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У статті авторка аналізує громадсько-політичну діяльність 
видатного українського історика Мирона Кордуби на Буковині в період 
революції 1917–1921 рр. На основі особистих спогадів історика 
“Переворот на Буковині” з’ясовується його роль як голови редакційної 

комісії Крайового Комітету Української Національної Ради ЗУНР у становленні української 
держави. 
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соблива роль у відродженні української державності у ХХ ст. належить Другій 
українській національній революції 1917–1921 рр., складовою частиною якої 
стали листопадові події 1918 р. на західноукраїнських землях, у результаті яких 

повалено австрійське поневолення і проголошено національну державність – 
Західноукраїнську Народну Республіку. Події, що відбулися були завершальним етапом 
більш широкого процесу національного відродження, який характерний для так званих 
неісторичних народів і складається з трьох послідовних фаз – академічної, культурної та 
політичної. При цьому український народ в умовах “повстання націй” зробив спробу вийти 
на якісно новий щабель власного самоозначення – стати нацією в модерному розумінні цього 
слова. 

 Проблема відродження державності слов’янських народів Центрально-Східної Європи 
після Першої світової війни набуває особливо важливого значення в умовах сучасного 
національно-державного відродження України. 

Слід підкреслити, що результати процесів, що відбувалися на західноукраїнських 
землях ще до початку революції, а саме, пошуки нових форм діяльності українства, 
вироблення ідейно-методологічних засад культурно-освітянської праці, принципів 
формування громадсько-політичних структур – не були б такими значними, якби не 
діяльність когорти істориків та громадсько-політичних діячів, очолюваних М. Грушевським. 
Серед них важливе місце займає Мирон Кордуба (1876–1947) – активний учасник 
національно-демократичної революції у 1918 р. на Буковині. Власне на 1901–1918 рр. 
припадає буковинський період життя історика, надзвичайно плідний для М. Кордуби як 
науковця та громадсько-політичного діяча. 

Потреба з’ясування місця і значення діяльності М. Кордуби в час національно-
демократичної революції 1917–1921 рр. зумовлена відсутністю спеціальних наукових праць, 
де б сповна висвітлювалось зазначене питання. Хоча окремі аспекти порушеної нами 
проблеми відображені в сучасній українській історіографії. Зокрема, у монографії 
О. Добржанського та В. Даниленка “Академік Степан Смаль-Стоцький. Життя і діяльність” 
та О. Добржанського “Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст.” розглядається діяльність М. Кордуби на Буковині в контексті співпраці його з 
тодішньою інтелігенцією та політикумом краю [1–2]. Участь ученого в буковинському 
народному вічі 3 листопада 1918 р. з’ясовував В. Ботушанський [3]. Про М. Кордубу як 
члена Української народно-трудової партії йдеться у доробку М. Кугутяка “Історія 
української націонал-демократії (1918–1929)” [4]. Увагу автора привернула також особиста 
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роль ученого в справі відкриття Українського таємного університету у Львові в 1921 р., яка 
було частиною національно-визвольної боротьби галичан з початку ХХ ст. 

Таким чином, у даній науковій статті ставимо за мету дослідити громадсько-політичну 
діяльність М. Кордуби як голови редакційної та члена міжнародної комісій Крайового 
Комітету буковинської делегації Національної Ради ЗУНР, з’ясувати його участь у підготовці 
листопадового перевороту з метою переходу влади в Чернівцях до Української Національної 
Ради, окреслити роль науковця у процесах національного відродження українців під час та 
напередодні революції. У контексті зазначеного вагомого політичного значення сьогодні 
набирає мемуарна праця М. Кордуби “Переворот на Буковині. (З особистих споминів)”, 
опублікована Літературно-науковим вістником у 1923 р., що поруч із спогадами Іллі та 
Омеляна Поповичів, С. Канюка, Л. Семаки, Ю. Зав’янського є цінним джерелом до 
окресленої теми. Тож окреме місце у статті приділятиметься аналізу даної публікації [5]. 

Слід зазначити, що М. Кордуба належав до “соборницького кола” української 
інтелігенції Буковини та входив до гурту ліберальної української генерації В. Сімовича, 
О. Луцького, П. Лушпинського, З. Кузелі, К. Білинського, В. Гузара, С. Смаль-Стоцького, 
Р. Цегельського. Ця група буковинської інтелігенції намагалася вивести трактування 
українського руху за межі суто реґіонального сприйняття його проблем, була цілком 
адекватна тодішній культурній ситуації у Чернівцях. Завдяки володінню на професійному 
рівні німецькою мовою вони гідно репрезентували українство “поміж німцями у Чернівцях, 
що були дуже впливовою групою населення, і разом із знімечиними євреями надавали 
німецького вигляду торгівлі та промислові міста” [6, c. 113]. 

Ще до початку революції М. Кордуба працював над піднесенням національної 
самосвідомості українців краю. Про це, зокрема, свідчить його діяльність як члена 
“Просвіти” та участь у низці заходів на вшанування пам’яті М. Шашкевича. На одному з 
таких концертів філії Товариства в Кам’янці-Струмиловій М. Кордуба виголосив вступне 
слово про письменника. “Його ім`я, – говорив доповідач, – зв`язане з нашим літературним 
відродженням, з початком нашого національного життя і політичної свідомості. Рік 1837, в 
якому появилась “Русалка Дністрова”, був для нас з національного і культурного боку 
епохальним, роком народження нашої народної свідомості і народного розвою” [7, c. 2–3]. 
М. Кордуба у своїй доповіді образно пояснював причини, чому “галицька Русь спочивала ще 
в глухій темряві”, у той час, коли “у романських народів вже скочувалося сонце з полудня, у 
німців досягло кульмінаційної точки”, коли “навіть у других слов`ян і у наших закордонних 
братів благословилось вже на день”. У другій частині доповіді автор безпосередньо торкався 
діяльності М. Шашкевича та його побратимів із “Руської трійці”, які, “не вдаючись в ніякі 
теоретичні спори, кидаються відразу ж до практичної діяльності, знаючи, що живий приклад 
зробить більше враження, як цілі томи теоретичних міркувань” [8, c. 2–3]. На завершення 
М. Кордуба наголосив, яке значення мав М. Шашкевич для культурного розвитку нашого 
народу, “вказавши галичанам новий шлях, по якому вони тепер йдуть”. Разом з тим учений 
зробив і такий прикрий висновок: “Від появи “Русалки Дністрової” минуло вже кількадесять 
літ. І коли поглянеш назад себе, на наш доробок з того часу, то не дуже рожеві думки 
приходять на душу. На літературному полі є поступ – цього не заперечити. Але на 
політичному ми не далеко зайшли від часів “Русалки” [8, c. 2–3]. Доповідь М. Кордуби 
друкувалася на сторінках часопису “Руслан”, а в одному з наступних чисел під заголовком 
“Просвітний рух у Камінеччині” подавався звіт про вечір, говорилося про те “приємне, 
одушевляюче вражінє, яке винесла публіка зі вступного слова Мирона Кордуби” [7; 8, с. 2]. 

Як член “Руської Бесіди”, М. Кордуба реорганізував бібліотеку україністики 
товариства, сприяв налагодженню українського шкільництва на Буковині, вивченню 
української мови, історії, географії в середніх і вищих школах [9, c. 293].  

Освітньої тематики стосувалася праця історика “Утраквізм в гімназії”, написана в 
Чернівцях у 1904 р. [10]. У ній мова йшла про шкідливість викладання в гімназіях та вищих 
школах німецькою мовою таких предметів, як історія, географія, математика, філософія, 
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грецька мова тощо. Це, на думку автора, призводило до механічного заучування матеріалу, 
втрати інтересу до предмета, зрештою, до забуття рідної мови [10, c. 20]. 

Проблема постала настільки гостро, що 2 лютого 1905 р. було скликано засідання 
центрального товариства “Руська Школа”, яке відбулося у приміщенні “Народного Дому”. 
На ньому вирішено вислати до Міністерства культів і освіти петицію з вимогою скасування 
утраквізму в другій державній Чернівецькій гімназії. До петиції долучалася й брошура 
М. Кордуби [11, c. 3].  

Політичне спрямування мають такі розвідки історика, написані у буковинський період, 
як “Ілюстрована історія Буковини” [12], “Територія і населення України” [13], “Молдавсько-
польська границя на Покутю до смерти Стефана Великого” [14]. Вони продиктовані 
об`єктивною необхідністю показати як власному народові, так і європейській громадськості, 
що державницькі устремління України мають глибоку історичну традицію, яка пов`язана з 
політичними процесами, що відбувалися на Європейському континенті [15, c. 21]. Виклад 
подій в “Ілюстрованій історії Буковини” у зв`язку з історичною долею всього українського 
народу від найдавніших часів до початку ХХ ст. для Буковини, що була об`єктом різних 
національних історіографій, мав тоді особливе значення. Як хронологічно суцільний твір з 
історії краю, дане науково-популярне видання було рекомендовано як необхідний підручник 
для українських шкіл [6, c. 116]. 

Слід згадати і про рух “Буковина для буковинців”, який посилився напередодні Першої 
світової війни. Це було відкрите протиставлення вихідців з Буковини вихідцям з Галичини. 
Його активно підтримували буковинські вчителі й студенти, які не хотіли, щоб галичани 
зайняли високооплачувані посади. Нагадаємо, що після підвищення заробітної плати 
вчителям Буковини вона стала найбільшою в порівнянні з іншими краями імперії. Активним 
покровителем автохтонства в цей час став О. Попович [1, c. 118]. Звичайно, що подібні 
настрої тільки послаблювали національні сили. Проти цього так званого “обласного 
автономізму” виступили М. Грушевський, С. Смаль-Стоцький і М. Кордуба, котрий 
перебував у цей час у таборі народовців [16, c. 344].  

Тому особливого значення для буковинської інтелігенції мала стаття М. Грушевського 
“Галичина і Україна”, яка була передрукована кількома чернівецькими газетами. У ній 
історик писав, що “такі розділи задають болючі удари не тільки нашим національним 
почуттям, але й національним силам” [16, c. 343]. Звичайно, що М. Грушевський ставив на 
перше місце загальноукраїнські національні інтереси. Ці виступи історика сприймалися не 
всіма місцевими політиками. 

З критикою проти буковинського сепаратизму стосовно Галичини і галичан виступив і 
М. Кордуба у часописі “Каменярі” зі статтями “Камо грядемо” та “Буковина для 
буковинців”, у яких закликав до єдності всі національні сили [17, c. 253]. 

Планувалося, що “рішуче поборювати буковинське автохтонство, висуваючи на його 
місце все українство”, має газета “Україна” [16, c. 344]. Отримавши матеріальну і моральну 
підтримку в цій справі від М. Грушевського, С. Смаль-Стоцький почав об`єднувати навколо 
“України” своїх союзників, перший номер якої з`явився 26 грудня 1912 р. Видавав газету 
окремо заснований комітет на чолі з М. Ісопенком та М. Кордубою [1, c. 126]. У листі до 
М. Грушевського З. Кузеля писав, що опозиційний часопис “Україна” поставив собі за мету: 
по-перше, знищити теперішню систему на Буковині, репрезентовану послом М. Васильком, 
по-друге, ліквідувати місцеву корупцію і безхарактерність [16, c. 127]. 

Суспільно-політичну роботу М. Кордуби на Буковині напередодні революції особливо 
яскраво характеризує публіцистична і редакційна діяльність ученого. 

Його гострі аналітичні статті й кореспонденції можна вважати малою енциклопедією 
тогочасного політичного життя Буковини. Тільки до початку Першої світової війни в 
Чернівцях з-під його пера вийшло понад 70 публікацій. Згадаймо хоча б такі, як: “Наші 
дезідерати на полі буковинської історіографії”, “Хто ми?”, “Дещо з бувальщини міста 
Чернівців”, “Де живуть українці?” [15, c. 21], “Українське життя в Чернівцях” [18]. Ці статті 
стосуються багатьох сфер громадського й культурного життя на Буковині і є неоціненним 
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джерелом вивчення тодішньої ситуації у цьому краї. М. Романюк вважає їх одними з 
найважливіших статей публіцистичного, історичного та етнографічного характеру, що 
друкувалися на сторінках тодішньої буковинської преси, ставить їх на рівні з публікаціями 
І. Франка “Дещо про польсько-руські відносини”, С. Смаль-Стоцького “Політика реальна”, 
М. Грушевського “Холмщина” тощо [17, c. 137]. 

Відзначимо, що українська інтелігенція на Буковині була нечисленною. Усі її 
соціально-фахові групи напередодні Першої світової війни не перевищували 1100 осіб, або 
0,36 % усього населення краю. Найбільшу групу української інтелігенції становили вчителі. 
У зв`язку з цим редакції пресових органів приділяли особливу увагу проблемам розвитку 
національної культури, формуванню в інтелігенції “правдивого українського світогляду” [17, 
c. 255]. 

 Одним із провідних суспільно-наукових фахових періодичних видань українського 
вчительства Буковини став двотижневик “Каменярі” (1909–1914), постійним дописувачем 
котрого був М. Кордуба. Цей часопис відігравав помітну роль не тільки серед українського 
вчительства, а й у житті українського населення краю загалом. З перших номерів автори 
“Каменярів” жваво цікавилися політичними справами, закликали до порозуміння між 
українськими партіями на Буковині, активно відстоювали інтереси української 
громадськості, друкуючи суспільно-політичні статті про єдність української нації, 
формування національної свідомості, роль та місце вчительства в громадському житті [17, 
c. 252–253]. Цій темі були присвячені рецензії М. Кордуби на книгу М. Грушевського “Про 
батька козацького Богдана Хмельницького”, М. Канюка на працю М. Кордуби “Картини із 
всесвітньої історії для народних і виділових шкіл” [17, c. 256]. 

Суттєво сприяло поширенню просвіти серед широких мас Буковини й видання 
щомісячника для шкільних бібліотек “Библіотека для молодежи, селян і міщанства”. У січні 
1911 р. товариство “Руська бесіда” відновило місячник під назвою “Читальня”. Виходив він 
спочатку за редакцією О. Поповича і Є. Семаки (1911), пізніше – М. Кордуби (1912–1913) і 
Т. Бриндзана (1914) [17, c. 143; 19]. Зміст просвітнього місячника визначали літературно-
художні твори і життєписи здебільшого буковинських, галицьких і визначних українських 
письменників, популярні статті історичного і просвітньо-пізнавального характеру, 
інформація про нові видання, що вийшли у видавництвах краю [17, c. 282]. М. Кордуба 
опублікував у ньому історико-пізнавальні статті “Народи Буковини”, “Яким чином Буковина 
перейшла до австрійської держави?”, “Де живуть Українці?” [17, c. 283]. У 1912 р., як 
відповідальний редактор часопису, він вводить постійну рубрику “Нові книжки для народу” 
з інформацією про найновіші видання, їх зміст і оцінку, що публікували товариство 
“Просвіта”, “Українська школа”, “Руська бесіда” у Львові. На обкладинках місячника 
М. Кордуба вміщував “Пропамятні дни на кожний місяць”, в яких зазначав пам`ятні дати 
життя або смерті українських письменників, історичних діячів, історичних подій з життя 
українського народу [17, c. 284–285; 19]. 

Загалом часописи періоду партійної диференціації суспільно-політичного життя краю 
та Першої світової війни (1900–1918 рр.) засвідчують найбільш інтенсивний етап не тільки 
кількісного зростання, а й якісного розвитку української преси періоду австро-угорського 
панування, до чого суттєво долучився і М. Кордуба як редактор та публіцист політичних і 
просвітницьких видань. 

Під час Першої світової війни М. Кордуба як офіцер австрійської армії читав лекції з 
історії України у таборі військовополонених українців Зальцведеля, співпрацював у 
виданнях СВУ, зокрема, у “Віснику” [20, с. 27]. Коштом цієї організації історик видав 
монографію “Північно-Західна Україна” [21], опублікував працю “Територія і населення 
України” [13]. Вони відіграли вагому роль в ознайомленні світової громадськості з 
українським питанням. 

Проте найбільш вагомого значення громадсько-політична діяльність М. Кордуби мала 
під час національно-демократичної революції на Буковині у жовтні–листопаді 1918 р. У 
зв’язку з розпадом Австро-Угорської імперії, Румунія висунула свої анексіоністські плани на 
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Північну Буковину. В умовах смертельної небезпеки українські політичні сили мусіли 
консолідуватися. 

13 жовтня 1918 р. в Чернівцях у залі Народного Дому відбулося міщанське віче, на яке 
зібралося за підрахунками вченого близько 700 осіб. Головну промову виголосив провідник 
соціал-демократичної партії на Буковині, вчитель О. Безпалко. В ухваленій резолюції 
учасники віча зверталися до Румунії з закликом мирно порозумітися з українцями в справі 
поділу Буковини, залишити українську частину Буковини з м. Чернівці, налаштовували 
делегатів до Львова у такому ж ключі розв’язувати питання з поляками у справі поділу 
Галичини. Настрій віча був різкий і ворожий до Австрії [5, с. 136–137]. 

У понеділок 14 жовтня М. Кордуба скликав представників опозиційної партії на нараду 
щодо подальших акцій та вибору делегатів на львівський з’їзд. Було вирішено впродовж 
тижня скликати низку віч у провінційних осередках, а також вибрано комітет у складі 
Костюка, Самоверського, Галицького, що разом з представниками інших українських партій 
мав зайнятись їх підготовкою. Делегатами на з’їзд до Львова вибрали директора гімназії д-ра 
А. Артемовича, проф. К. Зілинського і М. Кордубу [5, с. 137]. 

Акція скликання провінційних віч дещо загальмувалась у зв’язку з відмовою в 
підтримці деяких партій, в т. ч. О. Поповича. Проте з ініціативи М. Кордуби такі віча 
відбулися у Вашківцях, Кіцманях, Заставній [5, с. 137]. 

17 жовтня делегація у складі М. Кордуби, К. Зілинського та Р. Цегельського виїхала до 
Львова, де наступного дня було утворено Українську Національну Раду, президентом обрано 
Є. Петрушевича. УНР проголосила на всій українській етнічній території українську 
державу. У промові М. Кордуба висловив свою позицію щодо майбутнього буковинців та 
всього українства, зокрема наголосив на необхідності негайного проголошення “злуки всіх 
західноукраїнських земель, що входили до складу Австро-Угорщини з Великою Україною”, 
вказав на несприятливі економічні, політичні, культурні та національні фактори, які 
з`явилися б за умови дальшого відокремлення галицької і буковинської територій. Проте за 
злуку з Наддніпрянською Україною на з`їзді проголосували лише делегати опозиційної 
партії з Буковини і представники молоді [5, с. 138]. На з’їзді було ухвалено пропозицію 
М. Кордуби, щоб Національна Рада поділилася на дві секції: галицьку та буковинську [5, 
с. 138]. Тоді ж УНР вирішила утворити три делегації: 1) виконуючу у Відні (створена 25 
жовтня) на чолі з Є. Петрушевичем; 2) галицьку у Львові (27 жовтня) на чолі з К. Левицьким; 
3) буковинську в Чернівцях (25 жовтня) на чолі з О. Поповичем. На них покладалося 
здійснення потрібних політичних кроків перед австрійськими урядовцями для задоволення 
українських вимог [22, c. 252].  

24 жовтня в Чернівцях відбулася нарада буковинської делегації УНР, збільшено її 
чисельність та названо Крайовим Комітетом. Наступного дня скликано перше засідання 
Комітету, на якому обрано його керівний склад: О. Попович – голова, А. Артемович – 
заступник, М. Литвинович – секретар та створено комісії: редакційну (очолив М. Кордуба), 
народної оборони (О. Безпалко), фінансову (Р. Цегельський), міжнародну (О. Попович), 
адміністративну (Ґ. Лисинецький) та визначено завдання кожної. Редакційна мала 
підготувати маніфест до народу, скликати всенародне віче 3 листопада і скласти проект 
організації. Завданням міжнародної, членом котрої був і М. Кордуба було проводити 
переговори з представниками інших народів [5, с. 139]. 

У зв’язку з напруженням міжнародної ситуації 27 жовтня на засіданні Крайового 
Комітету було вирішено збиратися надалі кожного дня, а також затверджено та передано до 
друку підготовлений редакційню комісією маніфест до народу [5, с. 140]. 

Нагальним було питання поділу Буковини. Між О. Безпалко та М. Кордубою виникла 
суперечка. Перший під впливом румунських соціал-демократів захищав тезу, що південною 
межею української Буковини має бути географічно-стратегічна лінія Серета, М. Кордуба ж 
наполягав на етнічному принципі, вказуючи, що етнографічна територія Буковини сягає далі 
на південь: на заході в Карпатах до Кірлібабу, на сході до Сучави. В результаті дискусії 
Комітет доручив М. Кордубі скласти детальну етнографічну карту Буковини [5, с. 141]. 
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Наступні спогади історика стосуються таких подій як розпад Австро-Угорщини, 
перехід влади 1 листопада до Української Національної Ради у Східній Галичині, плани 
негайного захоплення влади Крайовим Комітетом у Чернівцях [5, с. 229–231]. 

Комітет вирішив скликати 3 листопада в Чернівцях всенародне віче з представників 
усієї Буковини, яке мало б затвердити рішення УНР у Львові, прийняте 18 жовтня 1918 р. 
Буковинці в умовах краху Габсбурзької монархії прагнули визначити державну 
приналежність свого краю, показати згуртованість і небажання стати жертвою агресії 
сусідньої Румунії [3, c. 351]. 

Напередодні віча, 2 листопада 1918 р. єврейське населення направило своїх 
представників-посередників Я. Пістінера і П. Вендера для переговорів між буковинським 
Крайовим Комітетом і Румунською Національною Радою з метою поділу влади на Буковині. 
Румуни хотіли, щоб австрійський уряд передав їм всю Буковину, а вони з часом віддадуть 
українцям “беззаперечно українську” частину краю. Але Крайовий Комітет відкинув ці 
умови. Було вирішено, що основою для поділу мав стати перепис населення від 31 грудня 
1910 р. [9, c. 307].  

М. Кордуба, О. Попович, О. Безпалко, І. Семака, як представники Крайового Комітету, 
вели переговори у президента О. Ецдорфа з румунськими послами А. Ончулом, 
Г. Григоровичем, Е. Гурмузакі з метою погодити обидва народи щодо лінії розмежування 
української і румунської частин краю. Тоді засідання не дало ніяких результатів, оскільки 
румуни відмовились взяти на себе відповідальність, посилались на відсутність повноважень 
у Г. Григоровича підписувати угоду, заперечували етнографічний принцип, вказуючи на 
географічний і стратегічний критерії для поділу Буковини [9, c. 307]. 

Втративши надію на дипломатичний шлях вирішення майбутнього Буковини, 
національні сили 3 листопада скликали Буковинське народне віче. Прибули тисячі людей. 
М. Кордуба називає цифру 8–10 тис. чоловік. Віче проходило у чотирьох місцях: 
українському Народному домі та його подвір`ї, де промовляли І. Семака і М. Кордуба; 
“Робітничому Домі” і “Музичному Товаристві”, де виступали О. Попович та Є. Пігуляк [5, 
c. 234].  

Основна дискусія точилася навколо питання, у склад якої держави має увійти 
українська частина Буковини [3, c. 14]. З цього приводу в “Музичному Товаристві” був 
інцидент: коли посол Є. Пігуляк, виголошуючи постанови Національної Ради від 18 жовтня 
1918 р., згадав про українську автономну провінцію у складі Австрії, присутні перервали 
його промову окликами: “Не хочемо Австрії!” [9, c. 308]. М. Кордуба про цей випадок писав, 
що О. Попович запевнив народ так: “Ми очевидно пристаємо до Києва” [5, c. 234]. 

Цю заяву й було прийнято. Після віча відбулася велика маніфестація учасників 
головними вулицями Чернівців: Вірменською, Панською, Ринком – до площі Єлизавети 
перед міським театром. Там після промови О. Безпалка, в якій він висловив волю усіх 
присутніх про приєднання української частини Буковини до України, співом “Ще не вмерла 
Україна” і “Не пора” закінчився цей здвиг української Буковини [5, c. 234].  

Такий факт є доказом великої політичної зрілості українського буковинського 
населення, для якого гасло соборності не було пропагандивним кличем, а мірилом всіх 
політичних дій. Бажання буковинських мас приєднатися до Української держави з центром у 
Києві йшло всупереч офіційній політиці галицьких політиків [9, c. 494]. 

М. Кордуба так оцінив цю подію: “Такого здвигу народу Чернівці ще не бачили. На 
чужих маніфестація зробила величезне враження, як виявлення карності 
(дисциплінованості. – І. Ф.), солідарності і сили українського населення Буковини. Після 
такого організованого виступу всі чужинці почали вважати українців панами краю і чим раз 
то частіше зверталися до Українського Крайового Комітету, як до діючого уряду Буковини. 
Того ж таки 3 листопада відбулася нарада з провідними людьми українських громад, на якій 
складено план перебрання влади на провінції та створення української міліції. На окремому 
засіданні Крайовий Комітет вирішив організувати українську національну армію на 
Буковині” [5, c. 234–235]. 
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Під час вечірньої наради Крайового Комітету одноголосно ухвалено пропозицію 
М. Кордуби: 4 листопада Комітет як буковинська секція Української Національної Ради 
перебирає на себе усі владні повноваження і розпочинає формування урядів. Президентом 
української Буковини обрано О. Поповича, бурмістром м. Чернівців О. Безпалка, директором 
поліції Яворського [5, с. 239]. 

У наступні дні було заплановано захоплення головної пошти (доручено Лисинецькому і 
Кордубі), поліції, суду, прокуратури. Крайовий Комітет мав виконувати функції сейму, 
утворено конституційну комісію для підготовки статуту й універсалу [5, с. 321–322]. 

6 листопада ухвалено відозву до населення, в якій Крайовий Комітет заявляв про 
перехід влади в руки національних комісарів. Водночас у документі зазначалося, що 
громади, в яких більшість українського населення переходять до українського уряду, а 
громади з румунською більшістю – до румунського (за переписом 1910 р.) [5, с. 323]. 
Чернівці мали залишитися під подвійною управою українського і румунського уряду [5, 
с. 324]. 

Проте під тиском громадськості, що була незадоволена румунською співвладою у 
Чернівцях вже наступного дня Крайовий Комітет перейменовано на Національну Раду з 
одноосібним правом влади в Чернівцях [5, с. 324]. 

М. Кордуба зайнявся підготовкою місцевого часопису “Чернівські Вісти”, але подальша 
робота редакційного комітету і Національної Ради була перервана наступом румунських 
військ на Буковину. 8 листопада румунський літак розкинув над Чернівцями листівки з 
прокламацією до населення Буковини про окупацію краю королівськими румунськими 
військами [5, с. 325]. 

У ході наступу на Буковину та порушення румунами права недоторканності української 
території М. Кордуба разом із сотником І. Радомським були делеговані до Глибокої (20 км 
від Чернівців, де власне запинились окупанти) і передали командуванню румунських військ 
різкий протест [9, c. 315; 5, с. 326]. 

Повернувшись до Чернівців 9 листопада, М. Кордуба застав зміну влади. Всупереч 
ухвалі Національної Ради, незважаючи на те, що румунської армії в місті ще не було, 
українські військові відділи відступили за р. Прут. Найважливіші пункти Чернівців захопила 
австрійська жандармерія. О. Попович, не призначивши свого заступника, переїхав до 
Заліщик [5, с. 329]. 

Рятуючи ситуацію, УНР 11 листопада обрала В. Залозецького заступником президента і 
доручила керівництво краєм. Проте румунська влада факту виникнення українського уряду 
не визнавала. У розмові з Я. Фльондором (президент від румунів) В. Залозецький у відповідь 
на своє представлення отримав у відповідь: “Ми на Буковині не знаємо ніякої Української 
Національної Ради і її постанови нас не обходять”. – “Але мусити признати, – зазначив 
В. Залозецький, – що й на Буковині є українські справи, які треба залагодити”. – На що 
отримав у відповідь: “Про українські справи поговоримо колись опісля, коли заведемо в 
краю лад і спокій. Оголошення про усунення Поповича появиться за кілька годин і я 
остерігаю вас, щоби ви не важилися перебирати правління хоч би й на одну годину” [5, 
с. 332]. 

Прихід румунської армії до Чернівців змусив переїхати український уряд до Кіцманя, 
відтак кіцманська повітова Національна Рада мала перебрати функції крайової, а чернівецька 
стати повітовою [5, с. 332]. 

Крайовий Комітет вирішив направити М. Кордубу і О. Безпалка до Львова і Києва для 
переговорів з Українською Національною Радою у Львові та гетьманським урядом у Києві з 
приводу дипломатичної та військової допомоги [5, с. 327–328]. Делегати працювали у Києві 
майже місяць [9, c. 315]. Але реальної допомоги буковинці так і не отримали. 28 листопада 
1918 р. Генеральний конгрес Буковини (румунський за складом) проголосив злуку з 
Румунією, в складі котрої Буковина перебувала до серпня 1940 р. 

Як бачимо, сподівання буковинських політиків на справедливе розв’язання питання 
національного державотворення виявилися марними. Стрімкий процес розпаду імперії 
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спричинив утруднення зв`язку між віденською та крайовими делегаціями. Центр ваги за цих 
обставин перемістився до Львова [22, c. 253]. 

Оцінюючи “переворот на Буковині”, М. Кордуба підкреслив, що поляки теж відіграли 
свою роль у поразці буковинців, підтримавши румунську сторону. “Як тільки наше військо 
відійшло з Чернівців, на вулицях столиці появилися польські легіонери. На польському 
Народному Домі вивісили польську хоругву, на привіт румунської армії…” [5, c. 331]. 

Проте “переворот на Буковині” проілюстрував певну національну зрілість 
буковинських українців, у вирішальний час зникли партійні та “земляцькі” непорозуміння і 
під час творення української влади в повній згоді співпрацювали соціал-демократ 
О. Безпалко, радикал І. Попович, народовці О. Попович та М. Кордуба. При чому останній 
проявив чи не найбільш тверду позицію під час переходу влади до Крайового Комітету УНР 
та окупації Буковини румунськими військами. 

Після проголошення самостійності України у четвертому Універсалі Центральної Ради 
та укладання Брестського мирного договору в Чернівцях у залі “Народного дому” на 
урочисту академію зібралися міські вчителі. М. Кордуба прочитав низку лекцій, в яких 
пояснював значення революційних подій [23, c. 2]. 

Переїхавши до Львова у 1919 р. вчений продовжив політичну діяльність на посаді 
радника посольства ЗУНР у Відні [24, c. 2]. Під час боротьби за незалежність УНР він 
захищав права України в друкованих органах ЗУНР, намагаючись дати оцінку міжнародних 
подій, надсилав репортажі з Відня. М. Кордуба був також одним із провідних редакторів 
“Републики” (1919) – офіційного урядового органу ЗУНР [25, c. 368]. Відвідував засідання 
Крайового Комітету. Питання, що обговорювались, фіксував у щоденнику [26]. Так, зберігся 
запис зібрання, на порядку денному якого стояло питання майбутнього політичного устрою 
Української держави. В обговоренні взяли участь В. Будзиновський та М. Кордуба. Перший 
тоді виступив за федерацію України з Росією, М. Кордуба ж наполягав на унітарному устрої 
[26, арк. 1].  

Проблеми тактики й стратегії національно-визвольного руху знаходили своє вирішення 
на засіданнях Народного Комітету Української народно-трудової партії (УНТП) – провідної 
політичної сили Галичини, активним членом якої М. Кордуба був з 1919 р. [27, арк. 34]. 
Необхідність захисту та усамостійнення українства в умовах польської окупації після 
поразки української революції спонукали його до боротьби як у культурно-освітній, так і в 
політичній сферах суспільного життя [4, c. 213]. Програма політичної платформи УНТП, 
викладена у резолюціях Народного Комітету від 10 листопада 1920 р., а саме невизнання 
Варшавського договору Пілсудського–Петлюри і легітимності Польської держави на 
українських землях, боротьба за ліквідацію окупаційного режиму, відновлення 
західноукраїнської державності, визнання єдиним законним державно-політичним органом 
Української Національної Ради та її представництва в особі еміграційного уряду ЗУНР – 
цілком відповідала державницькому світоглядові та політичній орієнтації М. Кордуби [4, 
c. 212]. Тому його солідарність з трудовиками була не випадковою. У своїх “Спогадах” 
історик акцентував, що акт передачі Антантою у 1919 р. Східної Галичини Польщі став 
черговим ударом по суверенітету України, залишивши за першою тільки право на 
автономний сейм, окреме управління і військо як засіб оборони, відсунув злуку її з рештою 
України на 25 років [26, арк. 2]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що напередодні та під час революції 1917–1921 рр. 
відбулося остаточне утвердження М. Кордуби як громадсько-політичного діяча, чому 
посприяли активізація визвольного руху на західноукраїнських землях, пожвавлення 
суспільно-політичного й національно-культурного поступу та ідейної боротьби між 
консервативно-реакційним (москвофільським) і ліберально-демократичним (народовським) 
напрямами в громадському житті Буковини й Галичини.  

Говорячи про Другу українську національну революцію та її шанси на перемогу, маємо 
розуміти, що війна на чотири-п’ять фронтів: проти “червоної” і “білої” Росії на півдні і 
півночі, поляків на заході, румунів і угорців на південному заході, виявилася понад сили 
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української нації. На жаль, в умовах смертельної небезпеки українські політики так і не 
зуміли консолідуватися і в результаті втратили національні держави по цей і по той бік 
Збруча.  

Події революції на західноукраїнських землях свідчать, що власну історію буковинці й 
галичани тісно вплітали у загальноукраїнську канву, а не відособлювали, що було б 
можливим, скажімо, при абсолютизації інтегрально націоналістичного чинника в створенні 
ідеології української державності. Практично це означало, що діячі національного руху 
рішуче відмежувалися від крайніх правих підходів, і надали перевагу у вирішенні 
українського питання легальним, демократичним методам боротьби за незалежність, чим 
ідейно продовжували державницьку традицію попередніх поколінь української інтелігенції. 

Незважаючи на поразку, ЗУНР не просто відіграла важливу роль в історії українського 
державотворення, а й дала суттєві повчальні уроки для сьогодення, головними з яких є 
усвідомлення того, що повноцінна незалежна держава може утверджуватися лише на всіх 
етнічних територіях українського народу, гарантом усіх державотворчих процесів має бути 
національна армія, державотворча програма може бути реалізована при наявності 
високопрофесійних, патріотичних національних кадрів. 
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ACTIVITY OF MYRON KORDUBA IN THE CONTEXT OF 
 UKRAINIAN NATIONAL DEMOCRATIC REVOLUTION IN 1917–1921 

 
In the article the author analyses public and political activity of the famous Ukrainian scholar – 

Myron Korduba in Bukovyna in the process of the revolution in 1917–1921. On the basis of the historian’s 
personal reminiscences “Rebellion in Bucovyna” his role as the chief editor of the region committee of the 
Ukraine National Council in Western Ukrainian National Republic in Ukrainian statehood establishment.  
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