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асвоєння політичного досвіду та історичних традицій кінця ХІХ – початку ХХ ст.  
– періоду виникнення перших політичних партій, національно-патріотичних 
організацій, наукових товариств – є неоціненним скарбом для сучасного 

українського державотворення. Цей досвід, на жаль, до кінця недооцінений і значною мірою 
недосліджений, хоча його вистачило б, щоб виховати цілі покоління державомислячих, 
творчих людей в Україні. Він повинен увійти до скарбниці політичної культури українського 
народу, сформувати її на рівні розвинених європейських націй.  

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання вивчення життя і діяльності 
одного з представників цієї доби – Кирила Трильовського (1864–1941) – відомого 
громадсько-політичного діяча Галичини, керівника Української радикальної партії (УРП), 
організатора січового руху, адвоката, журналіста і видавця, посла до австрійського 
парламенту (1907–1908), депутата Галицького крайового сейму в 1913 р., члена “Загальної 
української ради” (1915–1916). Як організатор “Січей” К. Трильовський відіграв значну роль 
у поширенні й пробудженні національної свідомості селянських мас, зокрема на Покутті. 
Виступаючи у багатьох судових процесах як адвокат, головним чином, захищаючи селян, 
швидко здобув популярність серед українського населення. 

Поруч з М. Павликом й І. Франком, К. Трильовський, як лідер УРП, вів наполегливу 
агітацію в соціалістичному дусі серед українських селян і робітників. Про піонерів 
українсько-галицького соціалізму писав, що це “перші апостоли соціалізму серед галицьких 
русинів. Це просто героїчні персони. Вони кидають виклик усьому тодішньому, глибоко 
консервативному і клерикальному русинському суспільству” [1, с. 8]. К. Трильовський 
додавав, що “тюрма їх не зламає, вона їх лише болить… Вони говорять про соціалізм, про 
суспільний переворот, про дарвінізм, про колективну власність, славлять попід небеса цього 
Золя, який не соромиться описувати брудну спідницю прачки. І москвофіли, і народники так 
само кличуть поліцію проти “лжепророків”, шаноблива “суспільна ієрархія” відчуває себе 
загроженою… вони йдуть до криміналу, де сидять не місяці, а майже роки” [1, с. 8]. 
Серйозною перешкодою для розвитку радикального руху була складна ситуація в Галичині, 
як у польсько-українських взаєминах, так і в середині українського населення, де боролися 
проти себе в 1890-х роках впливи москвофілів і народників. 

К. Трильовський належав до діячів, які в 1890-х рр. виступали проти спроб покинути 
соціалістично-аграрний напрям, який радикальна партія прийняла в часі її створення, та 
перейти на соціал-демократичну платформу. На цьому тлі дійшло до серйозних конфліктів 
поміж УРП та Соціал-Демократичною Партією Галичини (СДПГ), у якій переважали поляки. 
В середині 1890-х рр. у СДПГ велася дискусія про аграрну програму. СДПГ пробувала 
поширити свою пропаганду на селі [2]. 12–15 вересня 1894 р. відбувся у Львові ІІІ конгрес 
СДПГ, який висловився за скасування приватної власності й введення колективних 
господарств на селі. Під час цього з’їзду К. Трильовський та І. Франко представляли УРП. У 
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своїх виступах вони заперечували тезу про колективізацію сільського господарства. 
К. Трильовський підкреслив, що консерватизм селян щодо права власності на землю робить 
неможливою колективізацію їхніх земель, колективізація можлива на землях ґміни. У 
мінімалістській програмі радикали давали ґмінам право першокупівлі землі. К. Трильовський 
звернувся також до питання агітації на селі, а саме – кого агітувати? На думку радикала, ця 
пропаганда не повинна спрямовуватися лише до безземельного сільського пролетаріату, 
наймитів і парубків, які працювали в поміщиків і багатих селян, адже вони “найбільш 
деморалізовані”, тобто належать до найбільш реакційної групи населення, сільського 
люмпенпролетаріату. Пропаганда не переконає також заможного селянства, яке має пару 
десятків гектарів землі, та поміщиків. Лишається, отже, найчисленніша група бідних селян, 
які мають 2–5 моргів землі – таких у Галичині було найбільше. Дискусія на з’їзді показала 
різницю між польськими соціалістами й українськими радикалами в селянському питанні. Як 
наслідок цього ІІІ з’їзд СДПГ прийняв постанову, яку пропонував К. Трильовський, 
доповнивши її пропозицією Зиґмунта Лесера [3]. При чому слід додати, що радикали раніше 
закидали польським соціалістам пасивність у пропагандистській діяльності серед польського 
селянства, особливо серед нових поселенців, які приїжджали в Галичину з польських земель 
і спочатку були розгублені в новій дійсності. Польські селянські політики вже під час 
формування партійних структур проголошували на сторінках преси й на мітингах ідею 
самостійної польської держави [4, с. 216]. Наслідком цього було невдоволення частини 
українських радикалів, які старалися агітувати селян у національному дусі. 

В УРП думали над тим, яку роль польські селянські політики могли б відіграти в 
галицьких селах. На початку 1890-х pp. Б. Вислоух утримував зв’язок із К. Трильовським, який 
був прихильником співпраці з польськими селянськими політиками, які гуртувалися навколо 
часопису “Пжияцєль Люду” (“Народний Друг”) [5, с. 124]. Від імені радикальної партії 
К. Трильовський писав: “на нашу думку, група “Пжияцєля Люду” повинна якнайшвидше 
організувати нове політичне товариство, лише для польських селян, та на основі цього 
товариства створити нову польську радикальну партію ...а “Пжияцєль Люду” зі своїми двома 
тисячами передплатників прекрасно дає їй підтримку серед польського населення. Тепер же 
пора говорити відкритим текстом, відкинути кунктаторську політику, яку особливо проводить 
пан Вислоух, пора покінчити з політикою листів і телеграфічної діяльності – слід взятися за 
політику дії, мітингів, зборів, організації... разом із партіями: соціалістичною й нашою, 
радикальною, яка це могла би бути сила!” [6]. Ведучи агітацію в галицьких селах, УРП 
розраховувала на політичного партнера з польського боку, програма якого була би близька 
радикалам, тоді ж у боротьбі за впливи на селі УРП отримала б серйозну підтримку. Однак 
такого партнера К. Трильовський не бачив серед польських селянських політиків. Улітку 1894 
року, розчарований політичною діяльністю поляків він говорив: “усі надії лишилися 
невиправданими, вони стоять поруч з клерикалами та шляхтою!” [7]. 

У середині 1890-х pp. К. Трильовський був прихильником поглядів, які висловлював у 
своїй книжці “Ukraina irredenta” Юліан Бачинський (вони виходили за рамки політичної 
думки Михайла Драгоманова). “Трильовський писав відкритим текстом, аналізуючи погляди 
Драгоманова щодо української самостійності: “[Драгоманов] мав у цьому питанні досить 
неоднозначні погляди, а радше прямо заявляв, що не може собі уявити України без зв’язку з 
іншими російськими провінціями... Однак він бажав якнайширшої реґіональної автономії, 
що означало фактично політичну самостійність русько-українського народу [8, с. 352]. Поява 
у дискусії молодого покоління радикалів вимог політичної незалежності Русі-України мало 
значення для всього тодішнього українського національного руху. Це був важливий етап на 
шляху до швидкого дозрівання й самовизначення українського населення Галичини в 
середині 1890-х pp. [9, с. 163].  

К. Трильовський разом із іншими радикалами організував відділення товариства 
“Народна Спілка” на Гуцульщині та Покутті. Першу “Народну Спілку” засновано в 
Киданцях Коломийського повіту. Коломийський повіт – це місце активної діяльності 
Радикальної Партії. Вона проводилась у рамках місцевого товариства “Народна Воля”, 
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заснованого в травні 1893 року. Її першим головою загальні збори обрали І. Франка, 
секретарем – К. Трильовського, скарбником – М. Павлика. Коломийська “Народна Воля” в 
середині червня 1894 року нараховувала 685 членів [10]. 3 моменту заснування вона 
перейняла видання газети “Хлібороб”, яка виходила тиражем 1000 примірників та мала 900 
постійних передплатників. У цій газеті подавалися детальні звіти з діяльності радикалів на 
селі. Товариство заснувало позичкову касу для членів радикальної партії. 

К. Трильовський не отримав мандату на виборах до галицького Сейму восени 1895 
року. Тоді мандати здобули три радикали: Теофіл Окуневський (Коломия), Дмитро Остапчук 
(Збараж) та Степан Новаковський (Перемишль). Цей останній, на відміну від “панів у чорних 
сюртуках”, одягався як селянин на свято. Багато здивованих поляків, які не очікували такого 
успіху Радикальної партії на виборах, питало: “Хто це, чого хоче цей мужик Новаковський, 
який поборов на виборах князя Адама Сапігу, ким є новий посол Остапчук, яка фактична 
коломиївська програма радикально настроєного посла Окуневського? Ай ті радикали, що не 
перейшли на Стрийщині, Тернопільщині, Городенщині... мужик Думка, д-р Данилович, які 
отримали в інших повітах пару десятків голосів” [11, с. 4]. Під час виборчої кампанії активно 
діяли два адвокати, які захищали селян у судах, Северин Данилович із Коломиї, редактор 
“Хлібороба”, голова соціалістичного товариства “Сила” й голова “Народної Волі” та 
К. Трильовський зі Снятиня, який мав практику в Стрию й був інспіратором “Стрийського 
Голосу”, що виходив у місті. Однак Северин Данилович, хоча старався активно діяти в 
Городенській окрузі на початках виборчої кампанії, остаточно вирішив зняти свою 
кандидатуру та щоб замість нього виступив професор Володимир Шухевич, швагер 
Барвинського. Зате К. Трильовський діяв у 1890-х pp. як активний агітатор, поширював 
радикально соціалістичну пропаганду серед українських селян, про що писали старости та 
львівська дирекція поліції у своїх звітах до намісника [12, арк. 1–30]. Високо оцінювали його 
заангажованість у виборчій кампанії українські політичні противники. Один із них 
підкреслював: “Це здібна людина, активна, молода, йому ж усього 31 рік. Зруйнувався на 
виборах” [11, с. 31].  

К. Трильовський лишився в УРП, при М. Павлику, після повторного поділу, який стався 
1899 року. Після виходу соціал-демократичної фракції й після створення Української Соціал-
Демократичної Партії (УСДП) зросла його роль в УРП. Діючи на Покутті й Гуцульщині в 
тяжкий для партії час на початку XX ст., був її фактичним лідером. Тоді ж наступила криза у 
взаєминах із польськими соціалістами в Галичині. Вони перестали підтримувати зв’язки з 
керівництвом УРП, бо їхнім партнером стала УСДП [13, с. 115]. 

На зламі ХІХ/ХХ вв. надалі було надзвичайно важко дійти діячам УРП до українських 
селян (а вже минуло 10 років діяльності). К. Трильовський писав: “Нещастям і просто 
прокляттям руського селянина є оця страшна улесливість, оце цілування всіх рук, оце чекання 
годинами на морозі з голою головою, по коридорах установ, пов’язана з тим усім зневіра в 
себе, відсутність будь-якої ініціативи, надзвичайна важкуватість та брутальна, пасивна 
витривалість щодо всяких спроб рушити цю масу, зробити з неї живий і свідомий організм” [1, 
с. 23]. Але, як він зразу ж додавав, “це становище якраз відповідає радикальній партії, яка, як 
соціалістина, вірить в об’єднання всіх народів, патріотизм якої не полягає на ненависті до 
інших, але, перш за все, на любові до своєї власної нації та на палкому прагненні піднести його 
на якомога більш високий щабель культурного розвитку [1]. Пишучи працю про піднесення 
українських селян на вищий рівень суспільної й політичної свідомості, згідно з програмою 
радикалів, К. Трильовський підкреслював, що “партія, яка дійсно є соціалістичною та яка не 
обмежується тактичними догмами західноєвропейських соціалістів, має можливість відродити 
руський народ, створити йому нові форми культурного буття [1, с. 32]. Радикали особливо 
акцентували на діяльності серед сільської молоді. Знаючи ситуацію в українських селах (де не 
більше ніж 30 чоловік ходило до народної читальні у місцевості, у якій проживало 2–3 тисячі 
людей), радикали звертали увагу на те, що в читальнях “Просвіти” або в товаристві 
ім. М. Качковського (москвофільській) головами були майже виключно місцеві священики, та 
це поглиблювало клерикалізм й підтримувало народницькі й москвофільські впливи. Спроба 
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створити мережу “Народних Товариств” від початку 1890-х pp. не принесла радикалам багато 
успіхів. “Народні Товариства” діяли на Покутті, головним чином на Коломийщині, й значно 
менше в сусідніх повітах. Після зміни статуту “Народних Товариств”, де радикали записали, 
що членом товариства може бути лише “світський русин” (щоб забезпечитися перед впливами 
місцевих священиків), товариства стали активніше діяти у Снятинському повіті. Тому, з метою 
зробити село більш діяльним, радикали вирішили створити мережу спортивно-пожежних 
гуртків, які виконували б також культурно-освітню роль та були б осередками політичної 
активності партії. 

Від початку 1900 року, під керівництвом К. Трильовського, який мешкав на той час у 
Коломийському повіті, почалася організація гімнастично-пожежного товариства “Січ” [14, 
с. 73]. Перший гурток був створений у Заваллі Снятинського повіту [15, с. 34]. Саме там, 5 
травня 1900 року відбулися збори, у яких, як згадував пізніше Микола Угрин [16, с. 36], брала 
участь незначна кількість селян, декілька міщан та інтелігентів із сусіднього Снятиня. Статут 
товариства “Січ” у Заваллі був прийнятий рескриптом цісарського намісника від 8 березня 
1900 року. У ньому записано, що метою товариства “Січ” є надавати допомогу під час пожежі, 
поширювати замилування для гімнастичних вправ та розвитку товариського життя між 
членами організації” [17, с. 1]. Важливою метою новоствореного Товариства був фізичний 
розвиток та військова підготовка молоді з огляду на майбутні українські збройні сили. У 
політичній роботі значення мало також зміцнення партійних впливів серед сільської молоді, 
відсталої в освітній ділянці, де чимало було неграмотних людей; йшлося теж про усвідомлення 
необхідності боротьби з класовим гнітом, про прищеплення патріотизму та про поширення ідеї 
самостійної України. Тому, поруч із спортивними вправами (у тому числі й популярного 
футболу) та протипожежного вишколу одною з важливих освітніх цілей були читання на 
пам’ять віршів, відчити й лекції, танці [17, с. 3]. Величезною проблемою галицького села була 
неграмотність [18], тому в “Січі” зимою велися курси писання і читання, для піднесення 
культури селянина [19, с. 348]. У деяких випадках запроваджено досить строгі принципи щодо 
неграмотних учасників. Член “Січі”, який за три місяці не зумів на середньому рівні писати й 
читати, був вилучений із організації. Серед членів та інших жителів села проводили 
протиалкогольні акції. На Гуцульщині інколи вона давала позитивні результати. Крім того, 
вводили взимку звичку пити чай, а влітку – хлібний квас. У статутній діяльності Товариства 
“Січ” заплановано відкриття бібліотек і читалень, організацію хорів. При “січових кошах” 
(світлицях) відкривалися крамниці й відділення позичкової каси. Частиною патріотичного 
виховання були також пісні, яких члени товариства мали розповсюджувати у своїх 
середовищах. Таким чином, поширювались патріотичні пісні, тексти яких писали відомі 
українські письменники: І. Франко, К. Малицька, А. Шпитько. К. Трильовський теж писав 
тексти, хоча він сам стверджував, що не був видатним письменником [20, с. 444]. У Товаристві 
“Січ” найбільш популярною була пісня “Гуцулів-січовиків”. Члени “Січі” співали також 
власну колядку, автором якої був відомий діяч радикальної партії, Іван Сандуляк Лукина з 
Карлова [21]. Дійсним або допоміжним членом “Січі” міг бути кожний українець та кожна 
українка “світського стану”, які сплачували членські внески. Управи товариства складали 
впродовж одного року: кошовий, учитель, писар, скарбник та чотири члени, які працювали в 
селі. Кожного року відбувалися загальні збори членів [17; 22]. Члени товариства допомагали 
гасити пожежі по селах, а також у поміщицьких будинках, наприклад у Підгайчиках, в маєтку 
М. Лукашевича, який у Коломийському повіті був відомий як жорстока людина в поведінці з 
місцевими селянами. Рятували маєтки населення, не дивлячись на національність, заможність 
або віросповідання. За три перші роки діяльності Товариства “Січ” на території Галичини й 
Буковини було створено відділення у 150 селах [23; 1, с. 28]. Згодом, спортивно-пожежне 
товариство зростало, збільшувалась також кількість молодих людей в організації (в першому 
десятилітті ХХ століття налічувалось їх уже декілька десятків тисяч) [14, с. 73]. Лідер 
радикальної партії К. Трильовський організував у повітах святкування пожежників із “Січі”, де 
були присутніми численні селяни. Перше велике “січове свято” відбулося 12 червня 1902 року 
в Коломиї, куди прибули відділи українських пожежників із сіл. У залі місцевої ощадної каси  
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відбувся концерт, виголошено реферати. Пізніше, головними вулицями міста марширували до 
парку відділи пожежників, а опісля влаштовано всенародне святкування [24].  

При гуртках “Січі” організувалися місцеві управи радикальної партії, які  старалися вести 
ширшу політичну діяльність серед місцевого населення. “Січ” стала антипоміщицькою й 
антиросійською. У 1903 році з метою поширювати “січові” ідеї стала виходити в Станіславові 
газета “Нова Січ”. Від початків діяльності товариство зустрілося з неприхильним ставленням з 
боку місцевих кіл польських поміщиків і галицької влади. У виданому 1902 року таємному 
циркулярі застерігалося місцеву адміністрацію про політичний характер “Січі” [25]. У травні 
1903 року “подоляки” стали нападати на “Січ” у “Газеті Народовій”. Стараючись залякати 
широкі кола польської шляхти, вони закидали “Січі”, що українські селяни роблять по ночах 
вправи з сокирами. Це призвело до “тривоги від бунту серед гуцулів, про виступи проти 
поляків” [19, с. 349] і спричинилося до зростання польсько-українського протистояння щодо 
товариств у наступних роках. Організаційний розвиток січових товариств та пов’язане з ним 
зростання впливів радикалів на селян довело до того, що УРП була об’єктом нападів як 
українських клерикалів, так і народних демократів. 

Особливо тиснули на К. Трильовського: з одного боку за поширення 
антиклерикалізму (згідно з програмою УРП та зі статутом “Січі”), з другого – за 
підтримку православ’я. У 1903 році він був причетний до переходу мешканців села Залуччя 
на православ’я, заснував у селі гурток “Січі” й розвинув економічну діяльність “Народної 
Спілки”. 

На виборах до австрійського Рейхсрату К. Трильовський у 1907 та 1911 рр. переміг. Biн 
став також депутатом Галицького крайового сейму в 1913 р. До початку Першої світової 
війни – поруч із працею в рейхсраті й сеймі – проводив активну діяльність, спрямовану на 
організаційний розвиток січових товариств. За цю діяльність його судили на початку 1905 
року, пару тижнів просидів у тюрмі.  

Працюючи в “Січі”, він звертав особливу увагу на парамілітарні елементи. На його думку 
(а також на думку керівництва радикальної партії), січові товариства мали бути кадрами 
майбутнього українського війська. Воно так і сталося перед початком Першої світової війни, 
коли в Галичині почали створюватися відділи Січових стрільців. Часто з цього приводу 
виникали суперечки з галицькою адміністрацією. Зростала теж хвиля нападів польської преси 
на “Січ”. К. Трильовський писав: “Немає тижня, щоб у “патріотичній польській пресі не 
кликали небесного грому й багнетів цісарсько-королівських жандармів проти “Січі”, особливо 
за ті марші, вправи з військовими трубками, вправи з топірцями” [1, с. 29–30]. 

У другій половині першого десятиліття XX ст., особливо після парламентських виборів 
1907 року, коли К. Трильовський став депутатом, мали місце суперечки поміж ним та 
іншими лідерами УРП. Газета “Громадський Голос” писала, що з’їзд радикальної партії 1908 
року не прийняв рішення про вибір голови УРП з огляду на сподівання, що цей пост і надалі 
займатиме Лев Бачинський. Останній з приводу конфлікту з К. Трильовським. Голова “Січі” 
належав до недисплінованих політиків, які не дотримувалися постанов партійних органів. На 
Гуцульщині й Покутті проводив власну політичну стратегію, а в пропаганді користувався 
“Селянською Правдою”, яку видавав у Коломиї [23]. Остаточно Л. Бачинський вирішив 
надалі бути головою УРП, його заступниками стали М. Павлик й І. Макух. Напруга в 
радикальній партії між Л. Бачинським і його прихильниками та січовим отаманом К. 
Трильовським,  була відчутна упродовж наступних років. Це питання не виносилося на 
форум партійної управи з огляду на велику популярність К. Трильовського, аж до того часу, 
коли він почав нападати на тодішнього голову в пресі. Ситуація змінилася ранньою весною 
1910 року, після статті К. Трильовського, надрукованій у “Зорі”. У ній автор критично 
ставився до особи Л. Бачинського, чим загострив конфлікт настільки, що це питання внесено 
до порядку денного засідання Головної управи УРП 16 квітня й 8 травня 1910 у Львові [27, 
арк. 25–26]. Головна управа, яка переважно засідала в приміщеннях “Громадського Голосу 
(вул. Коперніка, 17) або в “Народній Гостинниці”, не зважилася усунути з партії 
К. Трильовського. Його роль у “Січі” та популярність на Гуцульщині й Покутті були важливі 
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для партії. Партійні лідери захищали “Січ”, використовували організовані К. Трильовським 
святкування, головним чином свято “Січі”, яке відбувалося кожного року в Станіславові для 
розповсюдження ідеології народного соціалізму. 
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Ryshard Tomchyk  
 

THE POLITICAL ACTIVITY OF KIRYL TRYLOWSKYI IN 1890–1914  
 

In the article the author reflect the political activity of Kiryl Trylowskyi – the famous  Western 
Ukrainian public figure. His impact in the work of the Ukrainian Radical Party and the organization of the 
“Sich” movement in Galicia and Pokucie Region is investigated. 
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