатів і 18 офіцерів. Повстанці на 
чолі з С.Муравйовим-Апостолом і М.Бестужевим-Рюміним вирушили у напрямку Житомира, де також були 
осередки Південного товариства. Однак урядові війська перекрили дорогу на Житомир, і повстанцям 
довелося повернути на Білу Церкву. З (15).1.1826 поблизу сіл Ковалівки і Устимівки вони вступили в бій з 
каральним загоном генерала Гейсмара. Урядові війська відкрили артилерійський вогонь, а згодом кинули у 
бій кавалерію. Бл. 50 чол. було вбито й поранено. Поранені офіцери А.Кузьмін та І.Муравйов-Апостол, щоб 
не потрапити під арешт, застрелилися. 895 солдатів і унтер-офіцерів було заарештовано і відправлено до 
Білої Церкви. За вироком суду С.Муравйова-Апостола і М.Бестужева-Рюміна повісили 13.(25)7.1826 у 
Петропавловській фортеці разом з ін. керівниками декабристського руху. Офіцери В.Соловйов, І.Сухинов, 
О.Мозолевський були засуджені до довічної каторги, 6л. 100 солдатів піддані тілесним покаранням і заслані 
до Сибіру на каторгу, 805 чол. переведено на Кавказ у діючу армію. Чернігівський полк було розформовано. 

О. Сухий (Львів). 

ЧЕРНІН ОТТОКАР (26.10.1872 -4.4.1932)-австрійський політичний і державний діяч, дипломат, граф. У 1903 
став депутатом чеського сейму від Німецької партії. З 1912-член Палати панів у Відні. У 1913-16 очолював 
дипломатичну місію в Румунії. Намагався не допустити вступу Румунії у війну на боці Антанти. Ставши у 
1916 міністром закордонних справ Австро-Угорщини, намагався встановити таємні контакти з керівниками 
країн Антанти для обговорення можливості укладення компромісного миру. Очолював австро-угорську 
делегацію на мирних переговорах у Бересті. 9.2.1918 підписав Берестейський мир 19183 Українською 
Народною Республікою. Уклав також таємну угоду з українською делегацією про поділ Галичини на польську 
та українську частини й об'єднання Східної Галичини та Буковини в окремий коронний край. Протести 
польських політичних сил проти таємної частини договору змусили Ч. у квітні подати у відставку. Ч. 
приписують авторство терміну для означення Берестейського миру - “хлібний мир” (“Brotfrieden”). У 1920-23 - 
депутат австрійського парламенту. Автор спогадів “У дні світової війни”. 

І. Підкова (Львів). 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ ІВАН (1867 - 1959) -український громадсько-політичний діяч у Галичині, адвокат. Н. у 
м.Збаражі (тепер Тернопільська обл.). Вивчав право у Львівському ун-ті. Працював у судових установах 
Ходорова, Львова, Коломиї. У кін. 1918 обраний до Української Національної Ради ЗУНР-ЗО УНР від 
Коломиї. Член законодавчої та військової комісій УНРади, референт у справах пошти і телеграфу відділу 
“Окружної Національної Ради” в Коломиї. У лютому 1919 призначений президентом окружного суду в 
Коломиї. Після відступу УГА за Збручі встановлення окупаційного режиму в Галичині за антипольські 
виступи заарештований та ув'язнений у тюрмі в Новому Сончі. Ч. був одним з організаторів випуску в 
Коломиї поштових марок для потреб ЗУНР. Автор книги “Історія коломийських поштових марок” (1928), що 
була перевидана німецькою мовою. Збирав фольклорний та етнографічний матеріал на Гуцульщині та 
Покутті. У післявоєнні роки працював у Музеї народного мистецтва Гуцульщини, який організував разом з 
В.Кобринським. 

О. Павлишин (Львів). 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ (псевд. - Микола Ч., Наум Чермак, Чермак; 22.12.1867 (3.1.1868)-
26.11.1946)-український письменник, перекладач. Н. у слободі Торській Олексіївці Бахмутського повіту 
Катеринославської губ (тепер. с.Октябрське Добропільського р-ну Донецької обл.) в родині дяка. Навчався у 
початковій школі в станиці Митяківській, у приватній духовній семінарії в м.Луганську; з 1878 - з Бахмутській 
та Катеринославській бурсах, після закінчення яких учителював у першій з них. У 1901-03 служив статистом 
у Чернігівському земстві, а потім до 1919 працював у Херсонській земельній управі. В останні роки життя 
вчителювавна Херсонщині. Літературну діяльність розпочав у 1895, видавши у Харкові збірку поезій під 
назвою “Пісні кохання”. В 1898 у Бахмуті вийшла у світ збірка поезій “Донецькі сонети”, 1903 у Києві видано 
третій збірник-“Зорі”. Ліричними героями своїх поезій Ч. обрав шахтарів-заробітчан, селян-бідняків. Писав 
також на історичні теми (козацтво), вбачаючи причини підневільного становища України не лише в її 
колоніальному поневоленні, а й у зраді значної частини української еліти національних інтересів 



батьківщини. Ч. друкував свої твори в “Літературно-науковому віснику”, журналі “Киевская старина”. Брав 
участь у виданні альманахів “Дубове листя”, “З-над хмар і з долин”, “На вічну пам'ять Котляревському”, “За 
красою”, “Досвітні огні”. У 1905 видав у Херсоні альманах молодих українських письменників “Перша 
ластівка”, разом з М.Коцюбинським -альманах “З потоку життя”, з Б.Грінченком та М.Коцюбинським - 
альманах “Дубове листя”. Автор багатьох оповідань і повістей, сюжети для яких брав переважно з життя 
українського робітництва, інтелігенції, що проходило в умовах провінційного містечка, з пориванням 
персонажів до кращого й пасивним упокоренням перед гнітючим впливом оточення (оповідання “Кінець гри”, 
“Vae victis”, “Тополя”, “Товариші”, та ін.). Провідна проблема художнього доробку Ч. - дисгармонія між 
духовним і матеріальним світом, світлом і темрявою, добром і злом. Його хвилюють плинність буття людини, 
її роду, нації (поезії в прозі “Комета”, “Зорі”), проблеми життя і смерті (“Сон життя”, “На крилах смерті”, “Хай 
буде світ”). Стильова манера Ч. позначена відбитком еклектизму: у поезії відшукуються риси романтичні й 
реалістичні, імпресіоністські й символістські. Тема життя інтелігенції представлена повістями “Весняна 
повідь” (1906), “Варвари” (1908), “Під чорною корогвою”, в яких створено образ інтелігента-песиміста, 
зневіреного в ідеї соціальної справедливості. Ч. поєднував у собі елементи натуралізму й неореалізму, йому 
притаманна політична розважливість і моральна незалежність, глибока стурбованість долею нації за умов 
радянізації суспільства. У творчому доробку Ч. - переклади з Пушкіна, Лєрмонтова, Майкова, Фета, Надсона, 
Гейне, Міцкевича. Здійснив переспів “Слова о полку Ігоревім”. Автор ряду критичних статей (“П.Куліш і його 
оповідання”). 

О. Легка (Львів). 

ЧЕРНЯВЩЕНКО ДЕМ'ЯН (рр. н. і см. невід.) - український військовий діяч, один із соратників гетьмана 
Б.Хмельницького. Брав участь у військових діях української армії проти шляхетської Польщі, виконував 
дипломатичні доручення гетьмана. У 1648-49 - генеральний обозний. Рішуче виступав проти укладення 
угоди з Річчю Посполитою. Після підписання Зборівського договору 1649 призначений головою комісії з 
укладення списків козацького реєстру. Подальша доля невідома. 

І. Підкова (Львів). 

ЧЕРНЯХІВСЬКА КУЛЬТУРА - археологічна культура 2-5 ст. Поширена в лісостеповій і степовій смугах 
Правобережної, частково Лівобережної України. Близькі за характером пам'ятки виявлено в суміжних 
районах Молдови, Румунії, а також Південно-Східної Польщі. Назва походить від могильника біля 
с.Черняхова (тепер Кагарлицького р-ну Київської обл.), дослідженого 1900-01 В.Хвойкою. В Україні відомо 
бл. 2 тис. пам'яток цієї культури, переважно поселень. Вони різні за розмірами, неукріплені. Залежно від 
території переважають наземні та заглиблені в землю житла (землянки і напівземлянки). Матеріальна 
культура населення Ч.к. представлена ліпним посудом місцевого виробництва та привізним гончарним, 
виготовленим на крузі за римською технологією (горщики, амфори, миски). Поширені посудини зі скла, 
різноманітні вироби із заліза (ножі, сокири, вістря, наральники та ін.). На поселеннях і особливо в 
похованнях часто трапляються різноманітні шпильки (фібули), пряжки, намисто. Населення Ч.к. вело осілий 
спосіб життя, основними заняттями були обробіток землі з допомогою рала і тяглової сили тварин, 
скотарство. Значного розвитку набули залізодобувна та ковальська справи, деревообробне, косторізне, 
ткацьке виробництво. Населення підтримувало активні економічні та ін. .зв'язки з античними містами 
Північного Причорномор'я та римськими придунайськими провінціями. Свідченням цього є привізні ремісничі 
вироби і численні знахідки монет та грошово-речових скарбів (Машів на Волині). Основою соціального життя 
була сусідська община з сильними пережитками родової общини, удосконалювалась система племінної 
організації, формувались військові дружини для боротьби з готами, а також для служби в римських військах. 
Серед релігійних вірувань помітно виділяється віра в священну силу вогню. Люди володіли різноманітними 
прикладними знаннями, пов'язаними з циклом сільськогосподарських робіт, торгівлею. Більшість сучасних 
дослідників вважають, що Ч.к. сформувалась на основі зарубинецької, частини пшеворської культур у 
лісостеповій смузі Правобережної України, фракійського населення даків у Підкарпатті, сарматів у степах 
між Дністром і Дніпром. Певну роль у формуванні Ч.к. відіграли германські племена готів, а також римські 
впливи. Ч.к. з приходом гунів зникла. З середовища племен Ч.к. в 6 ст. виділились ранньослов'янські 
племена, які утворили кілька культур: київську, пеньківську між Дністром і Дніпром, на заході - культуру 
дулібів, білих хорватів. 

М. Пелещишин (Львів). 

ЧЕТВЕРНИЙ СОЮЗ (Четвірний союз, По-чвірний союз) - військово-політичний блок Німеччини, Австро-
Угорщини, Болгарії і Туреччини, що протистояв країнам Антанти в Першій світовій війні 1914-18. Після 
розпаду в травні 1915 Троїстого Союзу внаслідок укладення договорів урядами Німеччини і Австро-
Угорщини з Туреччиною та Болгарією до осені 1915 було створене нове військово-політичне об'єднання - 
Ч.с. Туреччина, підписавши 2.8.1914 договір про військовий союз з Німеччиною, через два місяці оголосила 
війну Великобританії, Франції, Росії. Болгарія 6.9.1915 підписала договір про союз з Німеччиною та військову 
конвенцію з Австро-Угорщиною про спільні дії проти Сербії. Аналогічний договір підписано між Болгарією та 
Туреччиною. У жовтні 1915 Болгарія оголосила війну Сербії та Росії. Найбільших успіхів у наступальних 
операціях країни Ч.с. досягли в 1915, коли австрійські й болгарські війська окупували Сербію, а російська 
армія залишила територію Польщі, Галичини, частину Прибалтики. Країни Ч.с. в лютому 1918 підписали 
договори у Бересті з Українською Народною Республікою (див. Берестейський мир 1918), а 3.3.1918- з 



більшовицькою Росією. У травні 1918 країни Ч.С. в Бухаресті підписали договір з Румунією. Після виходу з 
війни Болгарії (30.9.1918) і Туреччини (30.10.1918) Ч.с. припинив своє існування. 

С. Мовчан (Львів). 

ЧЕХІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МУСІЙОВИЧ (Чеховський; 20.7.1876 - бл. 1938) - визначний український 
політичний і церковний діяч, ідеолог УАПЦ, професор. Н. у с.Горохуватці Київського повіту Київської губ. у 
родині священика. У 1896 закінчив Київську духовну семінарію, в 1900 - Київську духовну академію, одержав 
ступінь кандидата богослов'я (у 1905 присвоєно звання магістра). У 1900-01 вчителював у с.Янівці та 
Горохуватці на Київщині. У 1901-03 працював помічником інспектора Кам'янець-Подільської духовної 
семінарії, з якої 1904 за активну національну роботу переведений з попередженням до Київської духовної 
семінарії. У 1905-06 - учитель російської мови в Черкаському духовному училищі, учитель історії літератури 
та теорії словесності в Черкаській чоловічій гімназії. З 1905 належав до Української соціал-демократичної 
робітничої партії. За свою політичну і громадську діяльність постійно перебував під наглядом поліції. У 1906 
обраний депутатом 1 Державної Думи, в якій входив до складу Української парламентської громади. У 1906 
за участь в українському національному русі заарештований і засланий до Вологодської губ. У 1907 
повернувся в Україну. У 1908-17 жив в Одесі. Викладав історію, психологію, логіку в середніх навчальних 
закладах Одеси. Брав активну участь у роботі місцевих осередків Громади і “Просвіти”, редагував газету 
“Українське слово”, яку видавав Український комітет. У 1917 переїхав до Києва, де активно займався 
національно-державотворчою та церковною діяльністю. Входив до складу керівних органів Української 
соціал-демократичної робітничої партії. З квітня 1917 - член Української Центральної Ради від м.Одеси. З 
квітня 1918 - на посаді директора департаменту віросповідань УНР. Директор департаменту загальних 
справ Міністерства віросповідань Української Держави. Восени 1918 Ч., будучи членом Українського 
військового революційного комітету, брав участь у підготовці збройного повстання проти гетьмана 
П.Скоропадського. У період Директорії УНР з 26.12.1918 до 11.2.1919 очолював Раду Міністрів і 
Міністерство закордонних справ УНР. Надзвичайно багато зробив для становлення Української 
автокефальної православної церкви. За його безпосередньою ініціативою уряд УНР 1.1.1919 проголосив 
автокефалію УАПЦ. У 1919-20 -професор історії культури в Державному Українському університеті в 
Кам'янці-Подільському. У 1920-22 - професор Вінницького ін-ту народної освіти та Київського медичного ін-
ту, доцент Київського політехнічного ін-ту. З 1920 близько співпрацює з Всеукраїнською православною 
церковною радою, яка очолювала Всеукраїнську спілку православних парафій та вела підготовку до 
Всеукраїнського православного церковного собору з метою завершення організаційного оформлення УАПЦ. 
Учасник 1 і II Всеукраїнських православних церковних соборів. На 1 Всеукраїнському соборі (14-30.10.1921) - 
голова ідеологічної комісії УАПЦ, засновник і голова “Братства робітників слова”. У 1921-24 - член президії 
ВПЦР, благовісник УАПЦ, організатор і викладач пастирських курсів у Києві. 17-30.10.1927 - голова другого 
Всеукраїнського собору. 29.7.1929 заарештований за звинуваченням у приналежності до сфабрикованої 
органами ДПУ Спілки визволення України. Під час процесу СВУ 19.4.1930 засуджений до страти. Згодом 
вирок замінили на 10-річне ув'язнення. Відбував покарання в Харківському 1 Ярославському 
політізоляторах. У 1933 Ч. переведено до таборів особливого призначення без права листування. Ймовірно, 
загинув в ув'язненні. Автор праць на релігійно-церковну тематику (деякі роботи підписував псевдонімом Ілля 
Братерський): “Київський митрополит Гавриїл Банулеско-Бодоні. 1799-1908”, “Боротьба чехів за волю 1 
правду в часи Гуса”, “Кому служить церковне панство на Україні”, “Основи визволення Церкви з-під влади 
князів тьми”, “За Церкву, Христову громаду, проти царства тьми”, “Церковне панство на Україні”. 

О. Ігнатуша (Запоріжжя). 

ЧЕХІВСЬКИЙ МИКОЛА МУСІЙОВИЧ (18.12.1878-1938)-український православний церковний діяч, 
священик УАПЦ. Н. у с.Горохуватці на Київщині. Навчався в Київській духовній семінарії та в Київській 
духовній академії, яку закінчив 1902 з відзнакою. Професор на кафедрі церковної історії Київської духовної 
академії. У 1905 звільнений за “мазепинство”, перебував під негласним наглядом поліції. Працював у Києві в 
приватних середніх школах учителем історії, пізніше - у гімназіях повітових міст Київщини. Закінчив 
Чугуївську військову школу; підполковник російської армії. З 1917 був активним учасником національно-
церковного руху на Київщині. У грудні 1920 заарештований органами радянської влади, деякий час 
перебував в ув'язненні. У 1921 висвячений на священика УАПЦ; служив у Святошині. З 1925 - священик на 
Харківщині. У травні 1928 відзначений грамотою Всеукраїнської православної церковної ради як зразковий 
священик УАПЦ. З вересня 1928 відійшов від праці для церкви під тиском радянської влади. У 1929 
заарештований і під час процесу Спілки визволення України засуджений до 3 років ув'язнення. Покарання 
відбував у Ярославському політізоляторі. У 1933 термін ув'язнення було продовжено на 10 років. Помер у 
таборах в Якутії. 

О. Ігнатуша (Запоріжжя). 

ЧЕХОВИЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ (23.11.1870- р.см.невід.)-український військовий юрист, 
генерал-хорунжий (з 1920). Н. у Кам'янці-Подільському. Після закінчення Олександрівської військово-
юридичної академії- військовий юрист російської армії. За Гетьманату - член Головної військово-судової 
управи. Усунутий з посади за прихильне ставлення до українських справ. За Директорії УНР повернувся до 
виконання своїх обов'язків. Влітку 1920 - помічник начальника Головної управи військового суду, головного 
прокурора УНР. З жовтня 1920 - генерал-хорунжий. З лютого 1921 - начальник Головної військово-судової 



управи військового міністерства, водночас Головний прокурор УНР. Подальша доля невідома. 

М. Литвин, К.Науменко (Львів). 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА (Чехо-Словаччина, Чехо-Словацька Республіка) - держава у Центральній Європі в 
1918-92. За формою державного устрою в 1918-68 унітарна, в 1968-92 - федеративна республіка, яка 
складалася з Чеської і Словацької республік. Вищий законодавчий орган - двопалатні Національні (з 1968 - 
Федеральні) збори (Національна палата і Палата національностей). Глава держави - президент. Обирався 
парламентом терміном на 5 років. Столиця -м.Прага. Загальна площа - 127,9 тис.кв.км. Населення (1991)-
15,7 млн. чол. 

В умовах воєнної поразки Австро-Угорщини під час Першої світової війни 1914-18 розпочалася практична 
реалізація планів чеських і словацьких політичних кіл щодо утворення чесько-словацької держави. У 
державно-правовій декларації чеських депутатів австрійського парламенту від 30,5.1917 містився пункт про 
включення Словаччини до складу майбутньої держави чехів і словаків. Великий міжнародний резонанс мав 
словацький маніфест від 1.5.1918 про утворення спільної держави. 30.5.1918 у м.Піттсбург (США) між 
чеськими і словацькими політичними організаціями в еміграції була укладена угода, що закладала основи 
майбутнього устрою Чехословацької держави, в якій словаки мали отримати автономію. 13.7. чеські 
політичні лідери, які діяли на батьківщині (К.Крамарж, А.Швегла, В.Клофач), утворили у Празі Національний 
чехословацький комітет. До його складу входили також чеські словакофіли, які утворили Словацьке 
відділення цього комітету. У жовтні 1918 між керівниками двох політичних центрів - празьким Національним 
комітетом і Тимчасовим чехословацьким урядом (утвореним 14.7. у Парижі) - розпочалися переговори щодо 
практичної реалізації накреслених заходів. 28.10. Національний комітет у Празі проголосив створення 
самостійної Чехословацької республіки і заявив про тимчасове взяття на себе функцій вищого органу влади. 
30.10. у м.Мартін Словацька Національна Рада внаслідок своєї політичної слабкості не змогла забезпечити 
перехід влади у свої руки і прийняла рішення про приєднання словацьких земель до Чехії у рамках єдиного 
державного утворення. Після укладення 5.11. компромісної угоди між двома центрами чеського 
національного руху Чехословацька республіка офіційно стала незалежною державою. 13.11. Національний 
комітет затвердив тимчасову конституцію, а 14.11.1918 Національні збори обрали першим президентом 
республіки Т.Масарика. Уряд, склад якого був узгоджений ще 28.10. під час переговорів у Женеві 
представників двох керівних політичних центрів, очолив голова празького Національного комітету, лідер 
Національно-демократичної партії К.Крамарж. Кордони республіки були визначені Версальським (1919), 
Сен-Жерменським (1919) і Тріанонським (1920) мирними договорами. Сен-Жерменський договір містив 
щодо українського Закарпаття спеціальний документ - “Генеральний статут Підкарпатської Русі”. Територія 
Закарпатської України під назвою Підкарпатська Русь увійшла до Чехословацької республіки та мала 
отримати автономний статус (див. Підкарпатська Русь, Закарпаття). 

Чехословацька держава охоплювала площу 140,4 тис. км" з населенням 13,6 млн чол. (чехи - 6,8 млн, 
словаки - 2 млн, німці - 3,1 млн, угорці - 0,7 млн, українці - 0,5 млн, ін. національності - 0,5 млн). Понад 
третину населення Ч. складали національні меншини, становище яких було визначене т.зв. Малим Сен-
Жерменським договором. У перші роки існування Чехословацької республіки одне з центральних місць у 
зовнішньополітичній діяльності її уряду займала українська проблема. Празький уряд намагався встановити 
тісні політичні та економічні зв'язки з українськими державами, зокрема відбувся обмін делегаціями з 
урядами Західно-Української Народної Республіки (1918) та Української Народної Республіки (1919). У 1921 
були налагоджені економічні контакти з радянською Україною. Значну увагу чехословацький уряд приділяв 
вирішенню проблеми біженців і української еміграції у Ч. Однак широкі можливості й перспективи 
чехословацько-українських відносин, закладені у перші міжвоєнні роки, не мали подальшого розвитку. Із 
утворенням СРСР українська проблема була зовсім згорнута у зовнішньополітичних концепціях і доктринах 
Чехословацької держави. 

У кін. лютого 1920 Національні збори прийняли конституцію Чехословацької республіки. Вищим 
законодавчим органом держави ставали Національні збори, які обирали президента, офіційною державною 
мовою - т. зв. чехословацька мова. У районах, де проживало не менше 20% нечеського населення, у 
державних установах поряд з державною використовувалась мова даної національності. У національному 
питанні конституція виходила з тези про єдину чехословацьку націю, яка перекреслювала саму суть спільної 
держави чехів і словаків. Зафіксована конституцією теза про автономію українського Закарпаття у рамках 
Чехословацької держави так і не була реалізована і мала суто символічний характер. У країні діяли численні 
політичні партії, зокрема у парламентських виборах 1925 брало участь 29, а 1929 - 19 партій. Велика 
кількість політичних партій і організацій призвела до виникнення урядових коаліцій (загальнонаціональна; 
чесько-словацько-німецька; панівна з участю національних чеських, словацьких, німецьких і угорських партій 
та ін.), ядром яких, як правило, були Аграрна, Національно-демократична і Народна партії. Правлячі кола 
створювали також неформальні осередки реального владного впливу, одним з найвпливовіших серед яких 
було пропрезидентське угруповання “Град”. Поряд з “Градом” значну роль у державному житті країни у 1920 
роках відігравали політичні об'єднання “П'ятірка” і “Вісімка”, які складалися з лідерів партій урядової коаліції і 
офіційно виступали як координатори парламентських партійних клубів. Економічні позиції Чехословацької 
республіки визначало те, що в її межах опинилося бл. 70% всієї промисловості колишньої Австро-Угорської 
імперії. Завдяки цьому Ч. у міжвоєнний час увійшла в першу десятку індустріальне розвинених країн світу. У 
промисловості домінували великі монополістичні об'єднання (“Шкода”, “Батя”, “Центрокооператив”). 



Основними фінансовими центрами були Живностенський і Аграрний банк. Хоча чеським промисловцям 
вдалося відтіснити іноземних конкурентів з провідних позицій у господарстві країни, останні продовжували 
відігравати значну роль в економіці Ч. Промислове виробництво було зосереджене в основному в чеських 
землях, а в Словаччині та Підкарпатській Русі переважало сільськогосподарське виробництво. Протягом 
1920-х років уряд провів аграрну реформу, яка хоч і обмежила, проте не ліквідувала великого 
землеволодіння. З поч. 1930 років спостерігався процес поляризації суспільних сил, характерною рисою 
якого була трансформація політичної системи. Національні демократи, зробивши ставку на створення під 
своєю егідою опозиційного політичного блоку, у 1934 спільно з Національною лігою і Національним фронтом 
утворили Національне об'єднання. У свою чергу, лідери аграріїв також шукали можливості зміцнення своїх 
позицій і вели переговори з німецькими та словацькими партійними керівниками. Словацька народна партія 
почала висувати ідею відокремлення словацьких земель і створення незалежної Словацької держави. 

У травні 1935 відбулися парламентські вибори, внаслідок яких основні партії урядової коаліції зберегли свої 
позиції. Аграрії виявилися найсильнішими у правлячій коаліції, хоча і втратили абсолютну першість. У 
листопаді 1935, зважаючи на домінуюче становище своєї партії у коаліції, аграрії без попереднього 
узгодження з іншими партнерами замінили главу уряду. Новопризначеним прем'єром став лідер 
словацького відділення партії М.Годжа (1878-1944). У листопаді 1935 подав у відставку з посади Президента 
республіки Т.Масарик. Цією ситуацією вирішили скористатися аграрії, щоб провести на посаду глави 
держави одного із своїх лідерів, або, у випадку невдачі, малопомітну політичну фігуру. Після тривалих 
міжпартійних дискусій єдиним претендентом на посаду президента виявився Е.Бенеш, міністр закордонних 
справ в усіх урядах Чехословацької республіки. У грудні 1935 Е.Бенеш, якого підтримала більшість 
впливових політичних партій, здобув перемогу під час президентських виборів. 

Певне місце у внутрішній політиці чехословацького уряду займала українська проблема, зокрема його 
ставлення щодо етнічних українців Закарпаття (400 тис. чол.) і політичних емігрантів (20 тис. чол.). 
Чехословацький уряд підтримував насамперед демократичні течії в середовищі еміграції. З допомогою 
урядових і громадських кіл Ч. та за ініціативою провідних діячів української еміграції в 1920-30-ті роки в 
республіці були створені й успішно діяли десятки українських наукових установ, навчальних закладів, 
організацій, об'єднань, зокрема Український вільний університет (перенесений з Відня у 1921,), Український 
високий педагогічний інститут ім. Драгоманова (з 1923), Українська господарська академія у Подебрадах 
(1922) , Музей визвольної боротьби України (засн. 1925), Центральний союз українського студентства 
(1922), Український громадський комітет (1921-25), Український комітет у ЧСР, Чесько-український комітет 
допомоги українським і білоруським студентам. Прага у міжвоєнні роки стала одним із центрів українського 
громадського, культурного і наукового життя. Однак з кін. 1920 - поч. 1930 років політика чехословацького 
уряду щодо української еміграції почала зазнавати істотних змін. Ряд українських організацій та установ 
втратив урядову підтримку, чимало з них було розпущено. Одна з головних причин цього - посилення 
самостійницьких течій в українському суспільному середовищі, насамперед на території Закарпаття, що 
розцінювалося урядовими чиновниками як загроза територіальній цілісності Чехословацької республіки. 
Проте до 1945 Ч. продовжувала залишатися найактивнішим осередком української еміграції. 

Після парламентських і президентських виборів 1935 загострилося національне питання в республіці. У 
березні 1938 уряд М.Годжі запропонував проект його вирішення. У липні 1938 проект був схвалений під 
назвою “Національні положення”. Документ містив статті про рівноправність громадян без огляду на їхню 
національність у всіх сферах суспільно-політичного, економічного і культурного життя. У галузі державного 
управління Чехословацька республіка поділялась на чотири землі з власними сеймами: Чехія, Моравія та 
Сілезія, Словаччина, Підкарпатська Русь. Сеймам надавалися законодавчі права в межах даної території. 
Таке вирішення питання не влаштовувало лідерів Судето-німецької партії на чолі з К.Генлейном, які 
виношували ідею включення Судетської області до складу Німеччини. У вересні 1938 вони влаштували 
збройний путч, який був швидко придушений. Однак уряди Англії та Франції в ультимативній формі 
запропонували Ч. почати з Берліном переговори про передачу Німеччині прикордонних районів, де німці 
складали більше половини населення, обіцяючи взамін гарантію недоторканності нових кордонів 
Чехословацької республіки. Дії західних держав викликали у країні загальний політичний страйк, який 
призвів до зміни уряду. Однак новий уряд зайняв позицію очікування. У таких умовах 28-29.9.1938 у Мюнхені 
відбулася конференція з участю глав держав Англії, Франції, Німеччини та Італії, на якій без участі 
чехословацького представника прийнято рішення про розчленування території Чехословацької республіки - 
Німеччині передавалися західні райони Чехії, Польщі - Тешинська область, а Угорщині - південні райони 
Словаччини і південна частина Підкарпатської Русі. Таким чином Ч. втратила третину своєї території і 
населення, більше 40% промисловості, значну частину сировинних і паливних ресурсів, важливі комунікації 
та потужні оборонні споруди на кордонах. Глибока політична криза, яка охопила країну, призвела до 
відставки президента. Е.Бенеш на знак протесту проти дій західних держав 5.10.1938 подав у відставку і 
покинув країну. У серед, листопада 1938 всі чеські політичні партії, крім комуністичної, оголосили про свій 
саморозпуск. Натомість було створено Партію національної єдності на чолі з лідером аграріїв Р.Бераном. 
На основі Соціал-демократичної партії створена Національна партія праці, яка перебувала у лояльній 
опозиції до правлячої Партії національної єдності. 30.11. новим президентом Ч. став Е.Гаха (1872-1945). 

У Жиліні всі словацькі партії підписали угоду, за якою визнавали платформу Глінківської Словацької 
народної партії та поставили вимогу негайного надання Словаччині автономії. З такою ж вимогою виступили 



українські політичні партії. Центральна влада у Празі змушена була змиритися з фактичним створенням 
автономних урядів у Словаччині на чолі з Й.Тісо і в Закарпатті на чолі з А.Бродієм. 22.1.1938 празький 
парламент ухвалив конституційний закон про автономію Карпатської України, після чого Чехословаччина 
перетворилася на федеративну державу чехів, словаків і карпатських українців. У листопаді 1938 
Національні збори затвердили закон “Про автономію Словаччини і Підкарпатської Русі”. Республіка стала 
офіційно називатися Чехословаччиною (див. Карпатська Україна). 15.12. парламент прийняв закон, згідно з 
яким уряд на два роки одержав законодавчі повноваження, а президент, за згодою уряду, - право змінювати 
конституцію. Декрети президента набирали сили закону. 

На поч. 1939 словаки поставили перед центральним урядом ряд політичних вимог, що послужило приводом 
для розпуску 10.3. автономного словацького уряду і запровадження на території Словаччини воєнного 
стану. У відповідь на ці заходи Праги 14.3. за підтримки Німеччини був скликаний Словацький сейм, який 
проголосив самостійну і незалежну Словацьку державу. Новостворену державу незабаром визнало 33 
країни світу. 15.3.1939 Сейм Карпатської України проголосив повну державну самостійність Карпатської 
України на чолі з Президентом А.Волошиним (див. Карпатська Україна). У цих умовах керівництво 
фашистської Німеччини вирішило остаточно покінчити із залишками державності Ч. 15.3.1939 гітлерівські 
війська зайняли територію Чехії і Моравії, і Чехословацька республіка остаточно припинила своє існування. 
Карпатську Україну окупували війська хортистської Угорщини. На окупованих чеських землях було утворено 
формально автономний “Протекторат Богемія і Моравія”, який перебував у складі німецького райху 
Президентом “протекторату” став Е.Гаха, а головою уряду Р.Беран. Їх влада поширювалася лише на чеське 
населення, німці ж -вони одержали німецьке громадянство -підпорядковувалися особливим 
адміністративним органам. З утворенням “протекторату” його економіка повністю працювала на райх. 
Більшість великих і середніх підприємств були включені до німецьких монополістичних об'єднань, сотні 
тисяч чехів вивезені на примусові роботи до Німеччини та в захоплені нею країни. Маріонетковий 
словацький уряд, підписавши у 1939-40 з Німеччиною договори про воєнно-політичний союз (у листопаді 
1940 приєднався до Антикомінтернівського пакту) і економічне співробітництво, втягнув Словаччину у війну 
на боці країн гітлерівського блоку. 

Жорстокий окупаційний режим, терор та репресії викликали наростання антифашистських настроїв. Під час 
розгортання загальнонаціональної боротьби проти окупантів сформувалися два політичних центри та 
викристалізувалися дві ідейні платформи визвольного руху. Одним з цих центрів був Лондон, де знаходився 
емігрантський чехословацький уряд Е.Бенеша (ств. 194Q), другим - Москва. де перебувало керівництво 
Компартії Ч. не чолі з К.Готвальдом. Важливою справою діяльності зарубіжних центрів чехословацького руху 
Опору стало створення військових частин на території Франції, Англії та СРСР. Московські переговори 1943 
між керівництвом Компартії Ч. і президентом Е.Бенешом сприяли істотному зближенню позицій двох 
основних центрів чехословацького руху Опору, формування широкого антифашистського національного 
фронту. Проте масові арешти підпільників-антифашистів у чеських землях влітку 1944 зірвали спробу 
організаційного об'єднання патріотичних сил в еміграції та на батьківщині. У кін. серпня-жовтні 1944 
словацькі антифашисти під керівництвом Словацької національної ради підняли повстання проти 
окупаційного режиму і незабаром визволили бл. ^ території Словаччини. Однак у другій пол. жовтня 
гітлерівці, стягнувши значні сили, заволоділи основними опорними пунктами повстання. 

Наприк. березня 1945 у Москві відбулися переговори між представниками трьох основних політичних сил 
чеського і словацького руху Опору: президента, уряду в еміграції, Словацької національної ради (вищий 
керівний орган словацького руху Опору) і чехословацької Компартії. Підчас переговорів було досягнуто 
політичного компромісу і організаційно оформився Національний фронт чехів і словаків. До його складу 
увійшли представники чехословацьких політичних партій - національно-соціалістичної, соціал-
демократичної, народної і комуністичної. На цій зустрічі досягнуто угоди про створення уряду Національного 
фронту. Склад нового уряду на чолі з З.Фірлінгером та його програму оголошено 4.4.1945 у м.Кошице; 
одночасно пішов у відставку емігрантський уряд у Лондоні. 

Звільнення чеських земель від гітлерівських військ відбувалося у взаємодії частин Червоної армії та 
чехословацьких збройних формувань, утворених на території СРСР. Одночасно із західного напрямку 
просувалися англо-американські війська. На поч. травня розпочались збройні виступи проти окупантів у ряді 
чеських міст, а 5.5. вибухнуло повстання у Празі. Чеська національна рада, утворена з ініціативи Компартії 
Ч., об'єднала основні сили внутрішнього руху Опору і проголосила про перехід усієї влади на чеській 
території до уряду Національного фронту, представником якого вона себе вважала. Проте повстанці не 
розрахували свої сили, і німецьким військам вдалося оволодіти значною частиною міста. На допомогу 
повстанцям прийшли радянські війська, що і забезпечило звільнення Праги від гітлерівців 9.5.1945. 

Розроблена урядом Національного фронту програма відображала нове співвідношення політичних сил у 
країні, передбачала проведення глибоких демократичних перетворень. У національно-політичному плані в 
програмі відзначалося, що Чехословацька республіка є державою двох рівноправних народів - чехів і 
словаків. Згодом питання державотворення були предметом тривалих переговорів між чехословацьким 
урядом, представниками чеських політичних кіл та Словацькою національною радою - вищим органом 
словацького народу. Наслідком цих переговорів стало укладення трьох Празьких угод, які мали значення 
тимчасової конституції Ч. 29.6,1945 між Ч. і Радянським Союзом було підписано договір, за яким 
Закарпатська Україна возз'єднувалась за побажанням населення зі своєю споконвічною батьківщиною - 



Україною і включалася до складу Української РСР. 

У травні 1946 відбулися вибори до Національних зборів Ч., які проходили окремо у чеських і словацьких 
землях. У чеських землях найбільше голосів (40%) здобули комуністи, що позначилося на складі й програмі 
нового уряду, який очолив комуністичний лідер К.Готвальд. Після парламентських виборів 1946 політичне 
становище у країні ускладнилося. Комуністи, які у виборах на території Словаччини зазнали невдачі, 
вирішили взяти всю повноту влади у свої руки і всі свої зусилля перенесли на позапарламентські форми 
боротьби. Обстановка в країні сягнута кульмінаційної напруженості у лютому 1948. Намагання 
комуністичних керівників повністю поставити під свій контроль органи поліції спричинило гостру урядову 
кризу. Вивівши на вулицю своїх прихильників, комуністи шляхом проведення численних 
позапарламентських акцій (масові демонстрації, утворення і озброєння робітничої міліції, збирання підписів 
тощо) добилися відставки більшості міністрів празького уряду, представників демократичних партій і 
формування нового складу кабінету міністрів, в якому більшість мали представники лівих сил. Після приходу 
до влади у Чехословацькій республіці комуністів та їхніх прихильників почалося відверте формування 
тоталітарно-репресивного режиму та встановлення диктатури Комуністичної партії Чехо-словаччини. У 
травні 1948 Національні збори ухвалили нову конституцію країни, яка законодавче закріпила державну 
єдність ЧСР та проголосила “побудову соціалізму”. Були створені єдині вищі органи влади, до компетенції 
яких відносилися питання, що мали загальнодержавне значення. У червні 1948 президент Е.Бенеш 
відмовився підписати текст нової конституції й подав у відставку. Використовуючи свою більшість у 
парламенті, комуністи новим президентом держави обрали К.Готвальда. Компартія розпочала зміцнення 
тоталітарного режиму, реорганізацію економічного і політичного життя на радянський взірець. Реальну 
опору комуністичного режиму становили радянські війська, які залишилися у країні після Другої світової 
війни. Командні методи, якими користувалася Компартія, з поч. 1950 років були перенесені на систему 
державного управління. Суспільно-економічні зміни проходили в умовах політичного і фізичного терору. 
Жорстоко переслідувалося будь-яке інакодумство, практично повністю ліквідовано приватний сектор у 
промисловості, селян примушували вступати до сільськогосподарських кооперативів. 

У 1960 парламент Ч. прийняв чергову конституцію, яка затвердила нову назву держави - Чехословацька 
Соціалістична Республіка (ЧССР). У конституції своєрідне пояснення знайшла ідея коаліційного способу 
управління: Компартія визнавалася як керівна, інтегруюча і об'єднуюча сила у суспільстві та державі, а не як 
рівноправний партнер інших політичних організацій, які продовжували існувати після державного перевороту 
1948. 

З поч. 1960 років у Ч. почала формуватися політична опозиційна течія. Своїми програмними документами 
вона проголосила теорію політичного плюралізму і одержала підтримку практично всього суспільства. 
Ідеологами опозиції були О.Шік, Е.Льобл та ін., які виступали зі своїми програмами оновлення суспільства. 
Суспільно-політичні реалії у країні призвели до появи в середовищі Компартії реформістського крила, 
очолюваного її лідером А.Дубчеком. У квітні 1968 була затверджена Програма дій Компартії, метою якої 
було проведення реформ для побудови “комунізму з людським обличчям”. Ця програма містила положення 
про розвиток демократії, нову систему політичного управління суспільством, вказувалося на необхідність 
встановлення партнерських відносин з партіями Національного фронту та перебудову державного устрою 
країни на засадах федералізму. 

Події у Ч. викликали занепокоєння у керівництва держав Варшавського блоку, у першу чергу СРСР. 
Політичний курс лідерів Ч. загрожував демонтажем комуністичної системи у країні та втратою союзника по 
військовому блоку. Оскільки керівництво Ч. не відмовлялося від прийнятого курсу реформ, країни 
Варшавського блоку здійснили військову інтервенцію у Ч. і окупували країну. Широка програма докорінних 
суспільних перетворень, яка проводилась у період “празької весни”, залишилась нереалізованою. У 1968 
зроблено чергову спробу розв'язати чесько-словацькі відносини. 27.10.1968 прийнято конституційний закон 
“Про Чехословацьку федерацію”. Вперше з 1918 суб'єктами державного утворення ставали дві національні 
держави - Чеська і Словацька республіки. Найвищим органом політичної влади федерації проголошувалися 
Федеральні збори. Незважаючи на те, що були створені окремі Національні ради як верховні представницькі 
органи обох республік, а також республіканські уряди, фактично продовжувала існувати унітарна держава. 
Між республіками не було укладено державного кордону. Федеральні збори видавали єдині закони для двох 
держав не лише у сфері зовнішньої політики, федеральних матеріальних резервів, а й у питаннях 
планування, фінансів, валюти, промисловості, сільського господарства тощо. 

У 1970-80-х роках тоталітарна система у країні продовжувала штучно підтримувати політичну атмосферу, 
яка виключала найменшу можливість реформування суспільства. Хоча формально багатопартійна система 
продовжувала існувати, фактично всі партії, крім комуністичної, були усунені від реальної участі у 
політичному житті. Внаслідок репресій проти активних учасників суспільного життя у період реформ 
особливо постраждала інтелігенція. Однак уже в кін. 1970 років дисидентський рух почав набирати силу. В 
1977 виникла політична правозахисна організація “Хартія-77”, її лідери (В.Гавел, І.ДІнстбір, 1.Гаек, 
Я.Паточка та ін.) вимагали від державно-партійного керівництва дотримання конституції, звільнення 
політв'язнів, виведення радянських окупаційних військ тощо. Учасники руху прав людини зазнавали 
переслідувань і не мали можливості вільно відстоювати свої погляди. Більшість з них була заарештована і 
ув'язнена. Загальна політична криза поглиблювалася економічною стагнацією. Урядові економічні програми 
не виконувалися, спостерігалося значне сповільнення темпів зростання економіки країни. Деякі ринкові 



елементи, що зберігалися у діяльності сільськогосподарських кооперативів, забезпечували стабільне 
становище у виробництві продуктів харчування, завдяки чому вдавалося стримувати падіння життєвого 
рівня населення. 

Наприкінці 1980 років “Хартія-77” та інші опозиційні групи посилили критику офіційного державного курсу. 
Проте комуністичне керівництво країни відмовилося вступити в діалог з опозицією. У листопаді 1989 
розпочались масові антиурядові виступи, початок яким дала т.зв. студентська революція. Маніфестації та 
мітинги студентської молоді були розігнані поліцією. У відповідь на репресивні заходи комуністичної влади 
антиурядові виступи набули масового характеру. Опозиційні сили утворили у листопаді 1989 суспільний рух 
- Громадянський форум, який поставив собі за мету відновлення демократії в країні. Правляча партія 
виявилася неспроможною вести політичну боротьбу з опозицією, партійно-державний апарат було 
паралізовано. Листопадові події 1989 стали початком демонтажу тоталітарно-репресивної системи у .4. У 
грудні відбулися зміни в державному керівництві: сформовано новий уряд, президентом держави обрано 
В.Гавела, а головою парламенту - О.Дубчека. На поч. 1990 внаслідок вільних виборів до парламенту 
увійшли представники багатьох політичних партій та організацій. У лютому 1990 припинив свою діяльність 
Національний фронт Чехословаччини. На поч. червня 1990 у країні проходили парламентські вибори, які 
ознаменували завершення перехідного періоду від монополії партійно-державної влади до політичного 
плюралізму. Тоталітарна система, яка існувала з лютого 1948, була ліквідована без гострої політичної 
конфронтації, що дало підстави називати події листопада 1989 у Ч. “оксамитовою”, “ніжною” революцією. 

Демократичні процеси у країні не могли не зачепити проблем міжнаціональних взаємовідносин. У цей час 
проявилися деякі суперечності між чехами і словаками, які в тоталітарний період приховувалися. Рішенням 
Федеральних зборів про подвійну назву держави (Чеська і Словацька Федеративна Республіка та її 
словацький аналог - Чехословаччина) послужило причиною бурхливих демонстрацій у Словаччині й 
викликало неоднозначну реакцію у Чехії та призвело до прийняття у грудні 1990 Закону про розмежування 
компетенції між федерацією і республіками. Згідно із новим законом у віданні центральних органів 
залишалися лише питання оборони, зовнішньої політики, фінансів і створення умов для єдиного ринку, що 
значно посилило відцентрові тенденції у державі. Впливові політичні організації Словаччини, зокрема Рух за 
демократичну Словаччину, почали вимагати перетворення федерації на конфедеративне утворення двох 
народів. На поч. 1991 суспільно-політична ситуація ще більше загострилася у зв'язку з вимогою лідерів 
політичних організацій і рухів Моравії та Сілезії реорганізувати Ч. у федерацію трьох республік: Чеської, 
Моравсько-Сілезької та Словацької. Цій проблемі був присвячений “круглий стіл”, проведений у березні 

1991 у Брно з участю 25 партій і рухів. У той час, коли моравська проблема не набрала дальшого розвитку, у 
Словаччині виникла політична криза. Словаччина не була задоволена прокламованими ухвалами 
центральних органів і вимагала підписання державного договору з Чеською республікою. Невирішеність 
цього питання, добровільна відставка президента у 1992 фактично визначили розпад Чехословацької 
федерації. Наприкінці 1992 чехословацький парламент прийняв рішення про розділ федерації і утворення з 
1.1.1993 двох незалежних держав - Чеської і Словацької республік (див. також Словаччина). 

М. Кріль (Львів). 

ЧЕЧЕЛЬ ДМИТРО (р.н. невід. - листопад 1708)-український військовий діяч. Походив з української шляхти 
на Брацлавщині (тепер територія Вінницької і частини Хмельницької обл.). У 1696-1708 - полковник 
сердюцького полку, на чолі якого брав участь у воєнних діях під час Північної війни 1700-21. Прихильник 
гетьмана І.Мазепи. У кін. жовтня - на поч. листопада 1709 Ч. керував обороною гетьманської столиці 
Батурина від московських військ під командуванням О.Меншикова. У ході битви Ч. був поранений і потрапив 
у полон. Колесований у Глухові. 

ЧЕЧЕЛЬ МИКОЛА ФЛОРОВИЧ (1891 -9.1.1937) - український політичний і державний діяч, Н. на Волині у 
сім'ї робітника. Середню освіту одержав у Житомирській гімназії. 31910 навчався на кораблебудівному 
відділі Петербурзького політехнічного ін-ту. У 1911 перевівся до Петербурзького інституту інженерів шляхів 
сполучення. Належав до Української студентської громади та петербурзького осередку Товариства 
українських поступовців. З березня 1917- член Української національної ради в Петрограді. 17.3.1917 у 
складі української репрезентації зустрічався з прем'єр-міністром Тимчасового уряду Росії Г.Львовим, якому 
передали меморандум з українськими вимогами, що не потребували рішення Установчих зборів. У квітні 
1917 обраний членом Української Центральної Ради від студентських організацій, входив до складу Малої 
Ради. З липня 1917 до квітня 1918- секретар УЦР. Член комісії УЦР із розробки проекту статуту автономії 
України. За політичними переконаннями належав до Української партії соціалістів-революціонерів, на II з'їзді 
УПСР (15-19.7.1917) обраний членом ЦК. Репрезентував Україну на Демократичній нараді у Петрограді, був 
делегатом Всеросійських установчих зборів від українських соціалістичних партій. Напередодні 
гетьманського перевороту призначений РНМ УНР членом української делегації на переговорах з РСФРР 
Політичний однодумець М.Грушевського, разом з яким у 1919 емігрував до Відня. Належав до “Закордонної 
делегації” УПСР. У 1920-21 продовжував освіту у Віденському політехнічному ін-ті, редагував журнал 
“Борітеся-поборете”. У вересні 1921 разом із М.Шрагом приїздив до Харкова, де вів переговори з головою 
Раднаркому УСРР Х.Раковським про повернення в Україну. Викладав у 3-й харківській профшколі 
архітектурно-будівельного фаху, з 1927 - у Харківському технологічному ін-ті, очолював секцію 
промисловості будівельних матеріалів Держплану. На поч. 1931 заарештований у справі т. зв. Українського 



національного центру. У 1932 засуджений до 6 років позбавлення волі, а 2.6.1937 постановою особливої 
наради при наркоматі внутрішніх справ СРСР повторно засуджений до 5-річного ув'язнення. 9.1.1937 за 
вироком УНКВС по Івановській обл. Ч. було розстріляно. 

Т. Осташко (Київ). 

ЧИВАДЗЕ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ (20.5.1866 - р. см. невід.) - військовий діяч періоду УНР і 
Гетьманату, генерал-майор (з 1908). Військову освіту здобув у Тифліському кадетському корпусі, 3-му 
Олександрівському військовому училищі (1884). Після служби у військах у 1894 закінчив Олександрівську 
військово-юридичну академію. Обіймав посади військового судді, помічника військового прокурора, 
військового слідчого. Військовий суддя Віденського військового округу. Після проголошення незалежності 
УНР - в українській армії. З 10.7.1918 - начальник Головного військово-юридичного управління Збройних Сил 
Української Держави. Подальша доля невідома. 

М. Литвин, К. Науменко (Львів). 

ЧИГИРИН - місто Черкаської обл. Розташований на р.Тясмин (притока Дніпра). Відомий з 1 пол. 16 ст. як 
укріплений козацький зимівник. У 1592 Ч. дістав магдебурзьке право. Населення Ч. брало участь у 
національно-визвольних повстаннях під проводом С.Наливайка, Т.Федоровича, К.Скидана. У 1638-48 
чигиринським сотником був Б.Хмельницький. У 1648-60 Ч. - гетьманська резиденція і столиця Гетьманщини. 
В 1648-1712 Ч. - центр Чигиринського полку. Під час Чигиринських походів 1677! 1678 турецько-татарська 
армія зруйнувала місто. Після повернення гетьманської столиці до Батурина Ч. занепав. 31797 - повітове 
місто Київської губ. У 1843 і 1845 у Ч. перебував Т.Шевченко. У роки українських національно-визвольних 
змагань 1917-21 на околицях Ч. проходили бої Армії УНР з більшовицькими військами, діяли українські 
повстанські загони. 

ЧИГИРИНСЬКА ЗМОВА 1877 - невдала спроба українських народників підняти селянське повстання у 
Чигиринському повіті на Київщині. Протягом 1870, 1873 і 1875 у зв'язку з проведенням реформ відбулися 
заворушення державних селян, які відстоювали душовий принцип розподілу землі та общинне 
землекористування. Члени гуртка “Південних бунтарів” (В.Дебогорій-Мокрієвич, Я.Стефанович, Л.Дейч, 
І.Бохановський) вирішили використати селянські настрої для організації місцевого бунту, який повинен був 
перерости у велике селянське повстання. Оскільки селяни вірили в допомогу з боку царя, змовники 
вирішили діяти від його імені. Згідно із задумом В.Дебогорія-Мокрієвича кінний загін народників повинен 
об'їжджати села і від імені царя оголошувати про конфіскацію поміщицької землі та відразу ділити її між 
селянами. Народники планували виготовляти маніфести і представляти їх селянам як царські укази, що 
закликали населення ділити поміщицьку землю. Виникнувши в одному місці, повстання згідно з планом 
повинно перекинутись на сусідні повіти й губернії. Для цього передбачалося заготовити велику кількість 
зброї. Взимку 1876 Я.Стефанович, видаючи себе за ходока херсонських селян до царя Дмитра Найду, 
встановив зв'язки з чигиринськими селянами і погодився передати цареві “клопотання” і в справі чигиринців. 
Однак у кін. 1876 гурток “Південних бунтарів” розпався і підготовку повстання продовжували тільки 
Я.Стефанович, Л.Дейч, І.Бохановський. Невдовзі Я.Стефанович привіз чигиринським селянам складені ним 
самим (надруковані І.Бохановським) “Височайшу таємну грамоту”, статут селянського товариства “Таємна 
дружина” і текст “Обряду священної присяги”, які нібито передав для них цар. У документах селянам 
пропонувалось створити нелегальну організацію “Таємна дружина”, підняти повстання і заволодіти всією 
землею. У лютому 1877 “Таємна дружина” почала створюватись у с.Шабельники, згодом в ін. селах 
Чигиринського і Черкаського повітів. До серед, літа 1877 в організації було бл. 1 тис. чол. Повстання 
планувалося розпочати 1 (13). 10.1877. У червні 1877 організація була розкрита поліцією. До вересня 1877 
заарештовано і притягнуто до слідства понад 1 тис. чол. Рішенням київської судової палати у червні 1879 
п'ятеро селян (Л.Тененик, Ю. Олійник, К.Прудкий, 1.Пісковий, М.Ґудзь) і 3 народники були засуджені до 
каторжних робіт, решту заслано до північних губерній Росії. Я.Стефанович, Л.Дейч та І.Бохановський, яким 
загрожувала смертна кара, в ніч на 27.5.1878 втекли з Лук'янівської в'язниці. 

О. Сухий (Львів). 

ЧИГИРИНСЬКІ ПОХОДИ 1677-1678 -військові походи турецько-татарської армії на Чигирин. Після зречення 
в 1676 гетьмана П.Дорошенка Туреччина прагнула зберегти свій вплив в Україні. Намагаючись використати 
ім'я Б.Хмельницького, навесні 1677 султанський уряд проголосив Ю.Хмельницького гетьманом і “князем 
Малоросійської України” та вислав його з невеликим військовим загоном на Поділля. Турецьке 
командування планувало здобути політичний і воєнно-стратегічний центр Правобережної України - Чигирин, 
а потім розпочати наступ на Київ і Лівобережну Україну. У кін. червня 1677 120-тисячна турецька армія і 40-
тисячний загін кримських татар під єдиним командуванням Ібрагім-паші переправились через Дунай і 3.8. 
розпочали облогу Чигирина. У триденних боях українсько-московська армія (ЗО тис. козаків 1 24 тис. 
московських солдатів) на чолі з гетьманом І.Самойловичем і воєводою Г.Ромодановським, завдавши 
татарсько-турецьким військам значних втрат, примусила їх відступити. Перший Ч.п. закінчився невдачею. 

У червні 1678 двохсоттисячна турецько-татарська армія під командуванням візира Кара-Мустафи розпочала 
другий Ч.п. У серпні 1678 після місячної облоги турки здобули Чигирин. Московська армія (70 тис. чол.) і 
козацькі полки (50 тис.чол.) на чолі з Г.Ромодановським та гетьманом І.Самойловичем під натиском 
противника відійшли до Дніпра і 30.8. переправилися на лівий берег. Однак виснажена тривалими боями і 



частими нападами запорожців під проводом 1.Сірка османська армія не переслідувала противника, а 
відступила з України. Після походу турецько-татарських військ вся влада у Правобережній Україні перейшла 
до рук гетьмана Ю.Хмельницького. Наслідком Ч.п. стало підписання між Московською державою, з одного 
боку, та Туреччиною і Кримським ханством, -з другого, Бахчисарайського миру 1681. 

ЧИЖЕВСЬКИЙ ДМИТРО (5.4.1894 -18.4.1977) - визначний український славіст, філософ та громадський 
діяч. Виходець із козацько-старшинського роду. Н. в Олександрії Херсонської губ. (тепер Кіровоградська 
обл.). Навчався в Петербурзькому (1911-13) та Київському (1913-17, 1919) ун-тах. У молоді роки - член 
РСДРП (меншовиків). Під час революції - член Української Центральної Ради, її виконавчого органу - Малої 
Ради. У 1921 з політичних мотивів покинув радянську Україну і виїхав до Німеччини, де продовжував 
навчання у Гейдельберзькому (1921-22) та Франкфуртському (1922-24) ун-тах. Слухав лекції відомих 
філософів Карпа Яс-перса, Едмунда Гуссерля, Мартіна Гайдегера. У 1933 захистив дисертацію “Hegel in 
Russland” (“Гегель в Росії”, опублікована у 1934), в якій досліджував вплив Гегеля на слов'янську науку і 
німецької філософії - на російську літературу. У 1924-26 належав до німецьких соціал-демократів, з 1926 і до 
кінця життя був пов'язаний з екуменічним рухом у Німеччині. Професор Українського Високого педагогічного 
інституту ім. Драгоманова в Празі, Українського вільного університету, німецьких університетів у Галле, Єні, 
Марбурзі, Гейдельберзі, Кельні; у 1949-53-гість-професор Гарвардського ун-ту. З 1962 -дійсний член 
Гейдельберзької академії. Член-засновник Української вільної академії наук і мистецтв у США. Помер у 
Гейдельберзі. Автор понад 1000 наукових праць у галузі славістики, історії літератури, філософії, філології, 
інтелектуальної історії. Серед них: “Логіка” (1924), “Філософія на Україні” (1926), “Нарис з історії філософії на 
Україні” (1931), “Dostojevskij Studien” (1931), “Hegel bei den Slaven” (1934), “Geschichte deraltrussischen 
Literarur. Kiever Epoche” (1948, 1960), “Історія української літератури від початків до доби реалізму” (1956; 
англійська версія: А History of Ukrainian Literature; From the End of 19th century. Littleton, Colo, 1975), 
“Dasheilige Russland” (1959), “Russland zwischen Ostund West” (1961) та ін. 

Я. Грицак (Львів). 

ЧИЖЕВСЬКИЙ ПАВЛО ІВАНОВИЧ (1860-17.4.1925) - український громадський і політичний діяч. Н. на 
Полтавщині. Вивчав фізику в Київському ун-ті, пізніше - у Швейцарії (1884). Студентом за політичну 
діяльність висланий до Сибіру. Член Української радикально-демократичної партії і Товариства українських 
поступовців. У 1906-07 Ч. був депутатом till Державних Дум, входив до складу Української парламентарної 
громади. З квітня 1917- член Української Центральної Ради від Полтавської губ. Член Центрального 
Комітету Української партії соціалістів-федералістів. У 1918- голова української торгової делегації у 
Швейцарії. Голова закордонного бюро УПСФ у Відні. 3.2.1921-5.8.1921-член Ради Республіки, тимчасового 
верховного органу УНР, що діяв у Тарнові (Польща). Автор публіцистичних статей. Помер і похований у 
Женеві. 

О. Павлишин (Львів). 

ЧИКАЛЕНКО ЄВГЕН ХАРЛАМОВИЧ (9.12.1861 -20.6.1929)-визначний український громадський 1 
культурний діяч, меценат, теоретик і практик сільського господарства. Н. у с. Перешори на Херсонщині. 
Навчався на природничому ф-ті Харківського ун-ту. У 1884 за участь в українському національному русі 
заарештований і на 5 років засланий у рідне село під нагляд поліції. У 1894 переїхав до Одеси, а в 1900 - до 
Києва. У 1897 почав видавати власну працю “Розмови про сільське господарство” у 5 книгах. З 1900 Ч. став 
активним членом “Старої громади”, Загальної української безпартійної демократичної організації. З 1904 
належав до Української демократичної партії, з 1905 - Української демократично-радикальної партії. У 1908 
Ч. після заборони українських організацій виступив одним із засновників Товарства українських поступовців. 
Разом із В.Симиренком і Л.Жебуньовим фінансував видання щоденних українських газет “Громадська 
думка” (1906), “Рада” (1906-14), журналу “Селяни”, виплачував гонорари та премії за найкращі історичні, 
наукові та художні твори в “Киевской старине”. Виділив 25 тисяч карбованців на будівництво “Академічного 
дому” у Львові, де жили львівські студенти, організацію Українських наукових курсів у Львові. У роки Першої 
світової війни 1914-18 зазнав переслідувань з боку російських властей і був змушений переховуватись у 
Фінляндії і Москві. У квітні 1917 став членом Української Центральної Ради від Союзу українських 
автономістів-федералістів, стояв в опозиції до її соціалістичного курсу. Після встановлення більшовицької 
влади Ч. у 1919 виїхав в еміграцію. З січня 1919 жив у Галичині. На поч. 1920 у Варшаві зустрічався з 
С.Петлюрою, який допоміг йому виїхати до Чехословаччини, а потім - до Австрії. Жив у складних 
матеріальних умовах на невелику допомогу Українського громадського комітету. Після припинення цієї 
допомоги у 1925 переїхав у Чехословаччину, де очолив термінологічну комісію при Українській 
господарській академії в Подебрадах. Після тривалої хвороби помер 20.6.1929 у Празі. Автор книги 
“Спогади” (1925-26) та “Щоденника. 1917-19” (1931). 

Г. Кривоший (Запоріжжя). 

ЧИКАЛЕНКО ЛЕВКО ЄВГЕНОВИЧ (3.3.1888-7.3.1965)-український громадсько-політичний діяч, археолог. 
Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (з 1932) і Української вільної академії наук (з 1945). Син 
Є.Чикаленка. Н. у с.Перешори на Херсонщині. Займався археологічними дослідженнями, збирав 
етнографічні матеріали. З 1909 брав участь в археологічних розкопках, які вів Ф.Вовк на Волині та 
Чернігівщині (стоянка біля с.Мізин, тепер Чернігівська обл.). Належав до Української соціал-демократичної 
партії. У квітні 1917 на Всеукраїнському національному конгресі у Києві обраний до складу Української 



Центральної Ради (був секретарем УЦР), а 8(21).4.1917 - Малої Ради. Після поразки визвольних змагань 
жив у еміграції в Польщі, Чехословаччині, Франції. У Чехословаччині вивчав археологічні культури періоду 
неоліту. З 1948 жив у США. Помер у Нью-Йорку. Автор наукових праць з археології: “Нарис розвитку 
геометричного орнаменту палеолітичної доби” (1923), “Техніка орнаментування керамічних виробів 
мізинських неолітичних селищ” (1925) та ін. 

І. Підкова (Львів). 

ЧИНСЬКИЙ ЯН (20.1.1801 - 31.1.1867) -польський письменник, журналіст і публіцист. Єврей за 
національністю. Н. у Варшаві. Закінчив Варшавський ун-т. Учасник Польського повстання 1830-31, віце-
президент Патріотичного товариства, представник його лівого крила. Після поразки повстання жив в 
еміграції у Франції, Бельгії, Англії, входив до складу емігрантських організацій (Польського національного 
комітету, заснованого Й.Лелевелем, 1831-33; Польського демократичного товариства, 1833-35 та ін.), 
співробітничав у багатьох французьких та польських емігрантських періодичних виданнях, публікуючи статті 
на суспільно-політичну та історичну тематику. Спільно з Ш.Конарським у 1835-36 видавав демократичний 
часопис “Північ”, в якому пропагував ідею спільної боротьби поневолених народів проти російського царизму 
та побудови на руїнах імперії слов'янської республіки. Помер у Лондоні. Ч. - автор повісті “Козак: історичний 
роман” (1836, фран. мовою; 1837 голланд. мовою), в якій у дусі естетичних засад романтизму художньо 
відтворив героїчну постать Б.Хмельницького як провісника всесвітньої боротьби за волю народів. 
Найвидатнішого представника козаччини 17 ст. автор зобразив союзником усіх антикріпосницьких сил Речі 
Посполитої. Невдачу політичних планів гетьмана України Ч. пояснював помилковим укладенням політичних 
союзів з ворогами Польщі, зокрема з кримським ханом. Пропагуючи українські традиції національно-
визвольної боротьби 17 ст., Ч. відстоював ідею спільної боротьби польського та українського народів за своє 
національне визволення. 

Ф. Стеблій (Львів). 

ЧИНШ (старослов. киньсъ; польс. - czynsz; від нім. Zins - податок; першодж. лат. census - податковий 
перепис майна) - у середньовічній Європі регулярний податок натурою чи грошима, який платила державі 
або сеньйору (власнику землі) категорія вільного населення (селяни, городяни), позбавлена власності (див. 
Чиншові селяни), за право безстрокового спадкового користування землею. На українських землях селяни 
сплачували Ч. з 14 ст. Як правило, розмір Ч. визначався звичаєвим правом або постановами уряду (див. 
Чиншове право). Несплата Ч. вела до передачі землі іншій особі. 

ЧИНШОВЕ ПРАВО - за середньовіччя система правових норм, що регулювали тимчасове або безстрокове 
спадкове землекористування вільних селян і городян (чиншовиків). За Ч.п. феодали-землевласники 
передавали свою землю в користування за певну грошову або натуральну плату-чинш. Розмір і характер 
чиншу встановлювався звичаєвим правом або законом. Землевласники накладали свавільно на чиншовиків 
різні додаткові побори і повинності, характер і розмір яких встановлювався, як правило, звичаєвим правом. 
Ч.п. виникло у 13 ст. у Західній Європі. Після загарбання Польщею в 14-16 ст. українських земель і масового 
поселення на них польських та німецьких колоністів стягування чиншу стало основною формою експлуатації 
селян; з серед 15 ст., з розвитком панщини, кількість вільних селян (чиншовиків) скоротилася. Ч.п. знову 
відродилося й поширилося з кін. 17. ст. і особливо у 18 ст., коли до польських магнатів і шляхти потрапило 
багато земель у Правобережній Україні. Остаточно Ч.п. ліквідовано після 1917, у західноукраїнських землях 
- після 1939. 

В. Кульчицький (Львів). 

ЧИНШОВІ СЕЛЯНИ - категорія особисто вільних селян на українських землях під владою Великого 
князівства Литовського, Польщі і Російської імперії у 14-19 ст. Ч.с. сплачували за безстрокове спадкове 
користування орними землями та ін. земельними угіддями державі або феодалу регулярний податок - чинш 
і виконували на їхню користь ін. повинності. Взаємовідносини між землевласниками (державою, феодалом) і 
Ч.с. регулювалися чиншовим правом. Вперше чиншове землекористування з'явилося на українських землях 
під владою Польського королівства у 14 ст., трохи пізніше - у Великому князівстві Литовському. Після 
проведення “волочної поміри” (див. “Устава на волоки” 1557) розпочався процес занепаду чиншових 
правовідносин. Більшість Ч.с. поступово було перетворено у державних селян і кріпаків. Чиншове 
землекористування продовжувало існувати у Правобережній Україні, а в другій пол. 17 ст. у зв'язку із 
збільшенням вільних і необроблених ділянок кількість Ч.с. навіть збільшилася. У Правобережній Україні Ч.с. 
як стан було ліквідовано після 1917. 

ЧИТАЛЬНЯ - сільська культурно-освітня установа, найнижча ланка українських просвітніх організацій. 
Перша Ч. була заснована в м.Коломиї у 1848 під час революції 1848-49 в Австрійській імперії. Ч. масово 
почали відкриватися в Галичині з 1876, на основі відповідного закону Австрійської держави (найчастіше під 
назвою “Руська читальня”). Ч. організовували селян до культурної та господарської праці. При Ч. нерідко 
діяли допомогові каси, драматичні гуртки, хори, бібліотеки спільного користування. Особливо розвинулася 
мережа Ч. у 1890 роках, коли наймасовіші галицькі культурно-просвітні товариства “Просвіта” і “Общество 
им. Качковского” згідно із затвердженими владою статутами перетворилися на триступеневі організації 
(централя - філія -Ч.). Ч. присвоювали назву товариства і надавали можливість придбавати щомісячні його 
видання на правах колективного члена. Часом сільські Ч. були колективними членами кількох товариств. 



Напередодні Першої світової війни галицькі товариства відкривали Ч. на Лемківщині та Буковині. Згідно із 
щорічними звітами, у 1910 “Просвіта” налічувала 2355 Ч., а “Общество им. Качковского” - 1225. Ч. 
згуртовували широкі селянські маси, сприяли формуванню національної свідомості, залучали українське 
населення до національно-визвольного руху. Після революції 1905-07 Ч. відкривалися у селах 
Наддніпрянської України як осередки “Просвіти”. Із встановленням радянської влади вони були заборонені, 
а новостворені культурно-освітні центри діяли під назвою “хата-читальня”. 

А. Середяк (Львів). 

ЧМИРЕВА МОГИЛА - курган скіфського часу на північ від с.Великої Білозерки Запорізької обл. 
Досліджувався Ф.Брауном (1898), М.Веселовським (1909-10), Ю.Болтирком (1994). Скіфський насип 
заввишки бл. 10м і діаметром до 70-75 м споруджено над курганом доби бронзи. Розкопками Ф.Брауна 
виявлено два великих поховання завглибшки 12,4 та 9,6 м і кінську могилу. Поховання пограбовані у 
давнину, знайдено уламки меча та списа, вістря стріл, золоті бляшки. Археологічними дослідженнями на 
поч. століття виявлено схованку з 10 срібними посудинами - фіали, кубки, кілік, чаші, більшість з яких пишно 
орнаментовані. На одній - зображення нереїди на морському коні. У кінській могилі знайдено кістяки 10 
коней у багатому оздобленні, які були поховані живими. Вуздечки прикрашені золотими та срібними речами. 
Серед них бляхи із зображенням голови Геракла, Медузи, масивні головки пантери, орла та ін. У третій 
частині насипу виявлено поховання молодого служника та залишки тризни. Частина знахідок, яка 
збереглася до нашого часу, дає можливість датувати комплекс 345-325 до н.е. 

Г. Тощев (Запоріжжя). 

ЧМОЛА ІВАН (6.3.1892 - 27.6.1941) - український військовий і педагогічний діяч у Галичині. Н. у Солотвині 
Богородчанського повіту (тепер Івано-Франківська обл.). Навчався на філологічому ф-ті Львівського ун-ту. У 
довоєнний період Ч. був активним організатором “Пласту” та січово-стрілецького руху. Брав участь у Першій 
світовій війні 1914-18, старшина Легіону українських січових стрільців. У вересні 1915 під Соколовим 
потрапив у російський полон. У 1915 - на поч. 1916 перебував у таборі для військовополонених у Чорному 
Яру (між Царицином й Астраханню), з кін. 1916-у таборі в Царицині (тепер Волгоград). Після Лютневої 
революції 1917 в Росії Ч. разом з галицькими старшинами з табору в Дубовці (неподалік Царицина) 
Є.Коновальцем, А.Мельником, Р.Сушком, В.Кучабським, Ф. Чернимом розгорнув широку організаційну і 
пропагандистську роботу серед полонених українців. Восени 1917 втік із табору і невдовзі дістався до Києва. 
У листопаді 1917 став одним з організаторів Куреня січових стрільців у Києві. У січні 

1918 Ч. на чолі третьої сотні Куреня січових стрільців відзначився під час оборони Києва від більшовицьких 
військ. У 1919 Ч. - командант куреня, пізніше - Коша січових стрільців, член Стрілецької ради. Після 
завершення українських національно-визвольних змагань 1917-21 працював учителем у гімназіях Яворова 
(1922-30) і Дрогобича (1932-39). Був одним з провідних діячів дитячо-молодіжної організації “Пласт”. У 1939 
заарештований органами НКВС і на поч. радянсько-німецької війни 1941—45 страчений. 

І. Підкова (Львів). 

ЧОПОВЕ - податок у Речі Посполитій і в українських землях, що входили до її складу в 15-19 ст. Ч. 
сплачувалося в основному міщанами за виготовлення пива, горілки, меду та вина. Про існування податку 
відомо вже в середині 15 ст. У 1511 король Сигізмунд І Старий звільнив шляхту від сплати Ч. за 
виготовлення пива, горілки і меду для власного користування, а з 1629 не сплачували і за виробництво 
вина. Ч. стягували особливі збирачі, яких призначав сейм. Вони, в свою чергу, призначали від себе в містах 
т.зв. чоповиків. У великих містах обов'язки збирачів виконували бургомістри і райці. Ч. відмінено 
імператором Олександром І у 1813. 

М. Капраль (Львів). 

ЧОРНА РАДА 1663 - загальна козацька рада, яка відбулася 17-18 (27-28).6.1663 на околицях Ніжина. 
Скликана для обрання гетьмана Лівобережної України. Участь у Ч.р. взяли не тільки козаки, але й селяни та 
міщани - “чернь” (звідси назва ради), які також мали право голосу. Після зречення в січні 1663 
Ю.Хмельницького в Україні розпочався період громадянської війни, який в українській історії носить назву 
“Руїна”. Україна фактично розпалася на дві частини -Правобережну і Лівобережну. На хід подій у 
Правобережжі намагалася впливати Річ Посполита, а Лівобережна Україна знаходилась під контролем 
Московської держави. На поч. 1663 за згодою польського короля у Правобережній Україні гетьманом було 
обрано П.Тетерю. Однак лівобережні полки і Запорожжя не визнали влади П.Тетері. У Лівобережжі на 
гетьманську булаву претендували наказний гетьман Я. Сомко, ніжинський полковник В.Золотаренко і 
запорозький отаман І.Брюховецький. Кандидатури Я.Сомка і В.Золотаренка підтримували північні полки 
Лівобережної України і різні групи козацької старшини. Кошовий І.Брюховецький, вдаючись до соціальної 
демагогії та видаючи себе за захисника інтересів народу, зумів отримати підтримку серед бідних верств 
українського населення. Під час Ч.р. І.Брюховецький, кандидатуру якого підтримував і царський уряд (на 
раду прибуло московське посольство і 8-тисячне військо), сподіваючись з його допомогою зміцнити свої 
позиції в Україні, домігся обрання його гетьманом. Після Ч.р. Я.Сомка і В.Золотаренка за наказом 
І.Брюховецького було заарештовано, звинувачено у зв'язках з польською шляхтою і у вересні 1663 страчено 
у Борзні (тепер Чернігівська обл.). 



М. Пасічник (Львів). 

ЧОРНА РУСЬ - давня назва земель у пн.-зх. Білорусі, в басейні верхньої течії р.Німану. Осн. центром Ч.Р. 
були Городен (тепер Гродно), Новогородок (тепер Новогрудок), Волковиськ, Слонім, Здітов (тепер 
с.Здітово), Ліда, Несвіж (тепер усі ці населені пункти на тер. Білорусі). З 10 ст. Ч.Р. входила до Київської 
держави. У 13 ст. Велике князівство Литовське і Галицько-Волинське князівство вели боротьбу за Ч.Р., 
внаслідок якої ця територія з 1240 років (на думку декого з істориків, уже з 1219) підпала під владу Литви. 
Бл. 1255-58 тут правив син Данила Романовича Галицького Роман Данилович як васал литовського князя 
Міндовга. Тривалий час Ч.Р. входила до володінь галицько-холмського князя Шварна Даниловича, після 
його смерті остаточно перейшла під владу литовських князів. Назву “Чорна Русь” у 16-17 ст. вживали і в ін. 
значеннях. Походження цієї назви не з'ясовано. 

Я. Ісаєвич (Львів). 

ЧОРНИЙ ГРИГОРІЙ САВИЧ (р.н. невід. -1630) - гетьман реєстрового козацтва (1628-30). У 1628 разом з 
П.Дорошенком брав участь у поході козаків у Крим. Після смерті П.Дорошенка одночасно було обрано два 
гетьмани - Ч. і Т.Федоровича (Трясила). Ч. проводив пропольську політику, відстоював інтереси реєстрових 
козаків. У 1630 під час повстання під проводом Т.Федорозича (Трясила) був захоплений у полон і за вироком 
козацького суду страчений у Боровиці (тепер село Чигиринського р-ну Черкаської обл.). 

“ЧОРНИЙ ПЕРЕДІЛ” - таємна революційна організація народників, що виникла в серпні 1879 внаслідок 
розколу “Землі і волі”. Засновниками “Ч.п.” були члени петербурзького гуртка Г.Плеханов, П.Аксельрод, 
И.Аптек-ман, Л.Дейч, В.Засулич, М.Попов. У 1879-82 гуртки і групи чорнопередільської орієнтації діяли у 
Києві, Харкові, Одесі, Ромнах, Ніжині, Полтаві, Миколаєві. Організація видавала у підпіллі журнал “Черный 
передел” (1880-81) та газету “Зерно” (1880-81 ). Чорнопередільці, в основному, залишилися на ідейній 
платформі “Землі і волі”, і лише окремі члени організації перейшли згодом на шлях індивідуального терору - 
основного засобу боротьби “Народної волі”. Вони заперечували необхідність політичної боротьби, 
засуджували терористичну тактику. На поч. 1880-х років у поглядах чорнопередільців стала помітною певна 
еволюція. Члени “Ч.п.” визнали існування капіталізму в Росії, усвідомили значення боротьби за політичні 
права, а свою пропагандистську діяльність проводили не лише серед селянства, але й серед робітників та 
демократичної інтелігенції. Пропагандистський шлях боротьби чорнопередільців поділяли українські 
письменники П.Грабовський та М.Коцюбинський. Серед відомих членів організації в Україні були також 
М.Попов, В.Бичков, І.Ливинський, С.Майєр, О.Преображенський та ін. Зазнавши переслідувань царської 
влади, окремі члени “Ч.п.” (Г.Плеханов, П.Аксельрод, В.Засулич, Л.Дейч) відмовилися від попередніх 
поглядів, емігрували за кордон, де у Женеві заснували марксистську групу “Визволення праці”, інші відійшли 
від революційної діяльності. На поч. 1882 діяльність “Ч.п.” як організації фактично припинилась, хоча в 
Україні окремі гуртки і групи чорнопередільців діяли до серед. 1880 років. 

О. Мазур (Львів). 

ЧОРНИЙ ШЛЯХ - старовинний торговельний шлях. Починався поблизу Перекопсько-го перешийка, 
перетинав пониззя Дніпра і пролягав запорозькими степами на північ вздовж Інгульця. Простягався 
верхів'ями річок Інгульця, Інгулу, Тясмину, де, повернувши на захід, розділявся на Кучманський шлях і ще 
два розгалуження. Північне розгалуження Ч.ш. проходило поблизу міст Корсуня, Звенигородки, Богуслава, 
Лисянки; південне -неподалік від Шполи, Умані, Яніва, Дашева. Поблизу Липовця обидва розгалуження 
з'єднувалися і далі Ч.ш. пролягав у напрямку Тернополя. На північ від цього міста Ч.ш. з'єднувався з 
Кучманським шляхом і простягався на захід у напрямку Львова. Ч.ш. користувались кримські татари для 
нападів на Правобережну та Західну Україну і Польщу в 16-17 ст. 

О. Кривоший (Запоріжжя). 

ЧОРНІ КЛОБУКИ (з тюркської “каракалпаки” - чорні шапки) - історична назва політичного самоврядного 
об'єднання, що склалося не пізніше 1146 (вперше зустрічається в Іпатіївському літописі) із залишків 
тюркських кочових племен - берендеїв, торків, печенігів, коуїв, турпеїв, каєпичів. Об'єднання Ч.к. 
сформувалося внаслідок спільної оборони від нападів половців. Під натиском половців у сер.12 ст. Ч.к. 
переселилися з дозволу київських князів у південні прикордонні землі Русі, головним чином, по р.Росі та 
частково по Дніпру. Найбільш численними й впливовими серед Ч.к. були берендеї, після них - торки і 
печеніги. Верховним сюзереном Ч.к., які осіли в Пороссі, був київський князь. Ч.к., ставши васалами 
великого князя, мусили допомагати йому в боротьбі з половцями, а також -з руськими князями, які посягали 
на київський престол, У другій пол. 12 ст. київські князі розпоряджалися “чорноклобуцьким” Порос-сям як 
одним із своїх найбільш вірних уділів. Політичним центром пороських Ч.к. було міське укріплення Торчеськ, 
розташоване у нижній течії Горохуватки - лівої притоки Росі. Під впливом слов'ян кочівники-переселенці 
поступово переходили до напівкочового й осілого способу життя. Остання літописна згадка про Ч.к. 
датується 1193. Проте, найімовірніше, союз остаточно припинив своє існування у першій пол. 13 ст. Ч.к. 
були асимільовані слов'янами. Не виключено, що частина' їх могла відійти у степ. 

М. Крикун (Львів). 

ЧОРНОЛІСЬКА КУЛЬТУРА - археологічна культура перехідного періоду від бронзи до раннього заліза (9-7 
ст. до н.е.). Поширена в лісостеповій смузі Правобережної України між Дніпром і Дністром, а також у басейні 



р.Ворскли на Лівобережжі. Назву отримала від городища в Чорному лісі у верхів'ях р.Інгульця 
(Кіровоградська обл.), відкритого і дослідженого в 1949 київським археологом О.Тереножкіним. 
Представлена невеликими городищами (Суботівське, Григорівське, Тясминське та ін.), поселеннями (Велика 
Андрусівка) з обрядами трупоспалення, рідше -трупопокладення. Городища розташовувалися на високих 
берегах, оточені валами з дерев'яними зрубами в насипі. Житла наземні та вкопані в землю. Посуд ліпний, 
представлений тюльпаноподібними горщиками з наліпними валиками, мисками, черпаками з лощеною 
темною поверхнею. Орнамент -заглиблені відрізки ліній. Знаряддя - кам'яні і бронзові сокири, крем'яні 
вставки до серпів, кістяні деталі вудил (псалії), шила. Частина зброї представлена бронзовими мечами й 
кинджалами, наконечниками списів. Знайдено різні прикраси. Ч.к. пройшла два етапи розвитку: ранній 
(суботівський, 1050-900 до н.е.) і пізній (900-725 до н.е.).На пізньому етапі почали споруджуватись 
городища. Населення Ч.к. займалось переважно землеробством, скотарством, різними ремеслами, у т.ч. 
бронзоливарним. У соціальному житті панували патріархально-родові відносини, посилювалась роль 
військово-племінної верхівки. У духовній культурі панували різні форми релігійних уявлень, у т.ч. культ 
предків, вогню. Племена Ч.к. - потомки білогрудівського населення і предки скіфів-орачів. 

М. Пелещишин (Львів). 

ЧОРНОМОРСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО - козацьке військо, створене російським урядом з колишніх 
запорозьких козаків восени 1787. В умовах підготовки Росії до війни з Туреччиною, відчуваючи потребу у 
військових контингентах, російський уряд вирішив сформувати з колишніх запорожців військо під назвою 
“Військо вірних козаків”. Відповідний царський указ виданий 22.1. (2.2.)1788. Очолив військо кошовий отаман 
С.Білий. “Війську вірних козаків” передали клейноди та ін. козацьку атрибутику, забрану російським урядом 
під час розгрому Запорозької Січі у 1775. У війську відновились колишні старшинські посади, поділ на курені, 
козацький одяг. Під командуванням С.Білого і З.Чепіги військо брало участь у російсько-турецькій війні 1787-
91. У 1788 військо перейменували у ЧКВ і йому було виділено території між Південним Бугом і Дністром. 
Козаки заснували кілька селищ, зокрема Слободзеї (тепер Молдова). У 1792 російський уряд з метою 
закріплення території на Північному Кавказі переселив козаків на Кубань. Козаків розмістили вздовж т.зв. 
Чорноморської кордонної лінії, яка проходила від р.Лаби по правому березі р.Кубані до Азовського моря. У 
1792-93 на Кубань було переселено бл. 25 тис. козаків, яким виділено земельний фонд площею 30 тис. 
кв.км. Колишні запорожці складали 40 куренів, які з серед. 19 ст. називалися станицями. Центром став 
Катеринодар (засн. 1793, тепер Краснодар). На Кубані за козаками була збережена виборність військового 
уряду, запорозькі назви куренів та ін. ЧКВ поповнювалось за рахунок переселення колишніх реєстрових 
козаків із Чернігівської, Полтавської губ., колишніх слобідських козаків Харківської губ., а також колишніх 
козаків реформованих українських козацьких військ - Усть-Дунайського, Азовського, Бузького, 
Катеринославського та ін. Основні переселенські кампанії відбулися у 1808-11, 1820-21, 1832, 1848-49, під 
час яких з України переселено понад 77 тис. чол. До 1860 козацькі війська на Кубані налічували бл. 200 тис. 
чол. З них формувались військові підрозділи - 12 кінних полків, 3 піхотних батальйони, 4 батареї, 2 
гвардійських ескадрони. ЧКВ брало участь у всіх військових операціях, що їх вела Росія на Кавказі, та у 
Кримській війні 1853-56. У 1860 ЧКВ увійшло до складу Кубанського козацького війська. Розселившись на 
Кубані, козаки вели господарську діяльність. У перші роки існування ЧКВ провідними галузями господарства 
були скотарство і рибальство, а з серед. 19 ст.- хліборобство. Козаки володіли значними угіддями. Спочатку 
розмір наділу козака не регламентувався і діяв принцип вільного займання. У 1842 російський уряд 
запровадив принцип довічного землекористування відповідно до рангу: генерал - 1500 десятин, штаб-
офіцер-400, обер-офіцер - 200, рядовий козак - ЗО. Однак здійснити переділ відповідно до норм не вдалося. 
ЧКВ відіграло важливу роль у господарському розвитку Кубані. 

О. Сухий (Львів). 

ЧОРТКІВСЬКИЙ НАСТУП 1919 (Чортківська офензива) - наступальна операція Галицької армії у період 
українсько-польської війни 1918-19. Проведена 7-28.6.1919 з метою розгрому угруповань противника у р-ні 
м.Чорткова і визволення всієї території Західно-Української Народної Республіки. На поч. червня 1919 
Галицька армія, ведучи кровопролитні бої проти переважаючих польських військ, змушена була відступити у 
південно-східну частину Галичини. У цей критичний момент 9.6.1919 уряд ЗУНР-Державний секретаріат 
склав свої повноваження, а УНРада призначила Є.Петрушевича Диктатором ЗУНР. 9.6.1919 командувачем 
25-тисячної Галицької армії призначений ген. О.Греков, який разом із групою старшин підготував план 
наступальної операції у напрямку Чорткова, Львова. Початком Ч.н. став бій за Ямпільницю 7.6.1919. Увечері 
8.6.1919 дві бригади Другого корпусу Галицької армії (командант М.Тарнавський) під командуванням 
А.Бізанца і А.Вольфа зайняли м.Чортків. Долаючи опір противника, українські війська визволили Бучач, 12.6. 
- Струсів, 14.6. - Підгайці, 15.6.- Тернопіль, чим завершили перший етап операції. Другий етап наступу 
Галицької армії, кінцевою метою якого було здобуття Львова, розпочався 20.6.1919 боями за м.Бережани. 
21.6., розгромивши переважаючі сили противника, стрільці здобули місто. Розвиваючи початковий успіх, 
українські війська оволоділи Золочевим (22.6.), Рогатином і Бурштином (23.6.), Ожидовом (24.6.) і вийшли на 
підступи до Львова. Успіхи Галицької армії викликали величезне патріотичне піднесення у Галичині. До 
діючих частин Галицької армії зголосилися понад 90 тис. добровольців, але через брак зброї було прийнято 
тільки 15 тис. чол., а решту відправлено по домівках. Під час Ч.н. галицькі частини відчували постійну 
нестачу зброї, боєприпасів та військового спорядження, однак сподіватися на допомогу від Армії УНР було 
нереально, поза як остання сама, ведучи виснажливі бої з більшовицькими військами, перебувала у 



складному становищі. Охоплене панікою, польське командування почало поспішно стягувати в район на 
пн.сх. від Львова всі наявні резерви. 25.6.1919 Найвища Рада Паризької мирної конференції 1919-20 
підтримала експансіоністські плани Польщі й уповноважила польський уряд вести воєнні дії аж по р.Збруч. У 
цих умовах 28.6.191940-тисячна польська армія перейшла в контрнаступ на фронті від Бродів до Коломиї. 
Виснажені двадцятиденними наступальними боями, українські війська чинили героїчний опір загарбникам, 
але під натиском численнішого і краще забезпеченого у військовому відношенні противника змушені 
відступати на схід. 16-18.7.1919 Галицька армія перейшла Збруч. Територія ЗУНР була повністю окупована 
Польщею (див. також Західно-Українська Народна Республіка, Українсько-польська війна 1918-19). 

І. Підкова (Львів). 

ЧОРТОМЛИК - один із найбільших скіфських курганів 4 ст. до н.е. Розташувався за 22 км. на пн.зх. від 
м.Нікополя (тепер Дніпропетровська обл.). Досліджувався І.Забєліним (1862-63), Б.Мозолевським (1979), 
Б.Мозолевським та Р.Ролле (1981), В.Мурзіним та Р.Ролле (1983-86). Заввишки 21 м, окружність 350 м. 
Перекривав невеликий курган доби бронзи. Скіфський насип споруджувався у кілька прийомів з пластин 
дерну; був укріплений кам'яною крепідою у плані овальної форми (80 на 90 м). Висота останньої досягала 
місцями 2,8 м, простір між нею та насипом забутований камінням. У насипу та між камінням крепіди знайдені 
залишки тризни. Центральна могила (розкопки 19 ст.) складалася з п'яти камер (пограбовані у давнину). У 
першій з них (камера № 5) знайдені залишки похованого, численні речі - зброя, прикраси, побутові 
предмети. Утрьох нішах камери знайдено посуд (бронзові чаша та сітула), зброя (вістря до стріл, залізний 
меч, бойові пояси, ножі), різні золоті прикраси. Збереглися високохудожні твори грецького прикладного 
мистецтва: футляр для лука із зображенням епізодів із життя молодого Ахілла і ножни меча, на яких 
зображено битву греків з амазонками. У камері № 4 знаходився дерев'яний саркофаг з похованням жінки, 
прикрашеної золотими гривною, сережками, браслетами, перснями. Тут же знайдено поховання служниці з 
відомою срібною амфорою із зображенням скіфів, що приборкують диких коней, срібним тазом та 14 
амфорами. У камері № 3 були поховані два знатних воїни у повному, дуже пишному озброєнні. На стінах 
камери № 2 був розвішаний дорогоцінний одяг, поруч з кістяком знаходилася зброя, казан, прикраси, п'ять 
амфор. У камері № 1 виявлено кістяк собаки та багаті знахідки. Окремі комплекси утворюють три поховання 
коней у повному вбранні (11 тварин). Поряд було поховано двох “конюхів”. Загальна кількість знахідок у Ч. 
досягає 7000 одиниць. Існує версія, що центральна могила Ч. може датуватися 340-320 до н.е., а впускна - 
кін. 4 ст. до н.е. На думку деяких дослідників, у Ч. міг бути похований цар Атей, який загинув у 339 до н.е. у 
битві з царем Філіппом II Македонським. 

Г. Тощев (Запоріжжя). 

ЧОРТОМЛИЦЬКА СІЧ (Стара Січ) - назва Запорозької Січі, яка в кін. 16-на поч. 18 ст. існувала на 
о.Чортомлик (або Базавлук) при впаданні в Дніпро протоки Чортомлик (поблизу теперішнього села 
Капулівки Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.). Ч.С. заснована у 1652. Перший детальний опис Ч.С. 
відноситься до 1672. Найвідомішими кошовими отаманами Ч.С., які переобиралися кілька разів, були І.Сірко 
та К.Гордієнко. Підтримка Запорожжям незалежницької політики гетьмана І.Мазепи і перехід у березні 1709 
восьмитисячного запорозького війська на чолі з кошовим К.Гордієнком на бік шведсько-української армії 
призвели до зруйнування московським урядом Січі. У травні московські війська під командуванням 
П.Яковлева та загін полковника Г.Галагана штурмом здобули Січ. Запорожці змушені були відступити і в 
1709 заснували Ка-м'янську Січ. 

Г. Швидько (Львів). 

ЧОРТОРИЙСЬКІ (Чарторийські, Чарториські) - князівський рід. Бере початок від князя Костянтина 
Ольгердовича (р.н. невід. - 1393), який володів Черніговом і Чорторийськом. Документально простежується з 
1440 років. Представниками цього роду були князі Іван, Олександр та Михайло Васильовичі, палкі 
прихильники Свидригайла. В 1440 Іван та Олександр Ч. організували замах на Сигізмунда Кейстутовича. 
Пізніше Олександр Ч. емігрував до великого князівства Московського, де узяв участь у феодальній війні на 
боці Дмитра Шем'яки, а потім був великокняжим намісником у Пскові та Новгороді. У 1460 повернувся до 
Литви, де отримав маєтності у Віденському й Новгородському повітах. У 1530 роках це відгалуження роду 
вигасло (як раніше - гілка Івана Васильовича). Нащадки Михайла Ч. (п. бл. 1498) утворили один із 
наймогутніших князівських родів на Волині та в Галичині. Представники роду Ч. відігравали помітну роль у 
політичному житті Речі Посполитої. Одним з найвідоміших представників роду був польський державний і 
політичний діяч А. Чарторийський. 

О. Русина (Київ). 

“ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА” - видання Історичного товариства 
Нестора-літописця при Київському ун-ті, яке виходило в 1879-1914. Всього 24 книги. Другий том вийшов 
через 9 років після появи першої книги. 31888 видавались, за окремими винятками, щорічно по одній книзі. 
Книги 14-24 мають кілька випусків. У кожному збірнику вміщувались дані про склад товариства та його 
діяльність, протоколи засідань, наукові статті. Друкувались документальні матеріали та наукові дослідження 
з історії України, Росії та ін. слов'янських країн; значне місце займали повідомлення і звіти про археологічні 
розкопки на території України. Деякі книги “Ч.” носили тематичний характер. У виданні публікувались роботи 
М.Владимирського-Буданова, М.Дашкевича, В.іконникова, О.Кістяківського, В.Ляскоронського та ін. з історії, 



археології, історії права тощо; пам'ятки церковно-полемічної літератури та літературні пам'ятки, а також 
“Акти з історії землеволодіння в Малоросії” (1890). 

ЧУБАР ВЛАС (10.(22).2.1891-26.2.1939)-радянський партійний і державний діяч. Н. у с.Федорівка (тепер 
с.Чубарівка Пологівського р-ну Запорізької обл.). У 1904-11 навчався в Олександрівському механіко-
технічному училищі. Брав участь у революційних подіях 1905. У 1907 вступив до більшовицької партії. Після 
закінчення училища (1911) працював на заводах Краматорська, Маріуполя, Харкова, Петрограда, Москви. У 
1917 Ч. брав активну участь у жовтневому перевороті в Петрограді, був комісаром ревкому Головного 
артилерійського управління. В 1918-19-голова правління машинобудівних заводів, член Президії Вищої 
Ради народного господарства. З грудня 1919 перебував в Україні. З кін. 1920 очолив ВРНГ України, а з 
грудня 1921 водночас керував роботою Центрального правління кам'яновугільної промисловості Донбасу. 
Після того, як Сталін добився відкликання з України Х.Раковського, Ч. у липні 1923 очолив РНКУСРР. Як 
слухняний виконавець планів більшовицької партії, проводив в Україні авантюристичну політику 
“комуністичного штурму” у промисловості, Індустріальна гонка і форсування темпів індустріалізації, яку за 
дорученням Москви реалізовував Ч., призвели до істотного зубожіння основної маси населення України. 
Виступав проти О.Шумського, М.Хвильового, М.Скрипника, які відігравали провідну роль в запровадженні 
українізації. У 1934-38 Ч. займав посаду заст. голови РНК СРСР. У 1937 очолив міністерство фінансів 
Радянського Союзу. Репресований НКВС СРСР. 

ЧУБАТИЙ МИКОЛА (11.12.1889 -21.7.1975) - визначний український вчений, історик права та церкви, 
педагог і публіцист Н. у Тернополі. У 1909 закінчив українську державну гімназію. У 1909-13 навчався у 
Львівській греко-католицькій духовній семінарії. У 1913 вступив на філософський ф-тет Львівського ун-ту. 
Слухав лекції М.Грушевського, відвідував семінари визначного історика слов'янського права Освальда 
Бальцера. Під час Першої світової війни продовжував навчання у Віденському ун-ті. У і 917 повернувся до 
Львова, дев 1918 одержав диплом доктора філософії. У 1917-18 вивчав право у Львівському ун-ті. Захистив 
дисертацію на звання доктора права на тему: “Державноправне становище руських земель Литовської 
держави під кінець 14 ст.”. У період ЗУНР брав активну участь в державно-політичному житті. Був 
призначений помічником державного секретаря освіти уряду ЗУНР У січні 1919 входив до складу державної 
делегації ЗУНР, яка брала участь у проголошенні Акта злуки на Софійському майдані в Києві. Був учасником 
Трудового конгресу України. З поч. 1919- доцент історії українського права у Кам'янець-Подільському 
державному українському університеті. У червні 1919 повернувся до Львова. Працював у газеті “Нова рада”, 
заснував та редагував тижневик “Правда” (видання були заборонені польською владою у 1920). В 1920-25 - 
професор історії українського права Львівського (таємного) українського університету. У цей же час Ч. 
працював директором гімназії сестер-василіянок та вчителем польської державної гімназії у Львові. З 1927 
до 1939 Ч. - професор Львівської греко-католицької духовної академії (до 1928 - духовна семінарія), де 
викладав історію церкви. У 1928 обраний дійсним членом НТШ, був членом управи товариства та 
заступником голови історико-філософічної секції. У серпні 1939 брав участь у міжнародному конгресі 
католицької організації “Pax Romana”, що проходив у США. 

У зв'язку з початком Другої світової війни та вступом в Галичину радянських військ змушений залишитися в 
еміграції. У 1939—41 викладав у коледжі св.Василя у Стремфорді. У 1941 переїхав до Нью-Йорка, де 
співпрацював у журналі “Шлях” та газеті “Свобода” (до 1954), згодом - у газеті “Америка”. Ч. став 
засновником і першим головою НТШ у США (1948-52), заст. президента Головної Ради НТШ (1952-55), 
членом ряду американських наукових інституцій, зокрема “American Historical Association” (1946), Academy of 
Political Science-Columbia University (1946), ALLSS (1952). Ч. був професором і почесним доктором УВУ (з 
1948) в Мюнхені, деканом юридичного ф-ту та професором Українського історичного товариства, ініціатором 
та першим редактором (1944-57) наукового українознавчого журналу “Ukrainian Quarterly”, який відіграв 
важливу роль у поширенні правдивої інформації про Україну та українські проблеми в англомовному світі. 
Помер у США. Ч. належить ряд праць з історії українського права, зокрема “Огляд історії українського права: 
державне право” (1922-23). Серед ін. праць з цієї тематики: “Державний лад у Західній Обпасти Української 
Народної Республіки” (1921), “Правне становище церкви в Козацькій Україні” (1925), “До історії адвокатури в 
Україні” (1934), “Історично-правні основи актів Самостійности та Соборности України 1918 та 1919 рр.” 
(1963) та ін. Ч. - автор низки фундаментальних досліджень з історії української церкви. Серед них: “Західна 
Україна і Рим у 13 віці у своїх змаганнях до церковної унії” (1917), “Історія християнства на Руси-Україні” в 
двох томах (тт.1-2, 1965-76). Ч. грунтовно займався проблемами етногенезу українського народу. В 
монографії “Княжа Русь-Україна та виникнення трьох слов'янських націй” (1964) Ч. спростував теорію 
існування єдиної давньоруської народності, конкретними історико-юридичними аргументами підтримав 
теорію М.Грушевського про шляхи формування трьох східнослов'янських народів. 

Т. Андрусяк (Львів). 

ЧУБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ (1872-1943) - державний діяч періоду Гетьманату. Син 
П.Чубинського. Був ординарним професором права Харківського ун-ту. Співробітничав з журналом 
“Украинская жизнь”, який в 1912-17 редагували у Москві О.Саліковський та С.Петлюра. У травні-липні 1918-
міністр судових справ Української Держави. 3 липня 1918- сенатор, голова Карного Генерального Суду. Був 
прихильником федеративного об'єднання України з Російською державою. Після падіння гетьманського 
уряду виїхав на Дон до А.Денікіна. Обіймав посаду обер-прокурора. У 1920-30 роках жив у Югославії. Був 
професором у вищих навчальних закладах Белграда і Суботіци. 



І. Підкова (Львів). 

ЧУБИНСЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ (15.(27)1.1839 - 14.(26)1.1884) - визначний український етнограф і 
фольклорист, громадський діяч. Н. на хуторі поблизу Борисполя на Київщині (тепер у складі м.Борисполя 
Київської обл.). Навчався у Другій Київській гімназії. У 1861 закінчив юридичний ф-тет Петербурзького унту. 
Влітку 1861 Ч. повернувся до Києва, де працював учителем. У 1861-70-х роках активно співпрацював у 
журналі “Основа” та київській “Старій громаді”. Один із засновників та активних членів київської “Старої 
громади”. Разом з іншими членами Громади займався активною пропагандистською діяльністю серед 
селянства, працював у недільних школах. У 1862 написав вірш, який став українським національним гімном, 
- “Ще не вмерла Україна”. У жовтні 1862 за участь в українському національному русі був заарештований, 
звинувачений у приналежності до таємного товариства, метою якого було повалення революційним шляхом 
існуючого в імперії порядку, і висланий у селище Пінега Архангельської губ. Через рік Ч. перевели в 
Архангельськ. На засланні багато займався статистичними та етнографічними дослідженнями півночі Росії. 
Після звільнення у 1869 з-під поліцейського нагляду оселився в Петербурзі. У березні 1860 обраний членом 
Російського географічного товариства, за дорученням якого у 1869-70 очолював етнографічні експедиції в 
Україні, Білорусі та Молдові. Вивчав побут, звичаї, фольклор, говірки і народні вірування українців. У 1872-
79 за редакцією Ч. було опубліковано матеріали цих досліджень: “Праці етнографічно-статистичної 
експедиції в Західно-Руський край” (т. 1-7; т. 1 - вірування, народні забобони, приказки, загадки й чари; т. 2 - 
казки й анекдоти; т. З - народний календар; веснянки, обжинки, колядки; т. 4-родини, хрестини, весілля й 
похорон; т. 5 -народні пісні; т. 6 - юридичні звичаї; т. 7 -відомості про народності, що живуть в Україні). Поруч 
з науковою діяльністю Ч. знову активно включився в український суспільно-політичний рух. Разом з 
М.Драгомановим, М.Зібером, Ф. Вовком, М.Лисенком був членом редколегії газети “Киевский телеграф” - 
органу українського патріотичного руху. З М.Драгомановим брав активну участь у підготовці опери 
М.Лисенка “Різдвяна ніч”, постановка якої в 1873 стала визначною подією в українському культурному житті 
Києва. У 1873 виступив одним з ініціаторів створення у Києві Південно-Західного відділення Російського 
географічного товариства, в 1873-76 керував його діяльністю. У 1874 став одним з організаторів III 
Археологічного з'їзду у Києві. Після Емського указу 1876. Ч. було вислано з України. У 1877-79 працював у 
Петербурзі. Нагороджений золотими медалями Російського географічного товариства (1873), Міжнародного 
етнографічного конгресу (Париж, 1875), лауреат Уваровської премії (1879). Навесні 1879 повернувся до 
Києва, де після тривалої тяжкої хвороби помер. Ч. зробив фундаментальний внесок у вивчення українського 
звичаєвого права. Виводив норми традиційного українського права з сильного розвитку особистості, її 
суспільної значимості, що, на думку Ч., становило корінну рису українського народу. Головні праці: “Очерк 
народных юридических обычаев и понятий в Малороссии” (1869); “Труды этнографическо-статистической 
экспедиции в Западнорусский край, снаряженной Императорским русским географическим обществом. Юго-
западный отдел. Материалы и исследования, собранные д[ействительным] ч[леном] П.П.Чубинским в семи 
томах” (1872-79). Ч. відомий також як поет, автор зб. віршів “Сопілка Павлуся” (1871). Бібліографічний 
покажчик праць Ч. уклав П.Єфименко в “Киевской старино” (травень 1884). 

Т. Андрусяк (Львів). 

ЧУГУЇВСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1819-повстання військових поселенців Чугуївського уланського полку в 
Слобідсько-Українській губ. (територія Харківщини). Причиною виступу стали нестерпні умови військової 
муштри і побуту військових поселенців, котрі, щоб утримати себе та сплачувати податки, працювали в 
сільському господарстві та одночасно займались військовою справою. Всі дії військових поселенців суворо 
регламентувались -вони не могли залишити село, будувати хати чи господарські будівлі, навіть 
одружуватись без дозволу властей. Повстання розпочалося 27.6 (9.7.) і відразу охопило всі військові 
поселення Чугуївського округу. Повстанці відмовилися виконувати будь-які роботи і висунули властям ряд 
вимог: розформувати військові поселення, віддати селянам землю, відрізану під час формування поселень, 
звільнити їх від обов'язкових поставок хліба і фуражу на військові склади. Спочатку військове керівництво 
планувало власними силами придушити повстання, однак солдати відмовились виступити проти військових 
поселян. Тоді в Чугуїв та інші пункти військового округу були направлені регулярні війська: два піхотних 
полки і дві артилерійські роти з 12 гарматами. Незважаючи на арешти та репресії, повстанці не припинили 
опору. Більше того, 2(14).8. до них приєдналися військові поселенці сусіднього Таганрозького полку, штаб 
якого розміщувався у слободі Балаклеї. Виступ набув широкого масштабу, і проти повстанців кинули ще 2 
піхотних полки. У серпні на місце подій виїхав військовий міністр О.Аракчеев, якому, власне, і належала 
ініціатива створення в імперії поселень. У серпні 1819 регулярні військові з'єднання остаточно придушили 
повстання. 

Понад 2 тис. повстанців було заарештовано (1104 чугуївців і 899 таганрозців). Перед військовим судом 
постало 350 чол. За вироком суду 273 чол. засуджено до смертної кари. (О.Аракчеев відхилив вирок суду, 
замінивши смертну кару 12 тис. ударів шпіцрутенами). Сотні учасників повстання (бл. 400), у т. ч. 29 жінок, 
були піддані тілесним покаранням. 37 повстанців прогнано крізь шеренгу з 500 солдатів 24 рази (20 з них 
померли від побиття різками на місці). Більшість учасників повстання після покарання вислано до 
Оренбурзького окремого військового корпусу. 

О. Сухий (Львів). 

ЧУЙКЕВИЧ ВАСИЛЬ (рр. н. і см. невід.) -український державний діяч першої чв. 18 ст. Належав до козацько-



старшинського роду Чуйкевичів. Походив з Полтавщини. Служив двірським у гетьмана І.Мазепи, 
полтавським полковим писарем, військовим канцеляристом (1689, 1697). У 1702 обіймав посаду реєнта 
Генеральної військової канцелярії. У 1706-09 - генеральний суддя. У 1707 одружився з М.Кочубей. 
Підтримував І.Мазепу у його прагненні відстояти українську державність. Удень Полтавської битви 1709 
разом із кількома старшинами покинув І.Мазепу і перейшов на бік московського царя Петра 1. Був 
заарештований і відправлений на заслання до Сибіру, де через деякий час постригся у ченці. 

Г. Швидько (Дніпропетровськ). 

ЧУЙКЕВИЧ ФЕДІР ОЛЕКСАНДРОВИЧ -(1685-бл. 1759) - український правознавець. Н. у сім'ї полтавського 
полкового писаря. Здобув серйозну для свого часу юридичну підготовку. З 1717- помічник писаря 
Генерального суду. У 1750 одержав звання бунчукового товариша. Протягом 1750-58 провів приватну 
кодифікацію права і упорядкував збірник під назвою “Суд і розправа”. У своїх пропозиціях щодо поліпшення 
судової справи в Україні не пішов далі усунення деяких недоліків судового процесу і відновлення 
шляхетських судів, що передбачалися Литовським статутом. Зібрані та систематизовані Ч. правові норми 
мали удосконалити правові відносини в Україні. 

В. Кульчицький (Львів). 

ЧУЙКЕВИЧІ - старовинний старшинсько-дворянський рід, що походив від Никифора Ч. (жив у 17 ст.). До 
роду Ч. належали: Олександр Никифорович Ч. (рр. н. і см. невід.) -полтавський полковий писар (1693-1706); 
Василь Никифорович Ч. (рр. н. і см. невід.)-київський наказний полковник (1701), згодом генеральний суддя 
(1706-09). Був прихильником гетьмана 1.Мазепи. У 1710 засланий до Сибіру, де прийняв чернецтво; Федір 
Олександрович Ч. (1685; за ін. дан. 1695 -бл. 1764; за ін. дан. - бл. 1759) - український правознавець (див. 
Ф.Чуйкевич), Семен Васильович Ч. (рр. н. і см. невід.)-державний діяч Гетьманщини. У 1728 разом з 
С.Тарнавським керував Генеральною канцелярією. У 1730-34 - ніжинський полковий суддя, згодом 
тимчасово очолював Ніжинський полк; Петро Андрійович Ч. ( бл. 1783 - 1831) -учасник Бородінського бою, 
за який одержав орден Володимира. У 1814-16-директор Окремої канцелярії військового міністра 
О.Горчакова. З 1823- генерал-майор. 31829-начальник штабу Окремого Оренбурзького корпусу. Присвятив 
Д.Трощинському свій переклад з франц. “Познание человека” (1806). Автор книг “Стратегические 
рассуждения о первых действиях россиян за Дунаем в 1810 г.”, “Рассуждения о войне 1812 г.” (1813). 

На думку О.Оглобліна, до цього роду належав Петро Омелянович Ч. (15.12.1818 -бл. 1876) - педагог, 
етнограф. У 1845 закінчив філософський ф-тет Київського ун-ту, де навчався разом з В.Білозерським та 
Д.Пильчиковим. Учителював у Рівному, Луцьку, Кам'янці-Подільському. Був близько знайомий з 
Костомаровим, Кулішем, Бодянським. У червні 1843 познайомився з Т.Шевченком, який зупинявся у нього в 
Кам'янці. Записав у його альбом кілька пісень. Одну з них (“Зійшла зоря із вечора”) Т.Шевченко використав у 
повістях “Близнецы”, “Прогулка с удовольствием” та поемі “Марина”. Притягався до слідства у справі 
кирило-мефодіївців, але був звільнений за браком доказів. 

С. Білокінь (Київ). 

ЧУМАК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ (літ. псевд. -С.Віче, Вагр, Ічня; 25.12.1900 (7.1.1901) -21.11.1919)-
український поет. Н. у м.Ічні на Чернігівщині в селянській родині. Навчався спочатку в церковно-
парафіяльній школі, згодом - в Ічнянському чотирикласному училищі, з 1914-в Городнянській гімназії. Перші 
поезії (“До праці”, “Не вам”, “Далі”) опублікував у листопаді 1917. Найчастіше друкувався в газетах “Земля і 
воля” та “Нова громада”. З травня 1919 працював відповідальним секретарем журналу “Мистецтво” і 
одночасно співробітником бюро пропаганди Всеукрліткому при Наркомосвіті. Був одним з активних діячів 
партії боротьбистів. Під керівництвом В.Блакитного працював у центральному партійному органі -газеті 
“Боротьба”. Гаряче підтримував ідею національного відродження та виступав за існування України як 
окремої радянської республіки - “самостійного члена виростаючої всесвітньої федерації радянських 
республік”. У цей період у журналі “Мистецтво” публікувалися вірші Ч. - “З ранкових настроїв”, “Гартована 
поезія”, “Офіра”; в Одесі в 1919 вийшов збірник “Червоний вінок”, в якому побачив світ цикл поезій 
“Червоний заспів”, вірші “Вже доволі”, “Геть сумніви”, “Я порву ті вінки”. Після захоплення у серпні 1919 
білогвардійцями Києва був заарештований, але незабаром втік із в'язниці, знаходився у підпіллі. У листопаді 
1919 схоплений денікінською контррозвідкою та страчений разом з Г.Михайличенком. Вірші Ч. увійшли у 
збірку “Заспів” (видана посмертно, 1920), яка складається із циклів “З ранкових настроїв”, “Мрійновтома”, 
“Осіннє”, “Цикл соціального”. Інші видання цієї збірки: “Червоний заспів” (1922, 1930, 1956, 1991). Для поезій 
Ч. характерні експресія, емоційність, максимальна естетична навантаженість кожного образу, оригінальний 
звукопис; неповторні авторські неологізми, музикальність, чіткість ритму. Поетична творчість Ч. мала 
значний вплив на розвиток революційно-романтичного напряму в українській поезії. На поч. 1930 років твори 
Ч. були заборонені у зв'язку з приналежністю автора до партії боротьбистів Реабілітований в серед. 1950 
років. 

М. Лабач (Львів) 

ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ - торгово-візницький шлях, яким чумаки в 16-19 ст. возили сіль з Чорноморського 
узбережжя Криму, а з України - хліб та ін. сільськогосподарські продукти. Пролягав по лівому березі Дніпра 
через запорозькі степи до Перекопу, а звідти - у Крим. Втратив своє значення в 1870-80 роках у зв'язку з 
розвитком залізниць і річкового транспорту та припинення чумацького промислу. 



О. Кривоший (Запоріжжя). 

ЧУПРИНКА ГРИГОРІЙ АВРААМОВИЧ (27.11.1879 - 28.8.1921)- український поет-романтик. Н у с.Гоголів 
Остерського повіту Чернігівської губ. Походив із козацько-селянської родини. Деякий час навчався у гімназії, 
однак через революційну діяльність виключений. Кілька разів відбував ув'язнення у Лук'янівській в'язниці у 
Києві та смоленській в'язниці; позбавлявся права в'їзду на Чернігівщину. Почав писати російською мовою. 
Перший вірш українською мовою “Моя кобза” надруковано у газеті “Рада” у травні 1907. Згодом 
співпрацював з журналом “Українська хата”, який проголошував ідеї відродження української літератури на 
національній основі, але із творчим використанням новітніх віянь у ін. європейських літературах. Ч. - автор 
збірок поезій “Огнецвіт” (1910), “Метеор” (1910), “Ураган” (1910, “Сон-трава” (1911), “Білий гарт” (1911), 
“Контрасти” (1913), поеми “Лицар-Сам” (1913). Написав низку літературно-критичних статей і рецензій на 
твори І.Нечуя-Левицького, М.Вороного, Г.Хоткевича, М.Філянського, М.Шаповала, М.Семенка та ін. У 1915-
18 співпрацював у літературно-художніх та публіцистичних часописах “Основа”, “Степ”, “Промінь”, “Шлях”, 
“Літературно-науковий вісник” та ін. У 1917 став козаком Першого Українського козачого ім. гетьмана 
Б.Хмельницького полку. Пізніше керував повстанським рухом на Чернігівщині. Влітку 1919 схоплений у Києві 
більшовицькою контррозвідкою. У зв'язку з денікінським наступом переведений до Кожухівського концтабору 
під Москвою. Після повернення до Києва брав участь у підготовці протибільшовицького повстання у 
Правобережній Україні. Належав до Українського центрального повстанського комітету. Схоплений 
Київським губ. ЧК і 28.8.1921 розстріляний. 

І. Роздольська (Львів). 

ЧУРАЙ МАРІЯ ГОРДІЇВНА (Маруся Чурай, Чураївна) - легендарна українська народна поетеса і співачка. За 
переказами, народилася у Полтаві в козацькій родині і жила у 1625-53. Батько поетеси Гордій Чурай нібито 
брав участь у повстанні П.Павлюка і був страчений у Варшаві в 1638. Вважають, що Ч. створила пісні “Ой не 
ходи, Грицю”, “Засвистали козаченьки” (“Засвіт встали козаченьки”), “Котилися вози з гори” та ін. За 
легендами, у першій з них переказано трагічну історію кохання Ч. з хорунжим Полтавського полку Григорієм 
Бобренком. За мотивами пісні “Ой не ходи, Грицю” написано багато літературних творів, зокрема драма 
М.Старицького “Ой не ходи, Грицю” (1892), повість О.Кобилянської “У неділю рано зілля копала...” (1909), 
роман у віршах Ліни Костенко “Маруся Чурай” (1979) та ін. Саму пісню перекладено у 19 ст. на французьку і 
німецьку мови. Документальних свідчень про Ч. немає. 

О. Кривоший (Запоріжжя). 

ШШШШ    
ШАГ - 1) Срібна монета Польщі (з 1528) і Литви (з 1546) вартістю в три гроша. У Речі Посполитій карбували 
з 1579 до 1794, особливо багато у 1618-24 за короля Сигізмунда III Вази. З 1766 карбували з міді. У другій 
пол. 17 ст. - першій чв. 18 ст. у Лівобережній Україні LU. дорівнював трьом польським грошам або двом 
копійкам. Згодом назва поширюється на гріш - монету вартістю 1/2 копійки. 2) Розмінно-грошовий паперовий 
знак періоду Української Народної Республіки. Введені в обіг законом Української Центральної Ради від 
18.4.1919. Випускалися паперові грошові знаки у вигляді поштових марок номіналом 10, 20, ЗО, 40, 50 Ш. 
Один Ш дорівнював 1/100 гривні або 1/200 карбованця. Автором проекту Ш. був відомий художник Г.Нарбут. 

Р. Шуст (Львів). 

ШАГІН-ПРЕЙ (рр. н. і см. невід.) - претендент на кримський престол, брат кримського хана Мохамеда Прея 
III. У 1624-28 Ш.-Г. разом з братом правив Кримським ханством. Очолював політичні сили, які виступали за 
ліквідацію турецького протекторату над Кримом. У липні-серпні 1626 запорозькі козаки, за деякими дан., за 
попередньою домовленістю з Ш.-Г., здійснили три успішних морських походи на Стамбул. 24.12.1624 Ш.-Г. 
підписав із запорозькими козаками договір, який носив міжнародний характер. Для ведення переговорів із 
запорожцями Ш.-Г. приїжджав на Січ. Весною 1628 Ш.-Г. відновив союз із запорожцями. Навесні 1628 козаки 
під проводом гетьмана М.Дорошенка на заклик Ш.-Г. вирушили в похід у Крим. У бою під Бахчисараєм 
загинули гетьман М.Дорошенко і О.Голуб. Під час облоги козаками Кафи ворогуючі татарські партії 
примирилися і, об'єднавшись, напали на запорожців. Проте козацькі загони зуміли вирватися з оточення, з 
боями пройшли весь Крим і повернулись на Січ. 

І. Підкова (Львів). 

ШАЙБЛЕ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ (18.1.1878-р. см. невід.)-український військовий діяч, генерал-хорунжий. Н. 
у м. Акермані. Німець за походженням. Закінчив Кишинівське реальне училище, Київське піхотне училище 
(1900). Служив у 2-му піхотному Софіївському полку. Після навчання у Миколаївській академії Генерального 
штабу (1907) призначався на посади старшого ад'ютанта штабу 8-ї Сибірської стрілецької дивізії, старшим 
офіцером для доручень штабу 3-го Сибірського армійського корпусу. Напередодні Першої світової війни 
1914-18 - старший ад'ютант штабу Іркутського військового округу, підполковник (1913). У роки Першої 
світової війни 1914-18 - на Південно-Західному фронті, начальник штабу 602-ї піхотної дивізії, полковник 
(1915). Після утворення Української Центральної Ради і проголошення незалежності УНР зголосився до 



української армії. У лютому-квітні 1918 - старшина Головного управління Генерального штабу УНР. За 
Гетьманату - член Військово-наукового комітету, Комісії з утворення військових шкіл і академій України. З 
квітня 1919- начальник Головного управління Генерального штабу УНР, один з авторів Закону про 
старшинські ранги (схвалений у червні 1918 Радою Міністрів Української Держави). За ініціативою Ш. 
відновлено скасовані Центральною Радою і Директорією УНР старшинські ранги, зокрема введені звання 
генералів. У дивізіях створено атестаційні комісії, на які покладено розгляд питань про підвищення старшин 
у ранзі. У 1920 входив до складу Ставки Головного Отамана, другого квартирмейстерства Генерального 
штабу Армії УНР. 

М.Литвин, К.Науменко (Львів). 

ШАЙНОХА КАРОЛЬ (20.11.1818 -10.1.1868)-польський історик, письменник та публіцист. Н. у Комарно 
(тепер Львівська обл.). У 1836-37 був учасником польського таємного руху, перебував в австрійському 
ув'язненні. Згодом працював учителем у Львові. Співпрацював з польськими періодичними виданнями 
“Dziennik mod Paryskich”, “Tygodnik Polski” (1848), “Dziennik Literacki” (1852). 3 1853 -заступник кустоша 
Народового закладу ім.Оссолінських у Львові (див. Оссолінеум). На цій посаді працював до 1858. Впродовж 
1856-57 редагував “Rozmaitosci”. Літературна діяльність Ш. розпочалася з публікації поезій, новел та драм 
історичного змісту. Після перших історіософських спроб став прихильником методу наративного опису 
історії. Твори Ш., незважаючи на критику ряду положень, зокрема цивілізаційну місію Польщі на Сході 
Європи, стали популярними і мали значний вплив на польське суспільство. Головні праці: “Болеслав 
Хоробрий” (1849), “Ядвіга і Ягайло, 1374-1413” (т.І-З, 1855-56, рос. переклад,1880-82), “Szkice historyczne” 
(T.1-4, 1854-69). “Lechicki początek Polski” (1858), “Dwa lata dziejуw nascych (1646-48” (T.1-2, 1865-69). 

Р. Шуст (Львів). 

ШАЛМАТОВ СИСОЙ (1720 - 1789/90) -український різьбяр і скульптор 18 ст. Росіянин за походженням. Н. в 
Осташковій Слободі поблизу Твері. Освіту здобув у Твері. У 1749 переїхав до Курська. З 1752 жив в Охтирці 
на Сумщині, де відкрив майстерню. З помічником виконав іконостаси для Троїцького собору в Курську (після 
1754), Знаменської, Богоявленської, Петропавлівської церков Знаменського монастиря (1754-64), соборні 
церкви в Охтирці (1755-60), Спасо-Преображенської церкви Лубенського Мгарськоґо монастиря (1763), 
собору в Лохвиці (1767). У 1768-73 Ш. на замовлення кошового отамана П.Калнишевського створив 
величний різьблений іконостас і статуї для Покровської церкви у Ромнах. Виконував іконостаси для собору у 
Полтаві (1772), церкви на Засуллі у Ромнах (тепер Сумська обл.), скульптури для Троїцької церкви у 
Чоповичах (1774-75; тепер Малинський р-н Житомирської обл.). 

В. Александрович (Львів). 

ШАМАНЕК АЛЬФРЕД (1883 - 1920) -український військовий діяч, полковник УГА. Н. у Львові, За 
походженням німець. Навчався у Віденській військовій академії. З 1914 служив у діючій армії. Під час 
Першої світової війни 1914-18 воював у Галичині, згодом -на італійському фронті й у Сирії. Потрапив в 
англійський полон, звідки через деякий час утік. З поч. листопада 1918 перейшов на службу в Українську 
галицьку армію. Наприкін. листопада 1918 підполковник Ш. став начальником штабу групи “Схід” під 
командуванням М.Тарнавського. З квітня 1919-начальник штабу ІІ корпусу УГА. У червні 1919 відзначився 
під час Чортківського наступу 1919, а в серпні 1919- у наступі об'єднаних українських армій на Київ. У липні-
листопаді 1919 очолював штаб Начальної команди УГА. В листопаді 1919 виконував обов'язки начального 
вождя УГА під час з'єднання з Червоною армією (з 10.11.-27.11.1919). 310.2.1920 Ш. знову призначений 
начальником штабу УГА. В квітні 1920 під час спроби перейти на бік Арміїї УНР убитий. Похований у 
с.Пороги поблизу м.Сороки (тепер Молдова). 

І. Підкова (Львів). 

ШАНДРУК ПАВЛО (28.2.1889-15.2.1979)-український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий армії 
УНР. Н. у с.Борсуках Крем'янецького повіту на Волині. У 1911 закінчив Ніжинський історико-філологічний ін-
тут ім. князя О.Безбородька, у 1913- Олексіївську військову школу в Москві. У роки Першої світової війни 
1914-18 -штабс-капітан російської армії. Учасник українських національно-визвольних змагань 1917-21. 
Воював у складі військових підрозділів Армії УНР. З квітня 1920 - командувач бригади Армії УНР. В еміграції 
перебував у Польщі: один із співзасновників військового журналу “Табор”. З 1938 - офіцер польської армії. 
Напередодні Другої світової війни 1939-45 закінчив військову академію Генерального штабу Збройних Сил 
Речі Посполитої. Під час німецько-польської війни 1939 командував 29-ю польською бригадою. У березні 
1945 Ш. очолював Український національний комітет, який виступав за створення Української національної 
армії. У квітні 1945 призначений командувачем Першої Української дивізії УНА (див. Дивізія “Галичина”). У 
кін. квітня 1945 Ш. вжив заходів для виведення дивізії з бойових дій на Західному фронті, чим врятував сотні 
украинских вояків від загибелі. Після закінчення війни жив у Німеччині, а з 1949 - у США. Помер у Трентоні. 
Автор праці з воєнної історії “Arms of Valor” (“Армія звитяги”, 1959) та редактор збірника “Українсько-
московська війна в 1920 р. в документах” (1933). 

А.Боляновський (Львів). 

ШАНКОВСЬКИЙ ЛЕВ (Дзвін, Мартович; 9.9.1903 - 25.4.1995) - український політичний діяч, журналіст, 
історик війська. Дійсний член Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Н. у Дулібах біля Стрия на Львівщині. 



Був членом “Пласту” в Стрию. Під час визвольних змагань 1917-21 служив в Українській галицькій армії та 
Армії Української Народної Республіки. У 1919-20 брав участь у Першому Зимовому поході Армії УНР (див. 
Зимові походи Армії УНР 1919-20 і 1921). У 1920-30 роках навчався у Львові та Варшаві, працював учителем 
у середніх школах. У роки Другої світової війни 1939—45 - учасник руху Опору. З 1943-в Українській 
повстанській армії. У 1943-44 співпрацював у референтурі зовнішніх зв'язків. У січні 1944 обраний головою 
ініціативної комісії для створення Української головної визвольної ради. У липні 1944 взяв участь в 
установчих зборах УГВР. Був членом делегації на переговорах з румунською армією у Кишиневі. У 
післявоєнний період - член Закордонного представництва УГВР у Німеччині І США, 3 серед. 1950 років 
мешкав у Філадельфії (США). У 1957-61 -співробітник українського аналітично-видавничого центру “Пролог”, 
редактор журналу “Prologue” у Нью-Йорку та в 1968-76 - газети “Америка”. Останні роки життя присвятив 
науковій діяльності як історик українського війська. Автор праць: “УПА та її підпільна література” (1952), 
“УПА” (у виданні “Історія українського війська”, 1953), “Похідні групи ОУН” (1958), “Українська повстанська 
Армія в боротьбі за державність” (1958), “Українська галицька армія” (1974). В Україні побачили світ його 
праці “УПА проти гітлерівської Німеччини” (1991) та перероблений розділ “УПА” для другого тому “Історії 
українського війська” (1996). Помер у Філадельфії. 

К.Бондаренко (Львів). 

ШАПОВАЛ МИКИТА ЮХИМОВИЧ (26.5.1882 - 25.2.1932) - український громадсько-політичний діяч, 
письменник і публіцист. Н. у с.Сріблянці Бахмутського повіту на Донеччині (тепер село Артемівського р-ну 
Донецької обл.). Навчався у Харківському унті та Київському комерційному ун-ті. У 1901 вступив до 
Революційної української партії, брав активну участь в українському національному русі. Після нетривалого 
перебування на військовій службі заарештований, кілька місяців перебував в ув'язненні у варшавській 
цитаделі. У 1909-14 Ш. видавав і редагував у Києві журнал “Українська хата”. У квітні 1917 став одним з 
ініціаторів створення Української партії соціалістів-революціонерів, а з липня 1917- член Центрального 
Комітету УПСР 3 березня 1917 Ш. входив до складу Української Центральної Ради, з липня 1917 -Малої 
Ради. Після проголошення Української Народної Республіки (20.11.1917) призначений міністром пошти і 
телеграфу Генерального Секретаріату УНР. Поряд з М.Грушевським і В.Винниченком розробив один з 
проектів IV Універсалу, брав участь у виробленні спільної редакції цього історичного документа. У листопаді 
1918 -січні 1919 Ш. очолював Український національний союз. З 26.12.1918 до 11.2.1919 -міністр земельних 
справ в уряді В.Чехівського. З лютого 1919 перебував у Галичині. У 1919-20 працював секретарем 
дипломатичної місії УНР у Будапешті, пізніше жив у Празі. Очолював УПСР в еміграції. Разом з 
Н.ГригоріЇвим пропагував принцип “диктатури трудових мас”; рішуче засуджував діяльність “закордонної 
делегації” УПСР у Відні, яка відстоювала ідею перетворення УНР на “радянську республіку” та пошуку 
шляхів примирення з більшовицькою Росією. У 1921 Ш. разом з Н.Григоріївим та М.Ґалаґаном виступили 
ініціаторами організації Українського громадянського комітету (діяв до 1925). Керована Ш. організація 
спричинила до заснування, за підтримки чехословацького уряду, Української господарської академії у 
Подебрадах (1933) та Українського високого педагогічного інституту ім. Драгоманова у Празі (1923). У 1922-
28 Ш. видавав і редагував журнал “Нова Україна”. Помер і похований у Ржевницях біля Праги. Автор 
численних публіцистичних праць, зокрема, “Революційний соціалізм на Україні” (1921), “Стара і нова 
Україна” (1926), “Міжнаціональне становище українського народу” (1934), “Гетьманщина і Директорія” (1958), 
поетичних збірок (“Сни віри”, 1908; “Самотність”, 1910; “Лісові ритми”, 1917), нарисів (“Жертви громадської 
байдужості”, 1910; “Шевченко і самостійність України”, 1917; “Листки із лісу”, 1918). 

ШАПОВАЛ МИКОЛА ЮХИМОВИЧ (1888-1948)-український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР. 
Брат Микити Шаповала. Н. у с.Сріблянці (тепер Артемівський район Донецької обл.). Закінчив Бахмутську 
гімназію, Чугуївське піхотне юнкерське училище (1910). У роки Першої світової війни 1914-18 - поручник, 
командир піхотної роти російської армії. У 1915 потрапив у полон. У таборі для військовополонених у 
Раштаті організував серед українців товариство “Запорозька Січ”. Брав участь у роботі Союзу визволення 
України, який діяв у Відні. За дорученням Союзу в січні 1917 очолив групу із 27 старшин та козаків і 
поселився у Білій Підлясці, що стала місцем перехідного табору військовополонених українців, які 
поверталися з Німеччини. Ш. сформував 1-й Запорозький полк ім. Т.Шевченка (див. Синьожупанники). 
Одночасно очолив українські установи Підляшшя - Українську громаду та Шкільну раду для організації 
українського шкільництва, діяльність яких охоплювала повіти Біла Підляхка, Володава, Парчів Дорогочин, 
Кобрин. Ш. був співзасновником першого українського часопису на Підляшші “Рідне слово” (видавався з 
червня 1917), в якому було опубліковане звернення до уряду УНР, де висловлювався докір за “залишення 
цієї етнічної української смуги поза межами Української держави”. Після повернення наприкінці 1917 в 
Україну призначений командиром 18-го Стародубського полку, який брав участь у боях з військами 
М.Муравйова. У січні 1918 Українською Центральною Радою включений до складу делегації УНР на 
переговорах у Бересті. З лютого 1918 представляв УНР при штабі 45-ї німецької дивізії. Навесні 1918 очолив 
1-й полк ім. Т.Шевченка (1200 багнетів) Синьої дивізії, що формувалась у Ковелі. У 1919 командував 7-ю 
піхотною дивізією Подільської групи Армії УНР у боях на більшовицькому фронті, був начальником Спільної 
юнацької школи, створеної в лютому 1920 в Кам'янці-Подільському. З його ініціативи до викладання в школі 
залучено освічених генералів С.Кульжинського, О.Пороховщикова, В.Сигаріва, Ю.Єльчанінова. Був 
інтернований з частинами Армії УНР на територію Польщі. Став засновником ряду громадських організацій 
у таборі №10 Каліша, а також видавництва “Чорномор”, де випускали табірні журнали, мемуари командирів 
української армії. Після розпуску таборів і створення у Каліші української станиці тут продовжували 



видаватись книжки та збірник матеріалів з історії українського війська “За державність”, підготовлені до 
друку діючим при Українській Станиці Українським воєнно-історичним товариством. Ш. був одним із 
засновників Товариства допомоги вихідцям з України у Калішському таборі. Невдовзі виїхав до 
Чехословаччини. З 1925 жив у Франції, де очолював Українську громаду, редагував українські періодичні 
видання у Парижі. Помер у м.Сошо (Франція). 

М.Литвин, К.Науменко (Львів). 

ШАПОВАЛ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ (1888 - 1972) - український військовий діяч, генерал-хорунжий. 
Учасник Першої світової війни 1914-18, полковник російської армії. З 1918 служив в українській армії, 
командир Богданівського полку Запорозького корпусу. Член Української партії соціалістів-самостійників. У 
1918 Ш. командував Запорозьким ім. гетьмана Б.Хмельницького піхотним полком, який перебував у складі 
Запорозького корпусу. В квітні 1918 Ш. призначено губернським комендантом Харківщини. Брав участь у 
повстанні проти гетьмана П.Скоропадського. У період Директорії УНР - командувач Правобережного фронту 
Армії УНР. З 13.2.1919 до 9.4.1919 Ш. - міністр військових справ Директорії УНР, з вересня 1919 - начальник 
закордонного відділу Головного управління Генштабу Армії УНР. В еміграції у Чехословаччині, пізніше - у 
США. Редагував журнал “Січ”. Похований у м.Річмонді (США). 

М.Литвин, К.Науменко (Львів). 

ШАРАЇВСЬКИЙ НЕСТОР (1865 -29.10.1929) - український православний церковний діяч, проповідник, 
архієпископ УАПЦ. Н. у Чигиринському повіті Київської губ. Закінчив Київську духовну семінарію і академію. 
Деякий час був членом “Клуба русских националистов”. У 1917 активно включився в український 
національний рух. 7.3.1917 делегований до складу Української Центральної Ради учасниками пастирських 
зборів м.Києва. Влітку-восени 1917 Ш. входив до складу організаційних комітетів із скликання 
Всеукраїнського православного церковного собору, а також Всеукраїнської православної церковної ради 
(ВПЦР), що з листопада 1917 стала на чолі автокефального руху. Виступив одним із фундаторів “Братства 
воскресіння Христа”, яке об'єднало прихильників автокефалії та популяризувало ідею національного 
відродження української церкви. Брав участь у роботі першої і другої сесій Всеукраїнського Собору (січень, 
червень-липень 1918). 22.5.1919 Ш. брав участь у першій відправі служби Божої із вживанням української 
мови в Миколаївському соборі у Києві, а 10.7.1919 - у відправі першої літургії цілком українською мовою. Був 
священиком при Миколаївському соборі у Києві. Влітку 1920 обраний головою Київської губернської 
церковної ради. 22-26.5.1921 - товариш голови Українського православного церковного Собору Київщини. У 
жовтні 1921- делегат Всеукраїнського православного церковного Собору, що довершив організаційне 
створення Української автокефальної православної церкви. 24.10.1921 висвячений на єпископа УАПЦ. 
Отримав сан архієпископа і посаду заступника митрополита Київського і всієї України, яку обіймав до 
другого Всеукраїнського Собору (17-30.10.1927). Водночас був духовним керівником Київської (сільської) 
церковної округи, членом Президії ВПЦР. У 1922-27 - завідувач перекладового відділу ВПЦР. За його участю 
підготовлені до друку тексти служби на Страсний Четвер, П'ятницю і Суботу та Великодень, Мінеї, 
Панахидник, Апостол, Псалтир. Активний співробітник журналу УАПЦ “Церква і життя”. Після арешту 
митрополита В.Липківського, голови ВПЦР В.Потієнка та зоборони діяльності ВПЦР з серпня 1926 Ш. 
здійснював фактичне керівництво УАПЦ. З 1927 - голова Передсоборної комісії другого Всеукраїнського 
Собору. Невдовзі усунений від керівництва церквою. Помер у Києві. Похований біля храму св.Софії. 
Надгробну плиту зруйновано бл. 1934. 

О.Ігнатуша (Запоріжжя). 

ШАРАНЕВИЧ ІСИДОР (16.2.1829 -4.12.1901) - український історик, громадський діяч і педагогу Галичині. Н. 
у с.Козарі Галицького повіту. Працював учителем Перемиської і Львівської гімназій. У 1871 став доцентом, а 
в 1873 - професором Львівського ун-ту. Був дійсним членом Академії наук у Кракові, почесним доктором 
Київського ун-ту. Досліджував головним чином історію Галицько-Волинської Русі. Автор праці “Історія 
Галицько-Волинської Руси від найдавніших часів до року 1453” (1863). Ш. дослідив окремі сторінки життя 
галицького духовенства, загальні проблеми церковного життя 16-18 ст. (питання унії, східного патріархату та 
ін.). Вивчав також історію галицьких міст і містечок, етнополітичні питання життя міського населення, 
діяльність Успенського братства. З ініціативи Ш. розпочались археологічні розкопки в Галичині, які 
проводилися у 1882-90. Брав участь у роботі Львівського синоду 1891. 

О .Сухий (Львів). 

ШАРВАРКИ (від нім. Scharwerk - спільна робота) - додаткова до регулярної панщини повинність селян 
працювати на будівництві й ремонті доріг, мостів, гребель тощо. У 16-серед. 19 ст. існувало у Польщі та на 
українських, білоруських і литовських землях, які входили до складу Речі Посполитої, а з кін. 18 ст. - 
Російської імперії. На території Запорожжя та Лівобережної України Ш. скасовані гетьманом 
Б.Хмельницьким під час національно-визвольної війни. Продовжували існувати у Правобережній Україні до 
серед. 19 ст. Розмір Ш. не був постійним. За виданими у 1847-48 царським урядом інвентарними правилами 
у Правобережній Україні встановлено 8 т.зв. “будівельних днів” з селянського двору. Після селянської 
реформи 1861 Ш. називали повинності, які виконували сільські громади для ремонту доріг. 

М. Крикун (Львів). 



ШАРИЙ ІВАН (1894 - 1930) - український політичний діяч, повстанський отаман. Н. у Береміївці (тепер 
Полтавська обл.). У 1917 закінчив Київський ун-т. У січні 1918 брав участь у бою з російськими 
більшовицькими військами під Крутами. Член Української партії соціалістів-революціонерів. У січні 1919 був 
учасником Трудового конгресу України. Після встановлення більшовицького режиму в Україні продовжував 
боротьбу. У 1920-23 Ш. під псевдонімом Іван Чорний очолював повстанський загін, якій діяв на Чигиринщині 
й базувався у Холодному Яру (тепер Черкаська обл.). У 1920 роках викладав українську мову в навчальних 
закладах. У 1929 заарештований і згодом розстріляний. 

ШАУЛА МАТВІЙ (р.н. невід. - п.1596) - український гетьман, один із керівників національно-визвольного 
повстання під проводом С.Наливайка. Заможний міщанин з Київщини, тривалий час перебував на 
Запорожжі. Влітку 1594 у складі козацьких загонів на чолі з Г.Лободою брав участь у боях проти польської 
шляхти на Брацлавщині, потім - на Подніпров'ї. Восени 1595 загін запорожців на чолі з Ш. здобув Київ і 
вирушив у Білорусь на допомогу козацькому війську С.Наливайка. В січні 1596 запорожці повернулися з 
Білорусі у Правобережну Україну. В березні 1596 козаки, зрозумівши, що Г.Лобода уникає з'єднання з 
військами С.Наливайка, скинули його з гетьманства і обрали гетьманом Ш. Під Білою Церквою 2.4.1596 загін 
Ш. приєднався до повстанців. 23.5.1596 в бою з польськими військами поблизу урочища Гострий Камінь Ш. 
було тяжко поранено (ядром відірвало руку). Замість нього гетьманом обрали С.Наливайка. Разом з 
повстанським військом Ш. потрапив в оточення в урочищі Солониця неподалік від Лубен. 28.5. (7.6.)1596 під 
час бою Ш. разом з С.Наливайком та Шостаком було підступно схоплено зрадниками і видано польському 
коронному гетьманові С.Жолкевському. Страчений у Варшаві. 

Г.Швидько (Дніпропетровськ). 

ШАФАРИК ПАВЕЛ ЙОЗЕФ (13.5.1795 -2р.6.1861) - чеський і словацький філолог, історик, етнограф, 
видатний славіст, діяч чеського і словацького національного відродження. У 1819-33 працював учителем і 
директором гімназії у м.Нові-Сад. У 1834-35 редагував журнал “Свєтозор”, а в 1838-43 -“Часопис чеського 
музею”. З 1841 - хранитель, а з 1848 - директор бібліотеки Празького ун-ту. У 1848 виступив одним з 
організаторів Слов'янського з'їзду 1848 у Празі, в якому взяли участь представники українських організацій 
Галичини. Був основоположником багатьох галузей славістики. Основні наукові праці: “Історія слов'янської 
мови та літератури за всіма наріччями” (1826), “Про походження слов'ян” (1828), “Слов'янські старожитності” 
(тт.1-2, 1836-37, рос. перекл. 1837-48), “Слов'янська етнографія” (1842, рос. перекл. 1843), в яких 
досліджував етногенез слов'янських народів, їх мови, фольклор та історію. Один із перших європейських 
учених, який науково об'єктивно визначив територію та етнічні межі українського народу й обгрунтував 
самостійність української мови та зробив систематичний огляд української літератури, що у той час 
набувало значення захисту національної ідентичності українців. Ш. підтримував широкі зв'язки з ученими і 
діячами культур слов'янських та ін країн, у т. ч. з українцями О.Бодянським, І.Вагилевичем, Я.Головацьким, 
М.Максимовичем, І.Срезневським. Публікував праці українських учених у своєму журналі. Т.Шевченко 
присвятив Ш. поему “Єретик”. Помер і похований у Празі. 

Ф. Стеблій (Львів). 

ШАФОНСЬКИЙ ОПАНАС (Афанасій) ФИЛИМОНОВИЧ [13(24). 12.1740-27.3.(8.4.)1811]-український лікар 
та історик, один із засновників епідеміології в Російській імперії. Н. у Сосниці (тепер Чернігівська обл.) у сім'ї 
сотника Чернігівського полку. Протягом 1756-63 навчався в ун-тах міст Галле й Лейпцига, де одержав 
дипломи доктора права і філософії. У 1763 у Страсбурзі захистив дисертацію на ступінь доктора медицини. 
Після завершення навчання працював військовим лікарем у російській армії, з 1769 - старший лікар 
Московського генерального сухопутного госпіталю. У 1770 першим розпізнав епідемію чуми у Москві й разом 
з Д.Самойловичем вів боротьбу з цією небезпечною хворобою. Описав цю подію у творі “Описание моровой 
язвы, бывшей в столичном городе Москве с 1770 по 1772 год...” (1775; за ін. дан.-1774), який було 
перекладено на кілька іноземних мов. Підготував медико-топографічний опис Москви (1782). Ш. був членом 
таємної комісії у справі О.Пугачева. У 1781 повернувся в Україну. З 1782 - радник, пізніше - голова 
кримінальної палати Чернігівського намісництва, генеральний суддя. У 1786 Ш. склав “Чернігівського 
намісництва топографічний опис з коротким географічним та історичним описом Малої Росії, з частин якої 
це намісництво складено” (використав матеріали, зібрані українським істориком Д.Паценком), який видано у 
Києві в 1851. У праці Ш. подано цінні відомості про географію й історію України (част. 1 ) та про право, побут, 
населення, господарство Лівобережної України, зокрема Чернігівської губернії другої пол. 18 ст. (част. 2). 
Помер у с.Якличах (тепер Сосницького р-ну Чернігівської обл.). 

І.Підкова (Львів). 

ШАФРАН ОЛЕКСА (рр. н. і см. невід.) - запорозький полковник. Учасник морських походів запорожців проти 
Туреччини і Кримського ханства. Під час одного з боїв потрапив у турецький полон, де пробув сім років. 
Служив на галері кафського воєводи. Організував повстання невільників у Балаклаві, з якими захопив 
турецький корабель і дістався на Дон. Прожив на Дону бл. 18 років. У 1625 (за ін. дан. - 1626) Ш. очолив 
спільний морський похід запорожців та донців, під час якого козаки здобули і зруйнували турецьку фортецю 
Трапезунд (тепер Тробзон). За даними Д.Яворницького, Ш. у 1625 брав участь у невдалому поході 
запорозьких і донських козаків на Синоп і Трапезунд. Під час походу козацька флотилія була розбита 
турецьким флотом під командуванням адмірала Редшід-паші III у битві при Карагмані. Ш. побував у Москві. 
Подальша його доля невідома. 



І.Підкова (Львів). 

ШАХ СТЕПАН (3.1.1891 -16.9.1978)-український педагог, просвітній і громадський діяч. Дійсний член НТШ 
(1954). Н. у Куликові на Львівщині. Закінчив гімназію у Львові та філософський ф-тет Львівського ун-ту. У 
роки національно-визвольних змагань - поручник Української галицької армії. З 1920 - вчитель класичної 
філології Академічної гімназії у Львові, 1925-29 - державної гімназії у Сокалі. У 1920-32 - секретар Головного 
відділу тов-ва “Просвіта”. З 1931 обіймав посаду директора української чоловічої гімназії в Перемишлі, яку 
очолював до 1939. Завдяки зусиллям Ш, Перемиська гімназія стала центром українського молодіжного 
національно-культурного життя у Посянні. Ш. організував навчання лемківської молоді, створив освітній 
осередок для дітей із Східної України. У 1944 виїхав на Захід. Викладав класичну філологію у німецьких 
гімназіях. Згодом жив у Австралії. В еміграції - член Українського богословського наукового товариства, 
Спілки українських журналістів, голова товариства “Рідна школа”, заступник голови Ради українського 
християнського руху. Римським Папою Павлом VI відзначений титулом Лицаря-Командора Ордену 
св.Сильвестра Папи за працю для Української католицької церкви. Протягом усього життя займався 
видавничою і редакторською діяльністю. Написав та опублікував ряд статей з історії шкільництва та 
педагогіки. Автор “Популярної історії товариства “Просвіта” (1932, під псевд. С. Перський), спогадів “Львів - 
місто моєї молодості” (1955-56), “Між Сяном та Дунайцем” (1960). Помер і похований у Сіднеї. 

А.Середяк (Львів). 

ШАХ ЯКІВ (рр. н. і см. невід.) - козацький гетьман (1576-77). Побратим Івана Підкови. У 1577 запорозькі 
козаки на чолі з Ш. допомагали Івану Підкові у боротьбі проти ставленика Туреччини, молдовського 
господаря Петра Мірчича. 11.11.1577 об'єднаний козацький загін (2 тис. чол.) під проводом Ш. та І.Підкови 
вирушив на Волощину. У ході боїв козаки розгромили військо П.Мірчича і зайняли Ясси. Після цього Ш. із 
запорожцями повернувся на Січ. У 1577 Ш. напав на ханського посла, який повертався з Москви. Татари 
помстилися за це набігом на Південну Волинь. 

ШАХМАТОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ (5(17).6.1864-16.8.1920)-видатний російський філолог, історик, 
академік Петербурзької Академії наук (з 1897). Навчався у Московському ун-ті, який закінчив у 1887. З 1909-
професор Петербурзького ун-ту. У 1906-20 очолював Відділення російської мови та словесності 
Петербурзької АН. Ш. - автор праць з порівняльного мовознавства, літературознавства, історії російської 
мови, граматики слов'янських мов. Ш. виводив давньоруську і сучасну йому російську літературну мову з 
церковнослов'янської мови шляхом перетворення давньоболгарської за походженням писемної мови у 
російську літературну (“Дослідження в галузі російської фонетики”, 1893; “До історії звуків російської мови”, 
1896-1903; “До історії наголосу в слов'янських мовах”, 1898; “Курс історії російської мови”, ч.1-3, 1909-11). У 
численних мовознавчих працях Ш. розробляв питання фонетики та граматики української мови (“Як у 
малоруській мові зникла палаталізація приголосних перед е та і”, 1903; “Пам'яті К.П.Михальчука”, 1914; 
“Короткий нарис історії малоруської (української) мови”, 1916), відгукувався низкою позитивних рецензій на 
дослідження Б.Грінченка, Є.Тимченка, А.Кримського. Ш. брав участь у виданні збірника наукових праць 
“Український народ в його минулому і сучасному” (1916). В умовах заборони офіційною владою українського 
друкованого слова Ш. разом із Ф.Коршем, П.Фортунатовим та ін. російськими вченими виступив на захист 
української мови та літератури. Листувався з В.Гнатюком, підтримував кандидатуру [.Франка під час 
обрання його дійсним членом Петербурзької АН. Світове визнання одержали праці Ш. з історії (“Найдавніша 
доля руського племені”, 1919), текстології та джерелознавства (“Розшуки про найдавніші руські літописні 
зводи”, 1908; “Києво-Печерський патерик і Печорський літопис”, 1897; “Про так званий Ростовський літопис”, 
1904). Ш. уперше застосував порівняльно-історичний метод у дослідженні літописів, який базувався на 
доказі існування самостійних зводів, попередниками яких були давніші протографи, що зазнали пізнішого 
редагування. Відстоював південне походження “Слова о полку Ігоревім”, у якому вбачав книжну обробку 
дружинної билини. Багато наукових положень, сформульованих Ш., зберігають своє значення і в сучасній 
науці. 

О. Мазур (Львів). 

ШАХОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ (бл. 1690 - 1737) - російський державний діяч, князь, сенатор, 
генерал-аншеф. У 1734-36 Ш. - фактичний голова “Правління гетьманського уряду”. 

ШАХРАЙ ВАСИЛЬ МАТВІЙОВИЧ [літ. псевд. В.Скоровстанський; ЗО.1(11.2.)1888-1919] - український 
політичний діяч. Н. у с.Харківцях Пирятинського повіту Полтавської губ. (тепер Полтавська обл.). Навчався у 
Феодосійській учительській семінарії, пізніше - в Інституті вищих комерційних знань в Петербурзі. Деякий час 
належав до Української соціал-демократичної робітничої партії. У 1913 став членом більшовицької партії. 
Учасник Першої світової війни, прапорщик російської армії. З літа 1916 викладав у Віденському військовому 
училищі. Після Лютневої революції активно займався організаторсько-революційною діяльністю, був 
делегатом першого Всеросійського з'їзду Рад. Вважав, що Росія не готова до соціалістичної революції, 
відстоював ідею зміцнення завоювань Лютневої революції. Підтримав 1 Універсал УЦР, домігся його 
підтримки Полтавською організацією РСДРП. Навіть після жовтневого перевороту в Петрограді полтавські 
більшовики під впливом Ш. та С.Мазлаха декларували свою лояльність до УЦР, заявили про її підтримку. 
Погляди Ш. на національне питання суттєво відрізнялися від поглядів лідерів більшовиків в Україні, зокрема 
Київської та Катеринославської більшовицьких організацій. У грудні 1917 був учасником Всеукраїнського 
з'їзду Рад у Києві. Разом з іншими більшовиками покинув з'їзд і переїхав до Харкова. Взяв участь у роботі 



першого Всеукраїнського з'їзду Рад, був обраний членом ЦВК України та першого більшовицького уряду -
Народного Секретаріату. У грудні 1917-лютому 1918 - народний секретар військових справ. На поч. 1918 
входив до складу делегації харківського більшовицького уряду на переговорах у Бересті з представниками 
країн Четверного союзу. У лютому 1918 Ш., зрозумівши, що всі важливі питання вирішуються тільки у 
Петрограді і не бажаючи виконувати суто декоративну функцію, подав у відставку. У березні 1918 знову 
обраний до складу Народного Секретаріату, очолив секретаріат земельних справ. У 1918-19 працював у 
Саратовському політвідділі Українського відділу Наркомату РРФСР у справах національностей. Автор 
праць, в яких розроблено теоретичні основи українського комунізму. У роботі “Революція на Україні” 
наголошував, що національне питання потребує власного вирішення, а твердження, що соціалізм 
автоматично розв'язує національне питання, е помилковим. У своїй праці “До хвилі. Що діється на Україні і з 
Україною?” (1919, співавтор С.Мазлах) зазначав, що вирішення “...національних рухів є одне: повна 
демократія. А повна демократія означає організацію національних держав”. Підтримував ідею соборності 
українських земель, підкреслюючи, що “найгіршим результатом для України був би її новий поділ”, 
виникнення нових перешкод до об'єднання Наддніпрянщини та Галичини. Рішуче виступав як проти 
російського, так і проти польського імперіалізму. Висунув ідею створення Української комуністичної партії 
(більшовиків), яка 6 очолила національно-визвольну боротьбу українських робітників та селян за створення 
власної держави, вільної від соціального та національного гноблення. Після опублікування книг Ш. разом з 
С.Мазлахом були виключені з більшовицької партії. Постановою ЦК КП(б)Уїм заборонялося працювати у 
державних установах, пропонувалося виїхати з України, а книги вилучалися. Під час окупації України 
білогвардійськими військами перебував на Кубані, де був схоплений і розстріляний денікінцями (за іншою 
версією-знищений більшовиками). Ш. поклав початок зародженню і розвитку національного комунізму як 
ідеології, політичної течії не лише в Україні, але і в світі. Творчість Ш. створила теоретичну основу, на якій 
базувався і розвивався український комунізм у 1920 роках. 

Т.Андрусяк (Львів). 

“ШАХТИНСЬКА СПРАВА” (Шахтинський процес; офіційна назва - “Справа про контрреволюційну 
організацію інженерів та техніків, що працювали в кам'яновугільній промисловості СРСР”) - перший 
політичний процес в СРСР, під час якого засуджено велику групу керівників вугільної промисловості 
Донбасу. Проходив 18.5-6.7.1928 у Москві. Судову справу розглядав спеціальний склад Верховного Суду 
СРСР (голова - прокурор СРСР А.Вишинський, члени - М.Васильєв-Южин, В.Антонов-Саратовський, 
М.Курченко та С.Кисельов). Державними обвинувачами були М.Криленко та Г.Рогинський, громадськими - 
Г.Гринько, С.Шейн, Крумін та Осадчий. Захищали підсудних 15 відомих московських адвокатів. Хід процесу 
висвітлювало 120 журналістів. Підсудні (53 інженерно-технічних працівники вугільної промисловості, серед 
яких - керівники “Донвугілля”, Управління нового будівництва Донбасу, 5 директорів шахт та рудоуправлінь, 
5 головних інженерів шахт, чотири німецьких спеціалісти та ін.) були звинувачені у приналежності до 
“контрреволюційної організації”, що діяла в 1922-28 у Шахтинському (звідси і назва справи) та ін. районах 
Донбасу, у Харкові та Москві. 

ОДПУ пред'явило обвинувачення підсудним у намаганні зруйнувати вугільну промисловість Донбасу - 
найважливішої паливної бази СРСР і таким чином зірвати індустріалізацію СРСР. їх було звинувачено, що 
вони під керівництвом т.зв. паризького центру (“Об'єднання колишніх гірничопромисловців Півдня Росії”) та 
“Польським об'єднанням колишніх директорів і власників вугільних підприємств у Донбасі” здійснювали акти 
шкідництва і саботажу (висаджували у повітря і затоплювали шахти, підпалювали електростанції, псували 
устаткування тощо). 

Справа готувалася заздалегідь. Про неї було відомо вищому керівництву Компартії України (зокрема, 
генеральному секретарю Л.Кагановичу). Початок “розробки” справи пов'язаний з кар'єристськими 
претензіями повноважного представника ОДПУ по Північно-Кавказькому краю Ю.Євдокимова. З санкції 
Й.Сталіна Ю.Євдокимов провів масові арешти спеціалістів, начальників рудоуправлінь, співробітників 
трестів. 13.3.1928 у газеті “Известия ЦИК и ВЦИК” було надруковано офіційне повідомлення Прокурора 
Верховного Суду СРСР, в якому, зокрема, йшлося: “На Північному Кавказі, в Шахтинському районі Донбасу 
органами ОДПУ при прямому сприянні робітників розкрито контрреволюційну організацію, що мала собі за 
мету дезорганізацію та руйнування кам'яновугільної промисловості цього району. Керівний орган цієї 
організації, що підтверджується безперечними даними слідства, знаходиться за кордоном і складається з 
колишніх капіталістичних власників і акціонерів кам'яновугільних підприємств Донецького басейну, що мали 
тісні зв'язки з окремими агентами деяких німецьких промислових фірм та польською контррозвідкою... 
Слідством встановлено, що робота цієї контрреволюційної організації, що діяла на протязі кількох років, 
виявилася в злісному саботажі та прихованій дезорганізації діяльності, в підриві кам'яновугільного 
господарства методами нераціонального будівництва, непотрібних витрат капіталу, зниженні якості 
продукції, підвищенні собівартості, а також в прямому зруйнуванні шахт, рудників, заводів тощо...” 

Під час судового слідства “визнали” свою провину повністю 20 обвинувачених, частково - 11, не визнали - 
22. Вирок оголошено 5.7.1928: 11 обвинувачених засуджено до розстрілу, трьох -до 10 років позбавлення 
волі з обмеженням у правах на 5 років та конфіскацією майна, двадцять одного - на термін ув'язнення від 4 
до 8 років, десять - від 1 до 3 років. Четверо були засуджені умовно та четверо (німецькі спеціалісти) - 
визнані невинними. Згодом підсудним М.Березовському, О.Казаринову, Ю.Матову, С.Братановському, 
Г.Шадлуну та М.Бояршинову вищу міру покарання замінили позбавленням волі на 10 років з суворою 



ізоляцією, обмеженням у правах на 5 років та конфіскацією майна. 9.7.1928 були розстріляні завідувач 
підвідділу механізації “Донвугілля” М.Горлецький, старший інженер проектного відділу УНБ 
М.Кржижановський, технік-консультант з експорту антрациту в Парижі А.Юсевич, М.Бояринов та С.Будний 
(посади яких у вироку не зазначені). 

Сталінський режим використав цей процес для розгортання масової кампанії переслідування “буржуазних” 
фахівців за “шкідництво” та придушення будь-якого опору авантюристичним темпам індустріалізації країни. 
Зокрема, під час проведення слідства та суду над шахтинцями співробітники Артемівського та Сталінського 
окрвідділів ДПУ розпочали кримінальні справи на кілька десятків спеціалістів вугільної промисловості (т.зв. 
“шахтинські справи”) і спрямували їх на закритий розгляд Особливих нарад при колегіях ОДПУ СРСР та ДПУ 
УРСР. 

В.Нікольський (Донецьк). 

ШАШКЕВИЧ ВОЛОДИМИР (7.4.1839 -16.2.1885) - український письменник, перекладач, публіцист, 
громадсько-політичний діяч народовецького напряму в Галичині. Н. у с.Нестаничах (тепер Радехівський р-н 
Львівської обл.). Син М.Шашкевича. Після смерті батька виховувався у діда, о.Феодора Крушинського. 
Навчався у домініканській школі в Жовкві, “домініканській” та “бернардинській” гімназіях у Львові. Восени 
1861 вступив на юридичний ф-тет Львівського унту. У 1865 навчався у Віденському ун-ті, де слухав лекції 
відомого словенського славіста Франя Міклошіна. У 1869 склав іспит і здобув диплом юриста. Літературна 
та громадсько-політична діяльність Ш. припадає на 1860-70-ті роки. У 1860 у львівському альманасі “Зоря 
Галицька яко альбум на год 1860” вперше опубліковано три поезії Ш. У 1860 роках поетичні твори Ш. 
друкувалися у львівських часописах “Слово”, “Вечорниці”, “Русалка”, “Правда”, петербурзькій “Основі”, 
віденському “Віснику”. В 1863 у Львові вийшла друком збірка поезій і перекладів “Зільник”, наступного року - 
драма “Сила любові”. Ш. був активним діячем раннього народовецького руху, обстоював національну 
самостійність українського народу, виступав за введення фонетичного правопису в літературну мову. Разом 
з Ф.Заревичем, К.Климковичем, Д.Танячкевичем та ін. сформував у Львові першу народовецьку громаду. 
Спочатку належав до редакції першого народовецького часопису в Галичині “Вечорниці” (1862-63)т а з 
лютого 1863 був його редактором. У 1864 пробував видавати гумористичний журнал “Дуля” (вийшов тільки 
перший номер), у січні-березні 1866 видавав літературний часопис “Русалка”, у 1867 був членом редакції 
політичного часопису “Русь”. Член товариства “Просвіта”, редактор двох читанок для селян “Зоря” (1871-72). 
З 1869 Ш. перебував на службі у фінансово-адміністративних установах Львова, Тернополя, Коломиї, а з 
1876 - Західної Галичини, Тарнова (тепер Польща). У другій пол. 1870 років Ш. відійшов від літературного та 
громадсько-політичного життя. Після виходу у відставку в 1883 повернувся до Львова, де і помер. 

О.Середа (Львів). 

ШАШКЕВИЧ ГРИГОРІЙ (1809-18.8.1888)-український громадсько-політичний і церковний діяч, греко-
католицький священик. Вивчав теологію у Львівському ун-ті, закінчив греко-католицьку духовну семінарію. 
До 1848 був священиком у с.Угринів неподалік від Станіслава. У 1848 став співзасновником і заступником 
голови Станіславської окружної руської ради - філії Головної руської ради, послом до австрійського 
парламенту (райхстагу). У 1845-65 - радник міністерства освіти у 

Відні, керував департаментом галицького шкільництва, був цензором шкільних підручників. У 1852 - канонік, 
згодом архієпресвітер капітули в Перемишлі. З 1858 - ректор греко-католицької духовної семінарії у Відні. У 
1867 став послом Галицького сейму. Відомий як активний поборник національної незалежності українців, 
поділу Галичини на дві адміністративні провінції (українську і польську) за етнічною ознакою, пристрасний 
оборонець народної мови та противник москвофільської тенденції в письменстві, автор меморандуму, 
спрямованого проти проекту латинізації української писемності (1859). Зібрав цінні документи до історії 
“Азбучної війни” в Галичині, які опублікував І.Франке (“Українсько-руський архів”, т.8, 1912). Був автором 
однієї з перших граматик української мови для народних шкіл (1862) і “Німецько-руської правничої 
термінології” (1851), виданої у Відні у співавторстві з Я.Головацьким та Ю.Вислобоцьким. 

Ф.Стеблій (Львів). 

ШАШКЕВИЧ МАРКІЯН (літ. псевд. Руслан Шашкевич; 6.11.1811 -7.6.1843)- видатний український 
письменник і громадсько-культурний діяч, речник національного відродження у західних землях України. Н. у 
с.Підліссі (тепер Золочівського р-ну Львівської обл.) у родині священика. Навчався у гімназіях Львова і 
Бережан. Закінчив технологічний ф-т Львівського ун-ту та греко-католицьку духовну семінарію (1838). 
Священик у селах Гумниська, Нестаничі, Новосілки (Галичина). У студентські роки Ш. був натхненником, 
організатором і лідером “Руської трійці”, ініціатором її починань на засадах романтизму - збору і 
популяризації фольклору, створення словника і граматики живої української мови, реформування правопису 
(заміни етимологічного фонетичним), використання т.зв. гражданського шрифту замість кириличного, 
впровадження рідної мови в повсякденний вжиток інтелігенції та церковної проповіді, виступу проти спроб 
латинізації українського письменства тощо. У літературі визначився як поет-новатор, творам якого 
притаманні чітко виражеі національні мотиви, любов до рідного краю, м'які, ліричні тони, нескладна 
символіка (“Слово до чтетелей руського язика”, “Підлисся”, “Руська мати нас родила”, “Побратимові”). 
Перлиною ліричної поезії стала його “Веснівка”. Серед творів Ш. - балада “Погоня”, перші в українській 
літературі сонети (“До...”, “Сумрак вечірній”). У творах на історичну тематику поетизував героїчне минуле 



народу (“Згадка”, “Болеслав Кривоустий під Галичем, 1139”, “О, Наливайку”, “Хмельницького обступлення 
Львова”, “Споминайте, браття милі”). Постать Б.Хмельницького особливо захоплювала поета. Він з пієтетом 
висловлювався про його звитяжні походи: “Ми святимо пам'ятку двохсотліттю побідного оружія русинів під 
Пилявцями, Зборовим, Збаражем, Львовом, пам'ять славних богатирів козацьких за віру і свободу павших 
під Берестечком”. Ш. брав участь у розшифруванні та редагуванні Львівського літопису, в якому знаходився 
докладний опис подій національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького 
1648-57. У 1834 для альманаху “Зоря” (заборонений цензурою) написав життєпис гетьмана та переклав з 
латинської його повчальну байку, адресовану послам польського короля Яна II Казимира. Ш. вславився як 
співавтор і видавець альманаху “Русалка Дністрова” (1837), автор брошури “Азбука і abecadio” (1836) та 
“Читанки для дівчаток” (1836, вид. 1850). Ш. був одним з перших перекладачів українською мовою “Слова о 
полку Ігоревім” та св.Письма (1842), автором перекладів із сербської, чеської, польської, грецької, 
латинської, німецької мов. Ідеї та діяльність Ш. і його побратимів мали великий вплив на розвиток 
літературного і громадського життя в Україні, сприяли утвердженню національної свідомості багатьох 
поколінь української інтелігенції, надихали її на самовіддану працю на ниві національного відродження. 
Помер Ш. у злиднях. Похований у селі Новосілках Ліських. У 1893 прах Ш. перевезено до Львова і 
перепоховано на Личаківському кладовищі. На вшанування пам'яті поета споруджено пам'ятник на Білій Горі 
(1911), у с.Підлісся (1962), Вінніпезі (1944), Львові (1989) та Золочеві. У 1959 створено літературно-
меморіальний музей у с.Підлісся, який у 1986 перетворено у Шашкевича Маркіяна музей-садибу. У 1962 
засновано Шашкевича Маркіяна Інститут-заповідник у Вінніпезі, у 1990 відкрито музей “Русалки Дністрової” у 
Львові. Стали традиційними шашкевичівські читання, матеріали яких публікувалися у серійному збірнику 
“Шашкевичіана”. Архів Ш. зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім.В.Стефаника 
НАН України. 

Ф .Стеблій (Львів). 

ШАШКЕВИЧА МАРКІЯНА ІНСТИТУТ-ЗАПОВІДНИК у Вінніпезі - науково-громадська установа, в якій 
експонується, зберігається і досліджується творча спадщина М.Шашкевича та ін. діячів “Руської трійці”', 
матеріали, що відображають їх громадсько-культурну діяльність на ниві українського національного 
відродження, розвиток шашкевичезнавства та вшанування пам'яті поета. Заснований у жовтні 1962 за 
ініціативою Української вільної академії наук у Канаді. З 1972 - філіал Українського католицького 
університету в Римі. Влаштовує наукові сесії, виставки, презентації, концерти, маніфестації з нагоди ювілеїв 
М.Шашкевича, утримує багатий архів і спеціалізовану бібліотеку з шашкевичезнавства, опікується 
пам'ятником М.Шашкевичута парком його імені у Вінніпезі. Видавав періодичний орган “Шашкевичіана” 
(1963-88, 43 випуски) та “Бібліотеку Шашкевичів” (6 випусків), здійснив перевидання альманаху “Русалка 
Дністрова” (1987). Опублікував біобібліогра-фічний покажчик “Маркіян Шашкевич” (1989) та “Збірник 
музичних творів на славу М.Шашкевича” (1992). Керівництво установою здійснює кураторія, яку в різний час 
очолювали Я.Рудницький, О.Баран, Я.Розумний. З 1979-голова - Михайло Марунчак. 

Ф.Стеблій (Львів). 

ШАШКЕВИЧА МАРКІЯНА МУЗЕЙ-САДИБА - літературно-меморіальний музей у с.Підлисся Золочівського 
р-ну на Львівщині, де народився М.Шашкевич. Філіал Львівської картинної галереї. Створений на базі 
меморіального музею поета, що існував з червня 1959. Відкритий у листопаді 1986 під час святкування 175-
річчя від дня народження М.Шашкевича. Будівлі садиби відновлено на основі архівних і літературних 
джерел та аналогів типових садиб першої пол. 19 ст. У чотирьох кімнатах музею експонуються матеріальні 
речі та автографи М.Шашкевича, видання його творів, першодрук “Русалки Дністрової”, портрет поета 
роботи Л.Медвідя, портрети родичів, документи і матеріали, які розповідають про життя й творчість 
М.Шашкевича, вшанування його пам'яті. На подвір'ї садиби встановлено бюст М.Шашкевича (автор - 
скульптор Д.Крвавич). 

Ф. Стеблій (Львів). 

“ШАШКЄВИЧІАНА” - 1) Журнал, періодичний орган кураторії Інституту-заповідника Маркіяна Шашкевича у 
Вінніпезі. Виходив двічі на рік у 1963-88. Видано 43 випуски. Відповідальний редактор - Михайло Марунчак. 
Публікував оригінальні статті-дослідження, повідомлення, нотатки, спогади, хроніку, бібліографію з 
шашкевичезнавства. Передруковував унікальні матеріали шашкевичезнавців минулого-діячів церкви, 
вчених, письменників. Вміщував епістолярію, поезію, рецензії на шашкевичезнавчі видання, 2) Збірник 
наукових праць, що е продовженням канадського видання та його новою серією. Видається Інститутом 
українознавства ім.Крип'якевича НАН України, Шашкевича Маркіяна Інститутом-заповідником у Вінніпезі, 
Шашкевичівською комісією у Львові. Вийшло два випуски (1993, 1996). До збірників увійшли наукові доповіді, 
виголошені на Шашкевичівських читаннях у Львові (1991) і Бродах (1994), що розкривають маловідомі або 
замовчувані в умовах тоталітарного режиму сторінки діяльності “Руської трійці”, М. Шашкевича та його 
послідовників на ниві національного відродження, релігійного та культурно-освітнього життя, творчі здобутки 
шашкевичезнавців минулого, традиції “Руської Трійці” в духовному житті України. Опубліковано віднайдені 
твори М.Шашкевича, присвячені йому сучасні поезії, рецензії на нові видання з шашкевичезнавства, хроніку 
Шашкевичіани. Відповідальний редактор - М.Ільницький. 

Ф.Стеблій (Львів). 



ШВАРНО ДАНИЛОВИЧ (бл. 1230 - бл. 1269) - князь галицький і холмський (1264 -бл.1269), великий князь 
литовський (з 1267). Молодший син князя Данила Романовича Галицького. Після смерті батька володів 
Галицьким, Холмським, Дорогочинським князівствами і Чорною Руссю. Бл. 1253 одружився з дочкою 
великого князя литовського Міндовга. Був прибічником об'єднання сил Литви і Галицько-Волинського 
князівства для боротьби проти ятвягів і Польського королівства. Допоміг великому князеві литовському 
Войшелкові Міндовговичу в його боротьбі проти опозиції. З 1263 Войшелк правив у Великому князівстві 
Литовському разом з Ш.Д., а 1267 Войшелк повністю передав йому своє князівство. 

Я.Ісаєвич (Львів). 

ШВАРЦБАРТ САМУЕЛЬ (Шалом; 1886 -1935)-єврейський анархіст, убивця С.Петлюри. Н. у Смоленську. 
Згодом з батьками переїхав у м.Балту Подільської губ. Вижив під час антиєврейського погрому у м.Балті в 
1905. У 1905 нелегально емігрував до Румунії. У 1908 заарештований у Відні за спробу пограбувати 
ресторан. Після відбуття 4-місячного ув'язнення переїхав у Будапешт, де був заарештований за такий же 
злочин і висланий з Угорщини. Свої злочини виправдовував анархістськими переконаннями. У 1910-14 жив у 
Парижі. На поч. Першої світової війни 1914-18 вступив у французький іноземний легіон. У 1916 внаслідок 
поранення був демобілізований. У серпні 1917 повернувся у Росію. Після жовтневого перевороту вступив до 
Червоної армії, брав участь у військових операціях в Україні. У 1920 повернувся в Париж, де відкрив магазин 
для продажу годинників та ювелірних виробів. Продовжував брати участь в анархокомуністичній організації. 
25.5.1926 застрелив у Парижі С.Петлюру. Судовий процес, який проходив у жовтні 1927 у Парижі, 
завершився виправданням Ш. (див. Шварцбарта процес 1927). У 1934 надрукував спогади “Іnеm Loyf fun 
Yoren” (“Життя героя”). 

Д.Кушплір (Львів). 

ШВАРЦБАРТА ПРОЦЕС 1927 - судовий процес над С.Шварцбартом, вбивцею С.Петлюри, що проходив у 
Парижі 18-26.10.1927. Розслідування обставин вбивства тривало 17 місяців. Ш. заявляв, що метою цього 
акту була помста за антиєврейські погроми, здійснені у 1919 в Україні нібито за наказом голови Директорії 
УНР. Процес Ш. відбувався у кримінальному суді Сена. Позивачами були вдова вбитого, Ольга Петлюра, та 
його молодший брат, полковник Олександр Петлюра, їхні інтереси представляли Сезар Кампінчі та Альберт 
Вілльм. Публічним прокурором був П'єр Рейнодель, головним адвокатом - Анрі Торез. Заслухано бл. 200 
свідків. Стараннями оборони, що трактувала вчинений злочин як акт справедливої помсти, процес над 
Шварцбартом перетворився на суд над С.Петлюрою та урядом УНР, які представлялися безпосередніми 
винуватцями погромів. Захист наголошував на нібито германофільській орієнтації С.Петлюри та його 
ворожому ставленні до Франції. Звинувачувальна сторона настоювала на тому, що С.Петлюра поборював 
антисемітські настрої і був прихильником українсько-еврейського єднання. Серед свідків, які виступили на' 
захист пам'яті С.Петлюри, були ген. Ж.Табупа полк. Анрі Фрейденберг (член французької військової місії у 
Києві у часи УНР). Наводилися свідчення провідного сіоністського лідера Володимира Жаботинського про 
абсурдність звинувачень С.Петлюри в антисемітизмі. Звинувачування, яке опиралось на свідчення 
колишнього члена Центральної єврейської комісії ЕліїДобковського, наполягало на тому, що вбивство 
С.Петлюри сплановане ДПУ і здійснене під керівництвом агента Михайла Володіна, який прибув до Парижа 
у серпні 1925. Однак ця версія не розглядалася судом після того, як Володін у березні 1927 зник з Парижа. 
Процес, хід якого висвітлювали кореспонденти провідних газет світу, викликав великий резонанс у Франції. 
Серед його учасників були відомі літератори і політичні діячі. Завдяки свідомому маніпулюванню 
громадською думкою єврейськими організаціями та лівими французькими інтелектуалами була витворена 
атмосфера, в якій емоції домінували над доказами та аргументами. 

Суд присяжних виправдав Шварцбарта. Процес Ш. мав символічне значення для подальшого розвитку 
українського та єврейського національних рухів та українсько-єврейських відносин. Після суду Ш. відвідував 
єврейські громади різних країн, які приймали його як національного героя. Для багатьох українців суд над 
Шварцбартом став актом несправедливості не лише щодо самого С.Петлюри, але й до всього українського 
національного руху. Судовий процес призвів до наростання націоналістичних й антисемітських настроїв 
серед українського суспільства. Зокрема, Д.Донцов трактував його як доказ помилковості й шкідливості 
гуманістичної та універсалістської орієнтації в українському русі. Згідно з твердженнями деяких єврейських 
авторів, відплатною акцією українських націоналістів проти євреїв стали т.зв. Петлюри дні у Львові. У 1990 
один із співробітників КДБ визнав в окремій публікації, що вбивство С.Петлюри було заплановане у Москві. 
Хоча причетність ДПУ-НКВС-КДБ до вбивства Є.Коновальця, П.Ребета та С.Бандери доведено (див. 
Сташинського процес 1962), досі немає документального підтвердження версії про причетність радянських 
спецслужб до вбивства С.Петлюри. 

Я.Грицак (Львів). 

ШВАЧКА МИКИТА (бл.1728~р. см. невід. )-запорозький козак, один із керівників національно-визвольного 
повстання проти польського гніту в Правобережній Україні 1768 -Коліївщини. Під час Коліївщини воював у 
повстанському війську М.Залізняка. Навесні 1768 Ш. на чолі гайдамацького загону разом із загоном А.Журби 
здобув Фастів і перетворив його на опорну базу повстанців. У кін. літа 1768 Ш. було схоплено російським 
каральним загоном під Богуславом і заслано на каторгу до м.Нерчинська. Дальша доля невідома. 
Т.Шевченко присвятив йому поему “Швачка”. 



О. Кривоший (Запоріжжя). 

ШВЕЦЬ КІНДРАТ (“Зенко Зелений”, 28.9.1914 - 7.1.1975) - український політичний діяч. Н. у с.Жидичин 
Ківерцівського р-ну Волинської обл. у селянській родині. З 1933 - член організації українських націоналістів. 
За участь у національному русі засуджений під час Луцького процесу 1937 до 10 років ув'язнення. У 1939 у 
зв'язку з розвалом Польщі вийшов на волю. Після розколу ОУН (1940) - на боці А.Мельника. Призначений у 
1941 Тереновим Провідником ОУН-М на Північно-Західних українських землях. У 1942-43 займався 
створенням повстанських загонів на Волині. У 1943-44 воював у 34-му батальйоні СД (“Волинському 
легіоні”). У березні 1944 за наказом О.Кандиби переїхав до Львова, перейшов на нелегальне становище і 
очолив тереновий провід ОУН-М у Галичині. Після окупації Галичини радянськими військами важко хворий 
Ш. емігрував до Австрії. Революційним Трибуналом ОУН-М звинувачений у дезертирстві та засуджений до 
смертної кари. Повернувся в Україну. У 1949 заарештований у Львові та засуджений до тривалого 
тюремного ув'язнення. Покарання відбував у Колимських та Карагандинських таборах. Помер на засланні. 

К.Бондаренко (Львів). 

ШВЕЦЬ ФЕДІР ПЕТРОВИЧ (11.11.1882 -20.6.1940)-український громадсько-політичний і державний діяч, 
вчений-геолог. Н. у м.Жаботині Черкаського повіту. У 1909 після закінчення природничого ф-ту Дерптського 
ун-ту працював асистентом кафедри геології. Брав участь в діяльності студентської громади при ун-ті. Був 
членом університетського товариства, співпрацював у термінологічній комісії Українського наукового 
товариства у Києві. У 1909-16 викладав природничі неуки у Дерптській гімназії. У 1915 одержав посаду 
доцента кафедри палеонтології, займався геологічними дослідженнями на Керченському п-ові, Кавказі та в 
Криму. У березні 1917 повернувся в Україну. На з'їзді діячів українського села (6-7.4.1917) Ш. обрано членом 
ЦК Селянської спілки від Черкаського повіту, а також членом ЦК УПСР. У червні 1917 на першому 
Всеукраїнському селянському з'їзді увійшов до Всеукраїнської ради селянських депутатів і був кооптований 
до Української Центральної Ради. Працював у 2-й київській гімназії, оргкомітеті по створенню Українського 
народного університету. У вересні 1918 призначений професором геології Українського державного 
університету в Києві і його першим проректором. У період Української Держави - член Українського 
національного союзу. 13.11.1918 Ш. як представник Селянської спілки разом з В.Винниченком, С.Петлюрою, 
О.Андрієвським, А.Макаренком був обраний до складу Директорії УНР. 15.11.1919 за спільним рішенням 
Директорії та уряду УНР Ш. І А.Макаренко виїхали з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши 
всю повноту влади С.Петлюрі. 25.5.1920 постановою уряду УНР Ш. був виведений зі складу Директорії УНР. 
В еміграції в ЧСР - викладач українських високих шкіл. Жив у Празі. В 1923 - професор геології Українського 
вільного університету, а в 1924-29 -Українського високого педагогічного інституту ім. М.Драгоманова. У 1928-
29 Ш. разом з О.Андріевським і А.Макаренком створили Українську Національну Раду, яка, на думку 
організаторів, мала об'єднати наддніпрянських українців в еміграції. Автор наукових праць з геології. Помер 
у Празі, де й похований. 

Т.Осташко (Київ). 

ШЕБЕЛИНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1829 - виступ селян-однодвірців в окремих селах і слободах Слобідсько-
української губ. проти перетворення їх царським урядом на військових поселенців. Повстання розпочалося 
26.5(7.6.)1829 у слободі Шебелинці (тепер с. Балаклійського р-ну Харківської обл.). Близько 3 тис. чол., що 
зібрались у Шебелинці, розгромили приміщення військового управління, а його членів заарештували й 
обрали власне управління на чолі з селянами С.Дьоміним, К.Ведерниковим та ін. (всього 9 чол.). Повстанці 
направили гінців у села Милова, Лозовеньки, Петрівське, Михайлівка та ін. із закликом до селян не 
підкорятися поселенському начальству. Проти повсталих були кинуті загін уланів та батарея артилерії. 
27.5(8.6.) між повсталими та уланами відбулася сутичка, внаслідок якої урядові війська змушені були 
відступити. Не принесли успіху й умовляння повстанців припинити повстання. 30.5(11.6) розпочався 
гарматний обстріл села, після чого повстання вдалося придушити. Загинуло 109 повстанців, 143 учасники 
Ш.п. постали перед військовим судом, з яких більшість відправили на каторгу, а 48 чол. - на службу в 
Херсонське військове поселення. Керівники повстання С.Дьомін та К.Ведерников засуджені до довічних 
каторжних робіт. 

О .Сухий (Львів). 

ШЕБЕШІ ФЕРЕНЦ (рр. н. і см. невід.)-дипломат трансільванського князя Юрія II Ракоці. У липні 1656 вів у 
Чигирині переговори з Б.Хмельницьким про укладення договору між Трансільванією і Україною. Переговори 
закінчилися підписанням диплома, в якому гетьман і старшина зобов'язалися не зв'язуватися з ворогами 
Юрія II Ракоці. Вдруге Ш. був у Чигирині в червні-серпні 1657, вів переговори з Б.Хмельницьким і 
генеральною старшиною про взаємини України з Трансільванією та Швецією. Вірчі грамоти та інструкції, 
дані Ш. трансільванським урядом, і щоденник про другу подорож в Україну (опубл. Ш.Сіладі в кн. “Пам'ятки 
історії Угорщини”, серія 1, т. 23. Будапешт, 1874) є цінними пам'ятками дипломатичної історії України. 

Я.Ісаевич (Львів). 

ШЕВАЛЬЄ П'ЄР (рр. н. і см. невід.) - французький офіцер, дипломат, історик 17 ст. У 1646 командував 
підрозділом у війні Франції проти Іспанії за Фландрію, зокрема під час облоги французьким військом 
Дюнкерка. У цих боях брали участь бл. 2500 козаків на чолі з Б.Хмельницьким та І.Сірком. На поч. 
національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького Ш. працював секретарем французького 



посольства у Польщі, був добре обізнаний з її причинами та перебігом подій. Ш. - автор трьох історичних 
нарисів: “Розвідки про землі, звичаї, спосіб правління, походження і релігію козаків”, “Розвідка про 
перекопських татар”, “Історія війни козаків проти Польщі”. Вперше праці Ш. опубліковані окремою книжкою в 
1663 (повторно 1668, 1852) французькою мовою, у 1672 -перекладена англійською мовою. В Україні твори 
Ш. стали відомі наприкін. 17 ст. Відомості, зібрані у книзі Ш., використовували історики П.Симоновський, 
О.Рігельман, Д.Бантиш-Каменський, О.Маркевич, М.Костомаров, І.Крип'якевич та ін. Українською мовою 
твори Ш. вперше вийшли друком у 1960, вдруге - 1993. Праці Ш. містять різноманітну інформацію про події, 
видатних історичних осіб, побут і звичаї населення України другої пол. 17 ст., є цінним джерелом до 
вивчення історії часів Хмельницького. 

О. Мазур (Львів). 

ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ (25.2(9.3.)1814 - 26.2(10.3)1861) - видатний український поет і прозаїк, 
художник. Ідеолог та символ українського націоналізму. Н. у с.Моринці (тепер Звенигородського р-ну 
Черкаської обл.) у багатодітній кріпацькій сім'ї (мав двох братів та двох сестер). Згодом сім'я переїхала у 
сусіднє с.Кирилівку (тепер с.Шевченкове Звенигородського р-ну Черкаської обл.), де минуло дитинство 
поета. Правдоподібно, родовід Ш. походив із збіднілої козацької сім'ї. Від свого діда Івана, який був свідком 
Коліївщини, Ш. чув спогади про гайдамаків та козаків. Рано залишився сиротою. Наймитував і вчився 
грамоти у дяка Петра Богорського, від якого зазнав чимало знущань, і в 1826 змушений був утекти. У 1828 
Ш. взяли служити “козачком” до двору поміщика Павла Енгельгардта (ад'ютант Віденського губернатора) у 
с.Вільшані. У 1829 разом з Енгельгардтом переїхав до Вільно (тепер Вільнюс, Литва), де став свідком 
Польського повстання 1830-31. На поч. 1831 прибув до Петербурга, де був відданий на чотирирічне 
навчання до художника В.Ширяєва. Замальовуючи у вільний час скульптури в петербурзьких імперських 
парках, Ш. випадково зустрівся з художником І.Сошенком, який заопікувався талановитим земляком і 
познайомив його з відомими членами української громади у Петербурзі - Євгеном Гребінкою, Василем 
Григоровичем, російськими художниками К.Брюлловим, О.Венеціановим, поетом В.Жуковським. Друзі Ш. 
сприяли його звільненню з кріпацтва. Написаний К.Брюлловим портрет В.Жуковського (1837-38) було 
розіграно в лотерею і за одержані кошти (2500 рублів) 22.4.1838 Ш. викуплено з кріпацтва. Протягом 1838-45 
Ш. навчався в Петербурзькій академії мистецтв (у К.Брюллова), яку закінчив зі званням “некласного вільного 
художника”. За успіхи в навчанні одержав три срібні медалі, однак відсутність золотої медалі завадила йому 
одержати державну стипендію для продовження навчання в Італії. У Петербурзі бл. 1836-37 Ш. почав 
писати вірші. У 1840 у Петербурзі вийшла збірка його поезій “Кобзар”, у 1841 - поема “Гайдамаки”. Перші 
твори Ш. (“Причинна”, 1837; “Тарасова ніч”, 1838; “Катерина”, 1838; “Тополя”, 1839; “Іван Підкова”, 1839 та 
ін.) написані у дусі романтизму і на типові романтичні сюжети - возвеличення минулого та сум за ним на тлі 
безславної сучасності, страждання і загибель зневаженої молодої сільської дівчини (сюжет, навіяний 
нещасною долею подруги дитинства Оксани Коваленко), оспівування краси природи та ін. Однак усім цим 
сюжетам Ш. надав глибоко національного звучання. “Кобзар” та “Гайдамаки” були зустрінуті позитивними 
відгуками і принесли Ш. славу поета з непересічним талантом (єдину негативну оцінку творам Ш. дав 
В.Бєлінський, який висміював спроби піднести українську “мужицьку” мову до рівня літературної). 

Великий вплив на подальший розвиток творчості поета мали його поїздки в Україну в 1843, 1845 та 1846. 
Під час них Ш. відвідав рідні місця та помістя місцевих поміщиків (Григорія Тарновського, Рєпніних, Віктора 
Закревського, Тетяни Волховської, О.Лук'яновича), які цікавилися культурою і сприяли її розвитку. У Києві 
поет познайомився з провідними українськими інтелектуалами М.Максимовичем, П.Кулішем, М. 
Костомаровим та ін. За допомогою П.Куліша одержав у 1845-46 тимчасову посаду члена Київської 
археографічної комісії. Виконуючи завдання комісії, їздив по Україні (Київщина, Полтавщина, Поділля), 
збирав етнографічні матеріали, історичні документи, змальовував архітектурні та археологічні пам'ятки (ці 
замальовки стали основою для художньої серії “Живописная Украина”). Тяжкі картини національного і 
соціального гніту, які Ш. побачив в Україні, пробудили гострий протест поета проти російського панування та 
кріпосництва. Національно-визвольними мотивами пройняті поезії, що увійшли до збірки “Три літа”, зокрема 
поеми “Сон” (1844), “Єретик” (1845), “Великий льох” (1845), “Кавказ” (1845), “І мертвим, і живим, і 
ненародженим землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнеє посланіє” (1845), вірші “Розрита могила” 
(1843), “Тризна” (1843), “Заповіт” (1845, покладений на музику Г.Гладким). Період “трьох літ” (1843-45) став 
переломним у творчості Ш., який став загальновизнаним лідером національного відродження і в своїх 
поезіях цього періоду піднімається до рівня соціального пророка. 

Погляди Ш. на проблеми національного життя України спричинили його зближення весною 1846 з членами 
Кирило-Мефодіївського братства. Разом з М.Гупаком, Г.Андрузьким належав до його революційного крила. 
5.4.1847 Ш. був заарештований, відправлений до Петербурга і ув'язнений у казематі “Третього відділу”. Під 
час слідства, що тривало півтора місяця, Ш. написав тринадцять поезій (“Ой одна я, одна...”, “За байраком 
байрак...”, “Мені однаково...”, “Ой три шляхи широкії...”, “Садок вишневий коло хати...”, “В неволі важко, хоча 
й волі...”, “Косар”, “Чи ми ще зійдемося знову...” та ін.). Ш., в якого під час обшуку знайшли альбом “Три літа”, 
трактувався слідчими як найнебезпечніший політичний злочинець і з усіх членів організації був покараний 
найсуворіше. За “сочинение стихов на малорусском языке самого возмутительного содержания”, що 
відобразилося, зокрема, у пропаганді ідеї про можливість існування України як самостійної держави, 
30.5.1847 поета засуджено до заслання рядовим солдатом в Окремий Оренбурзький корпус з резолюцією 
Миколи 1 “під найсуворіший нагляд із забороною писати й малювати”. 



З 1847 по 1857 Ш. перебував на засланні - в Оренбурзі (червень 1847, вересень 1849-травень 1850), 
Орській фортеці (червень 1847-травень 1848), Новопетровській фортеці (травень 1850 - літо 1857). Був 
учасником Аральської (травень 1848 - вересень 1849) та Каратауської (травень 1851) експедицій. Періоди 
жорстокого режиму заслання чергувалися з певними пом'якшеннями завдяки підтримці окремих місцевих 
офіцерів. Вражені інтелектом та мистецьким талантом Ш., вони дозволяли йому покидати казарму та 
проживати разом з ними за навчання та малювання портретів членів їхніх сімей. Під час заслання 
познайомився і зблизився з ін. політичними в'язнями, у т.ч. учасниками польських національно-визвольних 
повстань Броніславом Залеським і З.Сераковським. Період заслання був плідним у творчості Ш. 
Незважаючи на клопотання у 1848—49 його друзів з України та в Петербурзі перед владою, заборона 
“писати й малювати” так і не була знята. Ш. продовжував таємно писати вірші, переховуючи написане за 
халявою чобота (звідси назва - “захалявні книжечки”; збереглося чотири, написані у 1847, 1848, 1849, 1850), 
та малювати. На засланні написав багато віршів і поем (“Княжна”, 1847; “Варнак”, 1848: “Марина”, 1848; 
“Царі”, 1848; “П.С.”, 1848), чудові зразки філософської, пейзажної та інтимної лірики, історичні вірші, У 
момент найбільш жорстокого режимного нагляду (1850) за доносом одного з офіцерів переведений під 
строгий режим у Новопетровську фортецю (тепер - форт Шевченко). На засланні Ш. написав 20 повістей 
російською мовою (з них збереглося 9) -“Наймичка” (1852-53), “Княгиня” (1853), “Варнак”, (1853-54), 
“Музикант” (1854-55), “Нещасний” (1855), “Капітанша”, (1855), “Близнюки” (1855-56), “Художник” (1856), 
“Прогулка с удовольствием и не без морали” (1856-58). У 1856 створив серію малюнків під назвою “Притча 
про блудного сина”, де в алегоричній формі викрив жорстокість і нелюдськість російського політичного 
режиму. З квітня 1856 до липня 1858 Ш. вів “Щоденник” (“Журнал”). 

Після смерті Миколи І (березень 1855) на хвилі деякої лібералізації режиму група українських 1 російських 
інтелігентів за посередництвом сестри Олександра II княжни Марії Миколаївни добилася дозволу на 
звільнення Ш. від військової служби (1.5.1857) та проживання у Петербурзі, однак під строгим наглядом 
поліції. По дорозі з заслання Ш. проживав в Астрахані (серпень 1857) та Нижньому Новгороді (вересень 
1857 - березень 1858), де написав поему “Неофіти” (1857). У кін. березня 1858 Ш. прибув до Петербурга, 
включився у місцеве громадське й культурне життя. У грудні 1858 добився дозволу на зняття офіційної 
заборони щодо друку своїх творів. У 1860 вийшло нове видання “Кобзаря”, а в 1861 надруковано 
“Южнорусский буквар”. 

Для завершального етапу (1857-61) творчості Ш. характерне звернення до філософських тем та 
використання біблійних мотивів, що відобразилося у поезіях “Марія” (1859), “Ісаія. Глава 35” (1859), “Ociї. 
Глава 14” (1859), “Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19” (1859), “Подражаніє 2 псалму” (1859) та ін. Окремі з цих 
сюжетів (образ Марії в однойменній поемі) у Ш. інтерпретації набули неортодоксального характеру. У травні 
1859 отримав дозвіл виїхати в Україну, де мав намір купити землю і збудувати хату. У липні 1859 був знову 
заарештований і після допиту зобов'язаний негайно повернутися до Петербурга. Тяжке багаторічне 
заслання, душевні переживання за долю України та хвороба призвели до передчасної смерті поета. 
26.2.(10.3.)1861 Ш. помер і був похований 28.2(12.3.)1861 на Смоленському кладовищі у Петербурзі. 

Ш. належить виняткова роль у формуванні української національної ідеології. Його поетична мова, що 
базувалася на місцевій селянській говірці з доданням елементів церковнослов'янської мови, мови козацьких 
літописів та утворених самим Ш. нових слів, відзначалася природністю і милозвучністю. Надавши 
українській мові статусу літературної, Ш. тим самим заклав міцну основу модерної української літератури, а 
в ширшому значенні - і під українську національну ідентичність. Ще більшого значення набув політичний 
аспект його творчості. Пристрасна поезія не обмежувалась, як в ін. українських романтиків, оплакуванням 
героїчного минулого, а будила національні почуття і давала бачення майбутнього: якщо Україна у минулому 
користувалася правами самостійної держави, то це мало служити достатніми підставами для здобуття 
політичної незалежності у майбутньому. Основну вину за поневолення України Ш. перекладав на Росію та 
російських імператорів. Ще ніколи українські інтелектуали не піднімали так сильно свої голоси протесту 
проти російського поневолення. Тим самим поезія Ш. різко відкидала конформістську модель 
“малоросійства”, що грунтувалася на ідеї нероздільності Малої і Великої Русі та лояльності до імператора і 
наприкін. 18-у першій пол. 19 ст. знайшла багатьох прихильників серед нащадків козацької старшини 
(втіленням цієї ідеї стала, зокрема творчість М.Гоголя). Великою заслугою Ш. було те, що в своїй творчості 
він поєднав два окремих напрями козацької традиції -простолюдну і старшинську. Ненависть Ш. до 
соціальної несправедливості та вболівання за волю і гідність простої людини виводилася з його селянського 
походження, але своїм інтелектуальним зростанням він завдячував впливам українського дворянства. 
Кожна з верств українського суспільства знаходила в його поезії відображення своїх інтересів. Шевченковий 
заклик до одночасного національного і соціального визволення та поєднання ідеї нації з найвищими 
гуманістичними ідеалами стали ідеологічним наріжним каменем модерного українського націоналізму. 

Геніальна творчість Ш. та його мученицьке життя зробили поета одним з найпотужніших і найпривабливіших 
символів українського національного руху. Перевезення домовини Ш. зі Смоленського цвинтаря у 
Петербурзі в Україну та перепоховання на Чернечій горі біля Канева 22.5.1861 перетворилося в одну з 
перших масових національних маніфестацій. Елементом культу Ш. стали щорічні відзначення днів його 
смерті та перепоховання; ці відзначення проводилися навіть в умовах найжорстокіших антиукраїнських 
репресій з боку російського режиму. Заборона їхнього святкування у 1914 призвела до масових 
демонстрацій у Києві та ін. містах України. Іменем Ш. було названо багато українських громадських та 



політичних організацій, зокрема Братство Тарасівців, Наукове товариство ім.Шевченка та ін. Незважаючи на 
те, що творчість Ш. зазнавала гострої критики з боку провідних представників українського руху різних 
орієнтацій, які звинувачували його у популізмі (В.Липинський, О.Назарук), примітивності естетичних ідеалів 
(П.Куліш, М.Хвильовий), низькій освіченості (М.Драгоманов), прищеплюванні українському рухові шкідливих 
гуманістичних (“жіночих”) рис (Д.Донцов). Усі українські політичні групи виводять свій ідеологічний родовід 
від нього і трактують його як “свій” символ. У цьому, зокрема, відображається загальнонаціональне значення 
творчості Ш. 

Використання Ш. для легітимації (усправедливлення) своєї влади було однією зі складових частин 
ідеологічної політики радянської влади в Україні. Перед революцією 1917 лідери більшовицької партії 
(В.Ленін, А.Луначарський та ін.) формально солідаризувалися з українськими відзначеннями пам'яті Ш., 
вбачаючи у цих заходах один із численних виявів боротьби проти російського самодержавства. У 1917-20 у 
період встановлення більшовицької влади в Україні портрети Ш. та видання його творів трактувалися як 
вияви українського “буржуазного” націоналізму і нерідко знищувалися. Однак після радянського завоювання 
України почалося систематичне інкорпорування образу Ш. у систему радянських ідеологічних цінностей. Ш. 
стали трактувати як “селянського поета”, “революціонера-демократа”, “атеїста”, “співця дружби двох братніх 
(українського і російського) народів”; особливо підкреслювався нібито благодатний вплив на його творчість 
російських “прогресивних” письменників (О.Пушкіна, [.Тургенева і навіть В.Бєлінського). На перший план 
висувалися соціальні мотиви творчості поета ціною заглушення, а то й замовчування національних мотивів. 
Нові видання творів Ш. підлягали цензурі шляхом вилучення або перекручення тих фрагментів чи навіть 
цілих поезій, які мали гостре антиросійське звучання. З метою підкреслення ідеологічної близькості Ш. до 
радянської влади, 20.5.1961 була встановлена Шевченківська державна премія, влаштовувалися офіційні 
святкування його ювілеїв у масштабі усього Радянського Союзу (1961, 1964 та 1979). 

Боротьба за Ш. стала одним з головних напрямів опору радянській системі в Україні. Святкування 
Шевченкових днів 22.5.1964 у Києві завершилося зіткненням з міліцією та КДБ, а 1971 під час виступу біля 
пам'ятника Ш. заарештовано Анатолія Лупиноса. Мученицька доля Ш. стала зразком, на якому будувалася 
стійкість українських політичних в'язнів у радянських тюрмах та засланні. Творчість Ш. стала могутнім 
стимулом національного відродження у роки боротьби за незалежність (1987-91). Після проголошення 
незалежності України Ш. став одним із її центральних символів. 

Творча спадщина Ш. складається із збірки його поезій під загальною назвою “Кобзар”, драми “Назар 
Стодоля”, фрагментів двох незакінчених драм, 9 повістей, щоденника, автобіографії, бл. 250 листів і 835 
картин, малюнків та ескізів (у т.ч. 150 портретів, з них 43 - автопортрети). Рукописи-оригінали більшості 
творів Ш. зберігаються в Києві, в Інституті літератури ім.Т.Шевченка НАН України (заснований у 1926). Твори 
Ш. перекладені 6л. 100 мовами світу. Найважливіші посмертні видання його творів: “Поезії Тараса 
Шевченка” (Львів, 1867), “Кобзар” (у 2 т., Прага, 1876), “Кобзар” (Женева, 1881), “Поезії Тараса Шевченка, 
заборонені в Росії” (Женева, 1890), “Кобзар” (1921). Існує кілька повних видань творів Ш.: у 16 т. (Варшава, 
1934-38; вийшло 13 томів; у 1950 роках усі 16 т. перевидано у Сполучених Штатах); у 10 т. (К., 1939-64), у 6 
т. (К., 1963-64), у 12 т. (К., 1991, не завершене). Дослідження життя і творчості Ш. (шевченкознавство) стало 
самостійною галуззю українознавства. Серед найбільш відомих дослідників життєвого і творчого шляху 
поета - І.Франко, О.Кониський, О.Огоновський, М.Комаров, Василь Доманицький, Альфред Єнсен, Павло 
Зайцев, С.Єфремов, Олександр Білецький, Євген Кирилюк, Леонід Плющ, Григорій Грабович та ін. У 1978 
з'явилося двотомне енциклопедичне видання “Шевченківський словник”. Однак історичні дослідження у 
шевченкознавстві представлені досить слабо. Іншим негативним моментом у сучасному шевченкознавстві є 
живучість старих, популістських та заідеологізованих схем. Залишається сподіватися, що, відповідно до 
однієї із засад українського національного руху, лише у самостійній Україні можна дійти до справедливої 
оцінки життя і творчості геніального українського поета. 

Д.Кушплір, А.Скоць (Львів). 

ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ (2(24).8.1914-1.11.1996)-український історик, чл.-кор. АН України (з 1969), 
доктор історичних наук (з 1964), професор (1968). Н. у с.Дунаївцях Новоушицького повіту Подільської губ. 
(тепер Хмельницька обл.). У 1930 закінчив семирічну школу. У 1930-32 працював у колгоспі, у 1932-33 - на 
взуттєвій фабриці у Києві. У 1933-37 - студент, у 1937-40 -аспірант Московського історико-архівного ін-ту. 
Директор Чернівецького обл. держ. архіву (1940-41), Краснодарського крайового держ. архіву (1941), зав. 
архівом Раднаркому Узбекистану (1942), начальник науково-видавничого відділу Архівного управління 
Узбекистану (1942-43). У 1943 захистив кандидатську дисертацію на тему “Російські воєводи на Україні 
(Нариси взаємовідносин України з Росією в другій половині 17 ст.)”. Працював зав. кафедрою 
архівознавства і доцентом Київського ун-ту (1944-50), заст. голови Комісії з історії Великої Вітчизняної війни 
АН України (1950-52), головнім редактором “Українського історичного журналу” (1957-72), зав. відділами 
допоміжні історичних дисциплін (1960-63) та історіографії і джерелознавства (1963-68) Ін-ту історії АН, 
заступником директора цього ж Ін-ту (1964-67), директором Ін-ту археології АН України (1958-72), ст. наук. 
співробітником (1972-82), зав. сектором історичної географії та картографії (1982-87) і головним наук. 
співробітником (1987-95) Ін-ту історії АН України. Був членом редколегії ряду видань: “Українська Радянська 
Енциклопедія” (1959-65), “Історіографічні дослідження в Українській РСР” (1968-72), “Пам'ятки України” 
(1969-72, 1982-92), “Український історико-географічний збірник” (1971-72), “Український історичний журнал” 
(1972-88). У 1963 захистив докторську дисертацію з монографії “Політичні та економічні зв'язки України з 



Росією в середині 17 ст.” (1959). Ш. - дослідник широкого діапазону, його наукові інтереси були зосереджені 
головним чином на вивченні соціально-політичних проблем історії України 17-20 ст. Виховав чимало 
молодих істориків, всіляко підтримував ініціативи, спрямовані на поглиблене висвітлення минулого України. 

М .Крикун (Львів). 

ШЕДЕЛЬ ЙОГАНН-ГОТФРІД (6л. 1680 -10(21 ).2.1752) - видатний український будівничий. За походженням 
німець. Н. у Вандсбеку поблизу Гамбурга (Німеччина). 31713 працював у Російській імперії. Представник 
стилю бароко. У 1716-26 продовжував розпочате Дж.-М.Фонтане будівництво палаців О.Меншикова в 
Петербурзі і в Оранієнбаумі (тепер Ломоносов). У 1729-30 у Москві розпочав будівництво дзвіниці Донського 
монастиря. З 1730 працював у Києві. Збудував корпус Київської академії на Подолі (1732-40), велику 
дзвіницю Києво-Печерської лаври (1731—45), для спорудження якої частково використав перероблений 
проект архітектора Ф.Васильєва. Ш. приписують також надбудову дзвіниці Софійського собору (1744-48) та 
спорудження муру з брамою митрополита Рафаїла Заборовського (1746-48) на території Софійського 
собору. Помер у Києві. 

В.Александрович (Львів). 

ШЕЇН ОЛЕКСІЙ СЕМЕНОВИЧ (1662 -12.2.1700) - московський полководець, боярин (з 1682), генералісимус. 
У 1680-81 -воєвода у Тобольську, у 1683-84 - в Курську. Брав участь у Кримських походах 1687 і 1689. Був 
головнокомандувачем під час другого спільного походу московських і українських військ на Азов (див. 
Азовські походи 1695-96), а потім керував укріпленням міста і відбив напади кримських татар і ногайців на 
Азов (1697). Під час першої подорожі Петра І за кордон Ш. був призначений головнокомандувачем 
московської армії та очолював воєнні прикази - Пушкарський, Іноземний, Рейтарський. У 1698 придушив 
повстання стрільців у Москві. 

І. Підкова (Львів). 

ШЕКЕРИК-ДОНИКІВ ПЕТРО (20.4.1889 -р. см. невід.) - український громадсько-політичний діяч. Н. у 
с.Голове Косівського повіту в Галичині. Отримав початкову освіту. Був одним з організаторів і керівників 
січового руху на Гуцульщині. Визначний діяч Української радикальної партії. Після початку Першої світової 
війни 1914-18 організував набір до лав Легіону українських січових стрільців на Гуцульщині. У 1918-19 
входив до складу Української Національної Ради ЗУНР-ЗО УНР 1918-19, обраний до земельної та шкільної 
комісій. Член президії селянсько-радикального клубу УНРади та Селянсько-радикальної партії. Виступав на 
вічах на Гуцульщині та Покутті з роз'ясненням позиції Селянсько-радикальної партії щодо земельної 
реформи. У складі делегації ЗУНР узяв участь в засіданнях Трудового конгресу України в Києві, обраний до 
складу ряду комісій. Весною 1919 як член комісії оборони виїздив на фронт у р-н Вінниці. Після відходу УГА і 
уряду ЗУНР-ЗО УНР за Збруч працював у вінницькому ревкомі. У кін. 1919 після повернення на Покуття 
заарештований румунськими властями і вивезений до Бухареста, де перебував до 1920. У 1920 роках жив у 
Західній Україні. У 1928-30 був послом до польського сейму. У 1939 заарештований радянськими органами 
та вивезений до Сибіру, де, ймовірно, і загинув. Автор оповідань про опришків. 

О.Павлишин (Львів). 

ШЕЛЕСТ ЙОСИП (Василь, р. н. невід. -п. 1768) - запорозький козак, керівник гайдамацького загону під час 
національно-визвольного повстання Коліївщини 1768. Ш. сформував у Холодному Яру гайдамацький загін, 
який діяв проти польської шляхти на Черкащині. Восени 1768 захоплений у полон польським каральним 
загоном і за наказом київського воєводи Й.Стемпковського страчений у містечку Кодні (тепер Житомирський 
р-н Житомирської обл.). На думку деяких дослідників, Ш. помер напередодні Коліївщини. 

ШЕЛЕСТ ПЕТРО ЮХИМОВИЧ (14.2.1908-22.1.1996)-український партійний і радянський діяч. Н. у 
с.Андріївці (тепер Балаклійського р-ну Харківської обл.) у селянській родині. Згідно з розповідями батька, 
його рід виводиться від козацького сотника (ймовірно, Василя Шелеста, одного з гайдамацьких лідерів). 
Змалку працював на різних роботах у радгоспі “Уланівка” на Полтавщині. З 1923 - робітник-ремонтник, 
помічник машиніста паровоза на залізничній станції Основа, потім - слюсар Харківського 
паровозоремонтного заводу. З 1927 Ш. навчався в Ізюмській радянсько-партійній школі, став секретарем 
Бровського райкому комсомолу (Харківська обл.). У 1928 вступив у КП(6)У. Направлений на навчання у 
Харківський комуністичний ун-тет ім.Артема, згодом навчався в Інженерно-економічному ін-ті Харкова. У 
1932-36 працював змінним інженером, заступником начальника, начальником цеху на Маріупольському 
металургійному комбінаті, одночасно вчився в Маріупольському металургійному ін-ті (закінчив 1935). У 1935-
37 служив у Червоній армії. У 1937-40 працював начальником цеху та виробництва, головним інженером на 
Харківському заводі “Серп і молот”. З 1940-на партійній роботі: секретар Харківського міськкому КП(6)У з 
питань оборонної промисловості. Під час радянсько-німецької війни 1941-45-зав. відділом оборонної 
промисловості Челябінського обкому партії, інструктор ЦК ВКП(б), парторг ЦК ВКП(б), парторг ЦК на заводах 
у Саратові, заст. секретаря Саратовського обкому партії з оборонної промисловості. Протягом 1948-54 Ш. 
очолював заводи у Ленінграді і Києві. У 1954 обраний другим секретарем Київського міськкому КП України. З 
лютого 1957 - перший секретар Київського обкому КП України. З 1954 - член ЦК КП України. З лютого 1957 - 
перший секретар Київського обкому КП України. У серпні 1962 обраний секретарем ЦК КП України, у грудні 
1962 - головою Бюро ЦК КП України з промисловості й будівництва. З липня 1963 -перший секретар ЦК КП 
України. Своїй кар'єрі завдячував підтримці з боку М.Хрущова і М.Підгорного, хоча у 1964 разом з 



М.Підгорним відіграв важливу роль в усуненні М.Хрущова від влади (у чому пізніше розкаювався). У 1966 
введений до складу Політбюро ЦК КПРС, у 1966-72 став членом Президії Верховної Ради СРСР; у 1966-72 - 
член Політбюро ЦК КП України, у 1963-72 - член Президії Верховної Ради УРСР 10.5.1972 звільнений з 
посади першого секретаря ЦК КП України “у зв'язку з переведенням на іншу роботу” - заступника Голови 
Ради Міністрів СРСР. 

Роль Ш. в українській історії суперечлива. Під час перебування на посту першого секретаря ЦК КПУ 
придушував прояви дисидентського руху в Україні. У 1968 Ш., боючись поширення антирадянських настроїв 
в Україні, став одним з ініціаторів введення військ країн-членів Варшавського Договору до Чехословаччини 
для придушення “Празької весни” 1968. З іншого боку, Ш. прийшов до влади на хвилі повоєнної “українізації” 
партійного та державного апарату в Українській РСР і підвищення ролі української партійної еліти у 
керівництві СРСР Час його перебування на посту першого секретаря ЦК КПУ (1963-72) став періодом 
найвищого піднесення автономного курсу українського керівництва. Ш. намагався відстоювати економічні 
інтереси України перед московським центром, виступав за надання Україні більших прав у внутрішній та 
зовнішній економічній політиці. На тлі загальної політики русифікації й совєтизації вагомими були його 
виступи на захист прав української мови в шкільній освіті, друкуванні газет, журналів і книжок, захистив від 
звинувачення в націоналізмі окремих українських дячів культури (зокрема, О.Гончара, І.Дзюбу). Деякі західні 
дослідники (Я.Пеленський, І.Лисяк-Рудницький, М.Саварин) вважали, що поява книги Івана Дзюби 
“Інтернаціоналізм чи русифікація” була інспірована самим Ш. і відбивала його погляди та позицію 
українського радянського керівництва -припущення, яке, однак, не знайшло документального 
підтвердження. Лінія Ш. на проведення автономного курсу, природно, дратувала московських партійних 
лідерів. Мотивуючи відставку Ш., Л.Брежнев закидав йому надмірну самостійність у вирішенні питань та у 
“місництві та проявах націоналізму”. Книга Ш. “Україна наша радянська” (1970) зазнала гострої партійної 
критики (журнал “Комуніст України”, 1973, №4) за “ідеологічні помилки”, зокрема, за “ідеалізацію” минулого 
України та обстоювання самобутності УРСР Видана тиражем 100 тис., вона була вилучена з продажу та 
бібліотек. У квітні 1973 Ш. був виведений зі складу Політбюро ЦК КПРС “за станом здоров'я” і відправлений 
на пенсію. Ш. заборонили оселитися в Україні, перебував під постійним негласним наглядом. З 1974 до 1985 
працював головою дослідно-виробничого конструкторського бюро на авіаційному заводі у Підмосков'ї. У 
1989 перервав вимушене мовчання і почав давати інтерв'ю у пресі й на телебаченні. У 1995 видав свої 
спогади “...Да не судимы будете. Дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС” (1995). 
Помер у Підмосков'ї. 13.6.1996 урна з прахом Ш. була перепохована у Києві на Байковому кладовищі. 

П.Панченко (Київ), Д. К. (Львів). 

ШЕЛУХИН (Шелухін) СЕРГІЙ (літ. псевд. С.Павленко, 1864 - 25.12.1938) - український громадсько-
політичний діяч, юрист і письменник. Н. на Полтавщині. Працював у судових органах різних міст України. З 
1905 брав участь в українському національному русі, в 1909-14 редагував разом з М.Шаповалом журнал 
“Українська хата”, співпрацював з ін. українськими періодичними виданнями, зокрема, “Літературно-
науковий вісник”, “Украинская жизнь”, “Дзвони”. Належав до Союзу українських автономістів-федералістів 
(згодом - Української партії соціалістів-федералістів). З квітня 1917 обраний до складу Української 
Центральної Ради від Херсонщини. У лютому-квітні 1918-Генеральний суддя УНР, міністр судових справ в 
уряді В.Голубовича. У період Гетьманату - член Державного Сенату. На поч. травня 1919 призначений 
головою української делегації на мирних переговорах щодо підписання мирного договору з радянською 
Росією. У грудні 1918 -лютому 1919 Ш. виконував обов'язки міністра юстиції в уряді В.Чехівського. Входив до 
складу української делегації на Паризькій мирній конференції 1919-20. У 1921 змушений емігрувати у 
Чехословаччину. Викладав право в Українському вільному університеті і Українському педагогічно-
історичному інституті ім.М.Драгоманова у Празі. Професор УВУ, деякий час був деканом правничого 
(юридичного) ф-ту ун-ту. Помер у Празі. Автор наукових праць з історико-правових питань “Варшавський 
договір між поляками і С.Петлюрою” (1926), “Історико-правові підстави української державності” (1929) та ін. 

ШЕЛЯГ -назва срібних білонних та мідних монет, що в різні епохи перебували на грошовому ринку 
українських земель. У літописах згадується, що поляни сплачували данину хозарам Ш. На думку деяких 
дослідників, Ш. - слов'янська назва соліда або ін. золотої монети цього типу. Першими срібними монетами 
типу шилінга (в українських землях носили назву “шеляга”) були випуски Тевтонського ордену, поморські 
(померанські) та ін. емісії. Перші польські та литовські Ш. з'явилися в Україні внаслідок грошової реформи 
короля Стефана Баторія в 1579 (дорівнював 6 динаріям і складав '/д польського гроша). Маса Ш. становила 
1.130 г (0.180 г чистого срібла). У 1627 карбування Ш. на монетних дворах Речі Посполитої було припинене, 
але на територію держави масово завозилися з Пруссії та прибалтійських володінь Швеції (у т.ч. Ш., 
підроблені у місті Сучава; див. Сучавська підробка). У 1659-66 відбулася масова емісія мідних Ш. 
(боратинок) вагою 1.3 г. Карбування Ш. (у зв'язку з наростанням інфляційних процесів) було відновлене 
лише у 1749 і з перервами велося до 1792. Невелика кількість Ш. була випущена у 1774 австрійськими 
властями для галицьких земель. У 19 ст.- народна назва російської копійки в Україні. Лічба монет велася на 
копи (кіпники). Одна копа дорівнювала 50 Ш. (копійкам). 

Р.Шуст (Львів). 

ШЕМЕТ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1873-1933)- український громадсько-політичний діяч. Н. на хуторі 
Олександрівка біля Лубен (тепер Полтавська обл.). Брат С.Шемета. Активний учасник українського 



національно-визвольного руху кін. 19 - поч. 20 ст. Навчався у Лубенській та Петербурзькій гімназіях, потім - у 
Петербурзькому та Київському ун-тах на природничому ф-ті. За участь у студентському русі тривалий час 
знаходився під наглядом поліції. Протягом 1900-01 позбавлений права в'їзду до Київської, Чернігівської губ. 
та суміжних з ними міст Полтавщини. Входив до Братства Тарасівців. За участь у студентських 
заворушеннях висланий до Лубен. З 1902 - член Лубенської міської думи. У 1902 Ш. разом з М.Міхновським 
став засновником Української народної партії, яка стояла на державницьких позиціях і відстоювала ідею 
повної незалежності України. У листопаді-грудні 1905 видавав у Лубнах першу в Наддніпрянській Україні 
українську газету “Хлібороб”. У 1905 обраний депутатом І Державної Думи, де входив до складу Української 
парламентарної громади. За підпис “Виборзької відозви” заарештований, перебував у в'язниці до 1908. 
Деякий час служив інструктором із тютюнництва в Лохвицькому повіті. У 1915-16 очолював групу української 
інтелігенції, яка добилася відкриття приватної української гімназії у Києві. У квітні 1917 на Всеукраїнському 
національному конгресі Ш. було обрано депутатом Української Центральної Ради від Полтавської губернії. У 
червні 1917 виступив одним з ініціаторів створення Української демократично-хліборобської партії. Під час 
Гетьманату брав активну участь у різних депутаціях до П.Скоропадського з вимогами проведення більш 
послідовної національної політики. Залишився на території України, окупованій більшовиками. 31919 
працював в Українській Академії наук. У кін. 1920 - поч. 1930 років зазнав переслідувань від більшовицького 
режиму. У 1930-х репресований. 

Г.Геращенко (Запоріжжя). 

ШЕМЕТ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ (псевдонім Михайленко; 1882-1917)-український політичний діяч. Закінчив 
Лубенську чоловічу гімназію, потім юридичний ф-тет Київського ун-ту. Один із найдіяльніших членів 
Української народної партії. У 1903-05 перебував у Швейцарії, Австрії, Франції. Видавав і перевозив зі 
Львова заборонену літературу в Підросійську Україну. За зберігання нелегальної літератури та антиурядову 
агітацію знаходився під наглядом поліції. У листопаді-грудні 1905 брав участь у виданні газети “Хлібороб”. 
Наприкінці 1917 покінчив життя самогубством. 

Г.Геращенко (Запоріжжя). 

ШЕМЕТ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ (1875 -1957)-український громадський 1 політичний діяч. Н. на Полтавщині. 
Брат В.Шемета. Закінчив Технологічний ін-тут у Петербурзі. У Петербурзі очолював Українську студентську 
громаду. У 1900 заснував культурне товариство “Родина”. З 1902 - провідний діяч Української народної 
партії. Влітку 1917 був одним з організаторів Української партії хліборобів-демократів. У квітні 1918 належав 
до ініціаторів скликання Хліборобського конгресу, на якому проголошено гетьманом України 
П.Скоропадського. У період Гетьманату виступав за українізацію гетьманського уряду, але не підтримував 
ідеї збройного повстання проти П.Скоропадського. З 1919 перебував у еміграції в Австрії. У 1920 разом з 
В.Липинським заснував об'єднання українських монархістів-гетьманців - Український союз хліборобів-
державників, належав до провідних діячів гетьманського руху, У 1920-25 Ш. - співредактор журналу 
“Хліборобська Україна”. В еміграції Ш. - особистий секретар П.Скоропадського. Згодом жив у Австралії. Був 
одним із засновників Союзу українських організацій Австралії. Помер в Австралії. 

ШЕМ'ЯЧИЧІ - київський рід. Нащадки Дмитра Шем'яки (р. н. невід.-п.18.7.1453)-великого князя московського 
(1446—47). Після смерті Дмитра Ш. його син Іван (у 1454) і вдова (у 1456) емігрували до Великого князівства 
Литовського, де отримали Рильськ і Новгород-Сіверський; Іван Дмитрович Ш. (р. н. невід. - п. бл. 1485). Його 
син Василь Ш. (рр. н. і см. невід.) у 1500 перейшов на службу до Івана III Васильовича. Отримав у володіння 
відвойовані у Литви Путивль і Радогощ, а також Малий Ярославець і низку волостей на р.Угрі. Брав участь у 
багатьох військових акціях великого князя московського, зокрема в поході на підтримку М.Глинського (1508). 
У 1517-18 звинувачений у державній зраді, але був виправданий. У 1523 знову схоплений за тим же 
звинуваченням. Помер в ув'язненні у 1529. Зі смертю його дітей рід Ш. перестав існувати. 

О.Русина (Київ). 

ШЕПАРОВИЧ ЕДМУНД (1889 -1967) - український військовий діяч, майор Української галицької армії. Син 
Фелікса Шепаровича. Учасник Першої світової війни, ротмістр австрійської кавалерії. 31918 перебував на 
службі в Українській галицькій армії. Очолював запасний кінний полк у Стрию, а з червня 1919 - командант 
першої кінної бригади УГА. З лютого 1920 командував третім Галицьким кінним полком у Червоній 
українській галицькій армії. На поч. квітня 1920 полк під командуванням Ш. виступив проти більшовиків і 
зайняв Тернопіль. Звідти Ш. разом з полком вирушив у повстанський рейд, який завершився 6.5.1920 
об'єднанням з частинами Армії УНР під командуванням М.Омеляновича-Павленка. В еміграції Ш. жив у 
Відні, де і помер. 

І.Підкова (Львів). 

ШЕПАРОВИЧ ФЕЛІКС (1865-1917)-австрійський військовий діяч, генерал-майор. Н. на Стрийщині (тепер 
Львівська обл.). Учасник Першої світової війни 1914-18. У 1914-15 командував бригадою під час оборони 
Перемишльської фортеці. У 1915 потрапив у російський полон. Помер у таборі для військовополонених у 
Сибіру. Два сини Ш. Едмунд (див. Е.Шепарович) та Фелікс Шепарович (молодший; поручник-літун УГА; п. 
січень 1920) служили в Українській галицькій армії та Армії УНР. 

ШЕПЕЛЬ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ (1888-р. см. невід.) - український військовий діяч, генерал-хорунжий. У 



1910 закінчив піхотне юнкерське училище. У роки Першої світової війни 1914-18 перебував на фронті, 
командир піхотних підрозділів російської армії, підполковник (1917). На службі в українській армії з кін. 1917. 
У грудні 1918 відряджений до Західноукраїнської Народної Республіки, де очолив бойову групу “Крукеничі” 
Галицької Армії. Брав участь у боях з польськими військами у складі 8-ї Самбірської бригади. У травні 1919 
групу Ш. під час загального наступу польських військ було відрізано від основних сил і примушено перейти 
кордон Чехословаччини. Перебував у таборі інтернованих галицьких частин у Німецькому-Яблінному. 
Невдовзі через Карпати і Буковину нелегально прибув до Кам'янця-Подільського, де приєднався до Армії 
УНР. Деякий час служив у Вишколі армії, згодом - командир учбового підрозділу Спільної юнацької школи. З 
грудня 1919 Ш. перебував у таборах для інтернованих частин УНР у Польщі. Під час польсько-радянської 
війни 1920 воював на більшовицькому фронті у складі 2-ї Волинської дивізії, очолював 4-ту Сіру бригаду. 
Частина під командуванням Ш. особливо відзначилася в обороні Шепетівки на рубежі Збруча, де стрімким 
контрударом зі Скали розгромила і відкинула авангардні підрозділи Червоної армії. На поч. серпня 1920 
бригада Ш. у районі Чорткова, прикриваючи відхід Волинської дивізії, відбила кілька потужних атак 
противника. За бойові заслуги підвищений у ранзі до генерал-хорунжого (1920). З грудня 1920 перебував у 
таборі для інтернованих вояків УНР у Каліші. Обирався членом правління Української станиці. 

М.Литвин, К.Науменко (Львів). 

ШЕПЕЛЬ ЯКІВ (1894 - 1921) - український повстанський отаман періоду визвольних змагань 1917-21. Н. на 
Літинщині (Поділля) у селянській родині. Мав початкову освіту. На поч. Першої світової війни 1914-18 
мобілізований у російську армію. У 1917 створив повстанський загін на Літинщині, який налічував бл. 500 
кіннотників. Під час Першого Зимового походу взаємодіяв з частинами Армії УНР під командуванням ген. 
М.Омеляновича-Павленка. 1.11.1920 загін Ш. вибив денікінців з Вінниці. У січні 1920 відмовився від 
пропозиції про співпрацю з денікінським полк. Переваловим. У березні 1920 загін Ш. діяв на Вінниччині, 
Літинщині та біля Хмельника. Згодом Ш. емігрував до Польщі. Брав участь у Другому Зимовому поході 1921 
(див. Зимові походи Армії УНР 1919-20 і 1921). Після його завершення повернувся на Літинщину. Убитий 
більшовицьким агентом неподалік Літина (тепер Вінницька обл.). 

А.Пономаренко (Вінниця). 

ШЕПТИЦЬКИЙ АНДРЕЙ (29.7.1865 -1.11.1944) - видатний український церковний, культурний та 
громадський діяч, митрополит Української греко-католицької церкви (митрополит Галицький, архієпископ 
Львівський, єпископ Кам'янець-Подільський), граф. Н. у с.Прилбичі (тепер Яворівського р-ну Львівської обл.). 
При хрещенні отримав імена Роман, Олександр, Марія. Походив з давнього українського боярського роду, 
який наприк. 18 ст. був полонізований. Початкову та середню освіту здобув вдома та в гімназії св.Анни у 
м.Кракові (Польща). Після закінчення у 1883 гімназії деякий час перебував на військовій службі, але через 
хворобу змушений був її залишити. Навчався на юридичному ф-ті Краківського та Вроцлавського ун-тів. 
19.5.1888 здобув науковий ступінь доктора права. У 1887 здійснив подорож в Україну та Росію, під час якої 
познайомився з філософом В.Соловйовим та істориком В.Антоновичем. 28.5.1888 вступив до монастиря 
отців василіян у Добромилі. У чернецтві прийняв ім'я Андрей. Згодом студіював філософію та теологію у 
Кракові. Після закінчення навчання отримав наукові ступені доктора теології та доктора філософії. 22.8.1892 
був висвячений на священика у Перемишлі, згодом - магістр новиків (молодих ченців) у Добромилі (1892-
96), а з 20.6.1896 - ігумен монастиря св.Онуфрія у Львові. Деякий час був професором теології у 
Кристинополі (тепер м.Чер-воноград Львівської обл.). 

У 1899 імператор Франц Иосиф І іменував Ш. станіславським єпископом, а Римський папа Лев XIII 
затвердив це рішення (хіротонія відбулася 17.9.1899). Після смерті митрополита Ю.Сас-Кубновського Ш. 
17.12.1900 був номінований галицьким митрополитом. Інтронізація відбулася 17.1.1901 у соборі св.Юра у 
Львові. Ш., будучи депутатом Галицького сейму і членом палати панів австрійського парламенту у Відні, 
відстоював інтереси українського населення Галичини. У січні 1906 Ш. очолював делегацію до імператора 
Франца Иосифа І, яка поставила питання про надання українцям рівних прав з іншими народами Австро-
Угорської монархії. 

Ш. підтримував розвиток освітньо-культурного життя у західноукраїнських землях, чим сприяв пробудженню 
національної свідомості українського населення. У 1901 підтримав Сецесію українських студентів 
Львівського ун-ту 1901-01. У 1902 митрополит поставив питання про необхідність відкриття української 
гімназії у Станіславі (тепер Івано-Франківськ), а в 1910 на засіданні палати панів вимагав створення 
українського ун-ту у Львові. Дбав про організацію фахової підготовки молоді. З цією метою сприяв 
становленню і розвитку хліборобської школи у с.Коршів та садівничої школи у с.Миловащі. Ш. сприяв і 
розвитку української культури. У 1905 заснував церковний музей (згодом перейменовано у Національний 
музей імені митрополита А.Шептицького). Завдяки піклуванню Ш. у музеї зібрано одну з найбільших у Європі 
збірок іконопису. На кошти митрополита придбано будівлю, в якій розмістилася художня школа 
О.Новаківського, а також майстерні М.Сосенка та О.Куриласа. Ш. надав стипендії молодим українським 
митцям для здобуття художньої освіти у кращих навчальних закладах Європи. У 1903 заснував Народну 
лічницю, яку згодом (1930-38) перетворили на сучасний шпиталь. Ш. був ініціатором і засновником 
Земельного банку у Львові (1910), підтримував діяльність українських культурно-просвітницьких товариств 
“Просвіта”, “Рідна школа”, “Сільський господар”. 

Ш. приділяв постійну увагу організації та розвитку національно-релігійного життя у західноукраїнських 



землях. За його допомогою велося будівництво духовної семінарії у Львові, засновано бібліотеку 
станіславської Капітули. У 1901 заснував чин св.Теодора Студита, у 1913 запросив до Галичини чин 
Редемптористів, які прийняли східний обряд і створили свою гілку. Опікувався також жіночими 
згромадженнями Сестер: Пресвятої родини, студиток, милосердя, св.Вікентія, св.Иосифа, 
священномученика Йосафата. Скликав синоди та конференції єпископату греко-католицької церкви. 
Важливою була екуменічна та унійна діяльність Ш. У цих справах він двічі відвідав Росію (1907, 1912) та 
Білорусь. Заснував Російську католицьку церкву. Створив апостольський вікаріат для вірних греко-
католицької церкви у Боснії, а в 1908 направив туди для місійної діяльності ченців-студитів. У 1907 Ш. 
добився призначення єпископа для США, а 1912 і для українських поселенців у Канаді. У 1910 брав участь у 
Євхари-стійному конгресі в Монреалі. Ш. був ініціатором Велеградських з'їздів (1907-27), у Бельгії створив 
східну гілку ордену бенедиктинців. 

Після окупації на поч. Першої світової війни Львова російськими військами митрополит Ш. був 18.9.1914 
заарештований і вивезений спочатку до Києва, а згодом - до Росії, де утримувався у Новгороді, Курську та 
Суздалі. Після Лютневої революці'і 1917 звільнений. 

У 1917 провів низку заходів, спрямованих на поширення і зміцнення католицької церкви в Росії. У березні 
1917 організував у Петрограді синод Російської католицької церкви і призначив о.Леоніда Федорова 
екзархом для католиків візантійського обряду в Росії. Перебуваючи у Києві, митрополит призначив 
о.Михайла Цегельського екзархом для католиків візантійського обряду в Україні. У Києві налагодив контакти 
з провідними діячами Української Центральної Ради. 

У вересні 1917 Ш. повернувся до Львова і відразу включився у політичне життя краю. 28.2.1918 у палаті 
панів виступив з промовою, в якій відстоював право всіх націй імперії на самовизначення з врахуванням 
етнографічних факторів та підтримав укладення у Бересті мирного договору з Українською Народною 
Республікою (див. Берестейський мир 1918). З жовтня 1918-член Української Національної Ради ЗУНР-ЗО 
УНР 1918-19. Під час українсько-польської війни 1918-19 митрополит був інтернований польськими 
властями. 16.12.1920 здійснив поїздку до Рима, звідти поїхав на візитацію українських поселень у Північній 
та Південній Америці. У своїх виступах обстоював ідею незалежності та соборності України, засуджував 
окупацію Польщею Галичини і ліквідацію української державності у західноукраїнських землях. Після 
повернення у кін. вересня 1923 Ш. заарештовано та інтерновано у м.Познані. Лише після особистого 
звернення римського папи Пія XI його звільнили, і у січні 1924 Ш. повернувся до Львова. 

У міжвоєнний період митрополит Андрей продовжував роботу з розбудови греко-католицької церкви. За 
ініціативою Ш. було засновано Львівську греко-католицьку академію (1928), Богословське наукове 
товариство (1929), Український католицький інститут церковного з'єднання ім.митрополита Рутського (1939). 
Продовжуючи унійну діяльність, відновив роботу Голландського унійного апостолату, у Бельгії - східну гілку 
ордену бенедиктинців, започаткував унійний рух в Англії. 

В умовах польської окупації Галичини митрополит Андрей постійно залишався оборонцем українського 
населення. Засуджуючи насильницьку полонізацію краю, дискримінацію українського шкільництва, 
антиукраїнську національну політику польського уряду, Ш. намагався консолідувати політичні сили 
українського суспільства. Засуджуючи антиукраїнські репресивні акції польського уряду у Галичині та Волині 
в 1930, Ш. неодноразово звертався до керівників Польської держави, добиваючись припинення 
“Пацифікації”. 24.7.1933 митрополит разом з ін. єпископами підготував (видав) послання, в якому 
засуджувався штучний голод, організований більшовиками в Україні. Важливе місце в діяльності 
митрополита у ці роки займав захист прав православного населення Волині, Холмщини, Підляшшя та 
Посяння. 2.8.1938 склав листа, в якому було заявлено протест проти переслідувань православних віруючих 
на цих землях. Після звернення Ш. та ін. церковних діячів до папи римського Пія XI польська влада 
припинила нищення православних церков. У березні 1939 митрополит вітав проголошення незалежності 
Карпатської України. 

Після приходу більшовицьких військ у Західну Україну в умовах переслідування УГКЦ (закривалися духовні 
навчальні заклади, монастирі, церковні видання тощо), незважаючи на слабке здоров'я і похилий вік, Ш. 
намагався відстоювати права церкви і вірних перед новою владою. У своїх зверненнях до молоді, батьків, 
ченців Ш. закликав до цілеспрямованої праці, вірності ідеалам церкви. Передбачаючи наростання репресій 
проти церкви, митрополит таємно 22.12.1939 висвятив на єпископа свого наступника - ректора Львівської 
духовної семінарії о.Й.Сліпого. У жовтні 1939 Ш. призначив екзархів для вірних візантійського обряду, що 
проживали на території Радянського Союзу: єп. М.Чарнецького для Волині та Полісся, о. К.Шептицького для 
Росії та Сибіру та ін. 

На поч. радянсько-німецької війни 1941-45 митрополит Андрей вітав відновлення української державності і 
створення уряду Української держави - Українського Державного Правління на чолі з Я.Стецьком (лист Ш. 
від 1.7.1941). У 1941 Ш. очолив Українську Національну Раду, а в 1944 - Всеукраїнську Національну Раду. 
Митрополит негативно ставився до німецького окупаційного режиму. 

Засуджуючи переслідування євреїв, звернувся з протестом щодо нищення єврейського населення у 
Галичині до рейхсканцлера Г.Гіммлера. За згодою III. значна кількість євреїв переховувалась у греко-
католицьких монастирях і навіть у митрополичій резиденції. 21.11.1942 було видано пастирський лист 



митрополита “Не убий”, в якому містилися заклики до примирення політичних сил українського суспільства, 
засуджувалися політичні вбивства і містилися застереження про відлучення від церкви організаторів і 
виконавців подібних злочинів. Під час Другої світової війни Ш. ставив питання про об'єднання всіх християн 
України навколо Київського патріархату у єдності з Римським престолом, але не знайшов розуміння з боку 
окремих ієрархів церкви та української інтелігенції. Помер митрополит 1.11.1944. Похований у крипні собору 
св.Юра у Львові. 

Р.Шуст (Львів). 

ШЕПТИЦЬКИЙ АНАСТАСІЙ (світське ім'я - Антоній; 1686 - 1746) - український церковний діяч 18 ст., 
митрополит Київської уніатської церкви. Походив із старовинного українського боярського роду. Н. у 
с.Вощанці на Самбірщині (тепер Львівська обл.). У 1703 під впливом дядька В.Шептицького вступив до 
новоціату отців василіян в Уневі. Богословську освіту здобув у Львівській колегії. З 1710 - священик. У 1713 
іменований архімандритом в Уневі, одночасно помічником єпископа Львівської, Галицької та Кам'янець-
Подільської єпархії. У 1715 став архімандритом в Уневі. У вересні 1715 митрополит Л.Кишка висвятив Ш. на 
львівського єпископа. Ш. дбав про освіту духовенства, утримував на власні кошти чотирьох кандидатів до 
священства у папській Колегії у Львові. Розпочав будівництво собору св.Юра у Львові. У 1717 заснував 
братство при цьому соборі. У 1728 став митрополитом. У 1732 відкрив друкарню в Уневі. Добився утворення 
єдиного “Руського чину св.Василія Великого”, що сприяло піднесенню василіянського шкільництва і 
книгодрукування. Боровся проти переходів вірних східного обряду на латинський і з цією метою добився від 
папи римського Климентія II булли, що забороняла ці переходи. Ш. провів розмежування єпархій Київської 
митрополії. Помер у Львові. 

Р.Шуст (Львів). 

ШЕПТИЦЬКИЙ ЛЕВ (23.8.1717 -2-І.5.1779) - греко-католицький митрополит Київський і всієї Русі. Походив із 
старовинного українського шляхетського роду Шептиць-ких. Навчався у Львові, а згодом - у Римі, де вивчав 
цивільне і церковне право. Після повернення на батьківщину вступив до чину василіян. Впродовж кількох 
років виконував обов'язки митрополичого проповідника. З 1743 - архімандрит у Мелечі. У 1748 став 
єпископом Львівським, Галицьким і Кам'янецьким. Значну увагу приділяв підвищенню освітнього рівня 
духівництва, планував відкрити духовну семінарію у Львові. Продовжував спорудження собору св.Юра у 
Львові. З 1762 - помічник митрополита Володковича, з 1768 - адміністратор у митрополії. У 1778 став 
митрополитом Київським, але невдовзі захворів. Помер у Радомишлі. 

Р.Шуст (Львів). 

ШЕРЕГІЙ ЮРІЙ АВГУСТИН (16.1.1907 -25.5.1990) - видатний організатор театрального життя, режисер, 
актор, драматург, історик закарпатського театру. Н. у с.Дусино (нині Свалявський р-н Закарпатської обл.). У 
1926 закінчив Ужгородську гімназію, у 1930-філософський ф-тет Кардового ун-ту в Празі. Засновник, актор і 
режисер аматорського гуртка “Верховина” в Празі (1927-30) і театральної студії “Веселка” в Ужгороді (1931). 
У 1931-34 працював в аматорських театральних гуртках Хуста і Великого Бичкова. У 1934-39 - фундатор і 
режисер першого українського професійного театру Закарпаття, діяльність якого мала великий вплив на 
національне відродження народу. Після окупації Карпатської України угорськими військами в березні 1939 
емігрував до Югославії, де працював режисером і актором аматорських театрів русинів-українців. У 1942-43 
- директор, режисер і актор української драматичної студії в Празі, у червні-серпні 1942 - головний режисер 
українського театру-студії у Львові. З вересня 1942 до липня 1944 - засновник і адміністративний директор 
“Підкарпатського театру” в Дрогобичі. Після закінчення Другої світової війни жив у Чехословаччині. 
Працював режисером у театрах Братислави, Пряшева (1946-58), Кошице (1947-54), Комарно. Викладав у 
філії акторської академії в Кошице і школі мистецтв у Братиславі. Протягом життя здійснив 255 постановок, 
у т. ч. майже 200 музичних вистав. У постановці Ш. йшли “Запорожець за Дунаєм”, “Наталка Полтавка”, 
“Маруся Богуславка”, “Сорочинський ярмарок”, “Ой не ходи, Грицю”, “Хмара” та ін. Виступав і в провідних 
ролях у своїх постановках. Автор драматичних творів “Нова генерація” (1929), “Голодний” (1934), “Слово і 
серце” (1934), “Рафі-Мафі -божок гніву, або з Ужгороду до Абіссінії і назад” (1935), “Часи минають” (1938) та 
ін. Переклав 28 п'єс і оперет на українську та словацькі мови, писав спогади, статті, рецензії. Автор “Нарису 
українських театрів Закарпатської України до 1945 року” (1993) -своєрідної енциклопедії театрального життя 
Закарпаття у міжвоєнний і воєнний періоди. Помер у Братиславі (Словаччина). 

О.Луцький (Львів). 

ШЕРЕМЕТЄВ БОРИС ПЕТРОВИЧ (25.4.(5.5)1652 - 17(28)2.1719) - московський полководець і дипломат, 
генерал-фельдмаршал (з 1701). У 1706 першим у Московській державі отримав графський титул. Н. у 
Москві. З 1671 служив при царському дворі. У 1684-86 Ш. брав участь у переговорах і укладенні “Вічного 
миру” 1686 з Польщею. Під час Азовських походів 1695-96 командував московською армією, яка діяла 
спільно з українськими полками на чолі з гетьманом І.Мазепою у пониззі Дніпра. У 1687-99 очолював 
московські дипломатичні місії до Речі Посполитої, Австрії та на о.Мальту. Брав участь у Північній війні 1700-
21. Протягом 1701-05 командував військами у Ліфляндії, де здобув ряд перемог над шведською армією. У 
Полтавській битві 1709 здійснював командування всією піхотою московської армії. У 1710 війська Ш. 
захопили Ригу. Очолював головні сили московської армії у Прутському поході 1711. У 1715-17 командував 
корпусом у Померанії і Мекленбурзі. 



І.Підкова (Львів). 

ШЕРЕМЕТЄВ ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ (бл. 1622 - 13.11.1682) - московський державний і військовий діяч, 
боярин (з 1653). З серед, квітня 1654 направлений московським урядом до Києва на допомогу 
Б.Хмельницькому, однак прибув до гетьманської ставки тільки у січні 1655. У 1655-56 і 1658-60 командував 
московськими військами в Україні. Брав участь в Охматівській битві 1655. Вів боротьбу проти гетьмана 
І.Виговського. Влітку 1660 очолював московську армію в битві під Чудновом на Житомирщині, в якій вона 
зазнала поразки від польських військ під командуванням Яна II Казимира. Сам Ш. потрапив у полон до 
кримських татар, де пробув 21 рік. У листопаді 1681 був викуплений московським урядом. 

І.Підкова (Львів). 

ШЕРЕР ЖАН-БЕНУА (Йоганн-Бенедікт; 1.9.1741 - 1824) - німецький і французький історик, географ, 
економіст. Н. у м.Страсбурзі. Освіту здобув в університетах Страсбурга, Ієни і Лейпцига. Деякий час був 
аташе французького посольства в Петербурзі. У 1808-24-професор Тюбінгенського ун-ту. Автор книг 
“Найстаріший руський літопис святого Нестора та його продовжувачів” (1774), “Історія торгівлі Росії з 
поясненнями” (1778; з розділом “Торгівля Малоросії, або України”), “Анапи Малоросії, або Історія 
запорозьких і українських козаків” (1788). Праця “Анапи Малоросії” була першим у західноєвропейській науці 
загальним оглядом географії та історії України. Ш. з симпатією ставився до українського народу, прославляв 
його волелюбність, відзначав заслуги українського козацтва в захисті цивілізації від руйнівних нападів 
кочівників. 

Я.Ісаєвич (Львів). 

ШІСТДЕСЯТНИКИ - умовна назва групи молодих літераторів, митців і вчених в Україні, які на поч. 1960 років 
(звідси і назва) в епоху десталінізації та хрущовської “відлиги” своїми творами і активною громадською 
діяльністю намагалися відроджувати національну свідомість, боролися за збереження української мови та 
культури, сприяли демократизації суспільно-політичного життя в республіці. 

Усвідомлення українською творчою молоддю злочинної суті комуністичної системи сприяло її звільненню з-
під впливу ідеологічних догм “соціалістичного реалізму”, підвищувало статус загальнолюдських цінностей та 
ідеалів. Формування світогляду Ш. відбувалося під впливом гуманістичної культури Заходу, ознайомлення з 
якою сприяло зростанню зацікавлення до надбань власної культури, історії та традицій українського народу. 
Ш. у своїх творах намагалися говорити про реальні проблеми життя, болючі питання, замовчувані у часи 
сталінізму і які хвилювали тогочасне українське суспільство. 

Найвідомішими представниками Ш. були поети і прозаїки М.Вінграновський, В.Голобородько, Є.Гуцало, 
І.Драч, Р.Іваничук, І.Калинець, Г.Кириченко, Л.Костенко, Б.Мамайсур, Ю.Мушкетик, М.Руденко, Є.Сверстюк, 
І.Світличний, В.Симоненко, Г.Тютюнник, В.Шевчук; художники А.Горська, П.Заливаха, В.Зарецький, 
В.Кушнір, Г.Севрук, Л.Семикіна; режисери С.Параджанов, Ю.Ільєнко, Л.Осика; перекладачі Г.Кочур та 
М.Лукаш. 

На поч. 1960 років діяли клуби творчої молоді - київський “Супутник” (голова - Л.Танюк) і львівський 
“Пролісок” (голова - М.Косів), які стали центрами громадської діяльності Ш. У клубах відбувалися літературні 
зустрічі, вечори пам'яті, театральні постановки, де молоді митці формували власний світогляд та 
світобачення своїх слухачів і читачів. 

Із 1963 розпочалася хвиля ідеологічних звинувачень на адресу Ш., насамперед у націоналізмі. Влада 
розгорнула кампанію цькування Ш. у пресі, на засіданнях спілок та різноманітних зібраннях. Партійні та карні 
органи забороняли, а потім і розганяли літературно-мистецькі зустрічі та творчі вечори Ш., закривали клуби 
творчої молоді. Поступово більшість Ш. була позбавлена можливості видавати свої твори, їх звільняли з 
роботи, проти них влаштовувалися провокації. 

Деякі Ш. під тиском влади пристосувалися до нових умов і перейшли на офіційні позиції. Проте більшість Ш. 
не змирилася і мужньо відстоювала свої переконання, їхні твори продовжували з'являтися у самвидаві, та 
вже замість суто культурологічних проблем усе частіше аналізувалися питання суспільно-політичного життя, 
зокрема колоніального становища республіки у складі СРСР та необхідності створення організованого 
визвольного руху. 

Із серед. 1960 років Ш. розпочали формування політичної опозиції комуністичному режиму і незабаром 
стали активними учасниками дисидентського руху в Україні, зокрема як члени Української гельсінської групи. 

П. Панченко (Київ), І.Підкова (Львів). 

ШИЛО СЕМЕН (рр. н. і см. невід.) - сотник гайдамацького загону під час національно-визвольного повстання 
у Правобережній Україні - Коліївщини 1768. У червні 1768 повстанці на чолі з Ш. через відмову турецької 
влади видати польських шляхтичів, які знайшли притулок на землях, що належали Османській імперії, 
здобули міста Балту (тепер Одеська обл.). Турецький уряд використав ці дії гайдамаків як привід для 
початку російсько-турецької війни 1768-74. Даних про подальшу долю Ш. в історичних джерелах немає, 

ШИМОНОВИЧ ЮРІЙ, молодший (Семигиновський Юрій Елеутер; р. н. невід. - між 28.2.1708 і 13.3.1711) - 
видатний український маляр кін. 17 - поч. 18 ст., гравер. Син Ю.Шимоновича-старшого. Н. у Львові. 



Навчався в Академії св.Луки в Римі, з 1682 - академік. У 1683 повернувся з Італії. З 1686 постійно працював 
при дворі польського короля Яна III Собєськоео у Варшаві та Вілянуві під Варшавою. Очолював місцеву 
малярську школу, у якій вчився ряд малярів із західноукраїнських резиденцій короля, зокрема Жовкви, 
Виконував різноманітні малярські роботи для численних королівських резиденцій, зокрема намалював у 
Вілянувському палаці чотири плафони на теми пір року та фрескову декорацію однієї з кімнат на 
міфологічну тематику. Ймовірно, виконав немало портретів членів королівської родини, проте достовірні 
роботи цього жанру відомі лише з графіки. Створив головний вівтар університетського костьолу святої Анни 
(1699) у Кракові, головний вівтар костьолу Святого Хреста та вівтарі святих Роха і Себастьяна у Варшаві 
(жоден не зберігся). З графічних робіт Ш. відомі: цикл репродукцій втрачених фресок Лазаро Бальді в палаці 
Одескалькі (1682), теза С.Гозія та два портрети короля Яна III Собеського (погрудний та кінний), портрет 
єпископа К.Бжостовського. Помер, ймовірно, у Варшаві. Ш. - єдиний тогочасний український маляр, який 
здобув систематичну європейську освіту і перейшов на позиції європейської мистецької традиції. 

В.Александрович (Львів). 

ШИМОНОВИЧ ЮРІЙ, старший (р. н. невід. -15.4.1690) - український маляр другої пол. 17 ст. Батько 
Ю.Шимоновича-молодшого. Можливо, вчився у Європі, тривалий час працював у різних місцях, ніде не 
затримуючись довго. Бл. 1648 у Львові одружився з сестрою відомого маляра Івана Корунки, внаслідок чого 
увійшов до середовища провідних львівських малярів. У 1651 намалював ікону Богородиці для костьолу в 
Чудцу біля Жешува (Жешув, костьол Різдва Богородиці), яка вказує на досконале володіння особливостями 
поширеного у Польщі варіанта малярства західноєвропейської традиції. У другій пол. 1660-х - на поч. 1670-х 
років жив у Станіславі (тепер Івано-Франківськ). У 1667 виконав малюнок до гравюри посмертного 
панегірика (з портретом) коронного гетьмана Станіслава Ревери Потоцького (виданий 1667 у Кракові). У 
1673 намалював мініатюру “Воскреслий Христос” для фронтиспіса пом'яника міської церкви Різдва 
Христового у Станіславі. Можливо, автор портрета короля Яна III Собеського, відісланого в подарунок 
великому герцогові тосканському до Флоренції. У серпні 1675 отримав титул сервітора короля Яна III 
Собеського й у 1680 переселився до його резиденції в Яворові (тепер Львівська обл.), де до самої смерті 
виконував функції війта. Ш. був першим із західноукраїнських малярів другої пол. 17 ст., чия творчість 
зазнала значного впливу західноєвропейської мистецької культури. 

В.Александрович (Львів). 

ШИНКАР МИКОЛА ЛАРІОНОВИЧ (р. н. невід. - п. листопад 1920) - український військовий діяч. Під час 
Першої світової війни 1914-18 - штабс-капітан 11-го Фінляндського полку 7-ї російської армії. З 1917 
перебував на службі в українському війську, сотник Армії УНР. У травні 1917 став учасником 1-го 
Всеукраїнського військового з'їзду. Обраний до Всеукраїнської ради військових депутатів, яка стала 
складовою частиною Української Центральної Ради. У грудні 1917 після відставки підполк. В.Павленка 
призначений начальником Київської військової округи. У січні-лютому 1918- головнокомандувач 
республіканських військ на протибільшовицькому фронті. З 22.4.1918 Ш. був губернським комендантом 
Київщини (пом. - отаман Андрієнко). За доби Гетьманату очолював на Звенигородщині повстанські загони, 
які виступали проти влади гетьмана П.Скоропадського. 30.11.1918 Ш. на чолі військового загону захопив 
Полтаву. Вчинив у місті погром гетьманської адміністрації, під час якого загинуло бл. 100 українських 
старшин. Належав до провідних членів лівої течії Української партії соціалістів-революціонерів - 
“боротьбистів”. Виступав за повалення влади Директорії УНР збройним шляхом. У 1919 підняв на 
Полтавщині повстання проти Директорії УНР. Загинув у боях з частинами Дієвої армії у листопаді 1920 
неподалік від Умані. 

І. Підкова (Львів). 

ШИРОЦЬКИЙ (Шероцький) КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ (псевд. К.Ладиженко; 26.5(7.6). 1886- 13.9.1919)-
історик мистецтва, шевченкознавець. Н. ус.Вільшанка-Бершадська (тепер Крижопільський р-н Вінницької 
обл.) у сім'ї священика. Закінчив Тульчинську духовну школу, Кам'янець-Подільську духовну семінарію та 
Кам'янець-Подільську художньо-промислову школу, де навчався у В.Розвадовського. Виїхавши до 
Петербурга, закінчив Археологічний ін-т (1911) та історико-філологічний фак-тет ун-ту (1912). Був членом, а 
в 1908-09 - членом правління гуртка українознавства при ун-ті, де виступав з мистецтвознавчими 
рефератами, які згодом оформляв у вигляді наукових розвідок. З 1911 -дійсний член Російського 
Археологічного товариства. У 1913 залишений при ун-ті як професорський стипендіат. У 1914-15 читав 
лекції для студентів у клубі “Наша школа”, заснованому при українській громаді. Протягом усіх років 
перебування в Петербурзі енергійно збирав матеріали, що стосувалися української культури. Його виписки 
склали цінні тематичні збірки, що зберігаються в архіві Національного музею українського мистецтва. Був 
ініціатором розписування церкви в с.Білоусівці Гайсинського повіту, де служив на парафії його батько. У 
1914 відбув у 3-місячну подорож по Італії, перервану через воєнні події. Входив до правління Благодійного 
т-ва видання дешевих і корисних книжок. Став одним із фундаторів видавничого т-ва “Друкарь” (1916). У 
1917 був комісаром Городен-ківського повіту у Галичині від Тимчасового уряду. Виїхавши до Києва, взяв 
участь в організації Секретаріату освіти Центральної Ради, згодом - Міністерства народної освіти, де 
спочатку завідував художньо-промисловим відділом, потім - секцією охорони пам'яток старовини й 
мистецтва. Член Українського наукового товариства. Публікувався в “Записках” НТШ, ж-лах “Сяйво”, 
“Украинская жизнь”, “Искусство в Южной России”, “Наше минуле”, “Книгарь”. Автор розвідок про мистецьку 



спадщину Т.Шевченка: “К.Брюллов і Т.Шевченко” (1913), “Гравюри Т.Шевченка” (1914), “Т.Шевченко як 
ілюстратор” (1914); Г.Левицького, В.Тропініна -“Дещо з української творчості артиста-маляра Тропініна” 
(1914). Видав нариси з історії декоративного мистецтва України “Художественное убранство украинского 
дома” (1913,1914), “Буковина и ее прошлое” (1915), “Илюстрированная история Галичины” (1915), перший 
путівник по мистецьких пам'ятках Киева “Киев” (1917, перевид. 1994). Уже напередодні смерті закінчив курс 
історії українського мистецтва у 2-х томах (доля рукопису невідома). Ш. належить багато статей з історії 
українського і російського малярства, мистецтва українських стародруків, про писанки, архітектурні пам’ятки, 
археологічні розкопки тощо. Систематично рецензував поточну мистецтвознавчу літературу. Ввів у науковий 
обіг велику кількість цінних фактичних даних. 

С. Білокінь (Київ). 

ШИШМАНОВ ІВАН ДИМИТРОВ [22.6.(4.7.) 1862 - 22.6.1928] - болгарський літературознавець і 
фольклорист, громадський діяч. Н. у м.Свиштов (Болгарія). Закінчив педагогічне училище у Відні. Вищу 
освіту здобув у [енському, Женевському і Лейпцизькому ун-тах. У 1888 присвоєно наукову ступінь доктора 
філософії. Ш. - один із засновників Софійського ун-ту, професор ун-ту (з 1894). У 1903-07 - міністр освіти 
Болгарії. Завдяки його зусиллям і під його редакцією з 1889 почало виходити серійне наукове видання 
“Збірник народної творчості, науки і літератури”. Займався дослідженнями в галузі гуманітарних наук, 
зокрема фольклору, етнографії, історії літератури, психології. Значну увагу приділяв вивченню болгарського 
національного Відродження. Підготував численні праці, присвячені болгарським будителям -о.Паїсію 
Хилендарському, Н.Рильському, Н.Бозвелі, Ю.Венеліну, В.Апрілову, Г.Раковському, 1.Базову та ін. Ш. був 
дійсним членом Болгарської АН, член-кор. Сербської АН та Югославської АН і мистецтв, а також членом 
ряду наукових зарубіжних товариств. Активно займався громадською діяльністю - обирався головою Спілки 
болгарських учених, письменників і художників, головою Спілки болгарських читалень; очолював 
болгарський пен-клуб. Зі студентських років Ш. був тісно пов'язаний з українським середовищем. Був добре 
знайомий з М.Драгомановим, одружився на його дочці Лідії. Підтримував тісні контакти з українськими 
культурними і громадськими діячами - І.Франком, М.Павликом, Лесею Українкою, В.Гнатюком, 
К.Студинським. У наукових працях Ш. неодноразово торкався української проблематики, передусім 
українсько-болгарських відносин. У 1914 опублікував болгарською мовою працю “Т.Шевченко - його 
творчість і його вплив на болгарських письменників перед визволенням” (в перекладі укр. мовою “Роля 
України в болгарськім відродженні”, 1916). У 1907 обраний почесним професором Харківського ун-ту, з 1914- 
дійсний член НТШ у Львові. Після підписання Берестейського миру 1918 очолив болгарську дипломатичну 
місію у Києві. 7.5.1918 Ш. вручив вірчі грамоти гетьманові України П.Скоропадському. Після захоплення 
Києва більшовиками у березні 1919 повернувся до Софії. Підтримував тісні контакти з українськими 
політиками і вченими, що опинилися в еміграції. У 1926 обраний головою Українсько-болгарського 
товариства, яке очолював до кінця свого життя. Помер в Осло, похований у Софії. 

В.Чорній (Львів). 

ШКОЛА СІЧОВА - система навчальних закладів, відкритих і утримуваних на кошти Війська Запорозького 
Низового. Перша початкова Ш.с. була відкрита в 1576 (в межах сучасн. м.Новомосковська 
Дніпропетровської обл.). З 1602 існувала як монастирська при Самарському монастирі. Напередодні 
зруйнування Січі на землях Війська Запорозького існувало близько 44 початкових шкіл. У 1659 на 
Чортомлицькій Січі було відкрито середню школу. Вона мала назву Січова центральна. У ній навчалося 50 
малолітніх і близько ЗО учнів старшого віку (молодиків). Подібні школи існували майже в усіх козацьких 
паланках. У 1754 на Січі була відкрита вища спеціальна школа. У ній готували полкову старшину, тлумачів, 
військових канцеляристів для паланок. Заслуженою славою користувалась відкрита на Січі школа 
“вокальної музики та церковного співу”. У ній навчалося бл. 30 учнів. Запорозькі козацькі школи носили чітко 
виражений національний характер. Навчання у них велося українською мовою. Вихованці вчилися читати, 
писати, рахувати, вивчали Закон Божий, відвідували заняття з музики і співу, оволодівали доступними для 
їхнього віку військово-фізичними вправами. 

О.Кривоший (Запоріжжя). 

ШКУРУПІЙ ГЕО (Георгій) ДАНИЛОВИЧ (20.4.1903 - 8.12.1937) - український поет і прозаїк. Н. у Бендерах 
(тепер Молдова) у сім'ї залізничника. Дитинство минуло на Поділлі, де його мати працювала вчителькою. У 
1920 закінчив 2-гу Київську класичну гімназію. У 1920-21 вчився на медичному ф-ті Київського ун-ту, згодом 
деякий час студіював у Київському ін-ті зовнішніх відносин. Служив на залізниці, був редактором і 
сценаристом Київської кінофабрики. Літературний дебют Ш. відбувся в 1920 у літературно-мистецькому 
альманасі “Гроно”. Ранні поетичні збірки позначені впливом футуризму. У них Ш. маніфестував 
революційний розрив з усіма українськими літературними традиціями, фетишував техніку. У 1920 роках 
з'являються збірки поезій - “Психотези. Вітрина третя” (1922), “Барабани. Вітрина друга” (1923), “Жарини 
слів” (1925), поеми “Море” (1927), збірка “Для друзів-поетів - сучасників вічності” (1929). Звертаючись до 
суспільно-політичних мотивів доби, оперував абстрактними соціологічними образами, романтичними 
метафорами, вводив у текст прозаїзми тощо. Належав до “Аспанфуту”. У “Комункульті” (1927) спільно з М. 
Семенком пропагував пан-футуристичні погляди. Активно друкувався у періодиці (“Вир революції”, “Шляхи 
мистецтва”, “Глобус”, “Гроно”, “Семафор у майбутнє”, “Життя і революція”, “Червоний шлях”, “Літературна 
газета”, “Більшовик” та ін.). З 1925 виступав як прозаїк. Автор збірки гостросюжетних оповідань 



“Переможець дракона” (1925), “Пригоди машиніста Хорна” (1925), а також прорадянськотенденційних новел 
“Штаб смерті” (1926), “Січневе повстання” (1928), “Зруйнований полон”, “Страшна мить” (1930); збірки 
“Монгольські оповідання” (1930); романів “Двері вдень” (1929), “Жанна-Батальйонерка” (1930); повісті “Міс 
Андрієна” (1934). З 1930 Ш. очолював київську філію “Нової генерації”, став редактором “Авангарду-
альманаху пролетарських митців “НГ”. У 1930 їздив по селах з бригадами колективізаторів. Свої враження 
від побаченого описав у поемі “Зима” (1934), в якій висловив своє неприйняття колективізації, засудив 
репресивні заходи щодо українського селянства, що згодом призвели до масового голодомору. У грудні 
1934 заарештований за безпідставним звинуваченням у приналежності до київської групи української 
націоналістично-терористичної контрреволюційної організації ОУН. Висунуті звинувачення Ш. заперечував. 
27,4.1935 на засіданні військового трибуналу Ш. засуджено на десять років ув'язнення у виправно-трудових 
таборах з конфіскацією майна. В ув'язненні перебував на Соловецьких островах. 25.11.1937 “особлива 
трійка” УНКВС по Ленінградському округу засудила Ш. до найвищої міри покарання-розстрілу. 8.12.1937 
розстріляний. У 1957 реабілітований. 

І. Роздольська (Львів). 

ШЛЕМКЕВИЧ МИКОЛА (1894-1966) - український публіцист, громадський і політичний діяч. Н. у с.Пилявій 
Бучацького повіту в Галичині. Навчався у Віденському ун-ті. У 1915 вивезений російською окупаційною 
владою в Сибір. Під час української революції повернувся в Україну. У 1918-19 проживав у Києві, був 
секретарем редакції “Робітничої газети”. Після захоплення більшовиками Києва переїхав на 
Звенигородщину, де вчителював у сільських школах. У 1919 повернувся у Галичину, згодом продовжив 
навчання у Віденському ун-ті. У 1926 здобув звання доктора філософії. У 1928-29 навчався у Сорбонні. 
Після повернення у Галичину зблизився з Фронтом національної єдності: був членом проводу ФНЄ й 
ідеологом “творчого націоналізму”. З цих позицій критично виступив проти ідеології і тактики Організації 
українських націоналістів. Редагував двотижневик (з 1936-квартальник) “Перемога”. Після приходу 
радянських військ у Західну Україну навесні 1940 нелегально перебрався у німецьку зону окупації. У 1941-44 
-головний редактор львівського відділу Українського видавництва. З 1945 - в еміграції: спочатку в Австрії і 
Німеччині, а з кін. 1940-х рр. - у США. Організатор українських політичних структур в еміграції - Українського 
національно-демократичного союзу (УНДС), Союзу українських національних демократів та Української 
національної ради. Засновник і редактор (1953-66) журналу “Листи до приятелів”, який став органом 
ліберально-демократичної думки серед української еміграції. Відомий як автор книжок “Загублена українська 
людина” (1954), “Галичанство” (1958) і “Вершки життя і творчості” (1958). 

Д. Кушплір (Львів). 

“ШЛЯХ З ВАРЯГІВ У ГРЕКИ” (“Грецький шлях”) - назва основного водного торгового шляху Київської Русі, 
що зв'язував північні райони країни з південними руськими землями і Скандинавські країни з Візантійською 
імперією. Опис шляху є в “Повісті временних літ” і у творі візантійського імператора Константина VII 
Багрянородного “De administrando imperio” (“Про управління імперією”; складений у 943-953). Виник у кін. 9-
на поч. 10 ст. Починався в околицях сучасн. Стокгольма, проходив Балтійським морем, Фінською затокою, 
по Неві, Ладозькому та Ільменському озерах, далі - по Ловаті і Зх.Двіні та їхніх притоках до Дніпра, потім по 
Дніпру в Чорне море, далі повз о-в св.Євферія (Березань), вздовж західного чорноморського узбережжя до 
Константинополя. На цьому шляху стояли міста Новгород, Смоленськ, Любич, Родня, Кічкас, Олешшя. 
Руські купці, які долали шлях із Києва до Константинополя за 30-40 днів, возили у Візантію хліб, ремісничі 
вироби, срібло в монетах, рабів, хутро, мед, віск, а також товари із Скандинавії і Прибалтики (зброю, янтар). 
Із півдня по Дніпру везли вина, прянощі, фрукти, дорогі тканини, ювелірні вироби, скляний посуд. Мав 
велике значення для розвитку і внутрішньої торгівлі, сприяв налагодженню різноманітних зв'язків окремих 
східнослов'янських племен та прискоренню їх державного об'єднання навколо Києва. Найбільше значення 
мав у 10 - першій третині 11 ст. Був зв'язаний з іншими водними шляхами Київської Русі - Прип'ятсько-
Бузьким, який вів до Європи, і Волзьким, який виводив в Арабський халіфат. У 11-12 ст. внаслідок хрестових 
походів, які встановили зв'язки зі Сходом через Середземне море, цей шлях втратив своє значення. 

О.Кривоший (Запоріжжя). 

“ШЛЯХИ” - назва українських журналів. 1) Студентський журнал, орган Українського студентського союзу. 
Виходив у Львові з квітня 1913 до березня 1914 спочатку як двотижневик, з 1914 - як щомісячник. У виданні 
та редагуванні журналу брали участь Р.Заклинський, О.Когут, Ю.Охримович. Вийшло 13 номерів. Журнал 
стояв на позапартійних позиціях, відстоював ідею незалежності України, багато місця відводив висвітленню 
життя українського студентства в Австро-Угорщині, його просвітньої діяльності та матеріального становища, 
сприяв політичному вихованню молоді. З виданням співпрацювали М.Грушевський, С.Дністрянський, 
Д.Донцов, М.Павлик. Журнал став “першим професійним студентським органом”. Припинив існування через 
фінансові труднощі. 2) Літературно-науковий і суспільно-політичний двотижневик, з 1917- щомісячник, орган 
Легіону українських січових стрільців (УСС). Виходив зшитками з грудня 1915 до 1918 за фінансової 
підтримки Пресової квартири УСС. Редактор - Ф.Федорців. Журнал містив багато поезій, повістей, 
публіцистики на стрілецьку тематику, популярні стрілецькі пісні, нариси про бойовий шлях УСС. У виданні 
співпрацювали С. Белей, Д.Вітовський, М.Голубець, Д.Донцов, Р.Купчинський, О.Назарук. 

В.Благий (Львів). 



ШЛЬОЦЕР АВГУСТ ЛЮДВІГ (5.7.1735 -9.9.1809)-німецький історик, публіцист і статистик. Н. у м.Гагштадт. 
Навчався у Віттенберзькому і Геттінгенському ун-тах. У 1761 на запрошення Г.Міллера приїхав до Росії. У 
1761-67 працював у Петербурзькій АН, ад'юнкт (1762). Почесний член Петербурзької АН (1765) та 
Товариства історії і старожитностей російських (1804). Ш. -один із авторів “норманської теорії”. Вів наукову 
полеміку з М.Ломоносовим, сприяв публікації “Історії Російської” В.Татищева. Повернувшись у Німеччину, Ш. 
обіймав посаду професора Геттінгенського ун-ту, викладав історію та статистику. Ш. - автор робіт з 
давньоруської граматики, історії, палеографії. Основна праця - “Нестор. Руські літописи давньослов'янською 
мовою, звірені, перекладені та пояснені А.Л.Шльоцером” (т.1-5, Геттінген, 1802-09; рос. видання СПб., 1808). 
В останні роки діяльності визнав і доводив автентичність “Слова о полку Ігоревім”. Праці Ш. мали великий 
науковий резонанс у російській та українській історіографії другої пол. 18-20 ст. 

О. Мазур (Львів). 

ШМІГЕЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ (Шмигельський Андрух; 1866 - 1920) - український громадсько-політичний діяч у 
Галичині, селянин. Н. у с.Залужжі Збаразького повіту (тепер Тернопільська обл.). Належав до Русько-
української радикальної партії. Ш. став співзасновником (1899) і провідними діячем Української соціал-
демократичної партії. Один з організаторів селянських страйків у 1902 в Збаразькому повіті. У вересні 1907 
обраний як кандидат від УСДП до Галицького сойму, став першим соціал-демократом у соймі. Співробітник 
галицьких періодичних видань - “Народ”, “Земля і воля”. У 1918-19 - депутат Української Національної Ради 
ЗУНР-ЗОУНР 1918-19 від повіту Збараж. Входив до Виділу УНРади, заступник Президента, член 
адміністраційної та земельної комісій. У складі делегації УНРади 22.1.1919 брав участь в урочистому 
проголошенні Акта Злуки ЗУНР і У HP в Києві та в роботі Трудового конгресу України. Помер у Проскурові 
(тепер Хмельницький). 

О.Павлишин (Львів). 

ШНАЙДЕР АНТОН (псевд. - Сарторіус; 12.6.1825-25.2.1880)-галицький краєзнавець. Н. ус.Вільшаниці 
(тепер с.Велика Вільшаниця Золочівського р-ну Львівської обл.) у сім'ї німецького колоніста. Збирав 
матеріали до археологічної карти та до історії міст і сіл Галичини. Історичні документи, що їх зібрав 1 
згрупував в алфавітному порядку (за темами і назвами місцевостей), зберігаються у відділі рукописів 
Львівської бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України та в державному архіві Кракова і Краківського 
воєводства Польщі (фонд “Теки Шнайдера”). Опублікував “Енциклопедію краєзнавства Галичини” (т.1-2, 
літери А-Б, 1868-74), де вміщено нариси про населені пункти Галичини, окремі вулиці j будинки Львова, 
етнографічні матеріали. Склав перший путівник з описом історичних пам'яток Львова (1871, 1875). 

Я.Ісаєвич (Львів). 

ШНУРОВОЇ (Мотузяної) КЕРАМІКИ КУЛЬТУРА (культура бойових сокир) - велика етнокультурна спільність 
пам'яток, створених племенами, які жили в Східній, Центральній і частково Північній Європі у кін. Ill - першій 
пол. II тис. до н.е. Виділяють близько двох десятків локально-хронологічних груп або культур, напр., 
саксонсько-тюрінзька в Німеччині, чесько-моравська в Чехії, злотська, межановіцька на території Польщі, 
човнико-подібних сокир і поодиноких поховань у Прибалтиці й суміжних районах та ін. На території України 
існувало кілька культур: підкарпатська (басейн верхньої і середньої течії Дністра і частково Сяну), 
городоцько-здовбицька (від сіл Городок та Здовбиця Рівненської обл. у Західній Волині), стрижівська (від 
поселення Стрижів-Стжижув у Західному Побужжі, а також Люблінщині); середньодніпровська (у середній і 
верхній течії Дніпра і Подесенні). Вони представлені численними поселеннями, ґрунтовими і курганними 
захороненнями, майстернями крем'яних знарядь і кам'яних сокир. У різних районах основою господарства 
було скотарство, в деяких місцях, напр., у Західному Побужжі, важливу роль відігравало землеробство. Були 
поширені полювання та збиральництво. У Західній Волині існували майстерні з виробництва кам'яних сокир, 
серпів, наконечників списів, які йшли на обмін із сусідніми племенами Центральної і Південно-Східної 
Європи. У племен Ш.к.к. існували розвинені патріархально-родові відносини, зароджувалась майнова 
нерівність між сім'ями, з'являлись дорогі привізні бронзові та срібні прикраси. В духовній культурі поширені 
різні традиційні релігійні вірування: культ чоловічих предків роду, культ зброї, різні форми прикладного 
мистецтва, зокрема шнуровий орнамент на глиняному посуді. Складним е питання походження, історичної 
долі та етнічної приналежності носіїв Ш.к.к. Існують різні, протилежні за змістом концепції, зокрема про 
початок їхнього формування в степах Східної Європи або в підгірських районах Німеччини. Населення Ш.к.к. 
не було однорідним за походженням. Основу його в Східній Європі склали племена ямної, 
середньодніпровської культур, певною мірою традиції трипільської культури, в Центральній Європі - культур 
лійчастого посуду, кулястих амфор. Деяка спільність в матеріальній і духовній культурі різних груп 
населення Ш.к.к. пояснюється занепадом землеробства, розвитком скотарства у зв'язку з погіршенням 
кліматичних умов і впливами зі степового Півдня Східної Європи. 

М.Пвлищишин (Львів). 

ШОВКУНЕНКО ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ (9.(21).3.1884- 12.3.1974)-відомий український художник, дійсний 
член AM СРСР (1947), Академії архітектури (1950-56). Н. у Херсоні. У 1901-08 навчався в Одеському 
художньому училищі К.Костанді та Г.Ладиженського, 1909-17 -в Петербурзькій AM у В.Савинського. У 1916-
19 брав участь у виставках Товариства південно-російських художників. У 1926-35 викладав в Одеському 
художньому інституті, з 1936 - професор Київського художнього інституту, де працював до 1965. Ш. 



прекрасно володів технікою живопису маслом, проте віддавав перевагу акварелі. Написав портрети 
Г.Арбінської (1924), П.Тичини (1940), І.Ле, В.Заболотного (обидва - 1942), М.Рильського (1944-45), 
А.Богомольця (1945), С.Ковпака (1945), М.Литвиненко-Вольгемут(1947)та ін. Один із творців індустріального 
пейзажу - цикли акварелей “Одеський суднобудівний завод” (1929-30), “Дніпробуд” (1930-32), “Луганський 
паровозобудівний завод” (1936); краєвидів України (“Повінь. Конча-Заспа”, 1954; “Дуби”, 1953), Молдови, 
Башкирії, Кабардино-Балкарії. 

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ (справж. прізв., ім'я та по батькові - Рабинович Шолом Нохумович; 18.2.(2.3.)1859-
13.5.1916)-видатний єврейський письменник. Н, у м.Переяславі (тепер Переяслав-Хмельницький Київської 
обл.) у родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули у невеличкому містечку Воронкові Полтавської губ. 
Навчався в хедері - єврейській початковій релігійній школі, де вивчав лише Талмуд. Згодом під впливом 
новоєврейської просвітницької літератури займався і загальною освітою, навчався у повітовій школі. З 1876 
працював домашнім вчителем у єврейського магната Елімелеха Лоєва. У 1880-82 Ш. працював громадським 
рабином у Лубнах. У 1887-90, 1893-1905 жив у Києві, де займався торговельними справами. Після 
єврейських погромів у жовтні 1905 в Києві переїхав до Львова. Ш. багато подорожував. Він відвідав Женеву, 
Лондон, Варшаву, Вільно, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. В 1907-14 жив в 
Італії та Швейцарії. У 1915 переїхав до Нью-Йорка, де і помер. Літературна діяльність Ш. розпочалася 
наприкін. 1870 років, коли у періодичних виданнях було опубліковано кілька кореспонденцій і статей 
староєврейською мовою - івритом. Перші художні твори -повість “Два камені” та оповідання “Вибори” 
(обидва-1 883). Тоді ж уперше підписався псевдонімом Шолом-Алейхем (єврейське вітання - “Мир Вам”). 
Поява Ш. знаменувала нову сторінку в розвитку новітньої єврейської прози. Головні герої Ш. - бідні 
“маленькі люди”, які, незважаючи на важке, злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором 
оцінюють своє становище, вірять у справедливість та мудрість Творця. У памфлеті “Суд над Шомером...” 
(1888) виступив проти засилля бульварної літератури. Започаткував книжкову серію “Єврейську народну 
бібліотеку”. Першими книжечками серії стали романи Ш. “Стемпеню” (1888) та “Йоселі-Соловей” (1890). 
Перший твір присвячений фундатору нової єврейської прози Менделе Мойхер-Сфоріму, якого Ш. називає 
“дідусем Менделе”, а себе “онуком”. Творчий зв'язок “дідуся” та “онука” простежується у життєписі 
єврейської громади, у майстерному володінні сатирою, у захисті прав принижених людей. У циклі “Менахем-
Мендл” (1892-1909) Ш. карикатурно показав інший світ - світ наживи, спекуляцій, шахрайства. У 1894 Ш. 
видав першу повість із широко відомого циклу “Тев'є-молочник” (1894-1914). Цей “сільський єврей” з грубою 
зовнішністю та ніжною душею стає одним із улюблених типів письменника. Герої дитячих оповідань Ш., 
незважаючи на безрадісні умови життя, все ж посміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті 
“Хлопчик Мотл” (1907-16), зб. “Оповідання для дітей” (1886-1916), “Пісня пісень” (1909-11). Останнім твором 
своєрідного триптиха (перші два - “Стемпеню” та “Йоселі-Соловей”) з життя єврейської художньої 
інтелігенції став роман “Мандрівні зорі” (1909-11). Творчість Ш. забарвлена українським колоритом. У творах 
подано описи української природи, використано українську лексику, фольклор. Ш. написав десять романів, 
двадцять п'єс, сотні повістей та оповідань, багато статей. Твори письменника перекладені на десятки мов 
світу. Перше зібрання творів Ш. у чотирьох томах вийшло в світ у 1903.3 нагоди 25-річного ювілею його 
літературної діяльності ювілейний комітет викупив права на видання його творів у приватних видавців і 
передав їх автору. У 1971-74 вийшло шість томів Ш. у вид-ві “Художественная литература”. Автор 
передмови - М.Бажан. 

Ю.Бураков (Львів). 

ШОС (Szos, від нім. Shcoss) - прямий податок, що платили міщани у Речі Посполитій, в т.ч. на українських 
землях, які входили до її складу у 15-18 ст. Спочатку стягувався міською владою на надзвичайні потреби 
міста, але бл. 1400 з'являється т.зв. шосовий збір, що йшов до королівської казни. Початкове носив 
характер добровільного внеску з боку міської громади на побажання короля, однак вже на початку 15 ст. Ш. 
перетворився у податок, що сплачувала не громада загалом, а кожний міщанин зокрема. З 1456 
встановлення Ш. залежало від сеймиків чи сейму. Об'єктом оподаткування було нерухоме майно (земля, 
будинки, товари, гроші тощо). 

М.Капраль (Львів). 

ШОСТАК - назва польської срібної монети вартістю 6 грошів. Запроваджена в обіг польським королем 
Сигізмундом І Старим у 1528. Мала масу 12,4 г (4,63 г чистого срібла). З 1547 карбували литовські Ш. (маса 
13,9 г, з них -5,1 г чистого срібла). Після уніфікації грошових систем Польщі й Литви внаслідок грошової 
реформи Стефана Баторія Ш. за єдиною для Речі Посполитої монетною стопою було випущено у 1580. 
Масове карбування монет цього номіналу відбувалося за Сигізмунда III Августа. Ш. був поширеною монетою 
на українському ринку в кін. 16-18 ст. 

Р.Шуст (Львів). 

ШЛЕТ ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ (7.4.1879 -23.3.1940) - філософ. За походженням поляк. Н. у Києві. Після 
закінчення гімназії (1898) навчався на фізико-математичному ф-ті Київського ун-ту. За поширення соціал-
демократичної літератури був виключений з ун-ту. У 1901 продовжив навчання на історико-філософському 
ф-ті. Після закінчення студій у 1907 переїхав до Москви. Викладав у Народному ун-ті Шанявського, на 
Вищих жіночих курсах. У 1912-13 працював у Німеччині, Англії, Франції. У 1916 захистив дисертацію “Історія 
як проблема логіки”. З 1918- професор Московського ун-ту, у 1923-29 - віце-президент Російської академії 



художніх наук. Був організатором Інституту психології, Інституту наукової філософії, Кабінету етичної 
психології. Займався літературною, філософською, перекладацькою діяльністю, вільно володів 17 мовами. 
Ш. залишив значний науковий доробок. Зокрема, “Нарис з розвитку російської філософії” (1922), “Вступ до 
етичної психології” (1927); “Естетичні фрагменти” (1923) та ін. Через обвинувачення у створенні “цитаделі 
ідеалізму” в академії з 1927 не міг брати участі у науковій і громадській діяльності. У 1935 заарештований, 
звинувачений у зв'язках з нацистами. У 1937 засуджений на 10 років заслання без права листування у 
Томськ. Реабілітований у 1956. Свою теорію Ш. будував на грунті ідей феноменології Е.Гессерля, вважаючи 
позитивним його зацікавлення питаннями логіки і філософії математики та намагання створити нову 
філософію як систему наукових знань. Наголошував принципи реалізму. Ш. першим із феноменологів 
звернувся до проблеми історії. Протягом історії емпіричні думки набирають рис абстракції, укладаючи зміст 
філософських знань, тому аналіз свідомості потребує історичного дослідження “смислової” діяльності 
людини в мистецтві, науці, релігії тощо. Цікаві інтерпретації Ш., в яких репрезентоване вчення В.Гумбольдта 
про мову і де Ш. намагався звільнити його концепцію від псхологізмів. Як естет, Ш. випередив свою епоху і 
сформулював основні критерії демаркації предметів лінгвістики, поетики, мистецтвознавства. Ш. показав 
згубність для розвитку філософії будь-якої регламентації з боку державних структур. 

С.Вільчинська (Львів). 

ШРАГ ІЛЛЯ ЛЮДВИГОВИЧ (23.8.1847 -11.4.1919) - громадський і політичний діяч, адвокат. Батько 
М.Шрага. Н. у м.Седневі Чернігівської губ. у родині лікаря, німця за походженням, що одружився з українкою 
з роду Колодкевичів. Початкову освіту одержав у родині поміщиків Лизогубів. У 1865 переїхав до 
Петербурга, де навчався на медичному, згодом - юридичному ф-ті ун-ту . У 1869 за участь у студентських 
заворушеннях його було виключено з університету і вислано на батьківщину під нагляд поліції. Під впливом 
О.Кониського і В.Антоновича приєднався до українського національного руху. Після захисту кандидатської 
дисертації у Київському унті працював присяжним повіреним на Чернігівщині. Обирався на різні посади у 
міській думі, Чернігівській земській управі. З 1897 належав до Загальної української безпартійної 
демократичної організації, очолював її чернігівську громаду. У лютому 1905 Ш. входив до складу делегації, 
яка представила голові кабінету міністрів Росії С.Вітте доповідну записку про скасування обмежень 
українського слова. У 1905-06 - заступник голови Союзу автономістів. У 1906 обраний депутатом І 
Державної Думи від Чернігівщини. Очолював Українську парламентську громаду, яка у Державній Думі 
домагалася національної автономії України, був одним з авторів проекту засад автономії, винесеного на 
розгляд Думи. Співпрацював у часописах “Украинский вестник” (видання української фракції), “Записках 
НТШ”, “ЛНВ”, “Раді”. За підписання “Виборзької відозви” засуджений до 3-х місяців тюремного ув'язнення і 
позбавлений адвокатської практики. Повернувшись до Чернігова, став одним із засновників чернігівського 
товариства “Просвіта”, друкувався в “Земском сборнике” (Чернігів), “Юридическом вестнике” (Київ) та ін. 
часописах. Обраний мировим суддею, головою Чернігівського суду. Належав до Української радикально-
демократичної партії. У 1908 Ш. разом з Є.Чикаленком брав активну участь у створенні Товариства 
українських поступовців (ТУП), був заступником голови організації. У 1917 обраний до виконкому 
Чернігівської губернської ради об'єднаних громадських організацій. У квітні 1917 на Всеукраїнському 
національному конгресі обраний членом Української Центральної Ради, входив до складу комісії УЦР з 
розробки проекту статуту автономії України. З 9.3.1918 Ш. - почесний мировий суддя Чернігівського судового 
мирового округу. З червня 1917-член Української партії соціалістів-федералістів. За часів Української 
Держави йому була запропонована посада прем'єр-міністра, кандидатуру узгодили представники 
українських партій з гетьманом П.Скоропадським, однак через стан здоров'я не зміг обійняти цю посаду. 
Помер у Чернігові, де знаходився під домашнім арештом більшовиків. 

Т.Осташко (Київ). 

ШРАГ МИКОЛА ІЛЛІЧ (4.5.1894-1.2.1970)-громадський і політичний діяч, історик права, економіст. Син 
І.Шрага. Закінчив юридичний ф-тет Московського ун-ту. Був одним із провідних діячів української громади в 
Москві. У квітні 1917- один з ініціаторів створення Української партії соціалістів-революціонерів, з липня 1917 
- член ЦК партії, очолював редакційну колегію партійного часопису УПСР “Боротьба”. У квітні 1917 на 
Всеукраїнському національному конгресі обраний членом Української Центральної Ради від Москви, з липня 
1917- членом Малої Ради. З 28.6.1917 до 29.4.1918-товариш голови УЦР. Під час відсутності 
М.Грушевського головував на загальних зборах УЦР, засіданнях Малої Ради. Член української делегації на 
З'їзді народів Росії у Києві, співголова з'їзду. Учасник Демократичної наради у Петрограді. Підпис Ш. стоїть 
під багатьма законами УЦР, зокрема про випуск державних кредитних білетів УНР, про порядок видання 
законів, утворення Генерального суду тощо. У травні 1918 після розколу УПСР належав до т. зв. 
центристської течії, яка відстоювала державну незалежність України. Після гетьманського перевороту був 
членом Українського національного союзу. У період Директорії УНР - радник дипломатичної місії УНР у 
Будапешті. У 1920-24 жив у еміграції, тісно співпрацював з М.Грушевським, П.Христю-ком, М.Чечелем, був 
одним з організаторів і діяльних членів “закордонної делегації” УПСР у Відні, співредактором газети 
“Борітеся-поборете”. Брав участь у створенні Українського соціологічного інституту у Відні. У вересні 1921 
разом з М.Чечелем вів у Харкові переговори з головою Раднаркому УСРР Х.Раковським про повернення в 
Україну частини політичних діячів УПСР, науковців і легалізації партії українських есерів. У 1924 повернувся 
в Україну. Економіст у наркоматі зовнішньої торгівлі УСРР У 1928-31 працював у Товаристві працівників 
науки і техніки для сприяння соціалістичному будівництву. У 1931 засуджений у сфабрикованій НКВС справі 



“Українського національного центру” до 6 років таборів. За деякими свідченнями -амністований під час 
Другої світової війни. З 1952 викладав у Харківському інституті народного господарства, з 1966 - професор 
на кафедрі економіки Львівського політехнічного ін-ту. Помер у Львові. Автор наукових досліджень з історії 
права, економіки: “Держава і соціалістичне суспільство” (1923), “Зовнішня торгівля УСРР та її ближчі 
перспективи” (1924) та ін. 

Т.Осташко (Київ). 

ШРАМЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (8.5.1878 - р. см. невід.) - український військовий діяч, віце-
адмірал. У 1897 закінчив Морський корпус. Служив на Далекому Сході, брав участь у китайській кампанії 
1900-ОЇ, російсько-японській війні 1904-05.31906 служив у Головному морському штабі, з 1911 - 

штаб-офіцер для доручень морського міністра, з 1912- виконуючий обов'язки генерала для доручень 
морського міністра, капітан 2-го рангу. У роки Першої світової війни 1914-18 - капітан 1-го рангу 
Чорноморського флоту. З 1918 перебував на службі в Українському Військово-Морському Флоті. У березні 
1918-начальник відділу перевезень Чорноморського флоту. У період Гетьманату працював у морському 
міністерстві, був головою ліквідаційної комісії у справах транспортної флотилії. З 1919- заступник морського 
міністра УНР, начальник організаційного відділу Українського морського генштабу. 

М.Литвин, К.Науменко (Львів). 

ШРАМЕНКО МИКОЛА (1891-1974) - український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР. У 1919-
20 - заступник командира Київської дивізії. Учасник Зимових походів Армії УНР 1919-20 і 1921. В еміграції 
жив у Польщі, пізніше-Німеччині. Входив до складу Української Національної Ради, був її секретарем. 
Обіймав посаду міністра військових справ екзильного уряду УНР. 

ШРАМЕНКО СВЯТОСЛАВ (3.5.1893 -24.6.1958) - український військовий діяч, контр-адмірал. Н. у Баку. 
Напередодні Першої світової війни закінчив Морський корпус. У роки Першої світової війни 1914-18 служив 
на Балтійському флоті. Після Лютневої революції 1917 включився у громадсько-політичну діяльність. Став 
співзасновником Українського військово-морського революційного штабу на Балтиці. Готував перехід на 
Чорне море бойових кораблів із зукраїнізованими екіпажами, зокрема крейсера “Светлана”, есмінців 
“Україна” і “Гайдамака”. На поч. 1918 прибув до Києва. 27.3.1918 увійшов до складу міністерства морських 
справ, начальник гардемаринської школи. У квітні-червні 1919- міністр морських справ УНР, згодом віце-
міністр, начальник оргвідділу Морського Головного штабу. Після інтернування української армії у Польщі 
перебував у таборах. Згодом оселився в Ченстохові, де очолював українську громаду. З 1945 мешкав у 
Ерфурті (Німеччина), з 1950 - у США. Автор понад 200 праць з історії українських визвольних змагань 1917-
21, Українського Військово-Морського Флоту. Помер у Філадельфії. 

М.Литвин, К.Науменко (Львів). 

ШТЕЙНГЕЛЬ (Штайнгель) ФЕДІР (Теодор) РУДОЛЬФОВИЧ (1870-1946)-український громадсько-
політичний і культурний діяч, дипломат. Н. у с. Городок Ровенського повіту. Походив з дворянського роду, 
барон. Навчався на природничому ф-ті Київського ун-ту. У 1902 заснував у своєму маєтку археологічно-
етнографічний музей Волині, відкрив школу та лікарню, а також організував селянський кооператив. 
Займався археологією, досліджував могильники періоду Київської Русі у с. Студниці. У 1906 був обраний 
депутатом І Державної Думи від Києва і входив до складу української парламентської фракції. Після 
заснування в 1907 у Києві УНТ Ш. був обраний заступником голови товариства. З 1908 належав до 
Товариства українських поступовців, входив до складу його Ради. Ш. був членом загальноросійської партії 
кадетів. Під час Першої світової війни (з літа 1915) Ш. очолював комітет Всеросійського союзу міст 
Південно-Західного фронту, який надавав допомогу пораненим військовикам і біженцям із Галичини та 
Буковини, сприяв діяльності українських початкових шкіл і гімназій, організовував притулки для дітей, що 
втратили батьків, видавав українською мовою брошури практичного змісту та ін. У березні 1917 був обраний 
головою виконавчого комітету Київської міської думи, який фактично був найвищим органом влади у місті. У 
квітні 1917 брав участь у роботі Всеукраїнського національного конгресу, входив до складу президії. З 1917-
член Української парти соціалістів-федералістів. У період Гетьманату був призначений послом Української 
Держави в Німеччині. У міжвоєнний період жив у Західній Україні. Після встановлення на західноукраїнських 
землях радянської влади виїхав до Німеччини. Помер у Дрездені. 

ШТЕРНБЕРГ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ (12.2.1818- 8.9.1845) - український живописець-пейзажист і жанрист. Н. у 
Петербурзі. У 1835-38 навчався у Петербурзькій AM у проф. М.Воробйова. Щороку влітку протягом 1836-38 
працював в Україні. У 1838 познайомився з Т.Шевченком, став одним з найближчих його друзів. У 
Петербурзі Ш., живучи разом з Т.Шевченком на одній квартирі, виконав кілька портретів поета. Створив 
фронтиспіс до першого видання “Кобзаря” -офорт “Кобзар з поводирем” (1840). Т.Шевченко присвятив Ш. 
поему “Іван Підкова” та перед його від'їздом до Італії подарував “Кобзар”, на якому написав вірш “На 
незабудь Штернбергові” (1840). У 1839-40 брав участь в експедиції В.Перовського в Оренбурзькому краї. 
Незабаром виїхав як пенсіонер в Італію. Серед творів Ш. - “Пастушок” (1836-38), “Переправа через Дніпро 
під Києвом” (1837), “Садиба Г.С.Тарновського в Качанівці” (1837), “Малоросійський шинок” (1837), “Вид на 
Поділ у Києві” (1837), “Свячення пасок на Україні” (1838) та ін. Помер у Римі. Твори Ш. знаходяться у 
Київському музеї українського мистецтва, музеї Т.Шевченка у Києві, музеях Петербурга та Москви. 



ШТІБЕР ЗДІСЛАВ (7.6.1903 - 12.10.1980) -польський мовознавець і філолог, славіст. Н. у Щакові біля 
Кракова. Закінчив слов'янське відділення Краківського (Ягеллонського) ун-ту. Учень відомих польських 
філологів Я.Лося, Я.Розвадовського і К.НІтша. Після захисту докторської дисертації (1929) і габілітації (1934) 
працював викладачем Краківського ун-ту. У 1937-45 професор Львівського ун-ту. Після війни переїхав у 
Лодзь, а з 1952 жив і працював у Варшаві. Дійсний член Польської академії (1945) і Польської академії наук. 
У 1956-73 очолював Інститут слов'янознавства ПАН. Автор численних праць з діалектології і структури 
польської, словацької, української, чеської, лужицької, російської, сербо-хорватської мов, а також 
досліджень у галузі порівняльного слов'янського мовознавства. У своїх студіях поєднував фонологічно-
структурний підхід з філологічними і лінгвогеографічними зацікавленнями. Як досвідчений діалектолог, 
надавав особливого значення взаємовпливу і взаємопроникненню слов'янських мов, особливо на 
пограниччі. Головні праці - “Стосунки споріднених лужицьких мов” (1934), “Генеза ляських говірок” (1934), 
“Способи утворення слов'янських перехідних говірок” (1938), “Фонологічний розвиток польської мови” (1952), 
“Історична фонологія слов'янських мов” (1973), “Нарис порівняльної граматики слов'янських мов” (3 част., 
1969-73), “Мовний світ слов'ян” (1974) та ін. Був одним із редакторів та укладачів 13-томного “Малого атласу 
польських говірок” (1957-70). Українською тематикою зацікавився ще в міжвоєнний період, вивчаючи 
східнословацькі діалекти. Підготував і опублікував чимало праць щодо діалектів лемків, бойків, гуцулів, для 
опрацювання яких організував кілька експедицій. Зібрані матеріали узагальнив у дослідженнях 
“Топономастика Лемківщини” (2 част., 1948-49), “Атлас мовдавньої Лемківщини” (8 част., 416 карт, 1956-64). 
У збірці “Мовний світ слов'ян” (1974) багато уваги приділив українській мові та її діалектам. В останні роки 
життя проводив роботу над атласом бойківських говірок, словником гуцульських діалектів, атласом суміжних 
білоруських і українських діалектів. Частина підготовлених Ш. матеріалів використана в “Атласі 
східнослов'янських говірок Білосточчини” (1980). 

Л.Зашкільняк (Львів). 

ШТОЛЮК МИРОМ (Штола; р. н. невід. -П.2.6.1830) - один із керівників руху карпатських опришків у 1820 
роках у Прикарпатті. Н. у с.Розтоки Косівського повіту (тепер Івано-Франківська обл.). 31817 очолював 
опришківський загін, який діяв у районі Косова, Вижниці і Кутова. У 1829 Ш. схоплено і разом з побратимами 
Козиком і Циганом страчено у Вижниці (тепер місто в Чернівецькій обл.). Народні легенди, перекази і пісні 
про Ш. зібрав і частково опублікував І.Франко в “Етнографічному збірнику” (т. 5, 1898). 

ШТУЛЬ ОЛЕГ (Жданович; 1.7.1917 -4.11.1977)-український політичний і військовий діяч. Н. у с.Лопатичі 
Овруцького р-ну на Житомирщині. Навчався у Крем'янецькій духовній семінарії, у студентські роки вступив 
до Організації українських націоналістів. З серед, 1930-х підтримував дружні стосунки з О.Телігою, що 
спричинилося до вибору дороги у політичному житті - після розколу ОУН належав до ОУН-М. Під час Другої 
світової війни 1939-45 - один із найближчих соратників О.Ольжича. Брав активну участь у створенні 
партизанських загонів на Волині, представник ОУН-М при спільному штабі УПА Т.Боровця. З 1942 - член 
Крайового проводу ОУН-М, заступник Голови Крайового проводу. Наприкінці 1943 потрапив у полон до 
гітлерівців. До жовтня 1944 перебував у концтаборі Заксенхаузен. У повоєнний час мешкав у Парижі, згодом 
- у Торонто. У 1947 на Великому Зборі українських націоналістів обраний членом Проводу українських 
націоналістів. З 1948 був редактором офіціозу ОУН-М “Українське слово”. Після смерті А.Мельника 
1.11.1964 призначений виконуючим обов'язки Голови ПУН-ОУН, а на VI Великому Зборі українських 
націоналістів у 1966 обраний Головою ПУН-ОУН. Був прихильником консолідації всіх українських 
національних сил на базі УНРади, став одним із співзасновників Світового конгресу вільних українців. Для 
ОУН доби Ш. характерними були суперечності між старшим та молодшим поколіннями, боротьба стратегій, 
наслідком чого стала т.зв. криза Я.Гайваса. Помер у Торонто. Похований на кладовищіі Баунд-Брук у США. 

К.Бондаренко (Львів). 

ШУЛЬГА ІЛЛЯ МАКСИМОВИЧ (20.7.1878 -19.12.1938) - український живописець. Н. у Кропивні (тепер 
Золотоніського р-ну Черкаської обл.). Навчався у Київській художній школі М.Мурашка (1899), Московській 
школі живопису, скульптури і будівництва (1903), Петербурзькій AM у І.Рєпіна (1903-06). З 1910 працював на 
викладацькій роботі у Вінниці, пізніше - у Києві. З 1934 - викладач Київського художнього інституту. У березні 
1938 заарештований і засланий до Казахстану. Помер у Петропавловську (тепер Республіка Казахстан). Ш. - 
автор бл. 100 художніх творів, серед яких полотна на історичну тематику - “Козаки пішли”, 1910; “Переїзд 
полковника Ф.Джалалія через Кропивну”, “Козацька розвідка” (обидві - бл. 1910-28), жанрові картини 
(“Водосвяття”, “Вечорниці”, “Перший трактор на селі”, “Сусідки”), пейзажі (“Перший сніг”, “Зима в лісі”), 
портрети Т.Шевченка, П.Саксаганського. 

І.Підкова (Львів). 

ШУЛЬГИН (Шульгін) ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ (1894-29.1.1918; за ін. дан. 30.1.)-український студентський 
діяч. Син Я.Шульгина. В 1913 Ш. виступив одним із засновників Української студентської громади, яку 
згодом і очолював. У січні 1918 загинув у бою під Крутами з російськими більшовицькими військами. 

ШУЛЬГИН (Шульгін) ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ (30.7.1889 - 4.3.1960) - громадський і політичний діяч, історик і 
публіцист. Дійсний член Наукового товариства ім.Т.Шевченка. Н. у с.Сохвине Хорольського пов. Полтавської 
губ. Походив з козацько-старшинського роду, що мав родинні зв'язки з Полуботками, Скоропадськими, 
Самойловичами, Апостолами, Устимовичами. Син Я.Шульгина. У 1908 вступив на природничий, в 1910-на 



історико-філологічний ф-тет Петербурзького ун-ту. Після закінчення у 1915 студій залишився в ун-ті для 
підготовки до професури. Одночасно викладав у педагогічних училищах і гімназіях Петербурга. Активний 
діяч українського земляцтва, ініціатор створення Союзу українських студентських земляцтв у Росії. Член 
Української радикально-демократичної партії (з квітня 1917- Союзу українських автономістів-федералістів, з 
вересня 1917-УПСФ). Член ЦК УПСФ. У 1917 делегований Українською Національною Радою до 
Петроградської Ради робітничих і солдатських депутатів і Української Центральної Ради. З липня 1917 - 
член Малої Ради. З липня 1917 до січня 1918-генеральний секретар міжнаціональних справ. Ш. був одним з 
авторів Статуту Вищого управління Україною, організатором З'їзду народів Росії в Києві. Діяльність Ш. на 
чолі зовнішньополітичного відомства УНР сприяла міжнародному визнанню України як незалежної держави. 
У січні-лютому 1918 входив до складу української делегації на переговорах з представниками країн 
Четверного союзу у Бересті (див. Берестейський мир 1918). У період Гетьманату - член міністерства 
закордонних справ, посол Української Держави в Болгарії, голова політичної комісії української делегації на 
мирних переговорах з радянською Росією. У 1919 входив до складу делегації ЗУНР-ЗО УНР на Паризькій 
мирній конференції 1919-20. У 1920 - голова делегації УНР на 1-й Асамблеї ліги націй у Женеві, у 1921 -
голова української надзвичайної дипломатичної місії в Парижі. У 1926-36, 1939-40, 1945-46 -міністр 
закордонних справ, 1939-40 - голова уряду УНР в екзилі. У 1929-39 - голова Головної Української 
еміграційної ради. У 1923-27 - професор Українського вільного університету і Українського Високого 
педагогічного інституту в Празі. Засновник і голова Українського академічного товарства в Парижі (1946-60). 
Один з організаторів і віце-президент (1952-60) Міжнародної вільної академії наук у Парижі. З 1952 - 
заступник голови НТШ в Європі. Помер у Парижі. Наукова діяльність пов'язана з вивченням новітньої 
західноєвропейської історії: “Нарис новітньої історії” (1925), “Уваги до розвитку раннього капіталізму” (1930); 
проблемою генези нації: “Походження модерного національного духу і Жан Жак Руссо” (1937; фр. мовою), 
“Історія та життя” (1957; фр. мовою). Низка публіцистичних праць, присвячена історії національно-
визвольного руху-“Політика” (1917), “Україна і червоний кошмар” (1927; фр.мовою), “Україна проти Москви” 
(1935; фр. мовою), “Без території” (1934), “Державність чи Гайдамаччина” (1934). 

Т.Осташко (Київ). 

ШУЛЬГИН (Шупьгін)ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ (19.2.1851 -1(14).1.1911)-український історик, громадсько-
культурний діяч, педагог. Н. у Києві. У 1874 закінчив історико-філологічний ф-тет Київського ун-ту. Учень 
В.Антоновича і М.Драгоманова. Викладав у київських і одеських гімназіях, був членом “Старої громади”. У 
1874 за участь в українському національному русі Ш. заарештовано і вислано на 4 роки до Красноярська. 
Після повернення із заслання працював у банку в Єлисаветграді. У 1899 повернувся до Києва, де викладав 
історію у гімназіях, співпрацював у “Киевской старино”. Ш. був дійсним членом Наукового товариства 
ім.Шевченка у Львові, членом Історичного товариства Нестора-Літописця та членом-засновником і 
секретарем Українського наукового товариства у Києві. Автор праць з історії Лівобережної України 2 пол. 17-
18 ст. На основі документальних матеріалів глибоко дослідив найбільше гайдамацьке повстання у 
Правобережній Україні - Коліївщину. Основні праці: “Україна після 1654 р.” (1899), “Нарис Коліївщини за 
неопублікованими і опублікованими документами 1768 і ближчих років” (1890), “Правда про Коліївщину 
польського історика Корзона” та ін. 

І.Підкова (Львів). 

ШУЛЬГІН ВАСИЛЬ ВІТАЛІЙОВИЧ (1.(13). 1878-15.2.1976)- російський політичний і державний діяч, 
публіцист. Н. у Києві. Володів маєтностями на Волині. У 1900 закінчив юридичний ф-тет Київського ун-ту. У 
1907 обирався до складу II і IV Державної Думи від Волинської губернії. У 1911-19 (з перервами) видавав 
щоденну літературну і політичну газету - “Киевлянин”, яка мала різко шовіністичний, антиукраїнський 
напрям. Під час Першої світової війни 1914-18 - прапорщик інженерної служби російської армії, згодом -на 
інтендантській службі. 2(15).3.1917 Ш. разом з О.Гучковим прийняли зречення від престолу російського царя 
Миколи II. У період Гетьманату жив у Києві. Належав до “Київського національного центру”, який виступав 
проти влади гетьмана П.Скоропадського, за відновлення “єдиної і неділимої Росії”. У листопаді 1918 видав 
газету монархічно-шовіністичного спрямування “Росія”. Ш. був одним з організаторів Добровольчої армії, 
тісно співробітничав з А.Денікіним і П.Врангелем. З 1920 перебував в еміграції у Югославії, Франції, Польщі. 
В 1925-26 нелегально приїжджав в СРСР, відвідав Ленінград, Москву і Київ. Згодом написав спогади про цю 
поїздку - “Три столицы” (1927). З 1930 років жив у Югославії. У 1945 заарештований радянськими 
спецслужбами, вивезений у Москву і засуджений до тюремного ув'язнення. Після звільнення в 1956 жив у 
Володимирі, де і помер. Ш. - автор антиукраїнських і антиєврейських книг, зокрема: “Что нам в них не 
нравится. Об антисемитизме в России” (1929), “Украинствующие и мы”, “Дни” (1927), “Годы. Воспоминания 
бывшего члена Государственной Думы” (1979). 

І.Підкова (Львів). 

ШУЛЬЦ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ (1900 -1983) - археолог та мистецтвознавець, організатор та керівник 
археологічних досліджень у Криму. Н. у Петербурзі. У 1923 закінчив Петроградський ун-тет за спеціальністю 
археологія та історія стародавнього світу, пізніше - аспірантуру ДАІМК. Під керівництвом Б.Фармаковського 
вивчав пам'ятки скіфської та сарматської монументальної скульптури. Працював у античному відділі ДАІМК, 
Ленінградського ун-ту, Академії мистецтв. Учасник Другої світової війни, нагороджений орденом Слави та 
медалями. Після тяжкого поранення з 1943 працював у ряді наукових установ та вузів. З кін. 1940-х 



очолював відділ археології Київського філіалу АН СРСР (пізніше реорганізований у Відділ стародавньої та 
середньовічної археології Криму ІА АН України). Працював у ряді регіонів, але головна діяльність пов'язана 
з Кримом. Зробив значний особистий внесок у дослідження античних пам'ятників, зокрема таких, як Неаполь 
Скіфський, Кара-Оба та ін. Результати наукової діяльності викладені у 50 друкованих роботах, звітах та ін. У 
1986 у Ленінграді відбулася перша наукова конференція, присвячена пам'яті Ш. 

Г.Тощев (Запоріжжя). 

ШУМЛЯНСЬКИЙ ЙОСИФ-ІВАН (1643 -20.8.1708) - український церковний діяч. Виховувався при дворі 
польського короля Яна III Собеського. Деякий час перебував на військовій службі. У 1660 відзначився у битві 
під Чудновим. У лютому 1667 призначений Львівським єпископом, але фактично посів кафедру в 1676. У 
лютому 1668 висвячений в Яссах (тепер Румунія) філіппольським митрополитом Софроном. 30.7.1677 
король Ян III Собеський призначив Ш. адміністратором володінь Києво-Печерської лаври. У 1675 і 1679-1700 
- адміністратор Київської православної митрополії. До 1686 Ш. перебував у канонічній єдності з 
константинопольським патріархом. Після підпорядкування Київської православної митрополії московському 
патріархатові у травні 1689 Ш. безрезультатно звертався до московського патріарха Йокима з проханням 
відновити Галицьку митрополію під юрисдикцією Москви. З 1696 - адміністратор Сучавської єпархії. 
Впродовж тривалого часу Ш. вів переговори про прийняття унії з католицькою церквою. 26.3.1681 прийняв 
віросповідання католицької віри у королівській каплиці у Варшаві. 16.5.1700 публічно у Варшаві прийняв 
унію з Римом та запровадив її у всій єпархії. У 1683 брав участь у поході короля Яна III Собеського під 
Відень. Ці події описав у “Думі про битву з турками під Віднем”. Підтримував зв'язки з гетьманами 
П.Дорошенком та І.Мазепою. Намагався впорядкувати церковне життя, склав інструкції щодо правил 
поведінки у церкві, запровадив ведення метричних книг. 

Р. Шуст (Львів). 

ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ (2.12.1890-18.9.1946) - український політичний діяч. Н. у с.Боровій Рудні 
на Київщині у бідній селянській сім'ї. З 1908 - член Української соціал-демократичної спілки. З осені 1917 по 
осінь 1919- Української партії соціалістів-революціонерів. Входив до складу Української Центральної Ради. У 
січні 1918 Ш. разом з іншими лівими українськими есерами готував у порозумінні з більшовицькими урядами 
у Петербурзі та Харкові державний переворот з метою встановлення в Україні радянського ладу. З травня 
1918 - один із лідерів боротьбистів. У січні 1919 ввійшов до складу боротьбистського уряду, який 
користувався впливом серед повсталих селян Правобережної України, виступив проти Директорії, йдучи на 
зближення з більшовицьким урядом у Харкові. З весни 1919 до 1920 входив до Української партії комуністів. 
Після розпуску партії разом з іншими укапістами ввійшов до складу КП(б)У й був обраний членом ЦК. 
Належав до партійної групи, яка вимагала усамостійнення КП(б)У від Російської Комуністичної партії. 
Виступав за те, щоб КП(б)У підтримувала зв'язки з РКП лише через Комуністичний Інтернаціонал. У 1919- 
нарком освіти в українському радянському уряді Х.Раковського, 1920 -нарком внутрішніх справ, 1921 - 
представник УСРР у Польщі. Після повернення в Україну в 1923-24 був редактором журналу “Червоний 
шлях”, керував відділом агітації та пропаганди КП(б)У. З вересня 1924 по лютий 1927 - нарком освіти УСРР, 
активно проводив політику українізації. Під час зустрічі з И.Сталіним у жовтні 1925 поставив питання про 
усунення Л.Кагановича з посади генсека ЦК КП(б)У та заміщення його українцем В.Чубарем. У листі “Тов. 
Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК ВКП(б)У” від 26.4.1926 Сталін поклав на Ш. відповідальність за 
поширення антиросійських настроїв в Україні. З іменем Ш. був пов'язаний національний ухил - “шумськізм”. 
Під тиском розгорнутої проти нього політичної кампанії на червневому (1926) пленумі ЦК КП(б)У визнав 
“помилковість” своєї позиції. Звільнений з посади наркома освіти у 1927 і висланий до Москви на другорядну 
роботу у профспілці. Справа усунення Ш. гостро обговорювалась Комуністичною партією Західної України, 
що призвело до її розколу на “шумськістів” та прихильників сталінської позиції. Заарештований 13.5.1933 за 
звинуваченням у приналежності до Української військової організації (УВО) - підпільної організації, яка 
нібито складалася з колишніх членів КПЗУ (“шумськістів”) і готувала антирадянське збройне повстання 
(насправді така організація не існувала і була сфабрикована ОДПУ). Засуджений до 10-річного ув'язнення у 
виправно-трудовому таборі. У 1933-35 перебував на Соловках. Неодноразово звертався з апеляціями щодо 
своєї справи до керівних організацій і окремих керівників, зокрема до Сталіна. У грудні 1935 тюремне 
ув'язнення замінили засланням у Красноярськ. У відповідь на це рішення розпочав голодування, 
добиваючись повної реабілітації. 9.10.1937 тяжко хворого Ш. знову заарештували у зв'язку зі справою 
боротьбистів. У листопаді 1939 справу через хворобу і відсутність матеріалів, які 6 свідчили проти нього, 
було припинено. У роки війни продовжував домагатися реабілітації. Після закінчення терміну заслання 
(13.5.1943) через хворобу змушений залишитися у Красноярську. Працював над монографією “Малороси”, 
текст якої знищив у липні 1946, прийнявши рішення про самогубство (про це рішення повідомив в 
особистому листі до Сталіна). Однак спроба самовбивства виявилася невдалою. Вбитий за особистим 
розпорядженням Сталіна, Хрущова та Кагановича по дорозі з Саратова до Києва. 

Д.Кушппір (Львів). 

ШУХЕВИЧ ВОЛОДИМИР (15.5.1849 -5.4.1916) - український вчений-етнограф, громадський діяч. Дійсний 
член HTLU з 1908. Дід Р.Шухевича. Н. у с.Тишківцях Коломийської округи у родині священика. Закінчив 
Львівський ун-т. Працював учителем у Львові, хоронителем (кустошом) Музею ім.Дзедушицьких (1902-08), в 
якому заснував відділ природничих наук та етнографії. Організатор і голова просвітницьких товариств - 



“Руська бесіда” (1895-1910), “Боян” (1891), Музичне товариство ім.М.Лисенка (1903-15); редактор журналу 
“Дзвінок” (1890-95), “Учитель” (1893-1905), газети “Зеркало”. Автор українського підручника з хімії (1894) та 
кількох навчальних посібників. Провів етнографічні експедиції на Гуцульщину, наслідком яких стала його 
монументальна п'ятитомна монографія “Гуцульщина” (1899-1908; окреме чотиритомне видання польською 
мовою у 1902-08). 

Д.Кушплір (Львів). 

ШУХЕВИЧ ГЕРМІНА (дівоче прізв. - Любович; 1852 - 1939) - українська громадська діячка, одна з 
організаторів українського жіночого руху та жіночої освіти у Галичині. Н. у Перемишлі. Була ініціатором 
створення перших жіночих товариств у Львові - Клубу русинок (1893), виробничої спілки “Труд” (1900-14). У 
1899 разом з М.Білецькою організувала Інститут св.Ольги, очолювала раду спілки “Труд” і товариства 
“Українська захоронка”, яке опікувалося дошкільними дитячими закладами. Активно допомагала чоловікові 
В.Шухевичу в організації та проведенні етнографічно-пошукової роботи. 

О.Рибак (Львів). 

ШУХЕВИЧ РОМАН (псевд.: ген. Тарас Чупринка, Дзвін, Тур, Роман Лозовський та ін.; 30.6.1907 - 5.3.1950) - 
український політичний і військовий діяч, Головний командир Української повстанської армії (1943-50). Н. у 
Львові. Закінчив філію Академічної гімназії у Львові. У 1922 вступив до юнацько-виховної організації “Пласт”. 
З 1923 - член Української військової організації. 31925 навчався у політехнічному інституті у Данцигу (тепер 
Ґданськ, Польща). У 1926 вступив на відділ архітектури Львівської політехніки. У жовтні 1926 разом з 
Б.Підгайним за дорученням Української військової організації вчинив замах на шкільного куратора Яна Со-
бінського, якого українське націоналістичне підпілля звинувачувало у розробці й реалізації плану полонізації 
українського шкільництва. У 1928-29 служив у польській армії. З 1929 - член Організації українських 
націоналістів. У 1930 призначений керівником бойової референтури Крайової екзекутиви ОУН на 
західноукраїнських землях (ЗУЗ). Влітку-восени 1930 Ш. організував і керував проведенням акцій протесту 
українського населення проти колонізації Галичини польськими осадниками (т.зв. саботажна акція), які 
проявилися у підпалах польських фільварків, будинків колоністів, скирт сіна, збіжжя, а також руйнуванні 
поліцейських дільниць. Як бойовий референт, спланував і керував замахами на Т.Голуфка (1931), комісара 
В.Чеховського (1932), працівника радянського консульства О.Майлова (1933). У червні 1934 за участь в 
організації замаху на міністра внутрішніх справ Польщі Б.Перацького заарештований і ув'язнений у 
польському концентраційному таборі Береза Картузька. Під час Львівського процесу 1935 засуджений 
польським судом до 4 років тюремного ув'язнення. У 1935-37 перебував у польській тюрмі. Восени 1938 став 
одним із організаторів штабу “Карпатської Січі” - збройних сил Карпатської України. У 1939-40 - Крайовий 
провідник ОУН на Західних окраїнах українських земель у Генеральній губернії, член проводу ОУН 
С.Бандери і референт зв'язку з українськими землями. На поч. німецько-радянської війни 1939-45 - 
заступник бойового підрозділу “Дружини українських націоналістів” (див. “Нахтігаль”), згодом командир 
першої сотні та заступник командира створеного на його базі охоронного батальйону № 201, дислокованого 
в Білорусі (див. “Роланд”). Після розформування цього батальйону наприкін. 1942, рятуючись від 
переслідувань з боку німецьких карально-поліційних органів, перейшов на поч. 1943 на нелегальне 
становище. З березня 1943 -військовий референт проводу ОУН самостійників-державників (СД), з травня 
1943 -голова Бюро проводу ОУН СД. У серпні 1943 на III Надзвичайному Великому Зборі ОУН Ш. 
затверджений урядуючим Провідником ОУН СД в Україні. З листопада 1943 - головнокомандувач 
Української повстанської армії. У листопаді 1943 взяв участь у роботі І Конференції поневолених народів 
Східної Європи і Азії, на якій було засновано Антибільшовицький блок народів. З липня 1944 - голова 
Генерального секретаріату і генеральний секретар військових справ Головної Української визвольної ради. 
У 1946 Ш. присвоєно звання генерал-хорунжого УПА. У березні 1950 загинув у бою із співробітниками 
радянських органів безпеки у с.Білогорщі біля Львова. 

А.Боляновський (Львів). 

ШУХЕВИЧ СТЕПАН (1.1.1877-6.6.1945)-український політичний та військовий діяч, адвокат, письменник. Н. 
у с.Серафинцях Городенківського повіту (тепер Тернопільська обл.) в родині священика. У 1895 закінчив 
Академічну гімназію у Львові. У 1895-99 навчався на юридичному ф-ті Львівського унту. Відвідував лекції з 
історії М.Грушевського. Був активним членом студентської організації “Академічне братство”. В 1899 
стажувався у Львові, з січня по червень 1901 - у Відні. З 1903 - суддя в Раві-Руській, пізніше -в Долині та 
Дрогобичі. 31911 Ш. займався адвокатською діяльністю. На поч. Першої світової війни 1914-18 брав активну 
участь в організації Легіону українських січових стрільців. У вересні 1914 призначений командиром 3-го 
півкуреня, а з жовтня 1914 - куреня Легіону УСС. У жовтні 1914 курінь Ш. відзначився в боях за Борислав і 
Дрогобич. Під час українсько-польської війни 1918-19 - отаман Української галицької армії. У 1918 
призначений комендантом Одеси. У лютому 1919- командант 4-ї Золочівської бригади, пізніше - член 
Начальної Команди УГА. В червні 1919 очолював делегацію УГА на переговорах про перемир'я з польським 
командуванням. Після закінчення війни працював адвокатом. У 1921-25- професор кримінального права 
Львівського (таємного) українського університету. У 1920-30 роках виступав захисником під час політичних 
процесів над учасниками українського національно-визвольного руху в Галичині та Волині (зокрема, під час 
процесів над С.Федаком, Д.Данилишиним та В.Біласом, Львівського процесу 1936 та ін.). Останнім 
політичним процесом, на якому Ш. виступав, був т. зв. гімназійний процес на Волині у серпні 1939. Десяткам 



українських політичних в'язнів Ш. врятував життя, а коли йому не вдавалося захистити українських патріотів, 
відстоював ідею, за яку вони боролися. Крім адвокатської практики, Ш. активно займався громадською 
діяльністю. Був одним з ініціаторів створення та багаторічним головою Надзірної Ради видавництва 
“Червона калина”, яке у 1921-39 видало бл. 80 томів спогадів про національно-визвольні змагання 1917-21 
та ін. патріотичної літератури. На поч. Другої світової війни 1941-45 Ш. переїхав до Кракова, де продовжував 
займатися адвокатською практикою, брав активну участь у діяльності українських інституцій, зокрема 
Українського допомогового комітету. Помер 6.6.1945 у м.Амберг (Німеччина). Автор збірки оповідань із 
життя січового стрілецтва (“Видиш, брате мій”, “Гіркий то сміх”, “Невідомий”) та мемуарів “Моє життя. 
Спогади”. Ш. готував фундаментальну працю “Велика історія українських політичних процесів у Галичині та 
Волині від 1922 до 1939” та працю “Невідомі Герої” (не збереглася). 

Т.Андрусяк (Львів). 

ЩЩЩЩ    
ЩАВНИЦЬКИЙ МИХАЙЛО (1754-1819)-церковний діяч греко-католицької церкви. Н. ум. Гез Ужанського 
комітату на Закарпатті. Філософську та богословську освіту здобув у Відні. У 1780 висвячений на священика. 
З 1781 - віце-ректор Барбареуму у Відні. Протягом 1784-87 - перший ректор генеральної семінарії греко-
католицької церкви у Львові. Був організатором “Студіум Рутенум” при Львівському ун-ті. З 1787 - директор 
духовного училища у місті Мукачево у Закарпатті.  

Р.Шуст (Львів).  

ЩАДИЛІВ ОЛЕКСАНДР (1892 - р. см. невід.) - український політичний діяч. Член Української партії 
соціалістів-революціонерів, з січня 1919 входив до складу ЦК УПСР. У 1919 очолював центральний комітет 
Всеукраїнської ради селянських депутатів, обирався головою Селянської спілки. Влітку 1919 як член 
Центрального повстанського комітету брав участь у формуванні військових частин для боротьби проти 
більшовиків на окупованих територіях. Залишився жити в УРСР. Після 1927 доля Щ. невідома.  

ЩАСЛИВИЙ ПАВЛО (р. н. невід.-п. 1610)-український будівничий, один із майстрів епохи Відродження. За 
походженням італієць. З 1582 обирався цехмістром Львівського цеху будівничих. У 1580-82 будував синагогу 
“Золота роза” у Львові. Спорудив житлові будинки Марка Нахмановича, Ісаака Сюскюндовича та школу 
єзуїтів у Львові. У 1592 переїхав до Жовкви (тепер Львівська обл.), де будував ряд споруд, серед яких - 
замок, виготовив модель костьолу. Щ. було обрано першим війтом міста. Цю посаду обіймав до кінця життя. 
Для творчості Щ. характерні риси пізнього ренесансу.  

М.Ерстенюк (Львів).  

ЩЕП'ЮРНО - село Калішського повіту Познанського воєводства Польщі. В 1921-24 у Щ. знаходився табір 
для інтернованих бійців Армії УНР.  

ЩЕПКІН  МИХАЙЛО  СЕМЕНОВИЧ [6(17). 11.1788 — 11(23).8.1863] — видатний український і російський 
актор, основоположник українського реалістичного театру. Н. у с.Красному Курської губ. у сім'ї селянина-
кріпака. Початкову освіту здобув у повітовому училищі в Суджі. Навчання продовжував у Курському 
губернському училищі. У 1805 почав сценічну діяльність у напівкріпосній трупі Курського театру братів 
Барсових. На сцені цього театру Щ. вперше почав втілювати правду сценічного характеру, природність 
поведінки і дійової особи, заклав основи теорії і практики сценічного реалізму. 31816 перейшов до Харкова в 
трупу Штейна та Калиновського. За короткий час здобув визнання. У 1818-21 -актор Полтавського театру під 
керівництвом І.Котляревського, який допоміг викупити Щ. з кріпацтва у графині Волькенштейн. У 1819 були 
поставлені на полтавській сцені “Наталка Полтавка” та “Москаль-чарівник” І.Котляревського, в яких Щ. 
створив вражаючі своєю правдивістю художні образи виборного Макогоненка і селянина Михайла Чупруна. 
Актор зумів виявити глибокі знання життя і побуту українського народу, на яких будував образи своїх героїв. 
Пізніше “Наталка Полтавка” і “Москаль-чарівник” з великим успіхом ішли на сцені Малого театру в Москві та 
Александринського театру в Петербурзі. Щ. переніс на російську сцену справжню українську народність, з 
усім її гумором та комізмом. Мандруючи по Україні, трупа ознайомлювала глядачів багатьох міст з кращими 
творами української та світової драматургії. 21.1.1821 у Харкові вперше поставлено “Наталку Полтавку”. В 
сезоні 1821-22 Щ. виступав у Києві. У 1822 переїхав до Московського Малого театру, де працював сорок 
років і завершив розпочату ще в Україні реформу театрального мистецтва. Працюючи в Росії, актор не 
поривав своїх творчих зв'язків з Україною і українським театром. Твори І. Котляревського і Г. Квітки-
Основ'яненка Щ. увів до діючого репертуару російського театру і не розлучався з ролями у них до кінця своєї 
творчості. Щ. користувався кожною нагодою, щоб побувати в Україні. Гастролював у Харкові (1829, 1842, 
1845, 1850), Одесі (1837, 1845, 1846, 1850), Києві (1843), Миколаєві, Херсоні, Сімферополі (1846), Полтаві 
(1850). У 1857 Щ. спеціально переїхав до Нижнього Новгорода, щоб зустріти Т.Шевченка, який повертався з 
заслання. Щ. не обмежувався лише участю у виставах. Часто виступав перед акторами з бесідами про 
акторську і режисерську майстерність. Виробив свою систему праці над образом, що проповідувала нові 
засоби театральної виразності, які б виходили з життєвої правди і були зумовлені нею. Водночас Щ. радив, 



щоб актор ніколи не копіював життя, а прагнув до художнього узагальнення дійсності, всебічного розкриття 
на сцені внутрішнього її змісту. Він перший заклав основи “театру переживання”, перевтілення в сценічний 
образ. Щепкінський метод розкриття внутрішньої суті сценічного образу підхопили і розвинули його учні й 
послідовники (М.Кропивницький, М.Заньковецька, М.Садовський, П.Саксаганський). Основні ролі: Виборний, 
Чупрун (“Наталка Полтавка”, “Москаль-чарівник” І.Котляревського), Шельменко (“Шельменко-денщик” 
Г.Квітки-Основ'яненка), городничий (“Ревізор” М.Гоголя), Симон (“Матрос” Соважа і Делур'є), Гарпагон, 
Арнольф (“Скупий”, “Школа жінок” Ж.-Б.Мольєра), Міллер (“Підступність і любов” Ф.Шіллера), Шейлок 
(“Венеціанський купець” У.Шекспіра), Барон (“Скупий рицар” О.Пушкіна) та ін. Іменем Щ. названі училище 
Малого театру та Сумський обласний музично-драматичний театр. У 1895 у м.Суджі відкрито пам'ятник 
актору.  

М. Ерстенюк (Львів).  

ЩЕРБАК СТЕПАН (р. н. невід. - п. 21.11.1921)- козак 6-ї Січо-Стрілецької дивізії Армії УНР, герой 
українських національно-визвольних змагань 1917-21. Учасник Другого зимового походу Армії УНР у 
листопаді 1921 (див. Зимові походи Армії УНР 1919-20 і 1921). Разом з частиною українських бійців 
потрапив у полон до більшовиків у бою під Малими Міньками. На пропозицію більшовицького комісара 
перейти на службу до Червоної армії Щ. від імені всіх полонених відповів відмовою. 21.11.1921. Щ. серед 
інших 359 полонених учасників походу був розстріляний під Базаром.  

ЩЕРБАКІВСЬКИЙ ДАНИЛО МИХАЙЛОВИЧ [17(29).12.1877-6.6.1927]-український мистецтвознавець, 
музейник. Н. у с. Шпичинці Сквирського повіту Київської губ. Закінчив третю Київську гімназію (1897) та 
історико-філологічний ф-т Київського ун-ту св. Володимира (1901), Ще навчаючись в ун-ті, вів розкопки на 
Херсонщині, збирав пам'ятки народного мистецтва й фольклору. Після військової служби протягом п'яти 
років викладав в Уманській гімназії. Провадив археологічні розкопки на межі Київщини та Херсонщини. З 
1902 був постійним кореспондентом і нештатним співробітником (брав участь в організації двох т.зв. 
кустарних виставок), азі 910- завідувачем історично-побутового відділу та відділу народного мистецтва 
Київського худ.-промислового і наукового музею (згодом - Всеукраїнський історичний музей ім. Т.Шевченка). 
У 1913 знайомився з організацією музейної справи у Німеччині, Австрії, Італії, Швейцарії та Росії. Щ. став 
одним з ініціаторів видання “Известий отдела старого Киева при Киевском городском музее”. У 1915 
подарував музеєві збірку ікон 15-17 ст.  

Підчас Першої світової війни перебував на фронті, служив у артилерії. Повернувшись до Києва, був обраний 
вченим секретарем та академіком Української державної академії мистецтв, вченим секретарем секції 
мистецтв Українського наукового товариства. У 1920 роках Щ. був одним з найавторитетніших знавців 
українського народного мистецтва. У роботі над музейною експозицією та виставками розкрив зміст 
народних декоративних виробів як творів мистецтва. Один з організаторів Київського археологічного ін-ту, 
де керував відділом мистецтва, та Етнографічного т-ва. Викладав у Архітектурному ін-ті, Київському 
художньому ін-ті, керував підготовкою аспірантів на кафедрі мистецтвознавства при ВУАН (Є.Спаська, 
К.Білоцерківська, Н. та М.Венгженовські, Л.Мулявка та ін.). У 1924 разом із М.Біляшівським організував 
виставку українських килимів.  

Друкуватись почав з 1902. Перші його роботи з'явилися у журналах “Киевская старина”, “Сяйво” та “Україна”. 
У “Збірнику секції мистецтва” (1921) опублікував дослідження про символіку в українському мистецтві та 
історіографічний екскурс про українські дерев'яні церкви. У Празі вийшла збірка матеріалів Щ. “Буковинські і 
галицькі дерев'яні церкви надгробні і придорожні хрести, фігури і каплиці” (1926) з численними 
фотографіями (бл. 120). Під час голоду 1922 врятував для музеїв вироби золотарства (це дозволило 
створити колекцію із 5 тис. експонатів). Згодом узагальнив свої дослідження у розвідках “Готичні мотиви в 
українському золотарстві”, “Золотарська оправа книжки в 16-19СТ.”, “Оправи книжок у київських золотарів 
17-18 ст.” (1926). Щ. зробив першу спробу систематизації мистецтвознавчого матеріалу в огляді 
“Український портрет до кінця 18 ст.” (підготовлений разом з Ф.Ернстом, 1925). Автор києвознавчих розвідок 
“Реліквії старого київського самоврядування” та “Перший театральний будинок у Києві” (1925). Залишив 
кілька фундаментальних праць із музикознавства, етнографії, музеєзнавства. Переслідування і цькування 
психологічно надломили Щ. і довели до самогубства. Спогади про Щ. написали Є.Спаська, Л.Мулявка, 
Н.Коцюбинська. Могила Щ. у Києво-Печерській лаврі була сплюндрована.  

С.Білокінь (Київ).  

ЩЕРБАЦЬКИЙ ТИМОФІЙ (світське ім'я -Тихон; 1698 - 18.4.1767) - митрополит Київський православний. Н. у 
Трипіллі на Київщині. У дитинстві був хористом придворного хору царя Петра І. Згодом навчався у Києво-
Могилянській академії. Прийнявши постриг, став писарем Софійського кафедрального собору в Києві. У 
1737 Київський митрополит Рафаїл Заборовський висвятив Щ. ігуменом Лубенського Мгарського монастиря. 
З 1737 - ігумен Видубицького монастиря у Києві. З серед. 1739 Щ. - архімандрит Золотоверхого 
Михайлівського монастиря, а з 1740 - архімандрит Києво-Печерської лаври. З 1748 - митрополит Київський. 
Намагався провести реформу навчання у Києво-Могилянській академії. З цією метою у 1752 запровадив 
новий навчальний статут. У 1750 був присутнім під час виборів гетьмана К.Розумовського у Глухові. У 1753 
заснував митрополичу друкарню у Києві. У 1757 переведений у Московську єпархію. Помер у Москві.  

Р. Шуст (Львів).  



ЩЕРБАЧОВ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ (6.2.1857 - 1932) - військовий діяч періоду Української революції, 
генерал-полковник. Військову освіту здобув у Орловській військовій гімназії, Олександрівському військовому 
училищі (1876), Михайлівському артилерійському училищі. Служив у гвардійській кінно-гарматній бригаді. У 
1884 закінчив Миколаївську академію Генерального штабу, обіймав посади старшого ад'ютанта штабу 2-ї 
гвардійської піхотної дивізії, штаб-офіцера Петербурзького військового округу, начальника штабу 2-ї 
гвардійської піхотної дивізії, командира лейб-гвардії Павлівського полку. З 1903 - генерал-майор. Невдовзі 
призначений командиром 1-ї Фінської бригади -відтак начальником Миколаївської військової академії (1907-
12). З 1908 - генерал-лейтенант. У роки Першої світової війни 1914-18-командир 9-го армійського корпусу, 
командувач 11-ї і 7-ї армій Південно-Західного фронту, головнокомандувач Румунського фронту (1917). 
Після Лютневої революції 1917 в Росії й утворення Української Центральної Ради зустрівся з Генеральним 
секретарем військових справ С.Петлюрою, і в листопаді 1917 перейшов на службу в українську армію. 
Енергійно провадив українізацію російських частин Румунського фронту. Розробив план створення на базі 
Південно-Західного і Румунського фронтів єдиного Українського фронту. Не був підтриманий урядом УНР, 
який фактично взяв курс на ліквідацію регулярного війська і утвердження міліційної системи. На цій основі 
розійшовся у поглядах із керівництвом УНР, і взимку 1918 виїхав до Одеси. Вступив до Комітету Південної 
України, який підтримав генерала А.Денікіна - Весною 1920 увійшов до уряду П.Врангеля у Криму. На 
Паризькій мирній конференції 1919-20 представляв уряд білої Росії. На поч. 1920 років перебував у 
Чехословаччині та Сербії, де формував російські військом частини, опікувався інтернованими. Помер у 
Парижі.  

М.Литвин, К.Науменко (Львів).  

ЩЕРБИНА ФЕДІР (13.2.1849-28.11.1936)-визначний український статистик, економіст, соціолог, 
громадський діяч та історик Кубані; чл.-кор. Петербурзької АН (31904), д.чл. НТШ (1924). Н. у станиці 
Новодерев'янківській на Кубані. Навчався у Петровській с.-г. академії у Москві (1872-74) і на природничому 
ф-ті Одеського ун-ту (1874-77). Був членом одеської Громади. За зв'язки з одеськими робітниками засланий 
у Вологодську губ. (1877-81). У 1884-1901 Щ. був керівником статистичного бюро Воронезького губернського 
земства. Склав і частково зредагував 66 томів статистики, крім того, видав “Сводный сборник по 12 уездам 
Воронежской губернии” (1887), “Историю Воронежского земства” (1891). Щ. підготував видання історії 
Золотоніського (“История Золотоношского земства”, 1891) і Полтавського (“Введение в историю Полтавского 
губернского земства”, 1914) земств. Провів за дорученням Владикавказької залізниці екон.-статистичне 
дослідження і опублікував “Общий очерк экономических и торгово-промышленных условий района 
Владикавказской железной дороги” (1892-94).  

У 1896-1901 Щ. керував експедицією для дослідження степових країв Акмолинського, Семипалатинського, 
Тургайського країв та киргизького населення цих земель, був редактором 10-го видання “Труды экспедиции 
по исследованию степных областей” (1902). В 1901 за публічне домагання конституційного устрою в Росії 
Щ. був засланий під домашній арешт на Кубань, де пробув до 1920, працюючи в кубанському козацькому 
архіві й збираючи матеріали до історії кубанського козацького війська. У 1906 Щ. обрано головою козацької 
військової ради (першої на Кубані з кін. 18 ст.), у 1907 - членом 2-ї Державної Думи від партії нар. соціалістів, 
гласним новоросійської міської думи. Після революції 1917 Щ. обрано членом Козацької законодавчої ради 
(1917-20), головою Верховного суду Кубанського козачого війська (1917), членом Верховного Круга Дону, 
Кубані і Тереку (1920).  

У 1920 Щ. вийшов на еміграцію, спочатку в складі Кубанської делегації до Югославії, з 1921 у Празі, 
професор УВУ (1922-36), ректор (1924-25). З 1922 - професор статистики Української господарської академії 
у Подєбрадах. Похований у Празі на Ольшанському кладовищі.  

Щ. - визначний статистик, засновник російської бюджетної статистики, автор бл. 100 статистичних 
досліджень. Наукову діяльність Щ. розпочав у 1875 дослідами серед робітників Одеси, опублікованих у книзі 
“Очерки южнорусских артелей и общинно-артельных форм” (1881), яка стимулювала розвиток 
кооперативного руху в Україні. Низку праць Щ. присвятив земельній общині: “Земельная община в 
Днепровском уезде в Таврии” (1880), “Сольвечегодская земельная община” (1879). Високу фахову оцінку 
отримали праці Щ. “Крестьянское хозяйство в Острогорском уезде” (1885), “Крестьянские бюджеты и 
зависимость их от урожаев и цен некоторое стороны русского народного хозяйства” (1897), “Крестьянские 
бюджеты” (1900). Вже в еміграції у Празі Щ. опублікував “Законы эволюции и русский большевизм” (1922) і 
курс, читаний в УВУ і УГА: “Статистика. Історія статистики і статистичних установ” (1925), “Еволюційні 
переміни в ідеології статистики” (1927).  

Праці Щ. з ділянки студій про Кубань: “История самоуправления у кубанских казаков” (1884), “Кубанское 
казачье войско 1697-1888” (1888), “Земельная община кубанских казаков” (1891), “История Кубанского 
Казачьего Войска” (1910-13), “Кубань в прошлом и настоящем, история и настоящее Кубани” (1927), “О 
деятельности Общества кубанцев в ЧСР” (1927). Щ. написав одну з перших розвідок про штундистів 
“Малорусская штунда” (1876). Автор віршованих поем “Чорноморці” (1919) і “Богдан Хмельницький” (1929). 
А.Жуковський (Сарєвль, Франція).  

ЩЕРБИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ (17.2.1918 - 16.2.1990) - радянський партійний та державний 
діяч в Україні. Н. у м. Верхньодніпровську (Дніпропетровської обл.) в сім'ї робітника. У 1941 закінчив 
механічний ф-т Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту. У роки війни навчався в Академії 



хімічних військ та проходив військову службу під Москвою, потім на Кавказі. Після демобілізації - інженер на 
коксохімічному заводі в м. Дніпродзержинську, з 1946 - секретар парткому на цьому ж підприємстві. З того 
часу постійно перебував на штатній роботі: зав. оргвідділом, другий секретар Дніпродзержинського 
міськкому КП, другий секретар Дніпропетровського обкому, а в 1955-57 - перший секретар цього ж обкому 
партії. З 1957 - член президії та секретар ЦК КПУ. 1961-63 - голова Ради Міністрів УРСР, кандидат до 
президії ЦК КПРС. Знятий з цих посад за розпорядженням М.Хрущова у зв'язку з тим, що виступив проти 
його ідеї поділу партійних комітетів на промислові й сільські. У 1963-65 - перший секретар 
Дніпропетровського обкому КПУ. Після зміщення М.Хрущова знову обійняв посаду голови Ради Міністрів 
УРСР (1965-72). Член Політбюро ЦК КПУ (з 1966) та ЦК КПРС (з 1971). Відновленню свого попереднього 
становища завдячував Л.Брежнєву, якого знав з часів праці у Дніпропетровську. Належав до т. зв. 
дніпропетровського клану, який за роки правління Л.Брежнєва добився керівних позицій у партійному і 
державному апараті. Відіграв одну з провідних ролей у знятті П. Шелеста з посади першого секретаря ЦК 
КПУ. З травня 1972 по вересень 1989 - перший секретар ЦК КПУ. Відповідальний за чистку українського 
державного і політичного апарату, який за роки правління П.Шелеста наважився проводити автономний 
щодо Москви курс, за русифікацію політичного і культурного життя в Україні (показово, що на офіційному 
рівні вживав тільки російську мову), розправу з дисидентством. Однозначно підтримував лінію московського 
центру щодо України, погоджуючись на її статус “другої серед рівних”. Лояльність Щ. належним чином була 
оцінена московським керівництвом, хоча після приходу М.Горбачева до влади мав із ним деякі конфлікти 
(зокрема, щодо обнародування масштабів Чорнобильської катастрофи та необхідності евакуації населення 
із зони радіоактивного забруднення) і навіть був його опонентом. Тим не менше став одним із трьох останніх 
брежнєвських висуванців, які у часи “перебудови” найдовше втрималися у Політбюро ЦК КПРС. М.Горбачев, 
залишаючи Щ, при владі, намагався забезпечити таким чином контроль над Україною (за іншою версією, 
голос Щ. був вирішальним під час виборів М.Горбачева на посаду Генерального секретаря, тому Горбачев 
утримував його при владі з особистої вдячності). Щ. робив усе можливе, щоб стримати розвиток 
демократичних процесів і гласності в Україні, перетворивши республіку в “заповідник застою”. Відправлений 
на пенсію лише у вересні 1989, коли його лінія зазнала краху і постала потреба у більш гнучкому лідері КПУ, 
який пішов би на діалог з опозицією. Ймовірно, покінчив життя самогубством. Похований на центральному 
Байковому кладовищі в Києві.  

П.Панченко (Київ), Д.К. (Львів).  

ЩЕРБІЧ ПАВЛО (1555-1609) - львівський правник. Н. у Кракові. Закінчив Краківський ун-т, обіймав посаду 
писаря ради м. Львова. У 1577-82 - посаду синдика міста. Після запровадження у Львові польським королем 
Стефаном Баторієм у 1578 колегії 40 мужів робив запит до Краківського лавничого суду про порядок 
формування її складу і компетенцію. Отримав від короля право на заснування у Львові друкарні. У 1581 
видав перекладені з латинської на польську мову кодекси міського права “Jus Municipale” (“Міське право, 
тобто міське магдебурзьке право”) Та “Speculum Saxonum” (“Саксонське право”). Один примірник цього 
видання автор подарував раді міста. У 1588 Щ. увійшов до складу комісії для розробки і виправлення 
Литовського статуту 1588. Помер у Варшаві.  

С.Білостоцький (Львів).  

ЩИРСЬКИЙ ІВАН (у чернецтві - Інокентій; р. н. невід. - п. 1714) - видатний український гравер і маляр кін. 
17- поч. 18 ст. Навчався у Чернігівському колегіумі. Мистецьку освіту здобув, імовірно, в О.Тарасевича у 
Вільно. Підписні твори відомі від 1680. Ранні віденські роботи - репродукції Ченстоховської та Тризнянської 
ікон Богородиць, титул книги “Iter gloriae” (1680). До 1683 працював у Вільно, пізніше - у Чернігові та Києві. 
Бл. 1686 постригся у ченці під іменем Іларіона у Києво-Печерській лаврі. У Любечі на Чернігівщині відновив 
монастир святого Антонія Печерського (з 1697 - архімандрит цього монастиря), а в 1711 збудував за 
підтримки І.Мазепи церкву св. Онуфрія. У 1707-09 викладав поетику в Чернігівському колегіумі. Помер у 
Любечі. У Києві вийшли друком видання з ілюстраціями Щ. - “Arctos et antarctos” С.Яворського (1683), “Echo 
glosu...” (“Відлуння голосу волаючого в пустелі ...”) С.Яворського (1689), “Hippomenes sarmacki” (“Гіппомен 
Сарматський”) П.Орлика (1698), “Прогностик...Даниїла Апостола” П.Орлика (бл. 1698), Октоїх (1699), “Bogaty 
wirydarz” (“Багатий сад”) Яна Орновського (1705); у Чернігові -“Благодать і істина” Л.Барановича (1683), 
“Redivivus Phoenix” (“Відроджений Фенікс”) Лаврентія Крщоновича (1683), Дари Святого Духа Івана 
Богдановського (1688), Молитвослов (1693), “Руно Орошене” Д.Туптала (1696), Акафісти (1697), “Ilias 
oratoria” Л.Крщоновича (1698). Виконав антимінс патріарха Адріана (бл. 1695, разом з Л.Тарасевичем та 
Федором), митрополита Івана Максимовича (1697), переяславського єпископа Захарі)' (1700), митрополита 
Іоасафа Кроковського (1701). У відомій гравюрі на честь ректора Київської академії П.Колачинського (1697-
1702) зобразив групу студентів на чолі з ректором на тлі будинку академії. Останні гравюри Щ. - зображення 
Христа та Богородиці (датовані 1711). Єдина відома малярська робота - ікона Любецької Богородиці (1698) з 
детальним авторським рисунком (Київ, Національний художній музей).  

В.Александрович (Львів).  

ЩОГОЛІВ (Щоголев) ЯКІВ ІВАНОВИЧ [24.10.(5.11.)1823-27.5.(8.6)1898]-український поет. Н. в Охтирці 
Харківської губернії (тепер Сумська обл.). За походженням росіянин. У 1848 закінчив першу Харківську 
гімназію. У 1843-48 навчався на історико-філологічному відділенні філософського ф-ту Харківського ун-ту. 
Після закінчення ун-ту служив урядовцем у Харкові і в Богодухові. Ще під час навчання у гімназії спробував 



писати вірші. Перші твори (рос. мовою) надруковані в “Литературной газете” и “Отечественных записках”. 
Пізніше виступив як український поет. Кілька віршів Щ. надруковано в літературному альманасі “Молодик” 
(1843 1 1844). Після критики В.Бєлінського, який рецензував усі чотири випуски альманаху, на деякий час 
перестав писати. З серед. 1860 років відновив літературну діяльність. Численні поїздки по губернії у справах 
служби дали можливість досконало ознайомитися з народною мовою, традиціями, фольклором, що значною 
мірою вплинуло на його поезію. У 1883 на власні кошти надрукував свою першу збірку віршів під назвою 
“Ворскло”, після чого став відомим у широких літературних колах України. Листувався з М.Лисенком, 
М.Спіарицьким, Д.Яворницьким. У 1890 роках його вірші друкувалися у львівському журналі “Заря”, 
альманасі “Складка”. У 1898 вийшла друга збірка його віршів “Слобожанщина”. Обом збіркам властиве 
поєднання творчих методів романтизму і реалізму. Романтичні твори Щ. писав переважно на історичні 
мотиви, оспівуючи героїчне минуле України - козаччину (“Запорожець”, “Запорожець над конем”, “Хортиця”, 
“Січа”, “Остання Січа”, “Запорозький марш”). У реалістичних творах поет подав барвисті картини народного 
побуту на Слобожанщині. Створив оригінальний цикл ліричних портретів людей праці, сільських ремісників, 
заробітчан, наймитів: “Бурлаки”, “Чумак”, “Поштар”, “Ткач”, “Пряха”, “Кравець”, “Швець”, “Косарі”, 
“Чередничка”, “Чабан”, “Рибалка”, “Пасічник”, “Мірошник” та ін. Високу художньо-естетичну вартість мають 
пейзажні ліричні етюди - “Степ”, “Осінь”, “Листопад”, “Зимній ранок”. Кілька ліричних поезій Щ. покладені на 
музику і виконувались як народні пісні: “Хортиця”, “Гей, у мене був коняка”, “У полі”, “Пряха”, “Баю, баю”, 
“Черевички”. Характерною своєрідністю індивідуального стилю Щ. є впровадження в поетичні тексти 
лексичних раритетів, архаїзмів і діалектизмів. Помер у Харкові.  

В.Лесик (Львів), С.Посохов (Харків).  

ЩОРС МИКОЛА (1895-30.8.1919) - більшовицький військовий діяч. Н. у м.Сновськ (тепер Щорс Чернігівської 
обл.). У 1914 закінчив Київську військово-фельдшерську школу, а в 1916- Віденське військове училище в 
Полтаві. Був підпоручником царської армії, учасник першої світової війни. 31918 член партії більшовиків. У 
лютому 1918 очолив червоногвардійський загін на Чернігівщині. Згодом брав участь у формуванні 
військових підрозділів у Самарській та Самбірській губерніях Росії. У вересні 1918- командир Богунського 
полку, сформованого ним із розрізнених партизанських загонів у “нейтральній зоні”. У жовтні 1918 очолив 
бригаду Першої Української радянської дивізії, сформованої, в основному, з полків ВЧК, угорських 
інтернаціоналістів, поволзьких татар тощо. На поч. 1919 бригада під командуванням Щ. брала участь у боях 
з українськими військами на напрямку Чернігів - Київ. Після захоплення більшовиками Києва Щ. був 
призначений комендантом міста. З березня 1919- командир 1-ї Уманської радянської дивізії. У серпні 
призначений командиром Таращанської 44-ї стрілецької дивізії 12-ої армії, що вела бої з Львівською 
бригадою УГА. Через конфлікт щодо організації дивізії командування армії намагалося звільнити Щ., але 
було змушене зважати на популярність начдива у військах. Убитий на позиціях одного з підрозділів дивізії 
під Білошицею (недалеко від Коростеня) комісаром армійського штабу за згодою командування і 
Реввійськради 12-ї армії. Похований у Самарі (Росія).  

І .Підкова (Львів).  

ЩУРАТ ВАСИЛЬ (24.8.1871 - 27.4.1948) -український учений-літературознавець, педагог і перекладач. Н. у 
с. Вислобоки на Львівщині. У 1884-92 навчався в Академічній гімназії у Львові. Вивчав слов'янську філологію 
у Львівському і Віденському ун-тах. У 1896 захистив у Відні докторську дисертацію з філософії. Був добре 
знайомий з [.Франком та М.Драгомановим. У Відні входив до товариства української молоді “Громада” і “Січ”. 
У 1896-98 був співредактором газети “Буковина” у Чернівцях, редактором журналів “Молода муза” (1906), 
“Світ” і тижневика “Неділя” (1912). Друкував в українській, австрійській, польській пресі, чеських виданнях 
поетичні твори, літературознавчі статті, переклади. На сторінках “Діла” виступав зі статтями на політичну 
тематику. 31898 вчителював у державних гімназіях Перемишля і Бродів, з 1907 - Львова. У 1914 Щ. був 
обраний дійсним членом Наукового товариства Ш.Т.Шевченка, у 1915-23 -його голова. У 1921 не присягнув 
на вірність польській державі, через що позбавлений права займати державну посаду. У 1921-34 -директор 
приватної жіночої гімназії василіанок у Львові, одночасно викладав українську мову і літературу. Боровся за 
створення Львівського ун-ту, але, отримавши заборону, разом з іншими представниками української 
громадськості взяв участь у створенні Львівського (таємного) українського університету. Став першим 
ректором навчального закладу, завідувачем кафедри української літератури. У 1921 заарештований 
польськими властями, кілька місяців перебував в ув'язненні. У червні 1929 обраний дійсним членом ВУАН, 
однак у 1930 у зв'язку з процесом Спілки визволення України і політичними репресіями в радянській Україні 
зрікся цього звання. У 1939-41 - професор Львівського ун-ту, одночасно (з лютого 1940) - завідувач групи 
шевченкознавства Інституту української літератури у Львові. У грудні 1939 поновлений у званні дійсного 
члена АН УРСР. У 1944-48 - директор львівської бібліотеки АН УРСР. У післявоєнний період активної участі 
у культурному і громадському житті не брав. Негативно ставився до політичних репресій радянської влади, 
ліквідації у 1946 гуманітарних науково-дослідницьких і культурних осередків міста. Автор понад 200 статей і 
монографій з літературознавства від староукраїнської літератури (“Слово Данила Заточника”, 1896) до 
літератури 19 ст., зокрема розвідок про Т.Шевченка, М.Шашкевича, П.Куліша, І.Котляревського, 
Ю.Федьковича, І.Франка, В. Самійленка та ін. Щ. - автор збірок поезій “Lux in tenebris” (1895), “Мої листи” 
(1898), “Раз до мене молодість прийшла”, “На трембіті” (1904), “Історичні пісні” (1907), “Вибір пісень” (1909), 
поеми “В суздальській тюрмі” (1916). У 1900 і 1905 видав віршований молитовник “Із глибин воззвах”. Робив 
численні переклади творів Г.Гейне, И-В.Ґете, А.Міцкевича, Ю.Словацького, К.Тетмаєра та ін. Автор єдиного 



перекладу на українську мову пам'ятки французького епосу “Пісні про Роланда”, од Горація. Посмертно 
видані “Поезії” (1957, 1962) та “Вибрані праці з історії літератури” (1963).  

Т.Галайчак (Львів).  

ЩУРАТ СТЕПАН (7.1.1909 - 14.3.1990) - відомий український учений-літературознавець. Син В.Щурата. Н. у 
Львові. У 1931 закінчив Львівський ун-т. У 1934 захистив магістерську дисертацію “Тимко Падура, його життя 
і творчість”. Деякий час працював учителем гімназії. Ще у студентські роки на сторінках журналу “Нові 
шляхи” виступив з першими своїми віршами, публікував переклади творів російських поетів П.Орешина, 
В.Маяковського, С.Єсеніна. Тоді ж надрукував одну з перших своїх літературознавчих праць про 
українського поета і громадського діяча Є.Григорука та статтю (у співавторстві з І.Крушельницьким) “Лірика 
на манівцях емігрантщини” - про творчість українських поетів, які опинились в еміграції. З 1933 видавав 
перший український спеціальний журнал для фотографів “Світло і тінь”. З 1937 редагував щомісячний 
часопис із краєзнавства і туризму “Наша Батьківщина”. На поч. 1940 років Щ. - науковий співробітник 
Інституту літератури АН УРСР у Львові, викладач художньо-промислового училища. У повоєнні роки 
працював в установах АН УРСР. З 1951 - науковий співробітник відділу літератури Інституту суспільних наук 
АН УРСР, а в 1958-1971 -завідувач відділу, доктор філологічних наук (з 1971). Зазнав переслідувань під час 
кампанії погрому наукових установ України на поч. 1970 років. У вересні 1972 змушений звільнитися з 
роботи. За час роботи в Інституті суспільних наук АН УРСР учений опублікував понад 50 наукових праць. 
Увагу Щ. привертали різні періоди і постаті українського письменства, але основною темою досліджень Щ. 
стала творчість I.Франка, якій присвячені монографії “Рання творчість Івана Франка” (1956), “Повість Івана 
Франка “Борислав сміється” (1966), цілий ряд розвідок і статей. Керував підготовкою до друку п'яти томів до 
двадцятитомного і п'ятдесятитомного видань творів І.Франка. Помер і похований у Львові.  

Т.Галайчак (Львів).    

ЮЮЮЮ    
ЮДОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ [3(15).8.1880 - 24.10.1949] - більшовицький діяч. Н. у Воронежі 
(Росія, за ін. дан. - у Новогеоргієвську Херсонської губ.). З 1903-член РСДРП(б). У 1912-14-один із керівників 
Луганської більшовицької організації. Після Лютневої революції 1917 в Росії працював у Петрограді, 3 
жовтня 1917-член Одеського обласного комітету РСДРП(б), з грудня - голова ЦВК Румчороду. Один з 
організаторів і керівників Одеського січневого повстання, після перемоги якого була встановлена 
більшовицька влада у краї. З січня 1918 - голова Одеського раднаркому. Згодом - на партійній і викладацькій 
роботі, переважно у Москві. Працював у Московському ун-ті, професор.  

О.Фесик (Одеса).  

ЮЗЕФОВИЧ ЯН ТОМАШ (1669 -19.4.1729) - польський хроніст. Н. у Львові у родині вірменського купця. 
Навчався у Львівській єзуїтській колегії, Ягеллонському ун-ті у Кракові. Був доктором філософії, деякий час 
викладав у Краківському ун-ті. У 1693-1729 був львівським каноніком. У вересні 1704 після захоплення 
Львова шведською армією Ю. очолив посольство міщан до Карла XII, яке домоглося зменшення розмірів 
контрибуції. Склав опис матеріальних цінностей, вивезених шведами з львівських храмів. У 
неопублікованому творі “Стурбований Львів” достовірно описав штурм і захоплення міста шведами. Ю. - 
автор “Хроніки міста Львова з 1634-1703”, де описані не лише події у Львові, але і в Україні, зокрема, воєнні 
дії гетьманів Б.Хмельницького і П.Дорошенка проти Польщі. Історичні події висвітлював тенденційно, 
негативно ставився до українського козацтва. У 1888 один із найдавніших списків “Хроніки” знайшов у 
львівських архівах В.Антонович.  

М. Чорний (Львів).  

ЮЗЕФСЬКИЙ ГЕНРИК (1892 - 1981) - польський політичний діяч. Родом з Київщини. У 1920 - товариш 
міністра внутрішніх справ УНР. У 1927-29 і 1930-38 - воєвода волинський, 1929-30 - міністр внутрішніх справ 
Польщі. Один з ініціаторів встановлення “Сокальського кордону”, який, розмежувавши Волинь і Галичину, 
повинен був не допустити консолідації української спільноти в Польщі та сприяти успішному проведенню 
політики асиміляції місцевого населення. За розпорядженням Ю. на Волині закривались українські 
товариства, керівні органи яких знаходились у Львові (“Просвіта”, кооперативні організації тощо), 
заборонялось розповсюдження української преси. Національна політика Ю. викликала всезростаючий опір 
українського населення Галичини і Волині, стала однією з причин, що змусили Організацію українських 
націоналістів вдаватися до активних радикальних дій. У 1930 Ю. змушений подати у відставку. Помер у 
Варшаві. Залишив спогади (опубліковані у Парижі в 1982), в яких є матеріали про українсько-польські 
взаємини міжвоєнного періоду.  

М.Швагуляк (Львів).  

ЮЗЬКОВ ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ (28.1.1938-2.3.1995) - український учений-правознавець, перший голова 
Конституційного суду України. Н. у с. Новоселиця Полонського району Хмельницької обл. Навчався на 



юридичному ф-ті та в аспірантурі Київського ун-ту ім.Т.Шевченка. Працював на посадах старшого 
викладача, доцента. Певний час працював доцентом, завідувачем кафедри, професором Київської вищої 
партійної школи, пізніше -професором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 1990 
керував робочою групою з розробки проекту Декларації про державний суверенітет України. У липні 1992 Ю. 
обраний головою Конституційного суду України. Був членом Венеціанської Ради Європи “Демократія через 
право”. Очолював групу науковців, які розробили концепцію Основного Закону, пізніше - робочу групу з 
розробки проекту нової Конституції України. Ю. вважав, що нова Конституція України повинна поєднувати 
кращі досягнення світового конституціоналізму з “історичними й національними традиціями українського 
державотворення”. Відстоював закріплення в Конституції такої політико-правової категорії як “український 
народ” (а не “народ України”). Автор понад 200 наукових праць.  

Т.Андрусяк (Львів).  

ЮЛЬ ЮСТ (1664 - 1715) - датський дипломат і військовий діяч, віце-адмірал (з 1712). Н. у м. Виборгу в 
знатній сім'ї. У 1709-11 Ю. - посол Данії в Росії. У 1711 подорожував по Україні. Залишив щоденник, 
опублікований Г.Грове (Копенгаген, 1893; рос. переклад видав Ю.Щербачов, 1892, 1899-1900), в якому 
подав опис ряду міст України, цікаві відомості про побут і звичаї населення українських земель.  

Я. Ісаєвчч (Львів).  

ЮНАКІВ МИКОЛА ЛЕОНТІЙОВИЧ (6.12.1871- 1.8.1931)-український військовий діяч, генерал-полковник 
Армії УНР, Н. у Чугуєві на Харківщині в родині військових. Навчався в кадетському корпусі, потім - у 
Павлівському військовому училищі у Петербурзі. З 1891 служив у лейб-гвардії Семенівського полку. У 1894-
97 навчався у Миколаївській академії Генерального штабу. Після закінчення (з відзнакою) академії обіймав 
посади старшого ад'ютанта штабів 53-ї піхотної бригади, 27-ої піхотної дивізії, викладача Оранієнбурзької 
офіцерської стрілецької школи, Пажеського корпусу, штаб-офіцера з особливих доручень, начальника штабу 
1-го Прикордонного корпусу. У 1907 призначений викладачем Миколаївської академії Генерального штабу, а 
після захисту у 1910 дисертації “Похід Карла XII на Україну 1708-1709 рр.” став професором кафедри 
військового мистецтва. У 1912 йому присвоєно звання генерал-майора. Пропаговані ним новаторські 
концепції реформування академії Генштабу і російських збройних сил взагалі зустріли опір з боку 
військового міністра Сухомлинова. У лютому 1914 Ю. призначено командиром 37-ї піхотної бригади. У роки 
Першої світової війни 1914-18 безперервно знаходився на Південно-Західному фронті, обіймав посади 
командира бригади, начальника штабів 25-го армійського корпусу, 4-ї армії, командира 7-го армійського 
корпусу, командувача 4-ї армії, які діяли на території України. 31916-генерал-лейтенант. Після утворення 
Української Центральної Ради підтримав український національний рух, сприяв українізації частин, за що у 
грудні 1917 усунений з посади більшовицьким наркомом М.Криленком і направлений у розпорядження 
голови Реввійськради Л. Троцького. У Києві отримав нове призначення - командувача 4-ї армії Румунського 
фронту. У складний період розпаду російської армії доклав багато зусиль для збереження боєздатності 
молодих українських формувань. З квітня 1918-на службі в українській армії. У період Гетьманату очолював 
Головну шкільну управу другого генерал-квартирмейстерства і Комісію з утворення військових шкіл та 
академій Генерального штабу, у якій над укладанням військових статутів молодої української армії та 
організацією мережі військових навчальних закладів працювали В.Петрів, В.Сальський, В.Садовський, 
В.Євтимович та ін. Після падіння влади гетьмана П.Скоропадського Директорія УНР призначила Ю. 
помічником Головного інспектора Армії УНР. З 1918 Ю. очолював Головну вишкільну управу Міністерства 
військових справ, а в серпні 1919 був призначений начальником штабу Головного отамана об'єднаних 
українських армій УНР і ЗУНР. За участю Ю. було розроблено і блискуче проведено у серпні 1919 військову 
операцію з визволення від більшовицьких військ Правобережної України і звільнення Києва. У 1920 
призначений військовим радником Української дипломатичної місії у Варшаві. Брав участь у переговорах з 
Ю.Пілсудським, підготовці військово-політичних угод 1920, зокрема Варшавського договору 1920. На поч.  

1920 років перебував у Тарнові, був радником військового міністра, військовим міністром, членом Вищої 
військової ради УНР при Головному отаманові С.Петлюрі, Ради Українського Центрального комітету в 
Польщі, очолював Українське військово-історичне товариство. В еміграції підвищений у ранзі до генерал-
полковника. Плідно співпрацював у альманасі “За державність”, готував низку військово-історичних праць. У 
1927 через тяжку хворобу змушений відійти від активної громадської діяльності. Помер і похований у 
Тарнові. Автор праці “Російсько-японська війна 1904-1905 рр.” (1911), спогадів “Матеріали до мого 
життєпису”.  

М.Литвин, К.Науменко (Львів).  

ЮНАЦЬКА СПІЛКА (ЮС) - безпартійна молодіжна організація у підросійській Україні. Утворена на з'їзді 
студентської громади в квітні 1915 у Харкові. Мала філіали у Києві, Полтаві, Катеринославі, Одесі, Чернігові. 
Вищим органом був з'їзд представників ЮС Лівобережної і Правобережної України, виконавчим - ЦВК. 
Лідерами організації були М.Криворотченко, М.Петренко, З.Сало, О.Мицюк та ін. У травні 1916 на другому 
з'їзді було прийнято програму та статут спілки. Основні програмні засади: автономія України, аграрна 
реформа, 8-годинний робочий день. На другому з'їзді стався розкол через перехід ЮС до партійної роботи. 
У грудні 1916 в Полтаві відбувся третій з'їзд ЮС. Більшість його членів відкинула пропозицію Української 
народної партії про посилення германофільської пропаганди і організації партизанської боротьби для 
швидкої поразки Росії. ЮС виступала за союз з демократичними силами, пропаганду української ідеї, зняття 



заборони на українські видання, відкриття “Просвіти”, амністію політичним в'язням-українцям. Видавала 
листівки, підписувала петиції до членів Державної Думи. У 1915 в Києві виходив щомісячник “Зоря київська”, 
а з другого номера - просто “Зоря”, навколо якого гуртувались члени ЮС.  

Г.Геращенко (Запоріжжя).  

ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури; англ. UNESCO - United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation) - міжнародна організація, спеціалізована установа Організації 
Об'єднаних Націй. Створена 4.11.1946 двадцятьма державами, які підписали її статут. Штаб-квартира 
знаходиться у Парижі. Мета діяльності ЮНЕСКО: сприяти справі миру та міжнародної безпеки шляхом 
розвитку співробітництва між країнами у сфері науки, освіти й культури. Організація виступає за всезагальне 
додержання прав людини й основних свобод, справедливості й правопорядку для всіх народів світу, 
незалежно від раси, статі, мови чи релігії, як це передбачається Статутом ООН, Декларацією прав людини 
та ін. документами цієї міжнародної світової організації. Для досягнення поставленої мети ЮНЕСКО 
допомагає взаємному ознайомленню і взаєморозумінню між народами, використовуючи для цього засоби 
масової інформації, сприяє розвитку й удосконаленню народної освіти, розповсюдженню культури й 
популяризації науки та її новітніх досягнень. Організація сприяє розширенню міжнародного 
взаєморозуміння, доступу людей до освіти й культури, підготовці кадрів, усуває перешкоди на шляху 
вільного обміну ідей. ЮНЕСКО з допомогою Національних комісій в усіх країнах, які е її членами, вирішує 
головні завдання: боротьба з неписьменністю, розповсюдження інформації про ООН, дотримання прав 
людини, введення обов'язкової освіти, обмін людьми і надання допомоги експертами з різних галузей науки 
й просвіти на прохання держав-членів ООН. Понад 250 міжнародних неурядових організацій мають 
консультативний статус при ЮНЕСКО, а понад 400 підтримують з нею постійні зв'язки. Бюджет організації 
формується з внесків країн-членів. Україна стала членом ЮНЕСКО 12.5.1954. Головним органом 
Організації, в якому представлені усі країни-члени, є Генеральна конференція. Скликається раз на рік для 
вироблення програми й політики. Генеральною конференцією обирається Виконавча рада, яка складається 
з 34 членів, скликається не рідше ніж двічі на рік. Секретаріат Організації очолюється Генеральним 
директором і складається з штату службовців. ЮНЕСКО проводить велику видавничу роботу. 
Найпоширенішими виданнями є журнал “Кур'єр ЮНЕСКО”, який публікується майже тридцятьма мовами, в 
т. ч. й українською мовою (виходить 11 разів на рік). Серед інших 26-ти видань вирізняються такі як 
“Культура”, “Музеум”, “Перспективи освіти”, “Імпакт”, “Природа і ресурси” та ін. ЮНЕСКО бере участь у 
відзначенні ювілеїв видатних діячів науки й культури, дат загальноосвітнього значення. Організація 
відзначала 1500-річчя Києва, 500-річчя від дня народження Миколи Коперника, 150-річчя від дня 
народження Т.Шевченка, ювілеї Лесі Українки, М.Коцюбинського, І.Франка, українських і зарубіжних вчених у 
галузі природничих наук, зокрема, Д.Заболотного. Оголошує роки, присвячені видатним явищам у сфері 
культури, науки й освіти (наприклад, “Міжнародного року книги”). У системі ЮНЕСКО діє Регіональний 
Інститут із шкільного будівництва для Африки, міжнародний ун-т тощо. Організація проводить заходи з 
проблем навколишнього середовища, співпрацює з Програмою розвитку ООН (ПРООН) і Організацією ООН 
з промислового розвитку (ЮНІДО).  

М.Рожик (Львів).  

ЮРА ГНАТ ПЕТРОВИЧ [27.12.1887 (8,1.1888) - 18.1,1966] - видатний український режисер і актор. Народний 
артист СРСР (1940). Н. у с. Федварі (тепер с. Підлісне Олександрівського р-ну Кіровоградської обл.). 
Сценічну діяльність почав у 1904 в аматорському гуртку. У професійному театрі з 1907 у трупі 
С.Максимовича. У 1913-14 грав у театрі “Руська бесіда” у Львові. Протягом 1917-19 був актором і режисером 
у київському “Молодому театрі” та Першому державному драматичному театрі УСРР ім.Т.Шевченка. У 1920 
Ю. виступив одним із співзасновників створеного у Вінниці українського драматичного театру ім. І.Франка (з 
1926 - Київський академічний український драматичний театр ім. І.Франка), до 1961 -художній керівник і 
режисер театру (з 1954 - разом з М.Крушельницьким). У 1938-61 -викладач (з 1946 - професор) Київського 
державного інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого. Ю. як актор сформувався на традиціях 
українського театру, під впливом творчості видатних майстрів української сцени П. Саксаганського, 
М.Кропивницького, М.Садовського. Виступаючи замолоду переважно у драматичних ролях, Ю. в подальші 
роки свій акторський хист найбільше виявив у характерних та комедійних образах, які відзначалися правдою 
почуттів та соковитим народним гумором. Кращі ролі: Копистка (“97” М.Куліша), Мартин Боруля, Стьопочка, 
Крамарюк, Терешко, Сурма, Бонавентура (“Мартин Боруля”, “Житейське море”, “Суєта”, “Сто тисяч” 
І.Карпенка-Карого), Швейк (“Пригоди бравого вояка Швейка” за Я.Гашеком), Калеб (“У пущі” Лесі Українки), 
Освальд (“Примари” Г.Ібсена)та ін. Серед його вистав відзначаються: “Свіччине весілля” І.Кочерги, “Мартин 
Боруля”, “Суєта”, “Безталанна” І.Карпенка-Карого, “Маруся Богуславка”, “Лиха доля” (“Циганка Аза”) 
М.Старицького, “Украдене щастя” І.Франка, “Дон Карлос” Ф.Шіллера. Знімався в кіно (фільми “Кармелюк”, 
“Прометей”, “Тарас Шевченко”, “Балада про солдата”, “Чисте небо”, “Пам'ять” та ін.). Автор літературних 
праць з питань театрального мистецтва: “20 років” (1940), “Режисер у театрі” (1962), “Життя і сцена” (1962). 
Державна премія СРСР (1949, 1951).  

М.Ерстенюк (Львів).  

ЮР'ЄВИЧ АНТОН (1839 - 1868) - діяч польського національно-визвольного руху в Україні у 1850-60 роках. 
Походив із шляхетної родини Київської губернії. У 1857-62 навчався на історико-філологічному ф-ті 



Київського ун-ту, брав участь у таємних польських організаціях студентів. Був членом, а потім головою 
“Провінційного комітету на Русі”, який готував польське повстання у Правобережній Україні, зокрема, у 
Київській губ. На поч. повстання навесні 1863 проголошений “диктатором Русі” (Правобережної України). 
Очолив загін повстанців, з яким вирушив по селах Київщини і Волині, намагаючись залучити до повстання 
українське селянство. У квітні 1863 Ю. був схоплений царськими військами і ув'язнений у Києві. В 1864 втік із 
Київської фортеці й виїхав за кордон. Останні роки прожив у Бельгії та Франції.  

Л.Зашкільняк (Львів).  

ЮРИК СТЕПАН (1868 - 1937) - український громадський і політичний діяч, греко-католицький священик, 
папський шамбелян. Діяч Української національно-демократичної партії. Парох м. Золочева (Львівська обл.). 
Учасник Греко-католицького синоду 1891. З жовтня 1918- член Української Національної Ради ЗУНР-ЗОУНР, 
входив до комісій закордонних справ, шкільної, адміністраційної та Обласної земельної комісії, яка мала 
провести земельну реформу. У квітні 1919 був одним з організаторів з'їзду українського католицького 
духовенства ЗО УНР. Після відступу Української галицької армії за р. Збруч залишився у Станіславі. На поч. 
березня 1920 заарештований польськими властями, деякий час перебував в ув'язненні. У міжвоєнний період 
входив до складу Тіснішого народного комітету УНТП, очолював золочівську філію Товариства охорони 
військових могил.  

О .Пав лишим (Львів).  

ЮРІЙ І ЛЬВОВИЧ [24.2.1252; за ін. дан. 1257 - 24.4.1308; за ін. дан. 1315] - галицько-волинський князь 
(1301-1308, можливо 1315). Син Лева І Даниловича та Констанції, дочки угорського короля Бели IV. У 1269-
1301 правив на Холмщині, був князем белзьким. У 1282 одружився з дочкою тверського князя Ярослава 
Ярославича. В 1287 одружився вдруге з дочкою куявського князя (Польща) Казимира Конрадовича, Після 
смерті батька об'єднав усі землі Галицько-Волинської держави під своєю владою. Переніс столицю до 
Володимира-Волинського. За правління Ю.І Л. Польща захопила Люблінську землю (1302), а Угорщина - 
частину Закарпаття. Проте внутрішнє становище князівства в цей період було стабільним, що сприяло 
швидкому економічному розвитку. В 1303 Ю. І Л. домігся утворення Галицької митрополії, до складу якої 
увійшли: Галицька, Володимирсь-ка, Перемиська, Луцька, Холмська, Турівська єпархії. У 1312-13 угорські 
феодали висували Ю.І Л. претендентом на угорський престол. Ю.І Л., бажаючи підкреслити могутність 
Галицько-Волинської держави і наслідуючи свого діда Данила Романовича Галицького, прийняв титул 
“короля Русі”.  

Р. Шуст (Львів)  

ЮРІЙ І РАКОЦІ (Юрій І Ракочі; Дердь І Ракоці; 8.6.1593-11.10.1648)-князь Трансільванії (Семигороддя) з 
1630. Син князя Трансільванії Сигізмунда Ракоці (1544-1601). Сповідував кальвінізм. Проводив політику, 
спрямовану на об'єднання угорських земель, які загарбали Габсбурги й Османська імперія. У 1643 уклав 
союз із Швецією та Францією, брав участь у Тридцятилітній війні 1618-48. У лютому 1644 на чолі 30-тисячної 
армії розпочав воєнні дії проти Габсбургів, внаслідок яких було звільнено частину Словаччини. У 1645 разом 
із шведами війська Ю.І Р. облягли Брно. За умовами Лінцського мирного договору 1645 під владу Ю.І Р. 
відійшло 7 комітатів Словаччини та пд.-зх. частина Закарпаття. У серпні 1648 через Ю.Немирича встановив 
союзницькі відносини з гетьманом Б.Хмельницьким і заручився його підтримкою в боротьбі за польський 
престол після смерті короля Владислава IV Вази.  

Р.Шуст (Львів).  

ЮРІЙ II БОЛЕСЛАВ Тройденович (бп. 1306-7.4.1340)-галицько-волинський князь (1323-40). Син 
мазовецького князя Тройдена II і Марії, дочки Юрія І Львовича. Будучи католиком, прийняв православну віру 
й ім'я Юрій. Намагаючись протистояти експансії Польщі й Угорщини, підтримував союзні відносини з 
Тевтонським орденом і Литвою. Робив спробу повернути Люблінщину, яку в 1303 захопила Польша. Ю.ІІ Б. 
був одружений з донькою Великого князя Литовського Гедиміна. Прагнучи зміцнити князівську владу, вів 
боротьбу проти бояр, в якій спирався на міщан. Ю.ІІ Б. підтримував розселення німецьких колоністів, 
задумав запровадити католицтво. Ці заходи Ю.ІІ Б. підривали значення місцевої аристократії. У 1340 бояри 
організували проти Ю.ІІ Б. змову і отруїли його у Володимирі. Невдовзі після смерті Ю.ІІ Б., останнього 
представника династії Романовичів, Галицько-Волинське князівство перестало існувати як незалежна 
держава.  

І.Підкова (Львів).  

ЮРІЙ II РАКОЦІ (Юрій II Ракочі, Дердь II Ракоці; 30.1.1621 - 7.1.1660) - князь Трансільванії (Семигороддя) з 
1648. Син Юрія І Ракоці. За правління батька у 1642 був обраний наступником престолу. Одружений із 
Софією Баторій. У Трансільванії почав правити з 1648. Отримав у ленне володіння від турецького султана 
Молдову та Волощину. Був претендентом на польський престол. У 1648-49, намагаючись заручитись 
підтримкою України в боротьбі за польський престол, вів переговори з гетьманом Б.Хмельницьким. Після 
походів української армії у Молдову (див. Молдовські походи 1650, 1652 і 1653) Р., занепокоєний політикою 
Чигирина, розірвав відносини з Б.Хмельницьким і перейшов на бік короля Яна II Казимире. У 1654 Ю.ІІ Р. 
відновив дипломатичні стосунки з Українською державою. Після успішних переговорів у 1656 підписано 
українсько-трансільванський договір, за яким Б.Хмельницький погодився підтримати кандидатуру Р. на 



польський престол і надати йому військову допомогу, розраховуючи використати союз із Трансільванією для 
здобуття західноукраїнських земель. Тоді ж Ю.ІІ Р. уклав союз із королем Швеції Карпом Х Густавом. У 1657 
трансільванські війська на чолі з Ю.ІІ Р. здійснили похід на Польщу. У складі цих військ був загін українських 
козаків на чолі з А.Ждановичем, який, однак, у зв'язку з недоброзичливим ставленням трансільванців улітку 
1657 повернувся в Україну. 12(22).7.1657 трансільванська армія змушена капітулювати перед польськими 
військами під Чорним Островом на Поділлі. У 1659 Ю.ІІ Р. позбавлений турецьким султаном ленних 
володінь, але не визнав цього рішення. Під час збройного опору був смертельно поранений.  

Р. Шуст (Львів).  

ЮРІЙ ЖЕВЧЕНКО(17.2.1885-бл. 1938)-український православний церковний діяч, архієпископ УАПЦ. Н. у 
слободі Єлисаветградка Єлисаветградського повіту Херсонської губ. (тепер Кіровоградської обл.). Закінчив 
духовну семінарію, у 1911 - Одеський університет, У1912- учитель першої Одеської гімназії. У 1914 
висвячений на священика. Під час Першої світової війни 1914-18 -військовий священик у російській армії, у 
1917-18 - душпастир Інструкторської школи старшин у Києві. Член “Кирило-Мефодіївського братства”, що 
об'єднало прихильників автокефалії Української церкви після першої (січень 1918) сесії Всеукраїнського 
православного церковного собору. Ув'язнений гетьманською владою за співпрацю з Українським 
національним союзом. У листопаді 1918-голова Церковної комісії УНС, згодом - душпастир та викладач 
Інженерної школи старшин Армії УНР. З 1920 - настоятель парафії у м. Сквирі на Київщині, з липня 1920 -
священик Андріївської церкви в Києві, член Всеукраїнської православної церковної ради. У жовтні 1921 брав 
участь у роботі Українського православного церковного собору Київщини, на якому було завершено 
організаційне оформлення УАПЦ. У квітні 1922 висвячений на єпископа Сквирського. У 1924-27 - єпископ 
Полтавський, 1928-29 - єпископ Одеський. 1.9.1929 заарештований ДПУ в Одесі. Засуджений до 8 років 
ув'язнення, засланий до Сибіру. У 1937 повторно заарештований і засуджений до 10 років ув'язнення. 
Загинув у Карагандинському таборі.  

О.Ігнатуша (Запоріжжя).  

ЮРІЙ МІХНОВСЬКИЙ (18.1.1866 -16.10.1937)-український православний церковний діяч, архієпископ 
Української автокефальної православної церкви, архієпископ УПЦ (з 1930). Н. у с. Піщаному Золотоніського 
повіту Полтавської губ. Навчався в духовній школі, згодом - у Полтавській духовній семінарії. У 1889 
вчителював у с. Піщаному. У 1889-91 - дяк у м. Ірклієві, а згодом - у Домантовому, церкві архістратига 
Михаїла в Нових Санжарах, потім - у Золотоноші. У 1894 висвячений на священика. З 1895 обіймав 
священичу кафедру у Комарівці на Переяславщині, у 1895-1908 -у Богданах на Золотонощині, згодом - у 
селах Жовнине і Бубнівська Слобідка. У 1917- настоятель парафії в с. Прохорівці Золотоніського повіту, 
Учасник Всеукраїнського православного церковного собору (14-30.10.1921), на якому завершено 
організаційне оформлення УАПЦ. 28.10.1921 висвячений на єпископа Чернігівського і отримав сан 
архієпископа з кафедрою при Борисо-Глібському соборі у Чернігові. У 1922 переведений до Золотоноші, де 
організував повітову церковну раду, яка об'єднала 10 парафій УАПЦ. У 1926-27 - настоятель парафії у с. 
Прохорівці на Золотонощині. Після церковного собору (9-12.12.1930), що об'єднав частину парафій 
“самоліквідованої” (28-29.1.1930) УАПЦ, перебував у складі Української православної церкви, очолюваної 
митрополитом Іваном Павловським. На поч. 1930 років переїхав до Києва. У 1932-33 - настоятель 
Софійського собору. У 1934 служив в Успенському соборі на Подолі і до його закриття радянською владою 
(грудень 1934) виконував обов'язки вікарія митрополита Івана Павловського. Перейшов з митрополичою 
кафедрою до церкви св. Миколая (“Притиського”) на Подолі, після закриття якої у червні 1935 відійшов від 
церковної діяльності. 11.7.1937 заарештований органами НКВС, звинувачений у створенні “антирадянської 
фашистської організації українських церковників” та розстріляний.  

О.Ігнатуша (Запоріжжя).  

ЮРІЙ ТЕСЛЕНКО (1894-1943)-український православний церковний діяч, єпископ УАПЦ. Н. на Поділлі. З 
1918 - священик. У червні 1925 висвячений на єпископа Білоцерківської округи. У червні 1930 
заарештований і засуджений до 10 років ув'язнення. Покарання відбував у таборах на півночі СРСР. У 1941 
переїхав до Воронежа, потім - до Вінниці. Деякий час працював у колгоспі. Помер від сухот.  

О.Ігнатуша (Запоріжжя).  

ЮРКЕВИЧ ЛЕВ (псевд.: Л.Рибалка, Е.Ніколет; 1884 -1917 або 1918) - український політичний діяч і 
письменник. Н. у с. Кривому Сквирського повіту Київської губ. З 1904 навчався у Київському ун-ті, 3 1904 
належав до Революційної української партії, один із засновників Української соціал-демократичної 
робітничої партії (1905). Пізніше був висунутий кандидатом у члени Центрального комітету УСДРП. У 1907 
виїхав за кордон і там закінчив університетську освіту. 31911 жив у Франції, Львові, а з 1914 - у Швейцарії. 
Використовуючи чималу спадщину, що дісталася йому від батька, заснував і видавав у Львові щомісячник 
УСДРП “Наш голос” (1910-11), фінансував київський журнал “Дзвін” (1913-14). Під псевдонімом Л.Рибалка 
писав і публікував у Києві брошури, присвячені національному питанню та проблемам робітничого руху - 
“Національна справа і робітництво” (1913), “Кляси і суспільство” (1913). Відстоюючи ідею української 
пролетарської революції, Ю. виступав проти українського міщанства та орієнтації на Австрію й Німеччину. У 
“Дзвоні”, брошурах, а також у часописі “Боротьба” (7 випусків, 1915-16), що виходив у Женеві, фінансувався і 
видавався Ю., під псевдонімом E.Nicolet він полемізував із “буржуазно-націоналістичною” позицією 



Д.Донцова щодо відокремлення України від Росії та входження до складу Австрії, піддавав осудові 
українську буржуазію в Російській імперії (за рабську підтримку царизму) та емігрантську Спілку визволення 
України (як агентів австрійського і німецького імперіалізму). Його відкритий лист, адресований Другій 
міжнародній конференції соціалістів у Кентхолі в 1916, опубліковано в Лозанні у вигляді брошури під назвою 
“L'Ukraine et la guerre”. Ю. критикував шовіністичне, централістське мислення російських більшовиків і 
захищав необхідність української автономії, окремої української пролетарської революції та української 
соціал-демократичної робітничої партії. В.Ленін, вважаючи Ю. небезпечним противником, інтригував проти 
нього. У 1917 у Женеві Ю. видав російською мовою брошуру, присвячену російським соціал-демократам і 
національному питанню, котра була одним із найкращих зразків критики ленінської позиції демократичного 
централізму і його національної політики (англійський переклад статті див. у “Journal of Ukrainian Studies”, 
1982). Після Лютневої революції 1917 Ю. намагався повернутись в Україну. Помер у Москві.  

М.Юркевич (Едмонтон, Канада).  

ЮРКЕВИЧ ПАМФИЛ (Памфіл, 16.2.1826-4.10.1874) - український філософ і педагог. Н. у с. Ліпляве 
Золотоніського повіту на Полтавщині у родині православного священика. Закінчив Полтавську духовну 
семінарію. У 1847-51 вивчав богослов'я у Київській духовній академії, з 1852 - магістр та бакалавр. У 1854-57 
- асистент інспектора, з 1857 - викладач філософії і німецької мови в академії. У 1861 Ю. став ординарним 
професором і за рішенням Міністерства освіти був призначений ординарним професором кафедри 
філософії Московського ун-ту. З 1869 Ю. виконував обов'язки декана історико-філологічного факультету. 
Серед студентів, які слухали лекції Ю. були майбутній російський філософ В.Соловйов та історик 
В.Ключевський. Найбільш плідним для наукової діяльності Ю. був період роботи в академії, коли він створив 
майже всі свої основні філософські праці, зокрема, “Ідея” (1859), “Серце і його значення у духовному житті 
людини згідно з ученням Слова Божого” (1860), “З приводу статей богословського змісту, вміщених у 
“Філософському Лексиконі” (1861), “Матеріалізм та завдання філософії” (1860), “Мирз ближнім як умова 
християнського співжиття” (1861), “Докази буття Божого” (1861). Після переїзду до Москви Ю. працював 
переважно над педагогічними проблемами. Філософська концепція Ю., яка підкреслювала значення “всього 
емоційного, несвідомого, випадкового в душі людини”, викликала різкі нападки з боку прихильників 
матеріалізму і позитивізму, що домінували тоді у російській філософській думці, зокрема, 
М.Чернишевського, М.Салтикова-Щедріна, Д.Писарєва та ін. У Москві Ю. підготував кілька праць з 
педагогіки, серед яких “Читання про виховання” (1865), “Курс загальної педагогіки” (1869). Не зберігся твір 
“Метафізика”.  

Ю. залишив самобутнє вчення, яке стояло на рівні тогочасної західної філософії й водночас було цілком 
оригінальним, побудованим на глибоких національних традиціях. Наука про людину була пріоритетною 
сферою його зацікавлень, Ю. прагнув збагнути духовне життя людини як вираз неповторності, 
індивідуальності. Рішуче відкидаючи однобічний інтелектуалізм новочасної доби, він обґрунтовував 
“філософію серця”, наполягав на гармонійній взаємодії всіх прошарків душі людини - розумової, чуттєво-
емоційної та ін. Розум, стверджував філософ, є лише вершиною духовного життя, коріння якого містяться у 
серці, а життя серця утворює сутність людини, її моральну свободу. Українські філософи Д.Чижевський і 
В.Рудко відзначали безперечний зв'язок Ю. з його попередниками в українській філософії- Г.Сковородою, 
М.Гоголем, ін. українськими мислителями. Твори Ю. видавалися в Канаді (Вінніпег, 1979; ред. С.Ярмусь) та 
в Україні (Київ, 1993; гол. ред. В.Жмир, упорядник А.Тихолаз).  

С.Вільчинська (Львів).  

ЮХИМ КАЛІШЕВСЬКИЙ (1892 - р. см. невід.) - український православний церковний діяч, єпископ 
Української автокефальної православної церкви. Н. на Київщині. Закінчив Київський ун-т, деякий час 
учителював. Згодом - священик у с. Петрівка Звенигородського пов. Київської губ. У травні 1921 був 
делегатом Українського православного церковного собору Київщини, на якому обраний головою 
Звенигородської тимчасової повітової церковної ради і членом Всеукраїнської православної церковної ради 
- тимчасового керівного органу Всеукраїнської спілки православних парафій. 6.2.1922 висвячений на 
єпископа Звенигородського; після включення Звенигородської округи до Черкаської став єпископом 
Черкаським. Керована Ю.К. єпархія була однією з кращих і найбільших в УАПЦ (у 1926 - 110 парафій). З 
1929 - єпископ Одеський. Після ліквідації УАПЦ належав до новоствореної у грудні 1930 Української 
православної церкви, очолюваної митрополитом Іваном Павловським. У 1936 заарештований, помер у 
таборі.  

О.Ігнатуша (Запоріжжя).  

ЮХНІВСЬКА КУЛЬТУРА - археологічна культура ранньої залізної доби. Поширена у 8-6 ст. до н. е. у 
басейнах верхньої і середньої течій Десни і частково Сейму. Пам'ятки Ю.к. вивчались Д.Самоквасовим у 
1870 роках і М.Воєводським у 1930 роках. Назва походить від городища біля с. Юхнів (тепер Чернігівська 
обл). Відома за невеликими городищами (0,2-0,3 га) на мисах високих берегів річок (Юхнів, Пісочний Рів, 
Кузина Гора та ін.). Городища були укріплені дерев'яним частоколом, житла наземні, стіни плетені й 
оштукатурені глиною, глиняні черені для вогнищ. Предмети домашнього вжитку представлені ліпними 
невеликими горщиками з ямковим орнаментом, мисками з дірочками під краем. Населення Ю.к, виготовляло 
залізні сокири, тесла, долота, коси, серпи і ножі. З озброєння - мечі, бронзові наконечники стріл, нашивні 
бляшки на панцирі. Бронзові прикраси представлені спіральними кільцями, шпильками, сережками з 



пласкими шляпками. Населення Ю.к. вело осілий спосіб життя, займалось приселищним скотарством, 
землеробством, традиційними промислами. З домашніх виробництв важливу роль відігравали виплавка 
заліза і ковальська справа. Племена Ю.к. були нащадками населення бондарихівської культури бронзового 
віку. Деякі дослідники вважають, що племена Ю.к. - це Геродотові меланхлени - “люди в чорному одязі”. За 
етнічною приналежністю племена Ю.к. - ймовірно, одна з локальних етнографічних груп балтів.  

М.Пелещишин (Львів).  

ЮШКОВ СЕРАФИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ (1888 - 1952) - відомий історик держави і права, член-кор. АН 
УРСР (з 1939). Н. у с. Трофимовщина Пензенської губернії (нині Мордовська АРРФ). У 1906-12 навчався на 
юридичному та історико-філологічному ф-тах Петербурзького ун-ту. Працював на викладацькій роботі в 
Петербурзькому, Саратовському ун-тах, ряді педагогічних інститутів та Свердловському юридичному 
інституті.  

З 1938 - співробітник Всесоюзного інституту юридичних наук у Москві, де з 1939 очолював сектор історії 
держави і права. Тісно співпрацював з українськими науковими інституціями, зокрема, з Археографічною 
комісією ВУАН та Інститутом історії України АН УРСР. Протягом 1943-49 працював старшим науковим 
співробітником Інституту історії і археології АН УРСР, у 1949-50 - Інституту історії АН УРСР. Автор 
численних праць з історії держави і права України княжої доби. Запропонував власну теорію походження 
Русі - “До питання про походження Русі” (1914). У 1921 опублікував працю, в якій розглядалися проблеми 
історії формування князівських уставів часів правління Володимира та Ярослава, запропонував власну їх 
класифікацію за редакціями та зводами. Досліджував історію створення тексту Устава князя Володимира та 
Устава князя Всеволода Мстиславича - “Устав князя Всеволода: до зовнішньої історії пам'ятки” (1927). 
Підготував і видав збірник текстів “Руської правди” (1935). Запропонував власну класифікацію списків цієї 
пам'ятки. За ініціативою Ю. почалося видання серіалу “Пам'ятники руського права” (перші два випуски 
вийшли за редакцією ученого). Помітним явищем в історіографії Київської Русі стала фундаментальна 
монографія “Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі” (1939), в якій 
учений підбив своєрідний підсумок своїх багаторічних досліджень над проблемою генезису феодалізму в 
Київській державі. Вивчення княжої доби Ю. завершив фундаментальною працею “Общественно-
политический строй и право Киевского государства” (1949).  

Т.Андрусяк (Львів).  

ЯЯЯЯ    
ЯБЛОНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІАН (Валер'ян; 9.4.1829 - 22.8.1913) - відомий польський історик та 
етнограф. Походив із шляхетної родини на Підляшші. Середню освіту здобув у повітовій школі (1837-42) в 
Дорогичині та у гімназії (1843—47) в Білостоку. Згодом вступив на філологічно-історичний ф-тет Київського 
ун-ту св. Володимира, де у 1847-49 вивчав славістичні дисципліни. Продовжував навчання у Дерптському 
(Тартуському) ун-ті, студіював класичну та германську філософію, історію. У 1853-58 працював учителем на 
Київщині та Брацлавщині. Намагаючись поглибити свої знання, вивчав загальну історію у Берлінському ун-
ті, Британському музеї у Лондоні, а також в ун-тах Парижа, Праги та Відня. З 1861 проживав у Києві. Брав 
участь у польському національному русі, за що у 1867 висланий у Пензенську губ. У 1868 одержав дозвіл на 
проживання у Варшаві. Здійснив подорожі на Близький Схід і до Пн. Африки. Після повернення в 1875 разом 
з А.Павлеським розпочав публікувати джерела з історії Польсько-Литовської держави, у т. ч. і українських 
земель у складі Речі Посполитої (1876-1910). Ряд праць Я. присвячені проблемам історії, етнографії та 
географії України. Видав історичний атлас земель Речі Посполитої 16-17 ст., а також дослідження історії 
Києво-Могилянської академії. З 1892 - член Історичного товариства Нестора-літописця у Києві. З 1894 - член 
краківської Академії наук, доктор Львівського ун-ту (з 1912), з 1913 - член Королівського Історичного 
товариства у Лон-доні. Похований у Варшаві.  

Р.Шуст (Львів).  

ЯБЛОНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯН (бл. 1670 - 28.7.1723) - представник знатного польського магнатського 
роду Яблоновських, великий коронний хорунжий (з 1693). Освіту здобув у єзуїтських навчальних закладах 
Львова та Праги, Здійснив подорож до країн Західної Європи. Тривалий час жив у Франції. Після повернення 
до Польщі вступив на військову службу. У 1687 став корсунським і бузьким старостою. З 1693 - великий 
коронний хорунжий. Учасник воєнних дій проти турків і татар, зокрема, боїв під Львовом у 1695 і 1697. У 
1702 на чолі збройного загону воював проти українських козаків під керівництвом С.Палія. Був маршалом 
воєводського сеймику, обирався послом від галицької землі на сейм до Варшави (1720 і 1722). Помер 
28.7.1723 у Буську (тепер Львівської обл.).  

Р.Шуст (Львів).  

ЯБЛОНОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЯН (3.4.1634 - 3.4.1702) - відомий польський воєначальник та політичний 
діяч. Належав до магнатського роду Яблоновських. Навчався у Краківському ун-ті, згодом - у Франції. Брав 
участь у воєнних діях проти козацьких військ під час національно-визвольної війни під проводом 



Б.Хмельницького, війнах з Московською державою 1655 і Швецією 1656. З 1664-руський воєвода. Був у 
дружніх стосунках з Яном III Собеським і підтримував його політику. Учасник всіх великих битв, що відбулися 
на землях Речі Посполитої у другій пол. 17 ст. У 1673 керував загонами польської кінноти у битві під 
Хотином. У 1676 Я. призначено гетьманом польним коронним, у 1682 -великим коронним гетьманом. У 1683 
відзначився у битві під Віднем. У наступних роках брав участь у походах польського війська на Кам'янець-
Подільський (1684), у Буковину (1685), Волощину (1686). У 1692 став краківським каштеляном. Після смерті 
Яна III Собеського Я. намагався здобути польський престол, але згодом підтримав кандидатуру Августа II 
Фридерика. Помер у Львові.  

Р.Шуст (Львів).  

ЯБЛОНОВСЬКИЙ ЯН СТАНІСЛАВ (1669-28.4.1731) - один із найбільших магнатів Речі Посполитої, руський 
воєвода (з 1697), великий коронний канцлер (1706-09). Освіту отримав у Франції. Після повернення на 
батьківщину брав участь у політичному житті Речі Посполитої. У 1677 підтримав кандидатуру саксонського 
курфюрста Августа Фридерика на польський престол (з 1697 - король Польщі Август II Фридерик). Брав 
участь у Північній війні 1700-21. З 1706 підтримував С.Лещинського. Після повернення до влади Августа II Я. 
належав до опозиції, і впродовж 1713-16 перебував у в'язниці замку Кенрінгштейн у Саксонії. Я. відомий як 
автор літературних творів, зокрема, збірки байок, політичних трактатів. Помер у Львові.  

Р.Шуст (Львів).  

ЯБЛОНОВСЬКІ - польський магнатський рід. У 18-19 ст. володіли значними маєтками у Західній і 
Правобережній Україні. Відігравали значну роль у політичному житті Польщі. Найвідоміші представники: 
Станіслав Ян Я. (3.4.1634 - 3.4.1702) - руський воєвода (з 1664), коронний польний гетьман (з 1676), великий 
коронний гетьман (з 1682), краківський каштелян (з 1692). Ян Станіслав Я. (1669-28.4.1731)-руський воєвода 
(з 1697), великий коронний канцлер (1706-09), виступав проти ліберум вето. Антоні Я. (27.1.1732-4.4.1799)-
познанський воєвода (з 1760), краківський каштелян (з 1782). Посол Барської конфедерат 1768 у Відні. 
Антоні Я. (7.12.1793 - 26.12.1855) -учасник Патріотичного товариства у Варшаві, від імені якого вів 
переговори з представниками Південного товариства декабристів про спільний виступ проти царизму. 
Людвік Я. (24.8.1810-9.11.1887)-поет, учасник польського повстання 1830-31, член організації карбонаріїв у 
Галичині, автор цікавих спогадів про Галичину серед. 19 ст. Ф.  

Стеблій (Львів).  

ЯВДАСЬ МИТРОФАН (3.06.1903 -29.12.1966) - діяч Української автокефальної православної церкви, 
священик. Н. у с.Якимово на Полтавщині. Закінчив Полтавський інститут народної освіти. У січні 1925 
висвячений на диякона, 12.7.1925 - на священика. У 1925-27 служив у Святотроїцькій парафії УАПЦ у с. 
Куземин на Полтавщині, 1927-29 - у Зінькові. У вересні 1929 заарештований у Підвисокому на Уманщині, 
засуджений до 7 років ув'язнення. Покарання відбував на Далекому Сході. У серпні 1937 повернувся в 
Україну, жив у Донбасі, на Кубані, пізніше - у Нікополі. З жовтня 1941 виступив одним з організаторів 
церковного життя на Дніпропетровщині. У 1941—44 служив у Нікополі, Червоногригорівці, був настоятелем 
кафедрального Спасо-Преображенського собору в Дніпропетровську, адміністратором єпархіального 
управління УАПЦ. У 1944 емігрував на Захід. Жив у ФРН. У 1957 переїхав до США. Помер у Вотербурі (штат 
Коннектікут). Автор публікацій про УАПЦ: “Українська Автокефальна Православна Церква. Документи до 
історії УАПЦ”, “Як большевики мучили духівництво”, “Протидиякон Василь Потієнко”, “Брати В. і М.Чехівські”, 
“Священик УАПЦ о. Михайло Науменко” та ін.  

О.Ігнатуша (Запоріжжя).  

ЯВОРНИЦЬКИЙ (Еварницький) ДМИТРО ІВАНОВИЧ [25.10 (6.11).1855 (за ін. дан. -7.11)-5.8.1940] - 
видатний український історик, археолог, етнограф, фольклорист і письменник, академік АН УРСР (з 1929). 
Н. у с. Сонцівці (тепер с. Борисівка Харківського р-ну Харківської обл.) у родині сільського дяка. Початкову 
освіту здобув у рідному селі, згодом навчався у Харківському повітовому училищі. У 1874 Я. вступив до 
Харківської духовної семінарії, проте не завершив навчання. У 1877-81 навчався на історико-філологічному 
ф-ті Харківського ун-ту. Знаходився під впливом учених-філологів О.Потебні, М.Сумцова, творчості 
М.Гоголя. Після закінчення ун-ту залишений позаштатним стипендіатом для підготовки до професорського 
звання при кафедрі російської історії. Працював викладачем історії у чоловічій гімназії Харкова. 
Проблематику наукових досліджень -історію запорозьких козаків обрав ще в студентські роки, незважаючи 
на негласну її заборону. Перша наукова праця Я. - “Виникнення і устрій Запорозького Коша”. Я. їздив 
місцями колишньої Запорозької Січі, збирав археологічні, фольклорно-етнографічні та архівні матеріали. 
Був членом Харківського історико-філологічного товариства. В умовах наступу реакції запідозрений в 
українофільстві та звільнений з роботи. У 1885 змушений переїхати у Санкт-Петербург. Протягом 1886-91 
викладав історію у гімназії і на педагогічних курсах, продовжував займатись історією запорозького козацтва. 
У столиці імперії Я. майже весь час перебував під наглядом поліції. У 1892, як політичне неблагонадійного, 
заслано (під виглядом відрядження для проведення археологічних розкопок) до Ташкента. У Туркестан! Я. 
досліджував історико-топографічні особливості краю, вивчав культуру і побут народів Середньої Азії. 
Результати досліджень публікував у місцевих газетах та окремих виданнях. У 1893 у Ташкенті видав 
“Путеводитель по Средней Азии от Баку до Ташкента в археологическом и историческом отношениях”. За 
дослідження історії народів Середньої Азії бухарський емір нагородив Я. орденом Бухарської золотої зірки 



III ступеня. Весною 1895 переїхав до Варшави, отримав там звання магістра російської історії. З осені 1896 - 
приват-доцент Московського ун-ту, де викладав археологію та історію українського (“малоросійського”) 
козацтва. У цей час Я. завершив 3-томну працю “Історія запорозьких козаків”. У московський період життя 
вів активну літературно-громадську діяльність. Підтримував дружні й творчі зв'язки з видатними діячами 
української та російської культури, зокрема, з І.Рєпіним, М .Лисенком, Б.Грінченком, М.Старицьким, Лесею 
Українкою, М.Коцюбинським, П.Саксаганським, В.Ключевським, Л.Толстим, В.Гіляровським, В.Стасовим. 
Щороку влітку Я. організовував і вів археологічні розкопки та фольклорно-етнографічні експедиції в Україні, 
зокрема, на Запорожжі. У 1902 на запрошення Катеринославського наукового товариства Я. очолив 
новостворений Катеринославський історико-краєзнавчий музей і обіймав посаду директора до 1933. За час 
роботи перетворив цей заклад в один із найкращих музеїв України. Поповнюючи його матеріалами власних 
археологічних та етнографічних експедицій, а також подарованими чи купленими експонатами (рукописи, 
картини, зброя і одяг запорожців тощо), створив унікальну колекцію матеріальних пам'яток із Запорожжя і 
Пд. України (нараховувала бл. 75 тис. одиниць зберігання). У цей період тісно співпрацював із 
катеринославською “Просвітою” та Губернською вченою архівною комісією, був у дружніх стосунках з 
В.Бідновим, Д.Дорошенком, які працювали в Катеринославі. У 1920-33 працював у Катеринославському 
(Дніпропетровському) інституті народної освіти, де очолював кафедру українознавства. У 1927-32 керував 
роботою Дніпрогесівської археологічної експедиції Наркомосу УСРР у зоні затоплення. У цей час 
опублікував велике зібрання історичних джерел “До історії Степової України” (1929), альбом “Дніпрові 
пороги”, дослідження “На порогах Дніпра”. Фактично це були останні (за винятком двох невеликих заміток 
про І.Рєпіна і Т.Шевченка, опублікованих у 1939) праці видатного дослідника історії Запорозької Січі. На поч. 
1930 років звинувачений в ідеалізації козацтва та “буржуазному націоналізмі” і звільнений з роботи. 
Безробітний академік останні роки життя був позбавлений можливості займатися науковою творчістю. 
Помер у 1940 і похований біля історичного музею, який тепер носить його ім'я.  

Наукова діяльність Я., яка тривала понад 50 років, умовно поділяється на три періоди: 1-й - від поч. 1880 
років до поч. 20 ст. (видання великих за обсягом збірок історичних джерел та найбільш значних історичних і 
фольклорно-етнографічних праць); 2-й -організаційно-наукова праця у Катеринославському історико-
краєзнавчому музеї (організація і розбудова музею, педагогічна робота, заходи для збереження музейної 
колекції під час громадянської війни); 3-й - радянський період (переважно археологічні дослідження в рамках 
Дніпрогесівської експедиції Наркомосу України у 1927-1932). Найбільш значні праці Я. (всього понад 200): 
“Сборник материалов по истории запорожских козаков” (1888), “Запорожье в остатках старины и преданий 
народа” (1888), “Очерки по истории запорожских Козаков и Новороссийского края” (1889), “Вольности 
запорожских Козаков” (1890), “История запорожских козаков” (тт. 1-3, 1892-1897), “Иван Дмитриевич Сирко - 
славный кошевой атаман Войска запорожского низовых Козаков” (1894), “По следам запорожцев” (1898), 
“Источники для истории запорожских Козаков” (тт. 1-2, 1903) та багато ін. Автор низки художніх творів, 
зокрема, поетичної збірки “Вечірні зорі” (1910), повістей і оповідань (“Наша доля - Божа воля!”, 1901 і 1905; 
“У бурсу!”, 1908; “Русалчине озеро”, 1911; “Три несподівані зустрічі”, 1912), роману “За чужий гріх” (1907) та 
ін.).  

Оцінка місця і ролі Я. в українському історіографічному процесі як за життя вченого, так і після смерті не 
була однозначною. Творчість Я. припала на період пошуків наукових методів дослідження 1 археографічної 
обробки джерел. Публікуючи архівні джерела, Я. переслідував мету популяризації знань про запорозьке 
козацтво. Дотримувався поширеної у другій пол. 19-на поч. 20 ст. теорії про публікацію джерел як засобу 
збереження заключеної в них інформації в умовах загрози їх фізичного знищення. Можливі недоліки праць 
Я., на які вказували рецензенти (В.Антонович, Д.Багалій, М.Сумцов, О.Лазаревський, Б.Грінченко та ін.), 
компенсуються доступністю сприйняття наукових досліджень для широкого кола читачів, тому вони не 
втратили свого значення і нині. Монографічні праці Я. і його історична белетристика, яка публікувалася на 
шпальтах багатьох тогочасних газет і часописів, пробуджувала інтерес читачів не лише до історії 
запорозьких козаків, але й загалом до історії й культури українського народу, надихали українських 
художників, композиторів, поетів. У Дніпропетровську в будинку Я. в 1946 відкрито меморіальний музей. У 
1995 біля могили вченого споруджено бронзовий пам'ятник.  

Г.Швидько (Дніпропетровськ).  

ЯВОРСЬКИЙ ІВАН (1858 - 1930) - український громадсько-політичний діяч у Галичині, греко-католицький 
священик. Н. у с. Ступниці Самбірського повіту (тепер Львівська обл.). З 1895 - парох с. Стрільбичі. 
Організатор українського культурного та економічного руху на Самбірщині. Діяч Української національно-
демократичної партії, з 1899 -член її Ширшого народного комітету. Один з організаторів селянських страйків 
1902. Активно виступав на захист прав українського шкільництва. У 1913-18 був послом до галицького 
сейму. З жовтня 1918 член Української Нащональної Ради ЗУНР-ЗО УНР 1918-19. Помер у с. Стрільбичі.  

О.Павлишин (Львів).  

ЯВОРСЬКИЙ МАТВІЙ [28.11.1884 (за ін. дан., 15.11,1885) - 3.11.1937] - відомий український історик. Н. ус. 
Корчмині Сокальського повіту на Галичині в сім'ї селянина. У 1910 закінчив юридичний ф-тет Львівського ун-
ту, вивчав право у Віденському ун-ті. Володів дев'ятьма мовами. Працював на фабриці у Сілезії, а під час 
навчання в ун-ті -в товаристві “Дністер”. У 1912 захистив дисертацію на звання доктора політичних наук. 
Належав до Русько-української радикальної партії. У роки Першої світової війни служив у австрійській армії. 



У 1914-16 - хорунжий в австрійській армії. З 1917- військовий перекладач, працював у штабі військового 
уповноваженого австрійського уряду при Українській Центральній Раді, згодом - при уряді гетьмана 
П.Скоропадського. Після про-гопошення Західно-Української Народної Республіки у листопаді 1918 
повернувся в Галичину, служив у військовій жандармерії. З кін. 1918 під впливом краху гетьманського 
режиму перейшов на більшовицькі позиції. Належав до числа офіцерів Української галицької армії, які 
готували перехід УГА на бік Червоної армії. Був начальником політшколи для червоних старшин у Києві. 
Після переходу Червоної української галицької армії на бік Армії УНР залишився у складі Червоної армії. 
Виїхав до Москви, а згодом - до Казані, де у квітні 1920 вступив до більшовицької партії. Член 
організаційного комітету КПСГ (1920-21), уповноважений партії при ЦК КП(б)У. В серпні 1920 повернувся в 
Україну, викладав в Інституті народної освіти та Центральній партійній школі у Харкові. З грудня 1922 
працював в Українському інституті марксизму і марксознавства в Харкові. У 1924 призначений заступником, 
у 1926-29 виконував обов'язки завідувача Управління науковими установами в Україні (Укрнаука) при 
наркоматі освіти УСРР. Один з організаторів Українського товариства істориків-марксистів. Я. першим з 
українських істориків створив узагальнений курс історії України на методологічних засадах марксизму.  

Автор перших в українській історіографії марксистських підручників (“Нарис історії України”, 1923-24, 2 т.; 
“Коротка історія України”, 1927; “Історія України у стислому нарисі”, 1928-29; “Україна в епоху капіталізму”; 
1924-25; у 3 т.), праць з історії громадських рухів та революції в Україні (“История революционного движения 
на Украине”, 1922; “Революція на Україні в її головніших етапах”, 1923; “Нариси з історії революційної 
боротьби на Україні”, 1927-28; тт. 1-2), численних статей у спеціалізованих журналах. Я. вів боротьбу проти 
“української буржуазної історіографії”, головним чином проти школи М.Грушевського. У грудні 1928 Я. було 
надано ступінь доктора історичних наук без захисту дисертації за опублікованими працями. У 1928 
розпочалася критика Я. російськими істориками-марксистами, зокрема, М.Покровським за “націоналістичні 
перекручення”. Я. було звинувачено у підміні класового підходу “формально-націоналістичним”, запереченні 
ним існування великої української буржуазії, надання українській соціал-демократії революційних рис, 
недооцінці діяльності більшовицької партії в Україні в дожовтневий період. Боротьба з “яворщиною” стала 
одним із напрямків ліквідації української національної історіографії в УСРР. У червні 1929 обраний дійсним 
членом ВУАН. У лютому 1930 виключений з партії та звільнений від обов'язків у ВУАН. Виїхав з України до 
Ленінграда. Заарештований органами ДПУ у 1931. У 1932 за звинуваченням в участі неіснуючого 
“Українського національного центру” засуджений до 6 років ув'язнення. Покарання відбував на Соловках. Під 
час ув'язнення виступив з різкою критикою Комуністичної партії та самого Сталіна за їхню злочинну політику, 
зокрема, щодо українців. Звинувачений у створенні табірної підпільної організації і засуджений до розстрілу. 
Реабілітований радянською владою у 1989.  

Я. Грицак (Львів).  

ЯВОРСЬКИЙ СТЕФАН (світське ім'я - Симеон; 1658 - 27.11.1722) - український церковний діяч, письменник-
полеміст, проповідник. Н. в Яворові (тепер Львівська обл.) у шляхетній родині. У 1684 закінчив Києво-
Могилянську академію. Виїхав до Речі Посполитої, де навчався в єзуїтських школах Львова, Любліна, 
Познані, Вільно. Перейшов на католицтво. Бл. 1689 (за ін. дан. - 1687) повернувся до Києва. Знову прийняв 
православ'я і постригся у ченці. Був професором і префектом Києво-Могилянської академії. У квітні 1700 
висвячений на митрополита рязанського і муромського. В 1700 після смерті Московського патріарха Адріана 
призначений екзархом і блюстителем патріаршого престолу. У 1701 очолив Слов'яно-греко-латинську 
академію в Москві. Реформував навчальний процес у цьому навчальному закладі за зразком Києво-
Могилянської академії, заснував при академії театр. Був прихильником політики І.Мазепи, однак після 
виступу українського гетьмана на боці Карпа XII став одним із найзапекліших його противників. Я. не 
підтримав проведення церковної реформи, головним ініціатором якої був Ф.Прокопович. У своїх 
філософських творах у завуальованій формі виступав проти підпорядкування церкви світській владі. З 1721 
Я. призначений президентом Синоду, хоча впливу на його справи не мав. Автор філософських трактатів, 
проповідей, віршів (у т.ч. і лат. мовою), зокрема, “Виноград Христов...” (1698), “Знаменія пришествія 
антіхрістова...” (1728). У 1718 Я. написав свій найвизначніший полемічний твір -“Камінь віри ...” (опубл. 
1728), спрямований проти протестантизму (лютеранства).  

І .Підкова (Львів).  

ЯГАЙЛО (Йогайла, Ягелло, Владислав II Ягайло; 1348 - 1.6.1434) - великий князь Литовський (1377-92) і 
польский король (1386-1434). Син Ольгерда Гедиміновича. Засновник династії Ягеллонів. Після смерті 
батька отримав великокнязівський престол і став разом із своїм дядьком Кейстутом володарем Литви. Цей 
діархічний режим, успадкований від попередніх років, виявився нетривким: між співправителями спалахнула 
відверта боротьба, що закінчилась ув'язненням і загибеллю Кейстута (1382). Проти Я. розпочав боротьбу в 
союзі з хрестоносцями Вітовт Кейстутович, що змусило Я. шукати союзу з Польщею. Уклав Кревську унію 
1385, що передбачала інкорпорацію його держави до складу Польської Корони й перехід у католицтво всіх 
мешканців Литви. У 1386 Я. одружився з польською королевою Ядвігою і 4.3.1386 під ім'ям Владислава II 
коронувався у Кракові на польський престол. У 1387 Я. захопив і приєднав до Польщі галицькі землі. В 1392 
за Острівською угодою змушений частково відродити політичну самостійність Литви, передавши її в 
управління Вітовту. У Грюнвальдській битві 1410 Я. і Вітовт очолювали об'єднане польсько-литовсько-
українсько-московсько-білоруське військо, яке розгромило війська Тевтонського ордену.  



О.Русина (Київ).  

ЯГЕЛЛОНИ - династія польських королів (1386-1572) та великих князів литовських. Представники династії 
Я. правили також у Чехії (1471-1526) та Угорщині (1440-44; 1490-1526). Династія Я. литовського походження, 
одна з ліній князівського роду Гедиміновичів. Засновник династії великий князь литовський Ягайло. Після 
одруження з королевою Польщі Ядвігою коронований на польський престол під ім'ям Владислава II Ягайла. 
Ін. представники династії: Владислав IV Варненьчик, Казимир IV Ягеллончик, Ян І Ольбрахт, Сигізмунд І 
Старий, Сигізмунд II Август. За правління Я. в Україні завершився процес ліквідації удільних князівств, 
значно посилилася полонізація українського населення, відбувалось подальше закріпачення селян і 
зміцнювались позиції католицької церкви. Польська лінія Я. обірвалась після смерті бездітного короля 
Сигізмунда II Августа.  

О.Русина (Київ).  

ЯГІЧ (Ягич) ВАТРОСЛАВ (6.7.1838 -5.8.1923) - хорватський лінгвіст, палеограф і археограф, 
літературознавець, історик, філолог-славіст. Н. у м. Вараждин (Хорватія). Після закінчення у 1860 відділення 
класичної філології Віденського ун-ту тривалий час працював викладачем грецької і латинської мов у 
Загребській гімназії. Одночасно був секретарем Ради у справах середніх навчальних закладів Хорватії, 
редактором філологічної частини журналу “Літератор” (1863-66), секретарем літературно-наукового і 
просвітнього товариства “Матиця Іллірська”. У 1870 здобув науковий ступінь доктора філософії у 
Лейпцизькому та доктора слов'янської філології у Петербурзькому ун-тах. Професор Новоросійського (1872-
74), Берлінського (1874-80), Петербурзького (1880-86) та Віденського (1886-1908) ун-тів. Член 
Югослов'янської академії наук і мистецтва у Загребі (1867), Краківської (1878) і Петербурзької (1880) 
академій наук, Сербської Матиці у м. Нові-Сад, Товариства сербської літератури у Белграді, Наукового 
товариства ім. Шевченка (1903). Я. багато зробив для організаційного розвитку науки: став засновником 
першого міжнародного славістичного журналу (“Архів слов'янської філології”, 1875-1920); виступив 
ініціатором видання і був редактором “Енциклопедії слов'янської філології” (виходила в Петербурзі протягом 
1908-29, видання не закінчене). Автор бл. 700 досліджень з різних галузей слов'янознавства. Опублікував 
багато пам'яток слов'янської писемності (Зографське, Маріїнське, Добрилово Євангелія, Болонський 
Псалтир та ін.). Я. автор праць з палеографії, старослов'янської мови та її історії (“Чотири критико-
палеографічні статті”, 1882; “Питання про руни у слов'ян”, 1911; “Глаголичне письмо”, 1911; “Історія 
виникнення церковнослов'янської мови”, 1913); історії науки і культури слов'ян (“Історія слов'янської 
філології”, 1910; “Джерела до історії слов'янської філології”, “Історія сербо-хорватської літератури”, 1871), 
дослідження про Ю.Крижанича та ін. Для вивчення історії слов'янських народів особливе значення мають 
дослідження Я. про діяльність просвітителів Кирила та Мефодія, публікація окремих важливих правових 
пам'яток (Поліцький статут, Вінодольський закон та ін.) з коментарями. Досліджував давньоукраїнські 
пам'ятки, яким присвятив низку праць -“Галицьке Євангеліє 1144”, “Іван Ужевич -граматик 17 ст.” та ін. 
Значну увагу приділяв вивченню української мови і літератури (використовував опрацьовані матеріали, 
зокрема, граматики Л.Зизанія, М.Смотрицького у своїх працях), фольклору, народної поезії. Питання 
фонетики і морфології української мови грунтовно розглянув у рецензії на працю “Нарис звукової історії 
малоруського наріччя” П.Житецького. Наукові праці Я. були знані й високо оцінені українськими вченими та 
письменниками О.Калужняцьким, О.Колессою, О.Маковеєм, К.Студинським, І.Франком, В.Щуратом та ін. 
Помер у Відні.  

М .Кріль (Львів).  

ЯГОДА (Іегуда) ГЕНРІХ ГРИГОРОВИЧ (Гіршович; 1891 - 15.3.1938) - перший нарком внутрішніх справ 
СРСР (з липня 1934). Одержавши середню освіту, працював статистиком (за Р.Гулем - фармацевтом). 
Змолоду приєднався до антидержавного руху, брав участь у нелегальній організації в Нижньому Новгороді. 
У 1904-05 працював у підпільній друкарні, у 1907 вступив до РСДРП. Підтримував тісне знайомство з 
Я,Свердловим. У 1911-13 перебував на засланні у Сибіру, згодом працював на Путиловському заводі в 
Петрограді. Активний учасник жовтневого перевороту 1917. Працював у Вищій військовій інспекції РСЧА, 
31919- член колегії Наркомату зовнішньої торгівлі, з 1920 - член колегії ВНК, з 1924 - заступник голови ОДПУ 
У 1931-32 займався організацією каторжних робіт в'язнів на будівництві Біломорсько-Балтійського каналу 
(ББК), за що був нагороджений орденом Леніна. На ББК йому встановлено пам'ятник, а його ім'ям названо 
Вищу прикордонну школу ОДПУ. Розпочав будівництво каналу Москва-Волга.  

У липні 1934 призначений наркомом внутрішніх справ СРСР. На 17 з'їзді ВКП(6) обраний членом ЦВК СРСР. 
Серією наказів і розпоряджень (зокрема, наказом від 26.1.1935 про реорганізацію тюремного режиму, 
розпорядженнями про максимальне посилення вимогливості до співробітників) перетворив своє відомство 
на винятково ефективну машину насильства. Створив всеохоплюючий репресивний апарат, що став 
досконалим знаряддям тоталітарної системи. Після провокаційного убивства С.Кірова (1.12.1934) Я. 
розгорнув широкомасштабну кампанію політичного терору, жертвами якого, зокрема, стали укр. 
письменники К.Буревій, О.Близько, Г.Косинка, І.Крушельницький, Д.Фальківський та багато ін. За 1935-36 
кількість в'язнів у концтаборах зросла у 4 рази. У листопаді 1935 Я. першим із наркомів внутрішніх справ 
удостоєний звання комісара державної безпеки, що відповідало військовому званню маршала.  

У внутрішньопартійній боротьбі позиція Я. була близькою до позиції М.Бухаріна й Грикова, що було 
небезпечним для Сталіна. Не розібравшись у політичній розстановці сил, у 1935 розгорнув т. зв. кремлівську 



справу, за якою було засуджено 110 осіб на чолі з Каменевим (інкримінували підготовку вбивства Сталіна). 
У вересні 1936 Я. спочатку було переведено на посаду наркома пошти й телеграфу, а у квітні 1937 
заарештовано. Під час процесу “правотроцькістського блоку” (2-13.3.1938) Я. разом із Бухаріним, Риковим, 
Раковським та ін. засуджено до розстрілу. Після цього було репресовано 15 його найближчих родичів - 
батьків, дружину, п'ять сестер з Їхніми чоловіками та ін. Новий нарком М.Єжов послідовно винищував кадри 
Я. (всього ліквідовано 14 тис. чекістів).  

С.Білокінь (Київ).  

ЯГОЛДАЙ САРАЙОВИЧ - князь тюркського походження (можливо, тотожний беку Ягалтаю, котрий у 1340-
50 роках перебував при дворі золотоординських ханів Джанібека та Бірдібека). Наприкін. 14 ст. Я.С. 
належали маєтності у складі Мужеча (на Пслі, десь між суч. Суджею та Обоянню), Милолюбля (на Донці) й 
Осколу (сучасн. Старий Оскол, у р-ні якого джерела 17 ст. нотують “Яголдайове городище”). Цей феод, 
зафіксований в ярлику Тохтамиша як “тьма Сарайового сина Яголдая”, був успадкований його нащадками. У 
1497 володіння роду Я.С. як складову частину Путивльського повіту поділено між кількома київськими 
боярами (у 1500 ці землі, як і решта Путивльщини, відійшли до складу Московської держави).  

О.Русина (Київ).  

ЯДВІГА (1371 -17.7.1399)-польська королева 1384-99. Наймолодша з трьох дочок короля Угорщини і Польщі 
Людвіка І Угорського та Ельжбети - дочки боснійського правителя (бана) Степана II Котроманича. У 1378  

була заручена з Вільгельмом - сином і спадкоємцем австрійського герцога Леопольда III Габсбурга і після 
досягнення 12-річного віку мала стати його дружиною. Відтоді виховувалась у віденському герцогському 
дворі. Після смерті Людвіка (1382) повинна була разом з Вільгельмом успадкувати угорський престол, однак 
королевою стала середня сестра Я. Марія. Незабаром польська шляхта, розчарована у персональній унії з 
Угорщиною, домоглася згоди на передачу Я. польського престолу, призначеного для Марії. Я. була 
коронована у Кракові 16.10.1384. У 1386 розірвала шлюб з Вільгельмом 1 в лютому 1386 одружилася з 
великим князем литовським Ягайлом (коронований королем Польщі 4.3.1386 під ім'ям Владислава II), що 
оформило Кревську унію 1385. Внаслідок укладення унії в Польщі встановилася система співправління Я. і 
Владислава II Ягайла. На Я. покладався обов'язок забезпечити спадковий характер польської корони. Я. 
мала свою державну канцелярію, брала участь у вирішенні зовнішньополітичних питань. У 1387 Я. очолила 
похід польської шляхти у Галицьку Русь, що призвело до остаточного включення частини земель Галицько-
Волинського князівства до складу Польщі. Я. намагалася мирним шляхом вирішити територіальні проблеми 
між Польщею і Тевтонським орденом. У 1397-98 вела переговори з великим магістром ордену Конрадом 
фон Юнінгеном з метою повернення Польщі Добжинської землі. Протидіяла політичній діяльності князя 
Вітовта, який намагався розірвати Кревську унію і відновити незалежність Литви. Я. підтримувала розвиток 
науки і мистецтва, сприяла підготовці відновлення Краківського (Ягеллонського) ун-ту. Похована у 
кафедральному соборі в Кракові.  

М.Крикун (Львів).  

ЯЗИГИ - сарматські племена, що розселились у 2 ст. до н.е. в Пн. Приазов'ї. Про Я. згадують античні автори 
- Страбон, Таціт, Клавдій Птолемей, Пліній, Стефан Візантійський. У 2 ст. до н.е. жили на побережжі 
Меотиди (Азовське море), у пониззі Дону. Вели кочовий спосіб життя, займались скотарством; жили 
первіснообщинним ладом, що перебував на стадії розкладу. Я. спільно з роксоланами вели війни з 
Римською імперією (зазнали остаточної поразки у 174). Взимку 69-68 до н. е. здійснили два походи у Мезію. 
На рубежі н. е. просунулися на території між Дунаєм і Тисою, звідки витіснили даків. Частина Я. поселилася 
поблизу кордонів Римської імперії, а в 2 ст. н.е. перейшла в Паннонію. У період раннього середньовіччя 
асимільовані навколишніми народами Центральної Європи.  

“ЯЗИЧІЄ” - зневажливо-полемічна назва мови, якою користувалися москвофіли на західноукраїнських 
землях (Галичина, Буковина, Закарпаття) у другій пол. 19 - поч. 20 ст., відстоюючи тезу національно-
культурної й мовної єдності українців і росіян. Основу “Я.” становила церковно-слов'янська мова в суміші з 
елементами російської, але з домішкою українізмів і полонізмів та з українською вимовою. “Я.” вийшло з 
ужитку наприкін. 19-поч. 20 ст. після переходу провідних москвофільських видань на російську літературну 
мову.  

Ф. Стеблій (Львів).  

ЯКІВ ЧУЛАЇВСЬКИЙ (1889-р. см. невід.) -український православний церковний діяч, єпископ Української 
автокефальної православної церкви. Н. на Київщині. У 1914 висвячений на священика. Служив у с. 
Овечачому Бердичівського повіту. У травні 1921 був учасником Українського православного церковного 
собору Київщини, на якому обраний до тимчасового керівного органу Всеукраїнської спілки православних 
парафій -Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР). 14.10.1923 висвячений на єпископа 
Бердичівської округи, згодом - духовний керівник Глухівської округи. У жовтні 1926 обраний членом президії 
ВПЦР, завідувачем відділу церковної освіти. У жовтні 1927 на другому Всеукраїнському православному 
церковному соборі УАПЦ переобраний членом президії ВПЦР, завідувачем книжкової комори ВПЦР. У 1931 
заарештований органами НКВС, засланий до сибірських таборів, де і загинув.  

О.Ігнатуша (Запоріжжя).  



ЯКІР ЙОНА ЕММАНУЇПОВИЧ [3(15).8.1896-11.6.1937] - радянський військовий діяч. Н. у Кишиневі в сім'ї 
аптекаря. За походженням єврей. Закінчив реальне училище. Деякий час навчався в Базельському ун-ті, з 
1915 - у Харківському технологічному ін-ті. Під час навчання в інституті брав участь у роботі студентських 
політгуртків, У квітні 1917 вступив до більшовицької партії, у грудні став членом Бессарабського губревкому. 
У січні 1918 організував і очолив загін червоногвардійців, який вів боротьбу проти румунських окупаційних 
військ, що захопили Бессарабію. З вересня 1918- член Реввійськради 8-ої армії, командував групою військ. 
Восени 1918 керував бойовими операціями проти білокозаків генерала Краснова, згодом - 45-ою 
стрілецькою дивізією, яка вела бойові дії проти військ під командуванням генералів А.Денікіна, М.Юденича, 
а також армії отамана Н.Махна. У серпні-вересні 1919 очолював південну групу військ 12-ої армії, що 
здійснила бойовий похід з Одеси до Житомира. У березні-вересні 1920 командував Фастівською, потім 
Золочівською та Львівською групами військ Червоної армії під час польсько-радянської війни 1920. У 1921-
24 - командувач 14-ої армії, військами Кримського (з квітня 1921) та. Київського (з жовтня 1921) військових 
округів. У 1924-25 Я. очолював головне управління навчальних закладів Червоної армії. З листопада 1925 
протягом 12 років командував військами Українського військового округу. У 1930-34 - член Реввійськради 
СРСР, з 1936 - член Військової ради НКО СРСР. Обирався делегатом з'їздів РКП(б), а також дев'яти з'їздів 
Компартії більшовиків України. Неодноразово входив до складу ЦВК УСРР, а також ЦВК Союзу РСР. Автор 
праць з питань військового будівництва, місця армії у функціонуванні політичної системи. У 1937 
заарештований і за особистою санкцією Й.Сталіна 11.6.1937 розстріляний. Згодом реабілітований.  

П.Панченко (Київ).  

ЯКОВЛІВ АНДРІЙ (11.12.1872-14.5.1955)-український учений, громадсько-політичний діяч, юрист. Н. у 
Чигирині (тепер Черкаська обл.). Дійсний член Українського наукового товариства та Наукового товариства 
ім. Т.Шевченка. У 1894 закінчив Київську духовну семінарію. Працював учителем у Черкасах. У 1898-1902 
навчався на юридичному ф-ті Дерптського ун-ту (Тартуському; тепер Естонія). Займався науковою роботою 
під керівництвом проф. М.Дьяконова, вивчав історію західноросійського і українського права. Залишений при 
ун-ті для підготовки до здобуття професорського звання, але через ряд обставин змушений повернутись до 
Києва. У 1904 закінчив Київський ун-т. Служив у Київській казенній палаті. Продовжував дослідження з 
історії українського права. Друкувався у тижневику “Україна”, був членом управи “Просвіти”. У 1908 залишив 
державну службу і перейшов до адвокатури. 31910 працював помічником юрисконсульта, а згодом 
юрисконсультом Київської міської управи. У 1917 організував Товариство українських адвокатів, був одним із 
співзасновників Українського юридичного товариства. У квітні 1917 обраний до складу Української 
Центральної Ради від Києва. На поч. 1918 - директор канцелярії УЦР, пізніше - надзвичайний посол в 
Австро-Угорщині. У січні 1919 Я. був призначений головою дипломатичної місії УНР у Бельгії і Голландії. З 
1923 жив у Празі. Обіймав посаду доцента кафедри цивільного процесу на ф-ті права і суспільних наук 
Українського вільного університету. З 1926 -професор, з 1929 - звичайний професор. У 1930-31 і 1945 - 
ректор УВУ. В 1937 переїхав до Варшави, де з 1939 очолював Український науковий інститут. У 1940—45 
знову перебував у Празі. Після закінчення війни переїхав до Бельгії, звідки перебрався до США. Помер і 
похований у Нью-Йорку. Я. був одним з найвизначніших дослідників історії українського права. Серед 
найважливіших праць: “Цивільний процес” (1926), “Договір гетьмана Б.Хмельницького з Москвою 1654 р.” 
(1927), “Впливи старочеського права на право українсько-литовської доби 15-16ст.” (1929), “Про копні суди 
на Україні” (1931), “Московські проекти договірних пунктів з гетьманом І.Виговським” (1933), “Українсько-
московські договори 16-17 вв.” (1934), “Основи Конституції УНР” (1935), “Das Deutsche Recht in der Ukraine 
und seine Einflusse aufdas Ukrainische Recht im 16-17 Jahrhundert” (1942), “Український кодекс 1743” (1949), 
“Договір Б.Хмельницького” (1954) та ін.  

І .Підкова (Львів).  

ЯЛТИНСЬКА КОНВЕНЦІЯ 1945 (Кримська конференція 1945)-дипломатична зустріч глав урядів трьох 
союзних держав - США, СРСР і Великої Британії, що відбулася поблизу м. Ялти (у Лівадії) 4-12.2.1945. 
Делегації держав очолювали: СРСР - Й.Сталін, США - Ф.Рузвельт, Великої Британії У.Черчілль. 
Конференція стала важливим етапом у погодженні дій головних учасників антигітлерівської коаліції щодо 
організації спільних воєнних заходів для остаточного розгрому нацистської Німеччини. Я.к. визначила 
позиції союзників щодо Німеччини після її остаточної капітуляції й зафіксувала головні принципи, на яких 
мала здійснюватись мирна політика й післявоєнне влаштування Європи. В основу погодженої політики 
закладалися принципи демократизації й демілітаризації Німеччини. На Я.к. було вирішено, що її територія 
буде окупована союзними військами і над нею встановиться контроль трьох держав - США, СРСР, Великої 
Британії. Учасники конференції заявили: “Нашою непохитною метою є знищення німецького мілітаризму й 
нацизму... Ми сповнені рішучості роззброїти й розпустити усі німецькі збройні сили, знищити німецький 
генеральний штаб, який неодноразово сприяв відродженню німецького мілітаризму, вилучити або знищити 
все німецьке військове обладнання, ліквідувати або поставити під контроль всю німецьку промисловість, яку 
могли 6 використовувати для воєнного виробництва; притягнути усіх воєнних злочинців до справедливого і 
скорого покарання, стерти з поверхні землі нацистську партію, нацистські закони, організації й установи, 
усунути будь-який нацистський і мілітаристський вплив із громадських установ, із культури і економічного 
життя німецького народу...”. Глави трьох держав схвалили проекти угод, розроблених Європейською 
Консультативною Комісією (ЄКК) - “Про зони окупації Німеччини і про управління “Великим Берліном”, “Про 
контрольний механізм у Німеччині”. Згідно з останнім документом верховна влада в Німеччині у період 



окупації мала здійснюватись головнокомандувачами збройних сил США, СРСР, Великої Британії. Учасники 
конференції домовилися діяти щодо загальнонімецьких проблем спільно як члени Центральної Контрольної 
Комісії (згодом - Союзна Контрольна Рада). Вирішено також виділити зону окупації Франції. Ухвалено 
зобов'язати Німеччину відшкодувати заподіяну нею шкоду переважно у формі репараційних поставок. 
Попередньо “Великий Берлін” відходив до радянської зони окупації, а управління ним повинна здійснювати 
міжсоюзна комендатура, підпорядкована Контрольній Раді. Контрольна Рада мала діяти “впродовж 
початкового періоду окупації Німеччини, який наступить безпосередньо за капітуляцією, тобто протягом 
періоду виконання Німеччиною основних вимог беззастережної капітуляції”. Разом з тим конференція, 
стурбована проблемами всезагального миру та безпеки народів, в офіційному комюніке наголосила на 
необхідності створити таку міжнародну організацію, яка б відігравала суттєву роль як у “попередженні 
агресії, так і для усунення політичних, економічних і соціальних причин війни шляхом тісної й постійної 
співпраці всіх миролюбних народів”. З цією метою 25.4.1945 у Сан-Франциско була скликана конференція 
Об'єднаних Націй для підготовки статуту міжнародної організації безпеки і співпраці. Вирішено, що в основі 
діяльності ООН має бути принцип одностайності великих держав під час вирішення важливих проблем 
забезпечення миру. Я.к. прийняла “Декларацію про визволену Європу”, яка визначила принципи перебудови 
національно-економічного життя, остаточного знищення слідів фашизму і нацизму, створення 
демократичних інститутів тощо. Щодо Польської держави конференція висловила “спільне бажання бачити 
встановлену сильну, вільну, незалежну і демократичну Польщу”. Східний кордон Польщі визначався по 
Керзона лінії ї незначними відхиленнями на користь Польської держави. На заході Польща мала отримати 
значні територіальні прирощення. Ряд рекомендацій було схвалено щодо післявоєнної Югославії, зокрема, 
про її Тимчасовий уряд і створення Тимчасового парламенту на основі Антифашистського віча 
національного визволення Югославії. Конференція схвалила “Угоду трьох великих держав з питань 
Далекого Сходу”, яка передбачала вступ СРСР у війну з Японією, а також передачу Радянському Союзу 
південного Сахаліну, прилеглих до нього островів та Курильських островів. Незважаючи на виваженість 
рішень конференції й продуманість її документів, вони не були повністю виконані у післявоєнні роки через 
“холодну війну” і деструктивну позицію Радянського Союзу та його сателітів. Я.к. відіграла важливу 
історичну роль і стала взірцем демократичного вирішення найскладніших світових проблем.  

М.Рожик (Львів).  

ЯМКОВО-ГРЕБІНЦЕВОЇ КЕРАМІКИ КУЛЬТУРИ (культурно-історична область ямково-гребінцевої кераміки) 
- археологічні культури неоліту Північно-Східної Європи. Поширені від Прибалтики і Кольського півострова 
до Уралу та Зауралля. Окремі пам'ятки знайдені у північно-східних районах Польщі. Назва походить від 
характерного орнаменту на глиняному посуді у вигляді ямок, нанесених одно- і багатозубчастим штампом. 
Складається з ряду локальних археологічних культур: льянівської, балахнинської та ін. у верхів'ях Оки; 
каргопільська, біломорська та ін. на Півночі. Спільними рисами культур е короткочасні поселення на берегах 
річок і озер, округлі та овальні наземні дерев'яні житла з вогнищами, глиняний посуд з округлим та гострим 
дном. Локальні відмінності проявляються переважно в орнаментації глиняного посуду. Господарський і 
соціальний розвиток лісових племен Я.-г.к.к. відзначався сповільненими темпами через несприятливі умови. 
Основними заняттями були мисливство, рибальство, збиральництво. Домашні заняття: виготовлення 
крем'яних і кам'яних, кістяних та дерев'яних знарядь, глиняного посуду. Соціальне життя вивчене 
недостатньо. Поширені патріархальні відносини, характерні для мисливських племен. У духовній культурі 
мали місце анімалістичні й тотемістичні вірування, в деяких районах набув розвитку на-скельний 
заглиблений живопис, виготовлення кістяних і крем'яних фігурок тварин (лосів, змій) та людей. Пам'ятки Я.-
г.к.к. знаходять на Лівобережжі Дніпра, в басейнах річок Десни, Сейму, Сули, Ворскли та верхів'ях 
Сіверського Дінця. За особливостями кераміки їх виділяють в окрему деснянську групу. Поселення: 
Погоріловка, Лизогубове, Грішевка та ін. Виділяють ранній і пізній етапи розвитку культури на Лівобережжі 
Дніпра. Час існування - друга пол. IV - III тис. до н.е. Припускають, що населення Я.-г.к.к. взяло участь у 
формуванні фіномовних народів.  

М.Пелещишин (Львів).  

ЯМНА КУЛЬТУРА (ямна етнокультурна спільність) - археологічна культура, створена великою групою 
близьких за походженням племен, що жили в другій пол. IІІ тис. - на поч. II тис. до н.е. у степовій і частково в 
лісостеповій смугах Сх. Європи - від Південного Уралу до пониззя Дунаю. Вони залишили кургани, рідше - 
відомі поселення. Відкрив Я.к. на поч. 20 ст. російський археолог В.Городцов. Назву отримала від звичаю 
хоронити покійників у прямокутних ямах під невисокими насипами курганів. У 1820—40-х роках часто 
вживалась назва “культура скорчених або пофарбованих кістяків” (від звичаю посипати ноги, руки, голову 
покійників червоною вохрою). У 1860-70 роках на території Я.к. виділено локально-хронологічні групи з 
характерними етнографічними рисами. Найбільш ранніми вважаються рєпінська і хвалинська групи в 
Поволжі та Подонні. Існують й інші, детальніші схеми територіально-хронологічного розчленування пам'яток 
Я.к. На території України виділяють два етапи розвитку - ранній і пізній. Ранній етап представлений 
поселенням біля присілка Рєпіно в Донецькій обл., нижніми горизонтами в урочищі Скеля-Каменоломня в 
Дніпропетровській обл. До пізнього етапу відносять поселення Михайлівка-З та верхній горизонт поселення 
в Скелі-Каменоломні. На пізньому етапі виділяють п'ять груп племен: донецька, нижньодніпровська, 
середньодніпровська, приазовсько-кримська та південнобузька. Населення Я.к. жило в наземних будівлях з 
кам'яним підмурком, користувалося крем'яними (ножі, скребки, наконечники стріл, списів), кістяними 



(проколки, гарпуни, молотки) та бронзовими знаряддями (ножі, шила). Глиняний посуд ліпний, опуклодонний 
(горщики, амфори, черпаки та ін.), прикрашений заглибленнями від зубчастого штампу, мотузка. Творці Я.к. 
займались землеробством, скотарством (велика і дрібна рогата худоба, свині, коні), про що свідчать 
знахідки рогових мотик, кам'яних зернотерок, крем'яних серпів. Значну роль відігравали полювання і 
рибальство. Знахідки в кургані Сторожова могила та в ін. залишків дерев'яних коліс свідчать про відкриття 
населенням Я.к. колісного транспорту. Як тяглову силу використовували волів. У курганах Я.к. часто 
знаходять кам'яні стели зі схематичним зображенням воїнів. У племен Я.к. панували патріархально-родові 
відносини. У багатших похованнях зустрічаються срібні й золоті речі. Про походження племен Я.к. немає 
єдиної думки. На території України ранні групи населення Я.к. вступили в контакти з жителями 
пізньотрипільських поселень у Південному Побужжі, а пізніші групи -з населенням катакомбної культури. 
Населення Я.к. мало вплив на етнокультурну історію Південно-Східної Євроди, окремі групи його проникли 
на Балкани. За етнічно-мовною приналежністю населення Я.к. походило, ймовірно, від іранської групи 
індоєвропейців.  

М.Пелещишин (Львів).  

ЯН І ОЛЬБРАХТ (27.12.1459-17.6.1501)-польський король (1492-1501). Син Казимира ІV Ягеллончика. 
Організатор походу 1497 у Молдову, який завершився розгромом польського війська у Буковині армією 
молдовського господаря Стефана Великого й спровокував спустошливий турецько-татарський напад на 
Поділля та Галичину в 1498. За ініціативою Я. І О. в 1499 було відновлено польсько-литовську унію у формі 
підтвердження Городельського акту 1413 (див. Городельська унія 1413).  

О.Русина (Київ).  

ЯН II КАЗИМИР (22.3.1609 - 16.12.1672) -польський король (1648-68) з династії Ваза. Син Сигізмунда III 
Вази. До вступу на польський престол був кардиналом. Обраний на польський престол після смерті свого 
брата Владислава IV Вази. Всі сили спрямовував на придушення національно-визвольної війни українського 
народу 1648-57. У 1649 і 1653 Я. II К. особисто очолював посполите рушення на Україну. У 1655-60 вів війну 
з антипольською коаліцією, до якої входили Швеція, Гетьманщина, Бранденбург і Трансільванія. Глибока 
внутрішня криза, в якій у 1660 роках опинилася Річ Посполита, й нездатність Я. II К. зміцнити позиції 
королівської влади змусили його добровільно зректися престолу. Я. II К. скінчив життя в Парижі, де мав 
власне абатство.  

О.Русина (Київ).  

ЯН III СОБЄСЬКИЙ (17.8.1629-17.6.1696)-польський полководець, король Польщі (з 1674). Н. в Одеському 
замку на Львівщині. Син руського воєводи Якуба Собєського та Софії Данилович, внучки польського 
гетьмана С.Жопкєвського. Навчався у Краківському ун-ті. Згодом здійснив подорож країнами Західної 
Європи. Брав участь у Зборівській битві 1648 і Берестецькій битві 1651. У 1656 призначений коронним 
хорунжим, пізніше брав участь у воєнній кампанії С.Чарнецького. У 1665 отримав посаду великого коронного 
маршалка, у 1666 - коронний польний гетьман. Після перемоги у битві під Підгайцями призначений великим 
коронним гетьманом (з 1668). Командував польськими військами під час українсько-турецько-польської 
війни 1672-76. У 1673 очолював польську армію у битві під Хотином, в якій було розгромлено турецькі 
війська. Після смерті короля М.Вишневецького 19.5.1674 Я.Ill С. обрано королем Польщі та великим князем 
литовським (коронований 1676). За його правління укладений Журавненський мирний договір 1676 між 
Річчю Посполитою і Туреччиною. Намагався обмежити вплив магнатів та шляхти на державні справи, 
проводив реформу управління країною для зміцнення королівської влади. Прагнув утворити воєнний союз з 
Францією, Швецією і Московською державою проти Габсбургів - Бранденбурзько-Прусської держави. З цією 
метою уклав договори з Францією (1675) та Швецією (1677). У 1683 армія на чолі з Я. IІІ С., у складі якої 
воювали козацькі полки (бл. 5 тис. чол.), примусила турків під командуванням візира Кара-Мустафи зняти 
облогу Відня. За правління Я. Ill С. Польща разом з Австрією, Венецією, Ватиканом і Запорожжям належала 
до антитурецької коаліції- “Священної Ліги”. У 1684 Я. Ill С. видав універсал, який узаконив існування 
козацтва у Правобережній Україні. Підписав з Московською державою “Вічний мир” 1686, що завершив поділ 
українських земель між Польщею і Московською державою. Помер у замку Вілянув поблизу Варшави. 
Похований у Кракові.  

Р.Шуст (Львів).  

ЯНЕНКО-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ПАВЛО (Янович-Хмельницький; рр. н. і см. невід.) - український військовий діяч, 
дипломат, київський полковник (з 1653; за ін. дан.-1654). Небіж Б.Хмельницького. У жовтні 1652 за наказом 
гетьмана Б.Хмельницького супроводжував тіло його сина до Чигирина. Один з найактивніших противників 
воєнно-політичного союзу Гетьманщини з Московським царством. Прихильник політики І.Виговського. У 1658 
разом з Бихівським полковником Д.Виговським та уманським і подільським полковником О.Гоголем брав 
участь у невдалій спробі звільнити Київ від московської залоги князя Ю.Барятинського. Очолив посольство 
Ю.Хмельницького до польського короля Яна II Казимира. У січні 1676 за дорученням гетьмана П.Дорошенка 
їздив із посольством до московського царя Олексія Михайловича. В 1679 Я.-X. проголосив себе гетьманом 
Лівобережної України. Розбитий козаками стародубського полковника І.Скоропадського. Захоплений у полон 
і ув'язнений у Сосниці, де і помер.  

І.Підкова (Львів).  



ЯНИЧАРИ - турецька регулярна піхота, створена в другій пол. 14 ст. султаном Мурадом І. Разом із сипахі та 
акиджи (кіннота) складали основу турецької армії. Спочатку комплектувалась із військовополонених, пізніше 
-шляхом насильницького набору хлопчиків із християнського населення Османської імперії. Хлопчиків 
насильно навертали в іслам, виховували в дусі мусульманського фанатизму і суворої дисципліни, відданості 
султанові. З часом, навчивши військовій справі, з них формувався спеціальний корпус. У різний період 
чисельність корпусу Я. сягала 40 тис. чол. На чолі яничарського корпусу стояв ага. Я. брали участь у 
завойовницьких походах султанської Туреччини, несли гарнізонну службу на Балканах і в арабських країнах. 
Я. було заборонено одружуватись. Вони жили в казармах, їли зі спільного казана, який служив символом 
яничарського корпусу. З кін. 16 ст. Я. почали втручатись у державні справи, здійснювати перевороти. 
Жертвою бунту Я. став султан Осман II. 15.6.1826 Я. підняли повстання проти військових реформ Махмуда 
Ч. Заколот жорстоко придушено, а корпус ліквідовано.  

ЯНІВ ВОЛОДИМИР (21.10.1908 -19.11.1991) - відомий український учений, громадський діяч, активний 
учасник національно-визвольної боротьби українського народу, поет. Н. у Львові. Після закінчення гімназії 
вчився у Львівському та Берлінському ун-тах, де вивчав психологію, філософію, соціологію та історію. Ще у 
гімназійні роки включився в політичну боротьбу, був одним із засновників та провідних членів Організації 
вищих класів українських гімназій. Згодом став членом Організації українських націоналістів, співредактором 
нелегального націоналістичного журналу “Юнак”. Був членом Крайової екзекутиви ОУН, головним 
співробітником “Бюлетня КЕ на ЗУЗ” - крайового органу ОУН, в якому висвітлювалися проблеми ідеології та 
діяльності організації. На Львівському процесі 1936 засуджений до 5 років позбавлення волі за 
приналежність до ОУН. Ув'язнення відбував у польському концентраційному таборі Береза Картузька. На 
поч. Другої світової війни звільнений. Під час розколу ОУН підтримав позицію С.Бандери. У червні 1941 був 
активним учасником підготовки Акту проголошення відновлення Української держави у Львові. Невдовзі 
заарештований німецькою окупаційною владою і ув'язнений у концентраційному таборі. Після закінчення 
війни жив у еміграції в Німеччині, де продовжував активну політичну і громадську діяльність. Незважаючи на 
складні умови, плідно займався науковою діяльністю. Захистив докторську дисертацію на тему “Душевні 
переживання в'язня”. Автор низки праць з питань психології, соціології, історії та української етнопсихології. 
У своїх працях з етнопсихології розглядав фундаментальні проблеми українського національного характеру, 
його особливостей, проблеми релігійності тощо. З 1946 проживав /Мюнхені. Викладав в Українському 
вільному університеті, тривалий час очолював цей навчальний заклад. Я. був також професором 
Українського католицького університету, дійсним членом Наукового товариства ім. Т.Шевченка (деякий час 
заст. голови НТШ в Європі), Німецького психологічного товариства, Інституту славістичних студій у Парижі 
та ін. Помер у Мюнхені, де і похований.  

Т.Андрусяк (Львів).  

ЯНІВ ТРИФОН (1898 - 1920) - український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, Н. у Бориславі на 
Львівщині в сім'ї робітника нафтопромислів. Навчався в гімназії. У серпні 1914 пішов добровольцем до 
Легіон українських січових стрільців. Брав участь у боях у Карпатах, на Стрипі, Лисоні. У листопаді 1916 
потрапив у російський полон. Під час Лютневої революції 1917 перебував в Одесі. Брав активну участь у 
діяльності Української військової ради. З кін. 1917 - командир військових загонів, один з організаторів 
антигетьманських повстанських частин на півдні України. У січні 1919 командував Окремою групою у складі 
військ Південного фронту генерала О.Грекова. Частина Я. відзначилась у боях з Добровольчою армією під 
Роздільною. За бойові заслуги урядом УНР призначений командиром дивізії і підвищений у ранзі до отамана 
(генерал-хорунжого), став наймолодшим генералом в історії Армії УНР. Взимку 1920 потрапив у 
більшовицький полон і був розстріляний.  

М.Литвин, К.Науменко (Львів).  

ЯНІВСЬКИЙ КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ТАБІР-нацистський концентраційний табір. Створений у Львові (у кін. 
вулиці Янівської - звідси і назва) в листопаді 1941 за наказом губернатора дистрикту “Галичина” Ляша та 
керівника СС і поліції дистрикту Катцмана. На території табору площею 2990 м^ постійно перебувало 
близько 11 000 чол. (військовополонені, політичні в'язні та ін.). На одязі в'язні носили спеціальні відзнаки: 
трикутники синього кольору - для українців, червоного - для поляків, жовтого-для євреїв. Крім українців, 
євреїв, поляків, росіян, у таборі перебували громадяни Франції, Чехословаччини, Югославії, Італії, США і 
Великої Британії. Значна частина в'язнів загинула від голоду, епідемій, виснажливої праці або була 
страчена. За деякими дан., у концтаборі знищено понад 200 тис. чол. Лише влітку 1943 знищено понад 
тисячу в'язнів, переважно єврейської національності. Основними місцями страт в Я.к.т. були табірна площа 
та розміщений неподалік яр, названий “долиною смерті”. Частину в'язнів табору вивозили і розстрілювали у 
Лисиницькому лісі. Табірна адміністрація створила з ув'язнених музикантів симфонічний оркестр під 
керівництвом відомого скрипаля Якуба Штрікса та львівського композитора Якова Мунда. Я.Мунд змушений 
написати “Танго смерті”, яке звучало під час екзекуцій. Наприкін. німецької окупації Галичини в'язнів 
єврейської національності, які залишились живими, вивезли для знищення до нацистського концтабору 
Бельзен. Ув'язнених ін. національностей переважно відправили на примусові роботи до Німеччини.  

А.Боляновський (Львів).  

ЯНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (11.4.1879-22.9.1938) - український громадський і політичний діяч, 
журналіст. Н. у м. Старі Санжари на Полтавщині у селянській родині. Закінчив початкову школу. Не маючи 



можливості продовжувати навчання, займався самоосвітою. У 1896-1905 працював у Полтавському 
губернському земстві, спочатку-помічником секретаря, згодом - завідуючим підвідділом і секретарем в.дділу 
земських благодійних установ. З 1904 належав до гуртків українських есерів, був одним із провідних діячів 
соц.-революційного руху на Полтавщині. За політичні переконання зазнав переслідувань царської 
адміністрації. Уперше заарештований 18.12.1905 у Полтаві. У 1908 засуджений до 3-х років ув'язнення, 
згодом -на довічне поселення в Сибіру. На засланні оволодів бухгалтерською справою, працював 
бухгалтером на будівництві залізниці у Нижнєдунську. Велестовських кам'яновугільних копалень в Іркутській 
губ., Кемеровської гілки Кольчугінської залізниці та ін. роботах. Після Лютневої революції 1917 деякий час 
залишався у Західному Сибіру, де працював комісаром торгівлі. З квітня 1917 - член Української партії 
соціалістів-революціонерів, входив до складу ЦК УПСР. Влітку 1917 повернувся на Полтавщину, де його 
обрали головою Полтавської губернської ради робітничих і солдатських депутатів, а також членом 
губернської і повітової земських управ. Член Української Центральної Ради. У червні 1917 на 
Всеукраїнському селянському з'їзді обраний делегатом на Всеукраїнські установчі збори від Полтавської 
губернії. У листопаді 1918 за списком Селянської спілки І УПСР був обраний делегатом Всеросійських 
установчих зборів. Редактор партійного органу УПСР - часопису “Народна воля”. У період Української 
Держави - член Українського національного союзу, один з організаторів протигетьманського повстання. У 
листопаді 1918 Я. був одним із кандидатів до складу Директорії УНР. Після відновлення УНР обраний 
головою ЦК Селянської спілки, очолював організаційний комітет УПСР. У січні 1919 частково перейшов на 
позиції більшовизму. Працював як журналіст у різних українських часописах. У 1920-1923 жив у Томську, 
згодом повернувся в Україну, У 1930 став членом Київського відділення Всесоюзного товариства політичних 
каторжан, 26.12.1937 заарештований за “участь у націоналістичній терористичній організації”. 2.9.1938 
військовою колегією Верховного суду СРСР засуджений до розстрілу.  

Т.Осташко (Київ).  

ЯНОВСЬКИЙ ЛЮДВІК (7.3.1878 -18.9.1921)- польський історик культури і освіти. Н, на Київщині. У 1903 
закінчив історико-філологічний ф-т Київського ун-ту, викладав грецьку мову в київських гімназіях. У 1909 в 
Краківському (Ягеллонському) ун-ті під керівництвом проф. Ю.Третяка здобув ступінь доктора філософії. У 
1912-13 очолював кафедру руської (української) та східнослов'янських літератур Краківського ун-ту.  

У 1913 залишив кафедру і виїхав у Швейцарію, де пробув до 1917. Повернувшись до Києва, став 
організатором і ректором (1917-19) Польської університетської колегії. 31919 був професором Віденського 
ун-ту. Досліджував історію польської культури і освіти в литовських та українських землях (“Харківський 
університет на початку свого існування 1805-20”, 1911; “У проміннях Вільна і Кременця”, 1923 та ін.). У праці 
“Про так звану “Історію Русів” (1913) дуже критично оцінив зміст цього твору, який хоча і містив багато 
романтичних вигадок, проте активно використовувався українськими літераторами та істориками для 
популяризації історії України, пробудження національної самосвідомості народу.  

Л.Зашкільняк (Львів).  

ЯНУШЕВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ЮХИМОВИЧ (18.11.1861 - р. см. невід.) - український військовий діяч, генерал-
поручник. Закінчив гімназію, у 1883 - Варшавське піхотне юнкерське училище, Миколаївську академію 
Генерального штабу (1890). Служив у Варшавському військовому окрузі старшим ад'ютантом штабу 18-ї 
піхотної дивізії, штаб-офіцером для особливих доручень штабу округу, начальником штабів 6-ї кінної та 10-ї 
піхотної дивізій. Учасник російсько-японської війни 1904-05, нагороджений двома орденами, підвищений у 
ранзі до генерал-майора. З 1906 - у Московському військовому окрузі, генерал-квартирмейстер штабу 
округу, начальник штабу 9-го корпусу. У роки Першої світової війни 1914-18 - на Південно-Західному фронті, 
командував 19-ю піхотною дивізією. На службі в українській армії з 1918. Влітку 1919 Я. у складі 
оперативного відділу армійської групи брав участь в операціях Армїї УНР під час наступу на Одесу. Після 
відступу Армії УНР за Збруч, перебрався у Крим, де вступив на службу в адміністрацію уряду П.Врангеля. У 
1920 був головою Українського гуртка в Севастополі, за дорученням уряду УНР вів переговори з 
П.Врангелем. Згодом переїхав до Польщі. Відновлений на службі в Дієвій армії у 1922. Займав посаду 
помічника начальника Генерального штабу.  

М.Литвин, К.Науменко (Львів).  

ЯНЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА (1888 - 1923) -український військовий діяч, генерал-хорунжий. Н. на Херсонщині. У 
1910 закінчив Єлизаветградське кінне училище. У роки Першої світової війни 1914-18 - на Румунському 
фронті, командир ескадрону 12-ї кінної дивізії, ротмістр. Після утворення Української Центральної Ради і 
проголошення ухвал Всеукраїнських військових з'їздів став активним провідником українізації 12-ї кінної 
дивізії. Восени прибув з її частинами до Одеси, де виступив співзасновником Одеської гайдамацької дивізії. 
На поч. 1918 призначений до вишколу кінних військ УНР. За Гетьманату-командир куреня, помічник 
командира 3-го піхотного полку Сердюцької дивізії, за Директорії УНР - начальник інспекторського відділу 
штабу 6-ї дивізії Окремого корпусу січових стрільців. У 1920 брав участь у боях на більшовицькому фронті. З 
листопада 1920 перебував у таборі Каліша серед інтернованих українських військовиків. На поч. 1920 років 
був старшиною для доручень інспекторського відділу Генерального штабу, один із керівників просвітницьких 
товариств, зокрема, Братства Кирила і Мефодія. Очолював комісію з розробки статутів Армії УНР. Помер 
1923 у Каліші.  



М.Литвин, К.Науменко (Львів).  

ЯНЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНАНІЙОВИЧ (1880 - р. см. невід.) - український військовий діяч, генерал-
хорунжий Армії УНР. У роки Першої світової війни 1914-18 - полковник російської армії. 31918 перебував на 
службі в українській армії. У період Гетьманату служив у складі другої кінної дивізії армії УНР на Волині. У 
1919 командував кінним полком на Південному фронті. З 1920 - генерал-хорунжий. Учасник Другого 
зимового походу Армії УНР. У складі Волинської групи командував Київською дивізією (див. Зимові походи 
Армії УНР 1919-20 і 1921). Після повернення з операції у листопаді 1921 перебував у таборі для 
військовополонених у Щеп'юрно. До 1934 перебував на генеральському обліку екзильного уряду УНР.  

М.Литвин, К.Науменко (Львів).  

ЯРЕМА ВОЛОДИМИР (9.12.1915; чернече ім'я - Димитрій) - патріарх Київський і всієї України Української 
автокефальної православної церкви. Н. у с. Глідні Березівського повіту на Сяноччині (тепер Кросненське 
воєводство, Польща). У 1931-38 здобував художню освіту в живописця П.Ковжуна у Львові. У 1938-39 
перебував на дійсній військовій службі в польській армії. На поч. Другої світової війни 1939—45 потрапив у 
німецький полон. У 1942-44 навчався у Львівській мистецько-промисловій школі під керівництвом 
М.Осінчука. З благословення митрополита Андрея Шептицького направлений на навчання до семінарії. З 
квітня 1945 - на військовій службі в Радянській армії. Звільнившись із військової служби, деякий час 
працював у Національному музеї. Після ліквідації УГКЦ, маючи на меті протистояти остаточній русифікації 
та знищенню українського православ'я, прийняв у серпні 1947 священичий сан. Навчався у Ленінградській 
духовній академії (заочно), але був відрахований за національні переконання. У 1947-58 служив у сільських 
парафіях у Галичині. У 1958 був переведений до Львова, де відправляв службу в Андріївській (1958-60), 
П'ятницькій (1960-65), Преображенській (1965-69) церквах. З 1969 - настоятель церкви Петра і Павла. На 
поч. 1989 звернувся з листом до екзарха Російської православної церкви в Україні митрополита Філарета 
(Денисенка) із закликом до реабілітації національних церков. 19.8.1989 разом з о. Іваном Пашулею 
проголосив вихід Петропавлівської парафії м. Львова з-під юрисдикції Московського патріархату і перехід 
під омофор митрополита Мстислава (Скрипника; УАПЦ в США). Став ініціатором і активним учасником 
проведення Помісного собору 5-6.6.1990, на якому було ухвалено статут УАПЦ й обрано її патріарха - 
Мстислава. У серпні 1993 за рішенням єпископату прийняв чернечий постриг з іменем Димитрія. 5.9.1993 
висвячений на єпископа Переяславського і Січеславського. 7.9.1993 Другий помісний собор обрав його 
патріархом Київським і всієї України. 14.10.1993 у церкві на Берестові відбулася інтронізація. Я. - автор книги 
“Дивний світ ікон” (1994), статей на богословську тематику та з історії іконопису. Лауреат премії ім. 
Свєнціцьких за наукову роботу в галузі мистецтвознавства.  

ЯРЕМА ЯКИМ (23.9.1884 - 15.12.1964) -український літературознавець, етнопсихолог і педагог. Дійсний член 
НТШ (з 1940). Н. у с. Арламівська Воля (тепер Мостиського р-ну Львівської обл.). Закінчив Перемиську 
гімназію. У 1903-08 навчався на філософському ф-ті Львівського ун-ту і в ун-ті Граца (Австрія). У 1909-11 
працював учителем Самбірської гімназії, а з 1913 - в українській гімназії у Тернополі. На поч. Першої 
світової війни мобілізований до австрійської армії. У березні 1915 у складі залоги Перемиської фортеці 
потрапив у російський полон, в якому перебував до листопада 1917. Наприкін. 1917 вступив у Києві до Армії 
УНР, брав участь у боях з більшовицькими військами у січні 1918. Учасник українсько-польської війни 1918-
19, сотник УГА. У 1919-21 перебував у таборі інтернованих українських вояків у Німецькому-Яблінному, де 
керував роботою “Просвітнього гуртка”, редагував табірний тижневик “Український стрілець”. У 1922 у 
Карловому ун-ті здобув учений ступінь доктора філософії. У 1923-25 - професор кафедри філософії 
Українського педагогічного інституту ім. М.Драгоманова в Празі, а з 1925 -завідувач кафедри педагогічної 
психології. У 1930 повернувся у Тернопіль, працював учителем приватної гімназії УПТ “Рідна школа”. У 1930 
роки був головою тернопільського відділу “Учительської громади”. У 1932 заснував “Подільську музейну 
збірку” при гуртку “Рідної школи” - перший український краєзнавчий музей у Тернополі. З поч. 1940 жив у 
Львові, працював у львівському відділі Інституту української літератури АН УРСР та у Львівському ун-ті. У 
1946-50 - старший науковий співробітник Інституту літератури АН УРСР. З вересня 1950 займав посаду 
завідувача кафедри іноземних мов Львівського зооветеринарного інституту. Автор численних наукових 
праць 1 підручників з літературознавства, психології та лінгвістики, зокрема, “Маркіян Шашкевич як лірик-
поет” (1911), “Моисей” - поема Івана Франка: критична студія” (1912), “Українська духовність в її культурно-
історичних виявах” (1937), “Педагогічна психологія” (1928), “Вступ до філософії” (1924, перший підручник з 
філософії для вищої школи, виданий укр. мовою). З 1948 працював над хронологією життя і творчості 
І.Франка (залишилась незавершеною). Визначним здобутком Я. у галузі лексикографії був великий 
українсько-німецький словник (1941) і російсько-український ветеринарний словник (1964).  

О.Луцький (Львів).  

ЯРЕМЕНКО ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ [20.10(1.11).1895 - 6.3.1976] - український актор, режисер. Народний 
артист СРСР (1954). Н. у с. Рогинці (тепер Роменського р-ну Сумської обл.). Сценічну діяльність почав в 
українському театрі у Ромнах (1918-22). З 1922 - у театрі ім. М.Заньковецької (Львів), один з його 
засновників. Я. був яскравим актором герої-коромантичного плану, блискучим інтерпретатором складних 
людських характерів. Створив сценічні образи Ґонти, Назара і Гната (“Гайдамаки”, “Назар Стодоля” 
Т.Шевченка), Тараса Бульби (“Тарас Бульба” за М.Гоголем), Гната Голого, Опанаса, Гната та Івана (“Сава 
Чалий”, “Бурлака”, “Безталанна” І.Карпенка-Карого) та ін. Серед комедійних та характерних ролей Я. - 



Шельменко (“Шельменко-денщик” Г.Квітки-Основ'яненка), Городничий (“Ревізор” М.Гоголя), Яго (“Отелло” 
У.Шекспіра) та ін. Державна премія СРСР (1950). Похований у Львові на Личаківському кладовищі.  

М.Ерствнюк (Львів).  

ЯРИЙ РІХАРД [Ярри Ріко, псевд. - Карпат; 14.4.1898-20.5.1969]-український військовий і політичний діяч, 
член Української військової організації та Організації українських націоналістів, сотник Української галицької 
армії та Армії УНР. Н. у словацько-австрійській родині у Р'їсіоні (Австрія). У 1912 закінчив військову 
Академію у Відні. Під час Першої світової війни 1914-18 поручник 9-го драгунського полку австрійської армії. 
У 1918 перейшов на бік Української галицької армії, у складі якої командував саперною сотнею, згодом - 2-м 
кінним полком. З 1919 воював у складі 5-го Херсонського полку Армії УНР. У 1920 Я. разом з полком 
змушений відступити на територію Чехо-Словаччини. Деякий час перебував у таборі для інтернованих в 
Ужгороді. У 1921-29 - активний член Української військової організації. Один із найближчих співробітників 
Є.Коновальця. У січні 1929 брав участь у роботі І Конгресу українських націоналістів у Відні, на якому 
створено ОУН. У 1937-38 Я. став зв'язковим між Є.Коновальцем і шефом німецької розвідки адміралом 
В.Канарісом. Я. очолював мережу ОУН у Німеччині, працював над розробкою військових проблем. Член 
ПУН у 1929-40, 1934-39 - член Вужчого (чотириособового) проводу. Деякі історики приписують йому 
ініціативу розколу ОУН у 1940. Після розколу - на боці С.Бандери. У листопаді 1940 налагодив контакти між 
С.Бандерою та командуванням абверу. Очолював бюро ОУН-Б у Відні, яке у квітні 1941 здійснювало 
формування батальйону “Роланд”. Після проголошення Акту відновлення Української держави 30.6.1941 
призначений послом у Японії, однак широкомасштабні репресії гітлерівців проти лідерів ОУН, членів 
Українського державного правління та неприйняття ними ідеї української державності зробили неможливим 
це призначення. У 1942 мешкав у Бессарабії, виступав проти Української повстанської армії в окупаційній 
пресі. Наприкін. 1943 заарештований гестапо і кинутий до концтабору. Після виходу з ув'язнення мешкав у 
Австрії, на віллі Глогніц біля Відня, що дало підстави певним колам звинуватити його у шпигунській роботі 
на користь СРСР. У повоєнний час повністю відійшов від політичної діяльності. Помер у Відні.  

К.Бондаренко (Львів).  

ЯРИЛО (Ярун) - один з язичеських богів у східних слов'ян. В українській міфології Я. -бог Сонця, весни, 
плодючості й кохання. Культ Я. був поширений у Київській Русі в дохристиянські часи, пізніше як пережиток 
язичництва перейшов у християнську традицію. Весняні свята на честь Я. у східних слов'ян (в Україні, 
зокрема, на Поділлі) відомі ще на поч. 20 ст. Свята на честь Я. влаштовували переважно у травні-червні. Із 
запровадженням християнства місце Я. у релігійних віруваннях зайняла постать св. Юрія.  

ЯРЛИК (від тюрк. ярл-ек - наказ, веління) -грамоти ханів Золотої Орди, що надавали право на управління 
окремими державами чи областями, підлеглими Орді. Наданням Я. хани затверджували руських князів у 
їхніх удільних князівствах. Я. - важливі історичні документи, що містять відомості про адміністративно-
територіальний устрій Золотої Орди, види та порядок феодальної залежності. Я. ханськими називались 
також дипломатична документація або документи, що стосувалися внутрішньодержавного управління в 
Золотій Орді, а після її розпаду - у Казанському, Астраханському та Кримському ханствах.  

Р.Шуст (Львів).  

ЯРМАРКИ КОНТРАКТОВІ - ярмарки, на яких укладали контракти (угоди) на гуртову купівлю-продаж 
ремісничих, пізніше промислових виробів, сільськогосподарських продуктів, на продаж, купівлю та оренду 
поміщицьких маєтків, а також оформляли кредитні операції (застава маєтків, грошові позики тощо), родинні 
справи землевласників, пов'язані з майном (шлюбні договори, сплата посагу, заповіти) та ін. Існували, 
починаючи з кін. 15 ст., у містах Польщі та України, зокрема, у Львові, Дубно, Києві. Відбувалися щороку в 
зимові місяці. З 17 ст. найважливіше значення мали Я.к. у Львові. Після загарбання у 1772 Галичини 
Австрією поступово втратили своє значення і на поч. 19 ст. занепали. У 1774 засновано Я.к. у Дубно (тепер 
Рівненська обл.), який у 1797 переведено до Києва і об'єднано з Хрещенським ярмарком, що відбувався 
там, починаючи з 16 ст. У Києві Я.к. відбувалися щорічно взимку на Подолі, спочатку - у будинку ратуші, а 
31801 -у спеціально спорудженому будинку. Великі угоди, що укладалися на Я.к., підлягали реєстрації у 
головному цивільному суді, дрібні - у повітовому суді. Найбільшого розквіту Я.к. досягли у першій пол. 19 ст. 
У другій пол. 19 ст. вони втратили своє колишнє значення, перетворившись на звичайні торгові ярмарки. 
Існували до 1927 (у період 1918-22 не відбувались).  

Ф.Стеблій (Львів).  

ЯРМОЛЕНКО ДАНИЛО (Єрмоленко Данило; р. н. невід. - п. 1666) - наказний полковник Переяславського 
полку (з 1663). У вересні-грудні 1665 під час перебування гетьмана Лівобережної України І.Брюховецького у 
Москві Я. призначено наказним гетьманом. Я., будучи противником гетьмана П.Дорошенка, посилав доноси 
на нього московському уряду. 18.7.1666 козаки Переяславського полку підняли повстання проти 
І.Брюховецького, вбили Я. і приєднались до військ гетьмана Правобережної України П.Дорошенка.  

І. Підкова (Львів).  

ЯРОПОЛК ВОЛОДИМИРОВИЧ (н. 1082 - п. 18.2.1139) - великий князь Київський (15.4.1132 -18.2.1138), син 
Володимира Всеволодовича Мономаха. У 1101-03 та 1107-18 був князем смоленським, у III 4-32-князем 
переяславським. У 1116 одружився з Оленою, дочкою князя Алатії. У 1103, 1109, 1111 та 1113 брав участь у 



походах руських князів проти половців. Як удільний князь переяславський, Я.В. підтримував політику батька, 
спрямовану на збереження єдності Київської Русі, вів боротьбу з чернігівськими князями з роду Ольговичів, 
які намагалися з допомогою половців укріпитися на київському великокняжому престолі. Після смерті 
Володимира Мономаха (1125) Я.В. продовжував княжити у Переяславі. Підтримував політику старшого 
брата Мстислава, а після його смерті (1132) посів київський престол, передавши Переяславське князівство 
своєму небожу Всеволоду Мстиславичу. Літописці характеризують Я.В. як мужнього воїна, що здобув славу 
завдяки успішним походам проти половців.  

Р. Шуст (Львів).  

ЯРОПОЛК І СВЯТОСЛАВИЧ (р. н. невід. -п. 980) - великий князь Київський (972-980). Старший син 
Святослава Ігоровича. Бл. 972 князь Святослав перед другим походом на Балкани доручив Я. І С. правити 
Києвом. Після смерті батька, прагнучи об'єднати всю Київську державу під своєю владою, вів війну з братом 
Олегом, князем Древлянської землі, та Володимиром Святославичем, тодішнім новгородським князем. Я. І 
С. підтримував зв'язки з країнами Західної Європи, імператором Священної Римської імперії Отгоном І. У 
977 захопив володіння Олега, а в 980 - і Новгород. Володимир утік у Скандинавію, де, найнявши дружину 
варягів, у 980 з їхньою допомогою зайняв Новгород, а через деякий час і Київ. Я. І С. утік до м. Родні, де з 
відома Володимира його було вбито.  

ЯРОСЛАВ МУДРИЙ (бл. 978 - 2.2.1054) - видатний державний діяч і полководець Київської Русі, великий 
князь Київський (1019-54). Син Володимира Святославича і полоцької княжни Рогніди Рогволодівни. За 
життя батька управляв Ростовом, згодом - Новгородом. У 1014 відмовився сплачувати данину Києву і тільки 
смерть Володимира Святославича запобігла війні. Протягом 1015-19 Я.М. вів запеклу боротьбу за київський 
престол з братом  Святополком Окаянним. У 1019 остаточно розбив його війська в битві на р.Альті й став 
великим князем Київським. Я.М. воював і з братом Мстиславом Володимировичем, який княжив у 
Тмуторокані (з 988). У Лиственській битві 1024 Я. М. зазнав поразки, внаслідок якої змушений передати 
Мстиславу Чернігівську та ін. землі на схід від Дніпра (ці землі перейшли під владу Я.М. лише у 1036, після 
смерті Мстислава). Період князювання Я.М, позначився новим піднесенням Київської держави. Я.М., на 
думку М.Грушевського, зумів повернути всі українські етнічні землі на Заході. У 1030-31 війська Я.М. і 
Мстислава Володимировича відвоювали Червенські міста, які в 1018 захопив польский князь Болеслав І 
Хоробрий. Уклав союз з польським королем Казимиром І Обновителем, видавши за нього свою сестру 
Добронігу і оженивши свого старшого сина Ізяслава з сестрою Казимира. У 1031 Я.М. на відвойованих у 
Польщі українських землях заснував над р. Сян місто Ярослав, яке стало форпостом Київської держави на 
Заході. Я.М. здійснив ряд походів проти племен естів (1030) і ятвягів (1038). У 1030 заснував над Чудським 
озером м. Юр'єв (тепер Тарту). Здійснював енергійні заходи щодо зміцнення південних кордонів держави. 
За Я.М. для захисту кордонів від нападу кочівників споруджена нова оборонна лінія вздовж річок Сули, 
Стугни, Росі, Трубежа. У 1036 руські війська вщент розгромили печенігів біля Києва. На честь цієї перемоги 
закладено в 1037 Софійський собор. У 1043 організував похід київської дружини під проводом сина 
Володимира і воєводи Вишати на Візантію. За князювання Я.М. значно розширилися і зміцнилися 
міжнародні зв'язки Київської держави. Русь підтримувала тісні відносини з Візантією, Німеччиною, 
Угорщиною, Францією та скандинавськими країнами. Міжнародне становище держави Я.М. закріпив 
родинними зв'язками з багатьма європейськими правителями - сам Я.М. був одружений з донькою 
шведського короля Олафа - Інгігердою, а згодом - з Анною, дочкою візантійського імператора; дочка Я.М. 
Єлизавета Ярославна вийшла заміж за норвезького короля Геральда Суворого, друга дочка - Анна 
Ярославна за французького короля Генріха II, третя дочка Анастасія була дружиною угорського короля 
Андрія І (Андраша І). Я.М. приділяв велику увагу організації внутрішнього життя країни. За Я.М. укладено 
збірник законів, т.зв. “Правду Ярослава”, що становить найдавнішу частину “Руської правди”. За правління 
Я.М. християнство остаточно утвердилося в Київській державі. У 1039 засновано Київську митрополію, яка 
підпорядковувалась Константинопольському патріарху. У 1051 Я.М., щоб звільнитися з-під опіки Візантії у 
церковних справах, всупереч канонові собором руських єпископів обрав митрополитом київського 
церковного діяча і письменника Іларіона. За Я.М. у Київській Русі засновано перші монастирі - св. Юрія, св. 
Ірини та Києво-Печерський монастир, які стали великими церковними і культурно-освітніми центрами. 
Будучи високоосвіченою людиною, Я.М. дбав про розвиток освіти в державі. За його розпорядженням 
створено школу і бібліотеку при Софійському соборі; зібрано перекладачів, які переклали на давньоруську 
мову багато грецьких книг. За правління Я.М. Київська держава зберегла свою могутність і міжнародний 
авторитет. Помер Я.М. у Вишгороді. Похований у Софійському соборі в Києві.  

І .Підкова (Львів).  

ЯРОСЛАВ ОСМОМИСЛ (1130 роки - п. 1.10.1187)-князь галицький (1153-1187). Син Володимирка 
Володаровича (див. Володимирко). Названий у “Слові о полку Ігоревім” Осмомислом, тобто мудрим, 
розумним (той, хто має “вісім мислів”). На початку свого правління змушений обороняти Галицьке князівство 
від нападів київського князя Ізяслава Мстиславича і свого племінника Івана Ростиславича Берладника. 
Прагнучи зміцнення князівської влади, Я.О. боровся проти боярської опозиції, яка намагалася втрутитись в 
управління державою і навіть у родинні справи князя. У 1172 внаслідок цього конфлікту частина бояр разом 
з дружиною Я.О. княгинею Ольгою, дочкою Юрія Долгорукого, залишила Галичину. За правління Я.О. 
Галицьке князівство значно розширило свою територію, приєднавши землі між Карпатами і Дністром, 
пониззям Дунаю. Брав участь у боротьбі за Київ. Спільно з іншими князями вів боротьбу проти половців. 



Уклав союзницькі договори з Угорщиною і Польщею, підтримував дружні стосунки з Візантією та 
імператором Священної Римської імперії Фрідріхом І Барбароссою. У 1167 союзницькі відносини з 
Угорщиною Я.О. зміцнив завдяки шлюбу своєї дочки з угорським королем Стефаном III. За правління Я.О. у 
Галицькому князівстві збудовано і укріплено багато міст, а 1153-57 у Галичі споруджено Успенський собор. У 
“Слові о полку Ігоревім” згадується про могутність Галицького князівства за Я.О., який “підпер гори Угорські 
своїми військами” і “зачинив ворота Дунаю”.  

І.Підкова (Львів).  

ЯРОСЛАВСЬКА БИТВА 1245 - битва між військами галицько-волинського князя Данила Романовича 
Галицького та об'єднаною угорсько-польською армією, що відбулася 17.8.1245 біля м. Ярослава на р. Сян 
(тепер територія Польщі). Послабленням могутності Галицько-Волинського князівства внаслідок монголо-
татарської навали і боротьби князя Данила Галицького проти влади великих бояр вирішили скористатися 
сусідні країни - Угорщина і Польща. Угорський король Бела IV з метою захоплення Галичини і перетворення 
її у майбутньому на провінцію Угорського королівства організував великий військовий похід, який очолив 
його зять - чернігівський князь Ростислав Михайлович та бан Фільней. Влітку 1245 угорське рицарське 
військо спільно з польськими загонами під командуванням Флоріана Войцеховича Авданца та дружинами 
галицьких бояр вдерлися у Галичину, захопили Перемишль і розпочали облогу м. Ярослава. Князь Данило 
Галицький, зібравши велике військо і отримавши підтримку з боку литовського князя Міндовга, мазовецького 
князя Конрада та половців, вирушив з Холма під Ярослав. 17.8.1245 відбулася вирішальна битва, в якій 
українські війська розгромили противника. Серед полонених, яких захопили галицькі дружинники, були і 
угорський та польський воєначальники - Фільней та Флоріан Войцехович. Князь Ростислав Михайлович утік 
на захід. Перемога в Я.б. зміцнила владу Данила Галицького і завершила тривалу міжусобну боротьбу в 
Галицько-Волинському князівстві. Внаслідок Я.б. значно зріс міжнародний авторитет Галицько-Волинської 
держави.  

І .Підкова (Львів).  

ЯРОСЛАВСЬКИЙ ПЕТРО АНТОНОВИЧ (1750 - 1810) - перший харківський професійний архітектор, автор 
планів забудови кількох місту Слобідській Україні, цілого ряду архітектурних споруд на Харківщині, Сумщині, 
Чернігівщині, Новгород-Сіверщині. Закінчив Харківський колегіум, потім викладав архітектуру. У 1770 роках 
навчався у відомого російського зодчого В.Баженова, брав участь у проектуванні та будівництві споруд 
московського Кремля. Майже ЗО років виконував обов'язки архітектора Слобідсько-Української губернії.  

Л.Посохова (Харків).  

ЯРОШЕНКО ВОЛОДИМИР МУСІЙОВИЧ (псевд. Воляр; 5.6.1898 - 13.7.1937) - український поет-символіст, 
байкар, прозаїк, драматург, літературний критик, кіносценарист. Н. у с. Яхники Лохвицького повіту на 
Полтавщині в сім'ї учителя. Закінчив реальну школу в Лохвиці. До 1917 навчався у Київському комерційному 
ін-ті. Перші літературні спроби належать до 1915. У 1917 вийшла друком поетична збірка Я. “Стихи” (рос. 
мовою). Протягом 1918-19 перебував у вирі літературно-мистецького життя Києва. Брав участь у роботі 
журналу “Мистецтво”. Разом з В.Елланом-Блакитним, В.Коряком, М.Семенком видавав збірник “Веселка”. 
Входив у літературно-мистецьке угруповання символістського спрямування “Музагет”, брав участь в 
Українській студії мистецького слова (1919). Разом з /7. Тичиною, В.Коряком, М.Семенком готував і видавав 
“Зшитки боротьби” (ред. В.Еллан, Г.Михайличенко). Після самоліквідації “Музагету” зблизився з М.Семенком 
та ін. футуристами. Був учасником “Аспанфуту”, потім -“Комункульту”, друкував свої твори у футуристичному 
збірнику “Гольфштром”. У цей період з'являються збірки поезій Я. “Світотінь” (1918) та “Луни” (1919). 
Поетичні твори, в яких Я. вдавався до філософського осмислення людського буття (проблема відчуження 
людської особистості; пошук понадреальної істини через призму христологічних символів та символів 
природи), позначені впливом символізму. Водночас у поезії Я. присутні антитоталітарні, національно-
визвольні мотиви, що розроблятимуться згодом у поезії 1940-50-х років. У 1919-22 працював у відділі 
народної освіти у Білій Церкві, у 1922-23 - вчителем математики с.Трушки Білоцерківського р-ну. З серед. 
1923 завідував відділом “Голос села” обласної газети “Більшовик”. Видав збірки байок “Що й до чого” (1924), 
“Через решето” (1924), “Байки” (1926). У 1923-25 Я. активно виступав у періодиці (“Життя і революція”, 
“Шлях”, “Червоний шлях”) з критичними статтями, рецензіями, текстами пісень тощо. Автор соціально-
гумористичних поем (“Екало”, “Царинник Мина з України”), “серйозних” поем (“Сількор Чамата”, “Гарасько”), 
пародій, в яких поетизував радянський побут, колективізацію, подав образи зразкових радянських 
кооператора, сількора, жінки-активістки. Виявив себе і як драматург (п'єса-агітка “Кооперативна мобілізація” 
- 1924; комедія “Шпана” - 1926, її поставив Лесь Курбас у “Березілі”). У 1924-25 працював над книгою 
“Вилами по...”, п'єсою “Донкіхоти”; підготував нову збірку віршів “Серце” (жоден з цих творів не був 
опублікований). Після тимчасового перебування у “МАРСІ” (1926) залишився осторонь будь-яких 
літературно-мистецьких груп. Написав роман “За вугілля, за нафту, за метал” (1924), повість “Гробовище” 
(1922), збірку оповідань “Кримінальна хроніка” (1929). У 1930-х працював редактором, потім завідувачем 
сценарного відділу Київської кінофабрики. Я. - автор кіносценаріїв “Земля”, “В заметах”, “Слово о полку 
Ігоревім” (з Д.Загулом). У 1937 Я. було заарештовано і розстріляно.  

І.Роздольська (Львів).  

ЯРОШЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ [1(13).12.1846 - 25.6. (7.7).1898] - український художник. Н. у 



Полтаві. У 1870 закінчив Михайлівську артилерійську академію у Петербурзі. Працював на Петербурзькому 
патронному заводі. З 1892 - у відставці, генерал-майор. У 1867-74 навчався як вільний слухач у 
Петербурзькій AM у О.Волкова та І.Крамського. З 1876 належав до Товариства пересувних художніх 
виставок. У 1880-95 здійснив ряд подорожей у країни Західної Європи, Палестину, Єгипет. Автор картин 
“Невський проспект вночі” (1875), “Кочегар”, “В'язень” (обидві -1878), “Студент”, “Старе і молоде” (обидві - 
1881), “Курсистка” (1883), “Всюди життя”, “На гойдалці” (обидві -1888), “В теплих краях” (1890), “Селянська 
дівчина” (1891), “Хор” (1894) та ін. У 1880-90-х роках Я. написав низку психологічних портретів І.Крамського 
(1876), В.Максимова (1878), Г.Успенського (1884), П.Стрепетової (1884), М.Салтикова-Щедріна (1886), 
Д.Менделеева (1885, 1886), В.Короленка (1898); пейзажів “В горах Кавказу” (1888), “Ельбрус у хмарах” 
(1894) та ін. Приїздив в Україну, де, живучи у Києві, на Полтавщині й Чернігівщині, створив полотна “Єврей і 
українець”, “Сліпі каліки під Києвом” (1879), “Жебраки в Києво-Печерській лаврі” (1879-80), малюнок “Дівчина 
з рогачем” (1864) та ін. В останні роки життя тяжко хворів, але творчої діяльності не припиняв. Помер і 
похований у Кисловодську.  

ЯСИНСЬКИЙ АНТОН (22.9.1864 -13.9.1933) - російський історик. Українець за походженням. Н. у с. 
Межиріччя Канівського повіту на Київщині в купецькій родині. У 1888 закінчив історико-філологічний ф-т 
Київського ун-ту. Своїми вчителями вважав Т.Фортинського, В.Антоновича, В.Іконникова. Залишений в ун-ті 
професорським стипендіатом. У 1895 захистив магістерську дисертацію на тему “Падение земского строя в 
Чешском государстве (10-13 вв.)”, а в 1901 -докторську “Очерки и исследования по социальной и 
экономической истории Чехии в средние века. т. 1. Основы социального строя чешського народа в эпоху 
господства обычного права”. У 1896-1911 - професор Юр'ївського (нині Тартуського) ун-ту. У 1907 за праці з 
історії середньовічної Чехії обраний дійсним членом Чеської академії наук. У 1911-19 працював директором 
Педагогічного інституту в Москві і одночасно викладав у Московському ун-ті. У 1920-22 - професор 
Московського археологічного інституту. З 1922 до 1928 їздив у Мінськ читати лекції в Білоруському ун-ті, 
викладав історію середніх віків, історію західних слов'ян, історію Візантії у Воронезькому і Смоленському ун-
тах. У 1928 обраний дійсним членом Білоруської академії наук і переїхав до Мінська. З кін. 1920 років через 
хворобу припинив активну наукову діяльність.  

Л.Зашкільняк (Львів).  

ЯСИНСЬКИЙ ВАРЛААМ (р. н. невід. -22.8.1707) - київський православний митрополит. Освіту здобував у 
Києво-Могилянській колегії. Деякий час навчався в ун-ті м.Оломоуц (Чехія). Отримав диплом доктора 
філософії Краківського ун-ту. Після повернення до Києва у 1661 розпочав вчительську працю в Києво-
Могилянській колегії, де викладав курс філософії. Протягом 1665-73 - ректор Києво-Могилянської колегії. У 
1669-73 - ігумен Києво-Братського монастиря, у 1673-80 - ігумен Михайлівського Золотоверхого, у 1680-84 -
Пустинно-Миколаївського монастирів. 31684 до 1690 Я. - архімандрит Києво-Печерської лаври. У 1688 
добився надання статусу ставропігії для Лаври. У 1690 обраний митрополитом Київським (висвячений 
патріархом Московським Адріаном 30.8.1690). Під юрисдикцією митрополита залишались Чернівецьке 
архієпископство та Києво-Печерська архімандрія. Добивався надання титулу екзарха Московського 
патріаршого престолу і додання до титулу митрополита слів “всієї Малої Росії”. Сприяв наданню Києво-
Могилянській колегії офіційного статусу академії (царська грамота від 11.1.1694, підтверджено у 1701). 
Похований у Києво-Печерській лаврі.  

Р.Шуст (Львів).  

ЯСИР (тур. єсир - бранець) - бранці, що їх захоплювали татари і турки під час розбійницьких походів на 
українські землі з 15 ст. до 1760 років. Частину бранців продавали в рабство на невільничих ринках Кафи 
(тепер Феодосія), Газлева (Євпаторія), Бахчисарая. Іншу частину місцеві феодали залишали для роботи у 
своїх маєтках, на галерах, рудниках. Часто бранців визволяли з неволі запорозькі козаки, які здійснювали 
морські походи на Крим і Туреччину. Деколи бранців викупляли з неволі родичі, а також запорожці. Інколи 
невільники повставали і визволялися з неволі. У 1599 успішне повстання невільників на турецькій галері 
організував С.Кішка, а на поч. 17 ст. невільницьке повстання у Криму очолив запорозький полковник 
О.Шафран. Важке життя бранців у неволі відображено в народних думах та історичних піснях, покладено в 
основу сюжету драми М.Старицького “Маруся Богуславка” (1899), історичних романів З.Тулуб “Людолови” та 
Р.Іваничука “Мальви”, ін. творів. О.Кривоший (Запоріжжя).  

ЯССЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1791 - мирний договір, укладений між Російською імперією і Туреччиною 
(Оттоманською імперією) 29.12.1791 (9.1.1792) у м. Ясси після завершення російсько-турецької війни 1787-
91. За Російську імперію договір підписали Самойлов, де Рібас і Лашкарєв, за Оттоманську імперію-Абдула-
ефенді, Ібрагім Ісмет-бей і Мехмед-ефенді. Договір підтвердив Кючук-Кайнарджійський мирний договір 1774, 
за яким Росія захопила Крим (царський указ про приєднання Криму проголошений у 1783). Після розгрому 
турецької армії в липні 1791 під Мачином російський командувач Н.Рєпнін підписав з великим візиром 
Юсуфом-пашою у Галаці 31.7. прелімінарні (попередні) умови миру. З російської сторони переговори 
очолювали Г.Потьомкін, пізніше О.Безбородько. Під час мирних переговорів у Яссах турецька делегація 
через відсутність підтримки з боку Англії і Пруссії погодилася на більшість вимог російської сторони. Договір 
підтвердив приєднання Криму й Кубані до російських володінь. Туреччина відмовлялася від будь-яких 
претензій на Грузію і зобов'язувалась не вдаватися до ворожих дій проти неї. Російська імперія повертала 
Туреччині Молдову і Волощину, зайняті під час воєнних дій. Новий кордон між двома державами 



встановлювався на південному заході по р. Дністер, на Кавказі - по р. Кубань. До складу Російської імперії 
переходили українські землі між річками Південним Бугом і Дністром. Я.м.д. змінював становище Російської 
імперії на Півдні України та на всьому північному узбережжі Чорного моря, забезпечивши свободу російської 
морської торгівлі в цьому регіоні. За умовами договору турецький уряд зобов'язувався забезпечити інтереси 
російської торгівлі в Алжирі, Тунісі й Тріполі. Я.м.д. посилив позиції Російської імперії на Кавказі й Балканах, 
призвів до остаточного загарбання усіх південноукраїнських земель російським царизмом, створював 
сприятливі умови для розгортання експансіоністської політики Російської імперії.  

М.Рожик (Львів).  

ЯСТРЕБОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ [6(18).7.1855 - 21.12.1898 (2.1.1899] -український етнограф і 
археолог. Н. у с. Крива Лука Самарської губ. (тепер Росія). У 1876 закінчив Новоросійський (Одеський) ун-т. 
Працюючи вчителем у Єлизаветграді (тепер Кіровоград), вивчав побут, легенди, пісні, обряди населення 
Південної України. Займався археологічними дослідженнями на території Херсонської губернії. Одним із 
перших вів розкопки некрополя Ольвії. Автор праць - “Малоросійські прізвища Херсонської губернії” (1893), 
“Матеріали з етнографії Новоросійського краю” (1894) та ін.  

ЯТВЯГИ - плем'я етнічно близьке до литовців. Жило між середньою течією р. Німан і верхів'ям р. Нарев, у 
т.зв. Судовії. Вперше плем'я Я. згадує у 2 ст. н.е. Таціт. У давньоруських документах перша згадка про Я. 
міститься у договорах 944 між Київською державою і Візантійською імперією. Я. відзначались войовничістю. 
Київські князі часто здійснювали походи проти Я. (983, 1038,1112-13). У 1240-50 роках Я. були підкорені 
Галицько-Волинським князівством і Мазовією. У 1283 землі Я. захопив Тевтонський орден. У 13 ст. частина 
земель Я. увійшла до складу Великого князівства Литовського.  

ЯХИМОВИЧ ГРИГОРІЙ (16.2.1792-квітень 1863) - український церковний і громадсько-політичний діяч, 
учений-теолог, греко-католицький митрополит Галицький. Н. ус. Підбірці поблизу Львова. Навчався у 
Львівській гімназії, Богословну освіту здобув у Відні. У 1818-19 служив у парохії св. Варвари у Відні, 
одночасно навчаючись в інституті св. Августина. Отримав ступінь доктора богослов'я, філософії і вільних 
мистецтв. Після повернення був професором теології та педагогіки у Львівському ун-ті (з 1819), обирався 
його ректором. Виконував обов'язки директора Львівської духовної семінарії та крилошанина митрополичої 
капітули. У липні 1841 папа Римський Григорій VI призначив Я. єпископом-помічником митрополита 
Львівського. У 1848 призначений єпископом Перемишльської єпархії. Під час Революції 1848 очолив 
Головну руську раду. Став одним із провідних діячів українського національного відродження серед. 19 ст. 
Брав участь у роботі Собору руських учених. Добивався запровадження викладання української мови у 
школах Галичини, вимагав від духовенства вживання української мови під час проповідей. З 1860 - 
Львівський митрополит.  

Як член Палати панів австрійського парламенту та імперський радник, відстоював права українського 
населення Галичини, виступав на захист української мови та за збереження православного церковного 
обряду. Помер у Львові. Похований на Городецькому кладовищі. У 1880 прах Я. перепоховано на 
Личаківському кладовищі у Львові.  

Р.Шуст (Львів).  

ЯХІЯ ОЛЕКСАНДР (1589 - р. см. невід.) - політичний авантюрист, претендент на турецький престол. 
Видавав себе за сина турецького султана Магомета III (п. 1603) і грекині Єлени з візантійської 
імператорської династії Комнинів. У 1520 роках зробив спробу організувати військову коаліцію проти 
Туреччини, до якої входили б запорозькі та донські козаки, військові сили претендента на кримський престол 
Шагін-Гірея. У 1624-25 побував у Києві в митрополита Й.Борецького та на Запорожжі, де пробував схилити 
козаків до походу на Стамбул. Деякий час жив на Запорожжі. На поч. 1625 з метою залучити до цього плану 
Московію Й.Борецький вислав до царя Михайла Федоровича козацьке посольство, у складі якого був і 
посланець Я. Марко Македонянин. Після невдачі козацького посольства до Москви (цар не погодився 
приєднатись до антитурецької коаліції) Я., очевидно, відмовився від свого плану й через Путивль, Мценськ і 
Архангельськ виїхав за кордон. Подальша його доля невідома.  

І.Підкова (Львів).  

ЯХНЕНКИ - родина українських промисловців-цукрозаводчиків. Походила з заможних селян-кріпаків м. 
Сміли на Черкащині. Викупившися з кріпацтва, Я. розбагатіли з гуртової торгівлі промисловими виробами, 
худобою, хлібом. У 1820-30-х роках брати Я. (Терентій, п. 1866; Кіндрат, п.1863, за ін. дан. -1867, 1868 і 
Степан, п. 1866) разом з Ф.Симиренком (був одружений з їхньою сестрою Анастасією) займалися торгівлею 
борошном, збіжжям, шкірами, орендували млини в Умані та Смілі. Бл. 1815-20 разом з Ф.Симиренком 
заснували фірму “Брати Яхненки і Симиренко” (див. Симиренки). Під час голоду 1830 протятом тривалого 
часу годували кілька тисяч бідних селян. З поч. 1840 років почали торгувати цукром. У 1843 спільно з 
Ф.Симиренком збудували перший у Російській імперії паровий пісково-рафінадний завод у с. Ташлику. 
Згодом фірма поширила свою діяльність на машинобудівні заводи, спричинилася до зростання 
пароплавства на Дніпрі. Керували фірмою Кіндрат Я. (1783 - 1868) і Ф.Симиренко. У 1861 фірма мала бл. 4 
млн. крб. майна, володіла рафінадним заводом у Городищі (Київська губ.), цукроварнями у с. Руська Поляна 
і Ташлику, млинами, двома пароплавами та будинками у Києві, Харкові, Одесі, Ростові. Кіндрат Я. у 1859 
познайомився з Т.Шевченком під час перебування поета у Млієві. У зв'язку з кризою цукрової промисловості 



та нестачею кредитів у пореформений період фірма “Брати Яхненки і Симиренко” занепала, а в 1880 роках 
припинила існування. Л.Винар (Кент, США).  

ЯЦЕК ОДРОВАНЖ (Іоакинф Одровонж; 1188 - 1257) - домініканський монах. Вважається одним із головних 
організаторів римо-католицької церковної ієрархії на території Київської Русі. Н. у Кракові. Вчився на 
теологічному ф-ті Паризького ун-ту, де вступив у домініканський орден. У 1228 Я. разом з братом приїхав до 
Києва. Князь Володимир Рюрикович дозволив їм збудувати церкву Діви Марії і монастир. У 1233 цей же 
князь за невідомих обставин вигнав з Києва усіх домініканців. Я. зміг заснувати монастирі у Чернігові й 
Червонограді, висвятити пріора ордену Герарда з Вроцлава єпископом Русі. В 1238 Я. повернувся до Києва 
і організував місію, яка проіснувала до 1240. Наступ татар змусив його разом із місією виїхати до Польщі. 
Похований у Краківському костьолі св. Трійці. Канонізований у 1594.31594 по 1601 існувала “Руська 
провінція св. Я.” домініканського ордену з центром у Львові. З 1601 до 1946 -окремий вікаріат ордену.  

М .Чорний (Львів).  
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