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поет України і свободи“, 1939), американський про-
фесор К.-О. Меннінґ („Тарас Шевченко як світовий 
поет“, 1945), чех Ю. Доланський („Тарас Шевченко 
у нас“, 1951), турок Н. Хікмет („Наш Шевченко“, 
1961), вірменка Марієтта Шагінян („У ряду геніїв 
людства“, 1961), угорець А. Гідаш („Для всіх епох і 
всіх країн“, 1961), китаєць Ге Бао-цюань („Шевчен-
ко — мій улюблений поет“, 1961), поляк М. Яку-
бець („Шевченко серед поляків“, 1964), австрієць 
Й. Стрелка („Тарас Шевченко та його вплив на 
Австрію“, 1993)... Свою статтю „Близький і люби-
мий нашим народом“, написану з нагоди століт-
тя пам’яти Т. Шевченка, болгарський літературо-
знавець С. Великов завершує такими словами: „...І 
сьогодні він серед нас, все такий же живий, все 
такий же життєрадісний, близький, рідний. І все 
такий же вічний, як вічний народ“46. Вдало під-
сумовано, хіба що на місці слова „життєрадісний“ 
було б доречніше — „оптимістичний“.

Є потреба — і, нівроку, вже є можливість — 
ширше й докладніше дослідити проблему світового 
значення Шевченка. 

* * *
Про Шевченкову вічність в Україні заговори-

ли вже після першого видання „Кобзаря“ і поеми 
„Гайдамаки“. Зокрема, П. Куліш влітку 1846 р. 
писав поетові: „Ваші твори належать не Вам одно-
му, й не тільки Вашому часові: вони належать усій 
Україні — і будуть говорити за неї вічно“47. Напри-
кінці ХІХ — на початку ХХ ст. уже ні в кого не 
виникало сумнівів, що потуга Шевченкового слова 
з часом не маліє, а росте, що дух Шевченка вже не 
скорити, не убити. М. Черемшина 1910 р. в одній із 
промов про Т. Шевченка наголошував, що ця поту-
га, той дух „...збудують нову, вільну Україну, соняч-
ним сяєвом її осяють і синам обновленої України 
світитимуть доти, доки Дніпро в море ллється“48. З 

нагоди 100-ліття Т. Шевченка пророче висловився 
про нього в знаменитій „Присвяті“ І. Франко: „Най-
кращий і найцінніший скарб доля дала йому лише 
по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу ра-
дість, яку в мільйонів людських сердець все наново 
збуджуватимуть його твори“49. О. Гончар на честь 
100-річчя пам’яти Шевченка опублікував у збірни-
ку „Вінок Великому Кобзареві“ (Київ, 1961) статтю 
„Він належить вічності“. І. Дзюба свою монографію 
„Тарас Шевченко“, видану як 4-й том академічної 
12-томової „Історії української літератури“ в рік 
Шевченкового 200-літ тя (Київ, 2014), закінчує роз-
ділом „Шевченко вовіки насущний“. 

Безсмертне Шевченкове слово наснажене не 
лише земною, а й космічною життєдайною енер-
гією. „Коли розглянути творчість Шевченка...— за-
уважує діяспорна дослідниця І. Гузар,— то вже 
безнастанний його діялог з Богом вносить косміч-
ний вимір у його поезію. Він також науково ціка-
виться Космосом, про що свідчить його захоплений 
відгук на книжку А. фон Гумбольдта „Космос“, яку 
і Ґете оцінив позитивно. Шевченко пише до Б. За-
леського: „О, як би мені хотілося тепер поговорити 
з тобою про „Космос“ Гумбольдта!“50

Шевченків „Кобзар“, до речі, вже побував у 
Космосі. В 1962 р. перший космонавт-українець 
Павло Попович узяв цю неоціненну книгу з собою 
у космічний корабель, кружляв з нею навколо 
Землі, декламуючи поетові строфи й наспівуючи 
українську народну пісню на слова Михайла Пе-
тренка „Дивлюся на небо та й думку гадаю...“ І 
якщо б колись-колись земляни освоювали якусь 
іншу, придатну для життя, планету, серед перших 
завезених туди книг, віриться, був би й Шевченків 
„Кобзар“. Мрія? Нехай. Проте — небезпідставна.

Михайло ШАЛАТА
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кілька разів перевидавали, зокрема й у перекладі 
російською мовою.

У львівській газеті „Діло“ 12 вересня 1912 р. 
з’явився допис під заголовком „В справі наших на-
ціональних емблємів“. Автор під псевдонімом Не-
геральдик зазначав, що питання з національними 
синьо-жовтими кольорами вже погоджене, а от у 
справі герба звертав увагу на поширене поєднан-
ня лева та архангела і робив висновок, що настала 
потреба встановити якусь єдину українську за-
гальнонаціональну емблему1.

На цей допис того самого місяця відгукнув-
ся історик С. Томашівський. У статті в часописі 
„Неділя“ він обстоює думку, що таким символом 
слід визнати лева. Але „коли б у нас знайшлося 
більше прихильників гербового дуалізму“, радив 
„сполуку двох гербів, так що гербовий щит був 
би постійно поділений на два рівнорядні поля; на 
одно поле прийшов би лев, на друге [...] належало 
б поставити зовсім иншу фігуру — козацького за-
порожця“ (Іл. 6)2.

Певним підсумком обговорення стала публі-
кація І. Крип’якевича „Герб України“ наприкінці 
1913 р.3 Він зазначає про знаки з монет Володи-
мира Великого та Ярослава Мудрого, що „се ще 
не були герби в нинішнім значіню“; про козака з 
рушницею — що „се властивий запорозький знак“; 
а також сумнівається, що „взагалі ще невияснене 
питанє, чи архангел Михаїл був гербом давньої 
київської держави“. Тому робить висновок: „Лев 
може стати одиноким гербом цілої України“.

Після вибуху Першої світової війни було не до 
дискусій про єдиний національний герб. Проте 
1915 р. Б. Заклинський накладом Союзу визво-
лення України видає у Відні брошуру „Що треба 
знати кождому українцеви?“, яка мала згодом 
кілька перевидань. У ній був і розділ про символи: 
„Відзнака української держави — се герб давнього 
українського королівства: золотий лев на синьому 
полі. Можна вживати також відзнаки київської 
землі архангела Михайла з піднесеним мечем [...] 
Національна барва України є синьо-жовта“4.

Ідея створення єдиного символу виникла й у 
середовищі Українських січових стрільців узимку 
1915—1916 рр. під час постою над Стрипою, цим 
зайнялася тодішня Пресова кватира УСС в полі. 
Всі напрацювання узагальнено в публікації В. Дзі-
ковського „Герб України“5. Автор подає позицію 
січових стрільців: „...приймаємо золотого арханге-
ла з галицьким львом на щиті [...] Архангела при-
ймаємо не лиш тому, що він з давен вживав ся 
на Україні і закордонці його приняли, але тому, 
що це старинний український емблєм, бо був на 
Вкраїні ще перед прилученєм її до Литви. А га-
лицького льва додаємо йому на щиті — наче на 
охорону,— тому, що Галичина була заборолом і 
охороною українського життя і культури. Злукою 
обох гербів єднаємо і вирівнуємо в ідеї це,— що 
розєднала історія“.

В одному з проєктів Юліян Буцманюк подав у 
червоному полі архангела в народній ноші, з роз-
пущеним волоссям і піднятим вгору мечем, перед 
ним синій щит із золотим левом, повернутим у ге-
ральдичний правий бік. Цей малюнок потрапив на 

видану Центральною управою Леґіону УСС у січні 
1916 р. кольорову поштівку (Іл. 7). 

Офіцерські збори УСС упродовж листопада—
грудня 1916 р. склали подібний узгоджений варі-
ант і обґрунтували його: „Архангел Ґеній України 
виступає до бою. На щиті має галицького льва, 
символ української державности, герб провінції, 
що в найприкріщій добі істновання України була 
Піємонтом і колискою нової української культу-
ри“.

Розроблені стрільцями проєкти використано 
також для виготовлення металевих відзнак. На-
приклад, на початку 1918 р. львівські газети ре-
кламували „Відзнаку Соборної України“ з ар-
хангелом і левом, „на спомин революції і свободи 
України 1917 р. з воєнно срібного металю“ (Іл. 8).

1917 рік
Справжнім вибухом українського національ-

но-визвольного руху були події після повалення 
самодержавства в Росії в лютому 1917 р., які й 
утвердили загальнонаціональний характер симво-
лів. 25 березня 1917 р. в Петрограді відбулася ма-
сова 20-тисячна маніфестація солдатів-українців і 
студентської молоді під синьо-жовтими та черво-
ними прапорами. 29 березня вже в Києві відбулося 
„свято свободи“, на якому українські солдати йшли 
окремою колоною під національними прапорами, а 
ще через три дні понад 100-тисячна маніфеста-
ція стала кульмінацією відродження українського 
життя в Києві. У цьому заході 1 квітня „прапорів 
було більше ніж 320 самих національних та понад 
десять червоних“. Виходять друком різні поштівки 
з українськими гербами (Іл. 9—10).

Під впливом київських масових акцій вийшла 
брошура про герб В. Різниченка6. Автор заначив, 
що під час цих маніфестацій „гербів українських 
можна було бачити аж кілька: жовтого лева на 
блакітному тлі, комбінованого герба з левом і ар-
хангелом, запорожця, нарешті, золотого одного-
лового орла на синьому фоні і навіть турецького 
півмісяця з зорями і хрестом над ними“. Різни-
ченко дійшов висновку, що „тільки той герб, що 
обозначав собою всю Україну, а не якусь часть її, 
і мусить бути нашим гербом національним“. Тому 
зупиняється на символі архангела: „Образ Архи-
стратига Михаїла був найпопулярнійший в нашій 
Українї. В честь його народ воздвигав храми, мо-
настирі, малював ікони тощо. З силою архистрати-
га Михаїла звязувалась сила України, він вважав-
ся її оборонцем, стражем. Ось чому, нам здаєть ся, 
герб з образом св. Архистратига Михаїла мусить і 
тепер зостатись нашим національним гербом. Ось 
чому він, а не лев, мусить бути гербом України, 
герб — Київської землі, а не Галицької, герб — 
центра України, а не окраїни, герб — серця Укра-
їни, а не провінції“. 

Видавництво товариства „Вернигора“ 1917 р. пе-
ревидало у Києві брошуру Заклинського, але без 
зазначення автора і змінивши назву на „Катехізм 
українця“, наклад якої після п’яти видань сягнув 
150 тисяч примірників. Розділ про символи відре-
дагували, вилучивши згадку про лева: „Відзнака 
української держави — це герб України — золо-
тий архангел Михайло з розгорнутими крилами 
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ТРИЗУБ Як ДЕРЖАВНИЙ СИМВОЛ УкРАЇНИ
(ДО 100-РІЧЧЯ УТВЕРДЖЕННЯ)

Передумови

На початку ХХ ст. поняття українських націо-
нальних символів ще не було повністю сформоване. 
Визнання синього та жовтого кольорів, пов’язаних 
із геральдичною традицією Руського королівства 
(Галицько-Волинської держави) з ХІІІ—ХІV ст., як 
сучасних національних барв утвердилося вже під 
час „Весни народів“ 1848 р. в Галичині та на Буко-
вині (Іл. 1)*. Згодом вони поширилися на закарпат-
ські комітати, пізніше українські еміґранти прине-
сли їх на нові поселення в Північній Америці, а в 
перші роки ХХ ст. про них вже знали і на Наддні-
прянщині, і на Кубані, і в різних кутках Російської 
імперії — скрізь, де почало активно розвиватися 
українське культурно-просвітницьке життя.

Але не було узгодження щодо якогось єдино-
го герба. У Галичині поширилося вживання поряд 

із місцевим символом левом і архангела Михаїла, 
спопуляризованого як „герб Руси“ після повстан-
ня 1863 р., що мало відображати ідею об’єднання 
українських земель. Так, рельєфи обох гербів роз-
міщено на фасаді будинку акційної спілки „Дніс-
тер“, спорудженого 1905 р. на вул. Руській у Львові 
(Іл. 2). Лев і архангел фіґурували на прапорі това-
риства „Сокіл-Батько“, який урочисто посвячено 
10 вересня 1911 р. під час Першого краєвого здвигу 
(Іл. 3). Виходять друком поштівки із галицьким і 
київським гербами (Іл. 4—5). 

Натомість у Києві в друкарні Кульженка 
1911 р. вийшло перше видання „Ілюстрованої іс-
торії України“ М. Грушевського, щедро оформлене 
малюнками В. Кричевського. У ньому подано зо-
браження різних монет, гербів, печаток, прапорів, 
що сприяло зацікавленню українською геральдич-
ною тематикою. Впродовж наступних років книгу 
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на блакитнім полі (герб Київського князівства); в 
лівій руці держить він огненного меча що-хвилини 
готовий оборонити Україну; над ним підноситься 
корона — ознака незалежности державної, яку ми 
мали раніш, а тепер мусимо здобути. Національ-
на барва України синьо-жовта“ (Іл. 11)7. Вийшла  
також поштівка з цим гербом, яку пізніше жор-
стко розкритикували Нарбут і Модзалевський: 
„Видавництво „Вернигора“ видало поштову карт-
ку під назвою „Герб Української Держави“, на 
якій намалювало цього архистратига Михаїла, а 
замісць „нашеломника“ взяло щось подібне до ко-
рони... Ця така нісенітниця з погляду геральдики 
і художнього, що ми навіть утримуємось від до-
кладного розгляду цього „герба“ і тільки можемо 
дивуватися, що це видавництво так сміливо пус-
кає в продаж подібні видання...“8

Особливо гостро питання герба постало восе-
ни 1917 р. 16 вересня М. Грушевський опублікував 
свою першу статтю, присвячену цiй проблемi9. За-
значив, що „одно з таких питань ніби дрібних, але 
не маловажних, з котрим здавна звертаються до 
мене“, а далі дав побiжний огляд можливих, на його 
думку, для використання історичних символів: по-
зитивно оцінив „знак неясного значiння, щось вродi 
тризубця“ з монет перiоду Київської Руси (Іл. 12), а 
також арбалет — герб Києва ХVII—ХVIII ст.; подав 
iнформацiю про козака з мушкетом; безапеляцiйно 
вiдкинув лева й архангела.

Жовтневий переворот у Петрограді та проголо-
шення 20 листопада Третім універсалом Україн-
ської Народної Республіки значно прискорили роз-
виток подій. 13 листопада Генеральне секретарство 
освіти розіслало запрошення взяти участь у робо-
ті підготовчої комісії у справi опрацювання герба 
УНР. Засідання відбулося 15 листопада о 19 год. 
в клубі „Родина“ в Києві. Головою комісії обрано 
Грушевського, а секретарем — Біляшівського. 

Про деякі перипетії роботи комісії ми дові-
дуємося з нової статті Грушевського про герб, у 
якій зазначав, що нарада мала суто теоретичний 
характер, „але тепер ся справа стає на ближчу 
чергу“10. Спершу Грушевський висловився дово-
лі категорично, що „майже всі старі герби мають 
характер мілітаристичний або імперіалістичний“. 
Але під час подальшого обговорення розглянули 
можливостi використання iсторичних символiв або 
створення нових, обговорювали потребу проведен-
ня конкурсу. Всі присутні відкинули варіант із ар-
хистратигом Михаїлом як „казьонний“ і такий, що 
„ніякої української традиції за ним не звісно“. 

Деякі учасники (мабуть, мовиться про Нарбута) 
підтримували використання без доповнень істо-
ричного герба Гетьманщини — козака з мушке-
том, але інші були проти, серед них і Грушев-
ський: „Відновлюючи нашу стару українську 
державність, ми не відновлюємо нашої гетьман-
щини, ми хочемо творити новий лад, нові державні 
й громадські форми, і емблєма (знак) того мусить 
бути нова, щоб не було підозріння в замислах від-
роджування старого“. 

У можливих проєктах нового герба вiдчувалася 
орiєнтацiя на символiку тодішніх держав iз 
республiканським устроєм: на синьому тлi золотi 

зорi за кiлькiстю земель України — за аналогією 
до зірок на прапорі США (цю пропозицію висловив 
Грушевський); у синьому полi золота лiтера „У“ 
(Україна) або „У. Н. Р.“ — за прикладом емблеми 
Французької республіки з літерами „R. F.“. Оче-
видно, що обговрювали лише можливі варіанти 
герба, а самих графічних проєктів для розгляду 
виконано не було.

Грушевський висловив у статті „деякі додатко-
ві гадки, які прийшли на мисль пізніше“: основним 
символом може бути у синьому полi золотий плуг 
як символ „творчої мирної працi в новiй Українi“ 
(за аналогією до герба Ліберії — „республіки ви-
зволених з неволі негрів“), з тим, щоб цей знак 
зайняв мiсце на щитi, складеному з iсторичних 
гербiв: „Наоколо його (над ним, півкругом чи що) 
можна розмістити в трьох полях державні знаки 
старої України: знак старої Київської держави 
Володимира Вел[икого], герб Галицько-Володи-
мирського королівства — їздця (див. Ілюстр. іст., 
с. 126) і герб гетьманщини. Внизу, в двох полях, 
можна дати герби Києва й Львова, двох культур-
них центрів старої України: київський лук і львів-
ського льва, в його старій формі — як бачимо його 
на щиті того ж галицько-волинського їздця. На 
вершку сего гербового щита, коли б хотіли його 
чимсь вінчати, можна б поставити одну емблему 
старших наших не довершених мрій — з печатки 
„Великого князівства Руського“, утвореного Га-
дяцькою унією 1657 р. Се голуб з оливною галуз-
кою, вісник національного замирення й спокою...“. 
Як щитотримачi пропонувались „символи трудя-
щого народу — жiнка з серпом по однiй сторонi й 
робiтник з молотом по другiй“.

У пропозиціях Грушевського яскраво відобра-
зилися його політичні соціялістичні погляди. Зре-
штою, він не був і не вважав себе фахівцем у га-
лузі геральдики, що й підкреслив у статті під час 
обговорення проєкту з літерами — „але гераль-
дисти кажуть, що буква в гербі се проти правил 
геральдики“, натомість висловив свої думки „під 
увагу тих, хто буде укладати наш державний герб 
для ужитку органів нашої республіки“.

Тризуб на грошах, прапорах і гербі
У грудні Генеральний Секретаріят розгля-

дав питання про друкування українських гро-
шей і перший кредитовий білет у 100 карбованців 
з’явився в обігу 6 січня 1918 р. На цій банкноті, 
розробленій Г. Нарбутом, зображено у восьми-
кутній рамці знак княза Володимира — Тризуб, з 
хрестом над середнім „зубом“ (Іл. 13).

Від грудня 1917 р. Центральна Рада одержала 
право ухвалювати закони для УНР. На засіданні 
Генерального Секретаріяту 11 січня 1918 р. слу-
хали й ухвалили проєкт тимчасового закону про 
флот УНР і рекомендували внести його на розгляд 
Центральної Ради11. Вона затвердила цей закон 
аж 27 січня з такими пунктами:

„2. Прапором української військової фльоти є 
полотнище о двох — блакитному і жовтому ко-
льорах. В кряжі блакитного кольору історичний 
золотий тризубець з білим внутрішнім полем в 
ньому.

 7 Катехізм Українця. Політично-агітаційна секція, ч. 14.— К., 1917.— С. 21—22.
 8 Модзалевський В., Нарбут Г. До питання про державний герб України // Наше минуле (К.).— 1918.— 

Ч. 1.— С. 121.
 9 Грушевський М. Про гербові знаки України // Народня воля (К.).— 1917.— 16 (3) верес.— № 101.— С. 1—2.
10 Грушевський М. Державний герб України // Там само.— 25 (12) листоп.— № 159.—  С. 1. 
11 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали.— К., 1997.— Т. 2.— С. 77. 

3. Прапором Української торговельної фльоти 
є полотнище о двох — блакитному і жовтому ко-
льорах“ (Іл. 14)12.

Використання Тризуба на кредитовому біле-
ті та на морських прапорах вплинули на справу 
щодо Державного герба УНР. Пiсля проголошення 
22 січня Четвертим унiверсалом Центральної Ради 
самостiйности України це питання потребувало 
негайного вирiшення. Розгорання вiйни з більшо-
вицькою Росією не давало змоги провести конкурс, 
та й Центральна Рада була змушена покинути 
місто й переїхати спершу до Житомира, пізніше до 
Сарн і нарешті — до Коростеня. Саме в Коростені 
25 лютого 1918 р. на засіданні Ради Народних Мі-
ністрів ухвалено: „Внести в Раду закон про уста-
новлення для Української держави прийнятого 
морським флотом герба Володимира Великого (без 
Хреста)“13. Тоді ж на засiданнi Малої Ради затвер-
джено: „Гербом Української Народної Республiки 
приймається знак Київської Держави часiв Воло-
димира Святого“14. Затверджений закон мав лише 
текстову частину без графічних додатків. 

Тризуб виконував наприкiнцi Х ст. функцiю 
княжого знака, зображався на печатках, моне-
тах, ювелiрних виробах, посудi та рiзних предме-
тах, що були княжою власнiстю. У рiзних князів 
він трапляється у різному графічному виконанні. 
Первісне значення його невідоме, хоча існує бага-
то версій і тлумачень. Зрештою, основним було те, 
як писав у своїй третій статті про герб М. Гру-
шевський, що „се оздоба питоменна, не запозиче-
на, зв’язана з нашою тисячолiтньою державною 
полiтичною i культурною iсторiєю“15. 

Розробка проєктів герба В. Кричевським 
і розгляд 22 березня

Роботу над гербом продовжено в Києві після 
вигнання з нього на початку березня більшовиків. 
Уже 12 березня М. Грушевський доручив розро-
бити проєкти малюнків герба та печатки В. Кри-
чевському. 22 березня 1918 р. Грушевський виніс 
на розгляд Малої Ради питання про зображення 
герба і печатки. Формуючи порядок денний, він 
зазначив (подається за машинописом): „...пропону-
ється щоби члени Малоі Ради оглянули рисунки 
гербу Украіни і Державноі печаті, які були заготов-
лені на підставі попередньоі ухвали Центральноі 
Ради і коли будуть в прінціпі відповідати вимогам 
Центральноі ради то ми моглибе сьогодні внести 
іх на затвердження“16. Останні записи в протоко-
лі також наводять слова Грушевського: „...а тепер 
прошу розглянути проекти, рисунок гербу, при 
чім наше засідання моглоби закінчитися...“17

Більше в протоколі згадок про герб немає. Як і 
не було також 22 березня й жодного нового закону 
про герб УНР. Грушевський лише виніс на розгляд 
проєкти, виконані Кричевським. Оскільки в прото-
колі не зафіксовано дискусій під час ознайомлен-
ня з ними, то можна припусити, що обговорення 

проєктів і зауважень до них не було, а кінцеве 
рішення залишено на розсуд самого Грушевського. 

Інформацію про „затвердження“ 22 березня ве-
ликого та малого державних гербів (Іл. 15—16) і 
великої та малої печаток (Іл. 17—18), а також їхні 
малюнки опубліковано пізніше в новому виданні 
„Ілюстрованої історії України“18. Хоча Грушев-
ський і писав, що малюнки „прийняті ухвалою 
Центральної Ради 22 березня“, однак очевидно, що 
тоді не було затверджено жодного законодавчого 
акту, а лише  усне погодження. 

На проєктах герба Тризуб оточував стилізова-
ний оливковий вiнок, що мав вiдображати мирну 
полiтику УНР. Ймовірно, що цей вінок зроблено 
на пропозицію Грушевського, який у своїй другій 
статті про герб писав: „Оливним галузем можна б 
і окружити сей щит, замість якої-небудь армату-
ри — так, як се має герб Португалії“. 

Проте не зовсім зрозуміло: в чому ж відмін-
ність між обома гербами, чому один з них „вели-
кий“, а інший — „малий“? Тут проблема не так в 
їхній потребі, як у браці різниці між обома знака-
ми за композиційною побудовою. Власне, „великий 
герб“ мав би відрізнятися від „малого“ або біль-
шою кількістю елементів у щиті, або додатковими 
позащитовими фіґурами, чого в проєктах немає. 
Натомість подано два рівноцінні варіанти герба, 
що схиляє до припущення, що з них мали вибрати 
лише один. Печатки виконані попарно до проєк-
тів гербів: якщо для „малих“ Тризуб має тонку 
зовнішню облямівку, то для „великих“ внутрішні 
поля Тризуба заповнені однаковою декоративною 
сіткою. Створюється враження, що Кричевський 
виконав два різні варіанти герба без наміру на-
давати їм різний статус, однак замість того, щоб 
вибрати один із них, вирішили залишити обидва 
„щоб добро не пропадало“19. 

Виготовили й кольоровий видрук одного з гер-
бів, названого в публікації Грушевського „малим“, 
на якому був синій овальний щит (на графічних 
варіантах його контур не промальований), обрам-
лений золотим оливковим вінком, а тонка облямів-
ка Тризуба слугувала технічною контурною ліні-
єю (Іл. 19). Не менш цікавим є й підпис до цього 
кольорового видруку: „Герб Української Народ-
ньої Республіки. За герб Української Народньої 
Респуб ліки Центральна Рада ухвалила „__“ дня 
лютого 1918 р. прийняти знак Володимира Свято-
го, що хрестив Україну. Він стоїть на його грошах 
і представляє верх його булави“20. Замість про-
пущеної дати олівцем вписано „12“, що відповідає 
затвердженню закону про герб у Коростені 12 лю-
того 1918 р. за старим стилем. Символ підписано 
просто як „герб“, а не як „малий герб“. Тому брак 
якогось офіційного документа про затвердження 
одного чи двох гербів 22 березня і формальне „під-
кладання“ одного з проєктів до закону від „12 лю-
того“ свідчить про доволі формальний підхід до 
оформлення герба УНР.

12 Наказ про оголошення тимчасового закону про фльоту Народної Української Республіки. 13 березня 1918 р. 
№ 8 // Вістник Ради Народних Міністрів УНР (К.).— 1918.— 7 квіт.— № 16.— С. 3. 

13 Українська Центральна Рада.— Т. 2.— С. 165. 
14 Закон про державний герб України // Вiстник Ради Народних Мiнiстрiв УНР.— 1918.— 5 квiт.— № 15.—  С. 1.
15 Грушевський М. Український Державний герб // Народня воля (Житомир).— 1918.— 28 (15) лют.— № 19.— 

С. 1.
16 Центральний державний архів вищих органів влади й управління України, ф. 1115, оп. 1, спр. 11, арк. 112. 
17 Там само.— Арк. 130. 
18 Грушевський М. Ілюстрована історія України.— К., 1918.— С. 552—553, 560—561. 
19 Гречило А. Проекти герба та печатки Української Держави Павла Скоропадського // Український архео-

графічний щорічник. Нова серія.— К., 2007.— Вип. 12.— С. 101.
20 Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису, ф. 224, № 628.
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Питання про державний прапор 22 березня 
1918 р. взагалі не порушувалося. Тож жодного 
прапора того дня Центральна Рада не приймала, а 
гетьман Скоропадський жодних „переворотів“ для 
прапора пізніше не робив. Це також пояснює й 
подальше використання блакитно-жовтого чи си-
ньо-жовтого прапора і за правління Директорії, і 
в ЗУНР, і в проєктах Конституції України 1920 р.22 

Критика проєктів Василя Кричевського 
і символи Української Держави

Схвалення проєктів державного герба УНР у 
виконанні В. Кричевського викликало неґативну 
реакцiю у спецiялiстiв у галузi української ге-
ральдики В. Модзалевського та Г. Нарбута. Вони 
вважали, що гербом України слiд затвердити ко-
зака з мушкетом, а Тризуб використати як на-
шоломник. Розбiжнiсть поглядiв мiж Нарбутом і 
Грушевським ще ранiше призвела до загострення 
стосункiв мiж ними. Мабуть, це сталося під час 
засідання згаданої вище комісії з питань герба, 
а пiсля випуску виконаних за проєктом Нарбута 
перших українських банкнот Грушевський заува-
жив, що „на 100-карбованцевих білєтах вiн (Три-
зуб.— А.	Г.) рисовникови не вдався“. 

Міністр народної освіти доручив професорові 
Модзалевському підготувати історичну довідку 
про герби УНР, що той і зробив 10 квітня. А 18 
квітня на засіданні Ради Центрального комітету 
охорони пам’яток старовини і мистецтва ухвале-
но постанову у справі герба: „Позаяк прийнятий 
зараз герб України не має під собою серйозних іс-
торичних підстав, Рада постановила: для вирішен-
ня цього питання скликати спеціальну комісію“22.

Пiсля розпуску 29 квітня Центральної Ради i 
встановлення Гетьманату Модзалевський і Нар-
бут починають домагатися вiдмiни затверджених 
гербів і печаток УНР, критикуючи їх за незадо-
вільний естетичний вигляд та невідповідність ге-
ральдичним нормам. У доповідній записці на ім’я 
державного секретаря С. Завадського від 19 черв-
ня зазначалося, що Г. Нарбут погодився розробити 
проєкти нових малої та великої державних печа-
ток, а також герба. Справа, проте, трохи затяглася, 
тому гетьман тим часом використовує державну 
печатку у запроєктовану Кричевським для УНР, 
але з леґендою „Українська Держава“ (Іл. 20). 

16 липня гетьман Павло Скоропадський затвер-
див малюнок нового військового прапора Україн-
ської Держави, оголошений наказом по морському 
відомству від 18 липня 1918 р. за ч. 192/44: білий 
прапор з рівним синім хрестом і блакитно-жов-
тими смугами в крижі, на якому „золота печатка 
Св. Володимира“ (Іл. 21). 

Оскільки питання зі зміною герба ще не вирі-
шилося, то наказом по військовій офіції було ого-
лошено затверджену гетьманом нову кокарду для 
військ, управлінь та установ: на кружку блакит-
ного кольору золотий герб Української Держави, 
яким залишився Тризуб (але без вінка). Тризуб 
зберігся й на печатках різних установ — іноді його 
вписували в квадрат і подавали абревіатуру „УД“. 
У серпні Міністерство пошт і телеграфів видало 
розпорядження проштампувати гербом Україн-
ської Держави всі російські поштові марки, що 

вживаються для оплати кореспонденції на тери-
торії України.

Проєкт малої печатки Нарбут завершив 23 
серпня. На малюнку у восьмисторонному щиті був 
зображений козак із мушкетом, щит обрамовував 
бароковий картуш і увінчував Тризуб, по колу 
обабіч був напис „Українська Держава“ (Іл. 22). 
Також він виконав проєкти державного герба 
та печатки державного секретарства (Іл. 23—24). 
Тоді ж і згодом Георгій Нарбут розробляє проєкти 
державних паперів із самим лише зображенням 
Тризуба,— банкноти, бланки, акцизні марки тощо. 
Лише Тризуб з українських геральдичних знаків 
є і на розробленій ним емблемі Української дер-
жавної академії мистецтв (Іл. 25). 

Після офіційного візиту у вересні 1918 р. до 
Німеччини та зустрічі з кайзером Вільгельмом ІІ 
гетьман Скоропадський зацікавився питанням 
створення різних гетьманських атрибутів, зокрема 
штандарта і вимпела, розробкою різних орденів і 
знаків, для чого була сформована спеціяльна ко-
місія23.

У вересні вийшло друком перше число часо-
пису „Наше минуле“, в якому була опублікована 
стаття Модзалевського і Нарбута з критикою гер-
бів і печаток УНР24. Автори дали нищівну оцінку 
роботі Кричевського: „На жаль, великий і малий 
герби Української Народної Республіки, а також 
велика і мала її печатки, яких було ухвалено Цен-
тральною Радою того ж 22 березня 1918 р., не ви-
тримують ніякої критики з боку геральдичного 
(ми не торкаємося їх виконання з боку художнього 
[...] З боку геральдичного треба визнавати їх при-
наймні за чотири ріжних герби, позаяк „Знак Во-
лодимира“ на них намальований в одному разі — 
одною чорною лінією, в другому — двома лініями, 
„щит“ на одних малюнках має якісь „ромби“ в 
кількості 10, на других — в кількості двох; мала 
печать має „щит“, обведений лінією (теж „ромб“), 
велика — лінії такої не має, але в низу „щита“ 
вміщено якийсь орнамент (може це український 
орнамент?) і т. д. Крім того в середині знаку Воло-
димира вставлені теж „ромби“, з’єднані якимись 
кривими і прямими лініями. Ми не можемо уяви-
ти собі, чим, роблячи це все, керувався художник, 
якому було доручено намалювати герб, але може-
мо сміло сказати, що малюючи герб, він робив це 
тільки як художник, не звертаючи ніякої уваги на 
вимоги геральдики і навіть цілком незнайомий з 
нею“. Також не сподобалося критикам і плоске ви-
конання Тризуба, без „характеру плетіння“. Далі 
автори дійшли висновку: „Більше всього має за 
собою права з боку історичного, як гербова емб-
лема,— золотий (жовтий) козак з рушницею на 
блакитному полі. Але, позаяк кожний герб може 
мати, крім щита, ще й нашеломник, то для нього 
можна вжити гербовий знак князя Володимира. 
Таким робом цей герб і нашеломник будуть явля-
тися елементами історичної України, починаючи 
від перших часів її існування аж до останнього 
часу...“

Натомість Кричевський згодом писав у спогадах 
про Нарбута, що у цій статті „виявили вони кос-
ність свого підходу до нових форм і до вільного ла-
конічного трактування емблем. Юр[ію] Ів[ановичу], 

21 Гречило А. Українська територіальна геральдика.— Львів, 2010.— С. 109—118.
22 Про створення української національно-державної символіки у роки визвольної боротьби (1917—1920 рр.) / 

Підгот. Д. Ф. Розовик // УІЖ.— К., 1999.— № 4.— С. 117—118 (док. № 7).
23 Гетман П. П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год: Сборник документов / Отв. ред. и отв. сост. 

О. К. Иванцова .— Москва, 2014.— С. 705.
24 Модзалевський В., Нарбут Г. До питання про державний герб України.— С. 119—128.

при всім його достатнім знанні зовнішніх форм і 
деталей геральдичних емблем, бракувало розу-
міння самої суті й філософії геральдичної. Я був 
певен, що пройде час і Юр. Ів. сам зрозуміє свою 
помилку, й вирішив не відгукуватися на цю стат-
тю“. І коли Кричевський повернувся до Києва на-
прикінці липня 1919 р., то через кілька днів до 
нього завітав ... веселий Нарбут, наче й не було 
минулого року прикрої справи з проєктами герба. 
Кричевський згадував: „Та чарівна задушевність і 
теплота, яку тепер виявив мені Юр. Ів., показала, 
що я цілком правильно зрозумів його, не реаґуючи 
на його виступ у „Нашому минулому“ [...] Він був 
ревниво замкнутий у собі і впертий,— і тому мене 
глибоко вразило, коли він якось признався, що я 
не помилявся в своїх мистецьких підходах і що він 
тепер цілком погоджується зі мною“.

21 листопада 1918 р. розіслано запрошення для 
участи в роботі комісії, яка мала розглянути роз-
роблені Нарбутом кінцеві варіанти державних 
печатки та герба. Комiсiя схвалила проєкти, ви-
словивши лише одне побажання щодо малюнка 
козака: „оселедець треба зробити більш короткий, 
прийнявши для нього зразком портрет Хмель-
ницького, який зробив гравер Гондіюс“. Але цей 
герб так i залишився незатвердженим. 

Серед урядовців і військовиків Української 
Держави було доволі багато різних чорносотенців 
та українофобів, які вороже ставилися до україн-
ських символів і поширювали про них різні вигад-
ки. Можна згадати генерала Бориса Стелецького, 
який з червня по жовтень 1918 р. обіймав посаду 
начальника штабу гетьмана. У своїх спогадах він 
твердив, що для мешканців Києва український 
прапор був незрозумілим і ненависним, а також 
подавав популярний згодом серед білогвардійської 
еміґрації міф, що прапор українцям „був наданий 
у Львові імператором Францом Йосифом, і ком-
бінація його кольорів означала поєднання Київ-
ської та Галицької областей“25. Про герб той же 
„український генерал“ оповідав, що він „позначає 
поєднання трьох літер В, В та О; це означає: Воло-
димир (перше ім’я) у святому хрещенні Ольги — 
Василій (друге ім’я після хрещення)“ і підсумову-
вав, що „населення цей герб пояснювало як знак 
диявола“. Очевидно, що і вигадки про цісаря, і по-
дібні тлумачення кольорів та герба не мали нічого 
спільного з реальністю.

Останні дні Української Держави гетьмана 
Скоропадського ознаменувалися антиукраїнським 
розгулом російських офіцерських загонів у Києві, 
який вже облягали республіканські війська. На 
будівлях установ вивішено російські триколори. 
Навіть сам П. Скоропадський у своїх спогадах 
писав про факти, коли офіцери викидали і роз-
бивали бюсти Шевченка. Як згадував художник 
Микола Бурачек, Георгій Нарбут ставився досить 
іронічно до „Павлушки“ і до його „опереткового 
гетьманства“. На падіння гетьманської влади Нар-
бут відреагував сатиричною карикатурою „Пес 
мочащий“. 14 грудня гетьман зрікся влади. А 19 
грудня Директорія урочисто в’їхала до Києва й 
Українську Народну Республіку було відновлено. 

Герб соборної України
У листопадi 1918 р. почалася нацiонально-

визвольна боротьба на Захiднiй Українi. 1 листо-
пада на львівській ратуші „перший раз від 1849 р. 

показалися українські фани, перший раз відітхнув 
український Львів, скинувши з себе пута віко-
вої неволі“26. На засіданні Національної Ради 13 
листопада прийнято Тимчасовий основний закон 
про державну самостійність українських земель 
колишньої Австро-Угорської монархії, яким про-
голошено ЗУНР, а також затверджено її символи: 
„Гербом Західно-Української Народної Республи-
ки є: золотий лев на синiм полi, обернений у свою 
праву сторону. Державний прапор є синьо-жов-
тий. Державна печать має довкола гербу напись: 
Західно-Українська Народна Республика“.

За описами на гербі ЗУНР немає скелі і лев без 
корони на голові. Офіційного зображення герба в 
умовах українсько-польської війни так і не було 
зроблено. Натомість на різних печатках і бланках 
використовувався сюжет із левом на скелі.

Оскільки 4 січня 1919 р. в Станіславові Україн-
ська Національна Рада схвалила злуку з УНР, то 
надалі актуальним залишилося питання держав-
ного герба. 21 січня комісія у справах вироблення 
проєкту герба УНР провела нове засідання. Після 
обговорення поданих раніше Нарбутом проєк-
тів комісія дійшла висновку, що в гербі Соборної 
України треба зафіксувати емблеми обох респу-
блік — УНР і ЗУНР, а також знак Київської Руси 
й голуб з оливковою гілкою як символ замирення. 
Герб мав би виглядати так: щит розтятий, у зо-
лотому полі козак з рушницею в синій одежі, у 
синьому полі золотий лев, посередині синій щиток 
зі золотим знаком князя Володимира, у нашолом-
нику — летить голуб з галузкою оливки, а за-
мість намету — картуш у стилі українського баро-
ко. Пропонувалося також додати герби Буковини, 
Слобожанщини та інших земель, однак ці питання 
доручено опрацювати Нарбутові. 

Урочисте проголошення Акту злуки ЗУНР та 
УНР відбулося 22 сiчня 1919 р. Однак 5 лютого 
Армія УНР була змушена покинути Київ і вся по-
дальша робота над соборним гербом у комісії при-
пинилася. Тризуб поширився як державний герб i 
на захiдні землі — ним замінено зображення лева 
на печатках, хоча офіційного зображення ні од-
ного, ні другого ніхто не затверджував. Іноді ще 
траплялося використання разом із Тризубом га-
лицького лева або й архангела (Іл. 26—27).

Підсумком утвердження поняття українських 
національних символів за період 1918— 1921 
років можна вважати два проєкти конституцій 
України. Перший проєкт Конституції Україн-
ської Держави, що був ухвалений Всеукраїн-
ською Національною Радою 9—13 травня 1920 р. в 
Кам’янці-Подільському, подавав: 

„Артикул 5. Державним гербом Української 
Держави є Тризуб золотої барви на синьому тлі. 

Артикул 6. Державними барвами Української 
Держави є барви синя-жовта“27.

У другому проєкті Основного Державного За-
кону УНР, опрацьованому 1 жовтня 1920 р. Урядо-
вою комісією для вироблення Конституції Україн-
ської Держави, зазначалося:

„Артикул 9. Державним гербом Української 
Держави є Тризуб золотої барви на синьому тлі. 
Право вживання державного гербу мають ви-
ключно державні установи.

Артикул 10. Державними барвами Української 
Держави є барви синя та жовта.

25 Гетман П. П. Скоропадский...— С. 657.
26 Свобода (Львів).— 1918.— 9 падолиста.— Ч. 44.— С. 3. 
27 Устрій Української Держави. Проекти Конституції УНР.— Львів, 1920.— С. 9—10.
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Артикул 11. Прапор військової фльоти є синій-
жовтий з державним гербом золотої барви в лі-
вому розі синьої частини прапора. Прапор торго-
вельної фльоти є синій-жовтий“28.

Проте впровадити в життя ці конституційні 
акти тоді не судилося.

*   *   *
Українські національно-державні символи оста-

точно сформувалися протягом 1917—1921 рр. як 
ідентифікаційні атрибути національно-визвольно-
го руху. І прапор, і герб опиралися на історичні 
традиції давніх форм української державности. 
Прапор, який став національним символом у су-
часному значенні ще з 1848 р. в окремому реґіо-
ні, зумів набути загальнонаціонального визнання, 
зберігши форму та отримавши новий зміст. Герб 
також одержав схвальне сприйняття за змістом, 
хоча його становлення за формою до 1920 р. за-
вершити не вдалося.

Як державний герб Тризуб був розробле-
ний на основi знака Володимира Великого, 
за князювання якого Київська Русь досягла 
найбiльшої могутности й до її складу входили 
всi пiзнiшi українськi землi. Цим герб України 
символiзував і спадкоємність по Київській Русі, 
й iдею Соборности — об’єднання всiх етнiчних 
українських територiй в одній державі. Саме це 
й стало основним значенням герба.

Хоча національні символи впродовж наступних 
70-ти років не могли нормально функціонувати й 
розвиватись в умовах чи польського окупаційно-
го режиму, чи радянської тоталітарної системи, 
однак вони зберегли своє значення і відіграли 
важливу роль у відновленні Української держав-
ности наприкінці ХХ ст. та відродилися разом із 
нею.

Андрій ГРЕЧИЛО
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ІДЕЯ УкРАЇНСькОЇ СОБОРНОСТИ В 
СУСПІЛьНОМУ ЖИТТІ АВСТРІЙСькОЇ ГАЛИЧИНИ 

В 60-Х РР. ХІХ — НА ПОЧАТкУ ХХ СТОЛІТь
У ХІХ — на початку ХХ ст. етнічні українські 

землі були під владою двох імперій — Російської, 
що охоплювала близько 90 відсотків етнічної тери-
торії (Наддніпрянська Україна, Наддніпрянщина), 
та Австрійської (з 1867 р. — Австро-Угорської), до 
складу якої входила Галичина*. Ключову роль у 
процесі національної самоідентифікації, усвідом-
лення належности до поділеного державними кор-
донами українського народу, на відміну від поляків 
і росіян-„великоросів“, була діяльність передової 
інтелігенції. Втілення ідеї соборности (національної 
єдности) України видавалося проблематичним на-
віть на зламі ХІХ—ХХ ст. Про це, зокрема, відвер-
то писав І. Франко в 1900 р., що ідеал національної 
самостійности був „з нашої теперішньої перспек-
тиви поза межами можливого“, водночас закликав 
„вживати всіх сил і засобів, щоб наближуватись 
до нього…“1 Національно-державну єдність прого-
лошено на уламках імперій в січні 1919 р., коли 
об’єдналися Західно-Українська Народна Респуб-
ліка та Українська Народна Республіка, але Акт 
злуки не вдалося реалізувати на практиці.

Термін „соборність“, що означає об’єднаність, ці-
лісність, неподільність, увійшов у політичну і на-
укову термінологію з церковнослов’янської мови2 і 

як явище політичної думки почав вживатися на 
початку ХХ ст.3 Утвердження ідеї української со-
борности мало реґіональні особливості, що потре-
бують глибшого дослідження, зокрема в Галичині4. 
У пропонованій статті автор поставив за мету роз-
крити національний рух галичан, зв’язки місцевої 
інтелігенції з Наддніпрянщиною крізь призму ста-
новлення української національної самосвідомости. 
Формування модерних европейських націй почало-
ся під ідейним впливом із Заходу Просвітництва, 
Французької революції кінця ХVIII ст., романтиз-
му. Український рух, як і національні рухи „недер-
жавних“ народів („малих націй“) у Европі ХІХ — 
початку ХХ ст., за прийнятою в історичній науці 
періодизацією, пройшов три етапи: „А“ — науко-
вий, „збирання спадщини“ (до середини 1840-х рр.); 
„В“ — організаційний або культурний, період ак-
тивізації національної свідомости; „С“ — політич-
ний, „масова фаза національного руху“5.

На початковому етапі відродження деякі вчені 
або ентузіясти обабіч австро-російського кордону 
розпочали вивчення життя народу — фольклору 
й етнографії, мови, історії. Дослідники обґрунтува-
ли самобутність і мовно-культурну єдність укра-
їнських („малоросійських“, „руських“) земель під 

 * Тут і далі під назвою „Галичина“ розуміється історична, східна частина австрійської провінції „Королівство 
Галіції і Лодомерії“.

 1 Франко І. Поза межами можливого // Вивід прав України.— Львів, 1991.— С. 77. 
 2 Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми станов-

лення та розвитку (друга половина ХІХ — початок ХХ століття).— К., 2001.— С. 416—417.
 3 Адамович С. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України.— 

Івано-Франківськ, 2009.— С. 5—6.
 4 Див.: Студинський К. До історії взаємин Галичини з Україною в рр. 1860—1873.— К., 1928.— 46 с.; Доро-

шенко В. Взаємини Наддніпрянщини з Наддністрянщиною // Альманах „Нового часу“ („Калєндар для всіх“) на 
рік 1938.— Львів, 1937.— С. 37—46; Качмар Л. Галичина в політичному житті наддніпрянських емігрантів на по-
чатку ХХ століття.— Львів, 2002.— 155 с.; Райківський І. Ідея української національної єдності в громадському 
житті Галичини ХІХ століття.— Івано-Франківськ, 2012.— 932 с.; його ж. Взаємини українських діячів Галичини 
і Наддніпрянської України в австрійський період (ХІХ — початок ХХ століття) // З історії західноукраїнських 
земель.— Львів, 2016—2017.— Вип. 12—13.— С. 85—110 та ін.

 5 Hroch M. Małe narody Europy. Perspektywa historyczna / Рrzekład G. Pańko.— Wrocław; Warszawa; Krakόw, 
2008.— S. 9.

владою Російської та Австрійської імперій. Поча-
ток більш-менш реґулярних контактів із галича-
нами, передусім Я. Головацьким, І. Вагилевичем, 
Д. Зубрицьким, поклали в 30—40-х рр. ХІХ ст. 
М. Максимович, О. Бодянський, П. Лукашевич та 
І. Срезневський (із них тільки два останні побува-
ли в Галичині, відповідно, в 1839 і 1842 рр.). Наддні-
прянсько-галицькі зв’язки спершу були зазвичай 
спорадичними, через листування, обмін наукови-
ми і літературними виданнями, інформацією про 
культурне життя6. До середини ХІХ ст. наддні-
прянські діячі мали надто загальне уявлення про 
Галичину7. З другого боку, галичанам бракувало 
інформації про Наддніпрянщину та уваги до укра-
їнського руху під Росією. Так, І. Франко писав про 
брак серед галичан „потреби ближчих, особистих 
та літературних зносин із українцями“ в 1848 р.8

Переломною подією в розвитку національної ідеї 
стала діяльність Т. Шевченка і таємного Кирило-
Мефодіївського братства в 1840-х рр., що вимагало 
політичної незалежности України з демократичним 
ладом у союзі слов’янських народів. Братчики ба-
чили в Галичині невід’ємну частину русько-укра-
їнського простору, несумісного з імперською ідео-
логією Росії. Кирило-мефодіївці завдали удару по 
конформістській моделі „Малоросії“, яку науковці і 
письменники перших десятиліть ХІХ ст. розгляда-
ли у нерозривній єдності з „Великоросією“, лояль-
ністю до царизму9. З розгромом кирило-мефодіївців 
царизм, який досі толерантно ставився до малоро-
сійського культурного руху, вбачав у місцевих па-
тріотах потенційних прихильників національного 
сепаратизму. Це започаткувало відкриті репресії 
проти українського руху в Росії (за винятком ко-
роткочасних „відлиг“), що увінчалося Валуєвським 
циркуляром 1863 р. та Емським указом 1876 р.

Політизація національного руху в Галичині від-
булася під час демократичної революції в 1848 р. 
Серед галичан домінувала проукраїнська кон-
цепція національної ідентичности, яку обстоюва-
ла Головна руська рада, що виразно заявила про 
належність місцевих русинів і „малоросів“ у Росії 
до єдиного 15-мільйонного народу. Сплеск україн-
ських соборницьких настроїв визнавали навіть не-
численні тоді прихильники москвофільства. Так, 
Д. Зубрицький писав у січні 1853 р., що серед осві-
чених співвітчизників у 1848 р. „почти общее было 
мнѣніе“, що „нашъ русскій, и такъ называемый 
ими московскій или россійскій народъ есть два 

чуждые, различные между собой народы“10. Однак 
після поразки „Весни народів“ національний рух 
у Галичині в 1850-х рр. був аполітичним. Нечис-
ленна руська інтелігенція відчувала зневіру і брак 
сили для розвитку нової української літератури 
на народномовній основі, що призвело до засилля 
„язичія“. Скориставшись підтримкою віденської 
влади, намісник краю поляк А. Ґолуховський в 
1859 р. навіть спробував перекласти „руську“ мову 
на латинку, що стало причиною „азбучної війни“11. 
Галицько-руська інтелігенція не мала достатньо 
інтелектуальних і матеріяльних сил для успішного 
протистояння полякам12.

Політична ситуація кардинально змінилася на 
зламі 50—60-х рр. ХІХ ст., що було пов’язано з 
активізацією двох „гілок“ національного руху під 
впливом зовнішніх чинників — лібералізації ро-
сійського царизму з приходом до влади царя Олек-
сандра ІІ та початком конституційних реформ і де-
централізації внутрішнього устрою в Габсбурзькій 
монархії в 1860—1870-х рр. Проголошення консти-
туції в Австро-Угорщині, що розширювала права 
країв у процесі державного управління, мало дво-
який вплив на національний рух у Галичині: з од-
ного боку, він отримав змогу більш-менш вільно 
розвиватися, не зазнаючи урядових репресій, а з 
другого — нерівні умови, в яких опинилися місце-
ві русини, порівняно з поляками, відкрили шлях 
до полонізації краю13. Демократизація суспільного 
устрою створила умови для легальної української 
діяльности, утвердження національної свідомости 
в масах. Властиво, це був єдиний шлях для вихо-
ду із „зачарованого кола“, про яке влучно написав 
у вірші-експромті 1886 р. російський письменник 
українського походження В. Гіляровський: „У Росії 
дві напасті / Внизу — влада пітьми, / А нагорі — 
пітьма влади“*.

Передові українські діячі (В. Антонович, П. Чу-
бинський, М. Лисенко та ін.), об’єднавшись у гуртки-
громади, наприкінці 1850-х рр. започаткували „хо-
діння в народ“: заснування „недільних шкіл“ для 
неписьменних дорослих, видання літератури тощо. 
Заслугою громадівців-„народолюбців“ на Наддні-
прянщині стало утвердження ідеї соборности Укра-
їни. У петербурзькому журналі „Основа“, що ви-
давали українські громадівці, в 1862 р. йшлося про 
народнопісенну творчість, однакову в „галицькихъ 
русняківъ и въ насъ украінцівъ ... Хто жъ теперъ 
скаже, що сі народи не рідні міжъ себе?“14 Діяль-

 6 Див.: Райківський І. Взаємини галицьких і наддніпрянських діячів у 1830—1840-х рр. // УІЖ (К.).— 2009.— 
№ 1.— С. 39—55.

 7 Дорошенко В. Що знали на Полтавщині про Галичину у 80—90 рр. ХІХ в. // Наша батьківщина (Львів), 
1937.— Верес.— Ч. 9.— С. 197.

 8 Франко І. Іван Гушалевич // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т.— К., 1982.— Т. 35.— С. 36.
 9 Характерно, що Д. Бантиш-Каменський, автор першого узагальнювального видання з історії України в 

1822 р., присвятив свою працю царю — „всепресвѣтлѣйшему, державнѣйшему, великому государю императору 
Николаю Павловичу, самодержцу всероссійскому“ (див.: Бантыш-Каменский Д. История Малой России от вод-
ворения славян в сей стране до уничтожения гетманства.— К., 1993.— С. 19).

10 Студинський К. З кореспонденциї Дениса Зубрицького (рр. 1840—1853) // Записки Наукового товариства 
ім. Шевченка.— Львів, 1901.— Т. XLIII, кн. V.— С. 59. 

11 Див.: Райківський І. Мовно-правописні дискусії серед української інтелігенції Галичини як фактор націо-
нального самоусвідомлення в 1850-х рр. // Національна ідентифікація українців Галичини у ХІХ — на початку 
ХХ століття (еволюція етноніма).— Львів, 2016.— С. 112—155. 

12 Відзначаючи занепад національного руху, закарпатський діяч О. Духнович писав Я. Головацькому 28 жов-
тня (9 листопада) 1853 р.: „Не буду лжепророкъ, предвидя паденїе всѣхъ, на конецъ и народа!!!“ (Кореспонденция 
Якова Головацького в літах 1850—62 / Видав К. Студинський // Збірник Фільольогічної секциї НТШ.— Львів, 
1905.— Т. VIII.— Ч. 64.— С. 98). 

13 Польську перевагу забезпечувала система виборів до Галицького сейму на становій основі. На перших вибо-
рах до Галицького сейму 1861 р. русини провели 49 із 150 депутатів, а з кожними новими виборами число руських 
послів у ньому неухильно зменшувалось, сягнувши найнижчої позначки в 1883 р. (дев’ять послів з IV курії) (див.: 
Аркуша О. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр.— Львів 1996.— С. 11, 14).

 * В ориґіналі: „В России две напасти / Внизу — власть тьмы, / А наверху — тьма власти“.
14 Русинське весілля надъ Збручемъ // Основа.— 1862.— Квітень (апрѣль).— С. 1. 


