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ВИЗНАЧНИЙ ІСТОРИК  

УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Василь Кучабський розпочав працю на ниві історичної науки у 20-х ро
ках XX ст., коли український національно-визвольний рух перейшов зі стадії 
культурного українофільства до широкої організованої політичної роботи в 
масах. Виникли перші політичні організації, провідні позиції серед яких за
ймали партії соціалістичної орієнтації. Водночас антисоціалістичні настрої 
заможної частини суспільства створили основу для формування консерва
тивної політичної течії. В Західній Україні, за умов відносної політичної сво
боди, консервативні погляди швидше засвоювалися політичними партіями. 
Після Першої світової війни ідеологія консерватизму реально позначилася 
на духовному й політичному житті українського суспільства.

Завдяки В. Л и п ин ськом у  сформувалася школа консервативних істо
риків, середяких-Д . Д орош ен ко , С. Т ом аш івський , І. К ревец ьки й , 
І. К р и п ’якевич , В. К учабський, Б. Гомзин та ін. На відміну від пред
ставників народницької школи, до якої належали М . К остом аров ,  В. А н 
тонович, О. Л азар евськи й ,  М. Д рагом анов ,  М. Грушевський,  що 
в основу історіософських концепцій ставили діяльність народу, тобто селян
ських мас, та відстоювали примат соціальних інтересів над інтересами нації і 
держави, українські консерватори вважали, що національна держава відіграє 
творчу роль у розвитку суспільства, що всі здобутки в культурі, економіці, по
літиці як у минулому, так і в сучасному пов'язані з тими періодами, коли Украї
на мала власну державність. Вони також вважали, що без держави немає нації, 
а є лише народ у його етнічному розумінні, і були переконані, що найдоцільні
шою формою державного правління в Україні є консервативна монархія.

Вчені-консерватори у своїх дослідженнях спиралися на теоретичні здо
бутки польської консервативноїісторико-політичної школи Й . Ш уйського  
(1835-1883), В. Кал інки  (1826-1886), В. Смолки (1854-1924), В. Явор- 
ського (1865-1930), засновників політологічної теорії еліти італійських 
учених Г. Моски (1858-1941) і У. П арето  (1848-1923) та німецького до
слідника Р. Міхельса  (1876-1939), основоположника теорії соціального 
конфлікту соціолога Л . Гумпловича (1838-1909), представників школи -



німецького географа і філософа Ф. Рацеля (1844-1904) та його учня, швед
ського політолога Р. Челлена (1864-1922). Основні постулати цього вчення 
такі: держава визнає й утримує природний порядок речей, підтримує тради
ційні інститути суспільства -  сім’ю, церкву, культуру; кожна соціальна вер
ства посідає своє природне місце в суспільстві і виконує свої природні функ
ції; пізнання людиною суспільної моралі відбувається в родині, школі, церкві, 
державі. Особиста мораль не може бути прийнятною, тому що віддзеркалює 
особисті інтереси; свобода тісно пов’язана з авторитетом, традиціями, куль
турою і можлива лише за погодження з суспільними інтересами.

Визначною постаттю серед представників консервативної течії в укра
їнській історіографії першої половини XX століття був В. Куч а б сь кий. 
Глибока ерудиція, тонкий аналітичний розум, володіння багатьма іноземни
ми мовами, внутрішня інтелігентність, уміння оцінювати погляди як одно
думців, так і опонентів -  такі найголовніші властиві йому людські риси.

В статті "Консервативна утопія Кучабського" Генна дій К орольов  
зробив спробу визначити кордони консервативного дискурсу В. К учаб
ського. На його думку, особливе місце в творчості історика займало понят
тя "Східної Європи", що "інтерпретувалося ним як простір географічного 
розташування українських земель, які в свою чергу були поділені між поля
ками і більшовиками. Такий погляд привів Кучабського до обгрунтування 
геополітичної концепції в межах Східної Європи, тому уявлення про Україну 
як третю силу було переосмисленням ідеї про "Другий світ" на основі досвіду 
революції в Західній Україні 1918-1923 рр. Тобто Кучабський,  будучи ти
повим представником західноукраїнської політичної культури та перебуваю
чи під впливом В’ячеслава  Липинського ,  в своїх працях переосмислив 
геополітичний смисл ідеї про "Другий світ" в напрямку вироблення нового 
описання історичного досвіду без класичного колоніального дискурсу в ідео
логії українського визвольного руху. Фактично він, переглядаючи події 1918- 
1923 рр., звернувся до ідеї нації, як ознаки прогресу, тим самим конструюю
чи консервативну ідеологію як аристократичну й мілітарну доктрину".1

В. Кучабський народився 4 листопада 1895 року у селі Волиця 
(нині в межах міста Пустомити) поблизу Львова. Освіту отримав в україн
ській Академічній гімназії у Львові, на відділі права Львівського універси
тету, в Українському (таємному) університеті у Львові та на філософському 
факультеті Університету Фрідріха-Вільгельма в Берліні, після закінчен
ня якого (1930 р.) здобув вчений ступінь доктора філософії в галузі історії 
і слов’янської філології. У 1932 році одружився з письменницею Ганною 
Залужною, у них народився синЛев.

В. Кучабський -  один із організаторів молодіжного гуртка "Пласт" 
(1911 р.), таємної військової організації гімназійної молоді "Мазепин-
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10 Степан Гелей

ський курс мілітарний’1 (1912 р.), товариства ’’Січові Стрільці” (1913 р.). 
На початку Першої світової війни вступив до легіону Українських Січових 
Стрільців. У 1915-1916 роках В. Кучаб ський під час кровопролитних боїв 
із російськими військами під Болеховом і над рікою Стрипа командував со
тнею УСС. За хоробрість, проявлену в боях біля Семиківців, нагороджений 
Військовим Хрестом Заслуги 3-го класу. Вів просвітницьку роботу серед 
стрілецтва, друкував публіцистичні статті і новели у часописі ’’Шляхи”, брав 
участь у виданні стрілецького сатиричного часопису ’’Самохотник”. На по
чатку вересня 1916 року сотні В. К учабського  і А. М ельника  відзна
чилися у боях за Лисоню неподалік Бережан (тепер Тернопільська область). 
21 вересня В. Кучаб ський потрапив у російський полон і був вивезений 
до табору для військовополонених біля Царицина (тепер Волгоград, Ро
сія). На початку січня 1918 року він у складі групи старшин (А. Мельник ,  
Р. Сушко, М. М атч ак ,  Д. Г ерчан івський  та інші) втік із табору і 
пробрався до Києва. 19 січня 1918 року разом із А. М ельником ,  Р. Суш- 
ком, І. А ндрухом,  Ф. Ч е р н и к о м  вступив до Куреня Січових Стрільців 
під командуванням Є. К о н о в а л ь ц я .У  складі Київських Січових Стрільців 
спочатку очолив запасну сотню, згодом -  другий піхотний полк. Був членом 
Стрілецької Ради. У січні-лютому 1918 року стрілецька сотня під команду
ванням В. К учабського  вела тяжкі оборонні бої на Подолі у Києві проти 
більшовицьких військ. У 1918-1919 роках брав участь у боях проти Червоної 
армії та Добровольчої армії генерала Д ен ік іна .  Він полковник київського 
корпусу Січових Стрільців, автор шести підручників із військової справи, 
кореспондент стрілецької Пресової Квартири. В 1919роціВ. Кучабський 
входив до складу української дипломатичної місії у Швеції. Після повернен
ня в Україну брав участь у боях на українсько-польському фронті в Галичині. 
Укінці 1919рокуВ. К учабський  у складі стрілецьких частин був інтерно
ваний у Луцьку. З вересня 1920 року перебував у Чехословаччині та Австрії. 
У липні 1920 року став учасником останнього засідання Стрілецької Ради 
(Є. К о н о в ал ец ь ,  І. А ндрух ,  М. М атчак ,  Я. Ч и ж )  у Празі, на якій 
фактично було засновано Українську Військову Організацію. В 1920 році 
повернувся в Галичину, був обраний до складу Начальної Команди УВО. 
Після замаху у вересні 1921 року С. Ф ед а к а н а Ю .  Пілсудського  та воє
воду О. Грабського  В. К учабського  було заарештовано і на деякий час 
ув'язнено. Після звільнення жив уЛьвові. В 1923 році співредактор першого 
націоналістичного журналу ’’Заграва” (головний редактор -  Д. Д о н ц о в ) .2

У 1923 році емігрував до Німеччини, де працював кореспондентом ні- 
мецькомовних періодичних видань, головним редактором "Osteuropäische 
Korrespondenz”, співробітником Українського наукового інституту у Бер
ліні, членом редколегії багатотомного видання ’’Hadworterbuch des Zrenz -



und Auslanddentschtums". У 1935 році він переїхав зі своєю сім’єю до старо
го німецького портового міста Кіль і працював бібліотекарем в Інституті 
світової економіки, згодом став директором відділу Східної Європи. З по
чатку 1941 року по липень 1944 року працював директором Другої держав
ної бібліотеки Генерал-губернаторства в Любліні (Польща).

Після Другої світової війни доля В. Куч абськогота  його сім’ї залиша
лася невідомою. Окремі дослідники, зокрема, Юрій Кучабський вважали, 
що історика схопили радянські спецслужби і знищили. Інша версія полягала 
в тому, що В. Кучабського вбили польські підпільники, адже ще 1943 року 
боївка Армії Крайової в Любліні засудила його до страти. Лише в 2007 році 
доценту Львівського регіонального інституту Державного управління НАДУ 
при Президентові України (нині професор) Олександру Куч а б сь ко му 
вдалося вийти на слід В. Кучабського. Ось що він пише: ”... Виявилося, що 
коли 1967 року в США відбувалися ювілейні урочистості (1967 року україн
ська діаспора США широко відзначала 50-річчя української революції), Ва
силь Кучабський із найближчою родиною... мирно доживав свого віку в 
"червоній” Східній Німеччині в містечку Бланкенбург. Сюди родина Куча б- 
ських перебралася наприкінці війни. Спочатку Кучабський улаштувався 
на роботу в муніципалітет Бланкенбурга, а згодом викладав російську мову 
в місцевій школі. Помер 28 червня 1971-го. Після смерті чоловіка його дру
жина Ганна переїхала до сина в Берлін, де прожила до 1987-го. Поховали 
подружжя на цвинтарі містечка Бланкенбург. їхній син Лев згодом став відо
мим хіміком, працівником Академії наук Східної Німеччини”.3

Отже, в липні 1944 року В. Кучабський разом з сім’єю переїхав із 
міста Любліна в місто Бланкенбург, де зупинилися у знайомих. В. Кучаб
ський працював перекладачем із російської мови на різних підприємствах, 
згодом займав посаду головного перекладача та статистика в Бланкенбурзь- 
кій регіональній адміністрації (1947-1949). З 1949 року В. Кучабський -  
вчитель російської мови, історії і латинської мови в середній школі Бланкен
бурга. У 1960 році вийшов на пенсію.

Вченим потрібно ще з’ясувати, як вдалося родині Куч а б ських уник
нути переслідувань радянських органів. Адже більшого "злочинця” у бороть
бі з радянським тоталітарним режимом годі було й знайти. "Сьогодні складно 
пояснити причину того, чому Кучабські вирішили осісти саме в провін
ційному Бланкенбурзі, який входив до радянської зони окупації, -  зазначає 
О. Кучабський.  -  Ймовірно, на периферії було значно легше заховатися 
від каральних служб, ніж у великих містах. Можна також припустити, що В а - 
силь мав вагоме "прикриття” з боку доволі впливової особи в Бланкенбурзі. 
На користь такого припущення свідчить факт роботи Кучабського в міс
цевому муніципалітеті впродовж кількох повоєнних років. Свою роль віді
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грав, напевно, й життєвий досвід, що допоміг уникнути всіх пасток комуніс
тичних спецслужб. Не дивно, що для цього Кучабські  мусіли на довгі роки 
відмовитися від будь-яких контактів з українським середовищем”.4

Серйозна небезпека нависла над В. Кучабським ще в 1919 році, про 
що писав о. В олодимир,  брат В. Кучабського  в листі до митрополи
та А. Ш е п т и ц ь к о г о : ’'Завдяки заслугам мого брата наше родове назвище 
стало у час визвольних змагань загальновідоме. Тим-то вже в 1919 р. при
готовили большевики на брата у Києві перший, на щастя невдалий, замах. 
Коли українське стрілецтво під інспірацією брата в 1920 р. перетворилося 
в Українську Військову Організацію, я карно продовжував свою службу там 
до 1927 р., коли УВО перетворилася з військової на політичну підпольну 
організацію з тенденціями, з якими ні брат, ні я вже не погоджувалися, як 
противними етичним законам. Та все ж діяльність брата з часів 1920-1927, 
як ідеолога військового українського руху й від 1927 р. як найбільшого по 
смерти блаженної памяти В я ч е с л а в а  Л и п и н с ь к о го  ідеолога клясокра- 
тичного руху, була надто відома большевикам. На це маємо добрі відомости 
з інцідентів, інспірованих большевиками в Берліні в 1926 р. і в Данцігу в 
1929 р. Врешті нещаслива крадіжка т. зв. ’’архіву Сеника” давала всю основу 
думати, що большевики нападуть на сліди, які будуть небезпечні для цілої 
нашої родини. Тим то з нечайним приходом большевиків до краю я мусів 
покинути Галичину виключно на політичні огляди, як дуже й дуже "скомп- 
ромінтований” в обличчю большевиків, щоб не попасти їм у руки як великий 
атут їх можливого шантажу у відношенні до мого брата...”.5

Найбільший вплив на формування світогляду В. К учабського  мав 
В. Л и п и н с ь к и й .  Йдеться, зокрема, про засвоєння В. Кучабським тео
рії аристократії, політичної культури, ірраціональних впливів, орієнтації на 
власні сили, виникнення держав шляхом завоювань.

ВідС. Т о м аш івсь к о го  В. Куч а б сь кий запозичив концепцію ролі 
національної ідеї у процесі державотворення.

В. К учабський  дуже добре знав берлінську історико-політологічну 
школу, представниками якої були провідний німецький історик та політо
лог першої половини XX ст. Ф. М ай н еке  (1862-1954) та представник за
хідно-європейського раціоналізму німецький філософ, соціолог та історик 
М. Вебер  (1864-1920). З першим В. Кучабський  солідаризувався щодо 
ідеї незалежності та суверенності держави як втілення найвищих етичних 
цінностей, із другим -  щодо концепції харизматичного типу влади.

У наукових працях В. Кучабського  відобразилися ідеї неороманської 
філософії історії, зокрема прославлення німецької середньовічної імперії, 
апологетики німецької консервативної ідеології, яку проповідували німець
кі поети, вчені -  члени Стефан-Георгіївського гуртка, заснованого 1900 р.



поетом та філософом С. Георгом (1863-1933). Відомо, що членом цього 
гуртка, крім В. Кучабського,  був також М. Д емкович-Д обрянський .

Історичні праці В. Кучабського,  яких на сьогодні виявлено понад 
сто п'ятдесят, характеризуються глибоким, ретельним і об'єктивним ана
лізом проблем державотворення в Україні. Серед них: "Січові Стрільці (їх 
історія й характер)" (1920), "Большевизм і сучасне завдання українського 
Заходу" (1925), "Польська дипломатія і "східно-галицьке" питання на Па
ризькій мирній конференції в 1919-му році", "Українська дипломатія і дер
жави Антанти в році 1919" (1931), "Значіння ідей В 'ячеслава  Липин-  
ського" (1932), "Отверта відповідь польському консерватизмові" (1933), 
"Вага і завдання Західно-Української Держави серед сил Східної Європи на 
переломі 1918-1919-ого року" (1932-1933), "Die Westukraine im Kampfe mit 
Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 1918-1923" (1934).

Понад 90 наукових та науково-популярних статей В. Кучабського  
було опубліковано в тижневику "Мета". Вони охоплюють широкий спектр 
історичних, політичних, соціально-економічних проблем Галичини, націо
нально-визвольних змагань, українсько-польських та українсько-російських 
відносин.

Свої праці В. Кучабський публікував також у періодичних видан
нях: 'Літопис політики, письменства і мистецтва", "Політика", "Записки 
Українського Наукового Товариства в Берліні", "Збірник хліборобської 
України", 'Літопис Червоної Калини", "Календар Червоної Калини", "Шля
хи", "Українське слово", "Шлях нації", "Діло".6 Великий інтерес становлять 
рукописні матеріали В. Кучабського.7

Значне місце в науковій спадщині В. Кучабського посідає про
блематика, пов'язана з історією становлення і розвитку Січового Стріле
цтва -  збройних сил України. Перші ідейні впливи, що спричинилися до 
формування світогляду В. Кучабського,  визначилися ще в юнацькі роки. 
Вісімнадцятирічним, одягнувши стрілецький мундир Січових Стрільців, 
він глибоко проникся ідеологією українського війська. Думки про особливу 
роль армії у державотворенні, військові традиції вплинули на всі подальші 
наукові пошуки майбутнього вченого.

По гарячих слідах історичних подій В. Кучабський відтворював 
складний процес організації українського війська, що було важливим чин
ником національної ідеї, ідеї самостійності українського народу. Часопис 
"Вперед" опублікував 1920 року його нарис "Січові Стрільці. їх історія і ха
рактер", підписаний "В. К.", який відразу ж перевидав окремою брошурою 
відомий галицький видавець І. Квасниця.  Майже одночасно вчений за 
підписом ”К-ський В." видав нарис "Київські Січові Стрільці" та під псевдо
німом "Бой" -  "Українські Січові Стрільці (УСО) і Січові Стрільці (СС)".
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Останній у 1967 році під заголовком ’’Розвиток національно-державницької 
думки УСС” побачив світ у збірнику ”3а волю України” в Нью-Йорку. Слі
дом вийшло ще декілька статей; в яких автор торкався стрілецтва.8 У 1922- 
1923 роках В. Кучабський  написав ґрунтовну працю про стрілецтво ’’Від 
первопочинів до Проскурівського періоду”; яку в 1937 році у Львові вида
ла ’’Червона Калина". Вже на перших сторінках цієї праці він чітко визначив 
мету дослідження: "У порівнянні до великого розміру переворотів на Україні 
в 1917-1920 роках пригоди кількох соток чи тисяч борців за волю України -  
доля й недоля січового стрілецтва -  могли б здаватися дрібним епізодом; не
заменим в історії України. Але ж вага якогось історичного чинника міряєть
ся не абсолютними числами; тільки величиною його впливу на долю народів. 
Урятуванням Центральної Ради від загибелі в січні -  лютому 1918 року та 
потім повстанням проти гетьмана С к оропад ського  в листопаді 1918 року 
січове стрілецтво викликало своєю зброєю рішення першорядної ваги не для 
історії одної тільки України; а історичної долі всієї Східної Європи”.9

Створення і розвиток стрілецтва В. К учабський  пов'язував із розви
тком державницької ідеї; розглядав його історичний шлях під кутом зору ін
тересів українського народу. Він вважав надзвичайно важливим історичним 
рубежем XIX століття; коли національна ідея охопила нижчі верстви на всій 
території України між Сяном і Дніпром; що було результатом глибинних 
революційних змін в Європі. Саме вони сприяли піднесенню як культурно
го; так і політичного рівня широких верств населення; а це, своєю чергою; 
підвищувало національну самосвідомість. У зв'язку з цим він обґрунтував 
право українського народу на володіння власною землею; назвав його "іс
торично набутим”.

Вирішальним моментом для популяризації української державницької 
думки В. К учабський  вважав 1912 рік; коли більшість європейських дер
жав охопила воєнна гарячка. Очікування великих воєнних подій розбурхало 
поневолені народи; особливо ті, в яких ще жив національно-державницький 
дух. Серед цих народів дедалі більше викристалізовувалася думка про те, 
що їм не можна бути пасивними свідками подій; що вони мусять взяти най
активнішу участь у подіях в ім'я свого визволення. Вчений назвав 1912 рік 
роком відродження національного мілітаризму поневолених народів. Во
єнне напруження саме у цьому році спричинилося до активізації частини 
галицької молоді; яка збагнула; що у випадку перемоги північного сусіда у 
війні вона може потрапити з Австрії; де їй живеться більш-менш вільно, у 
російську "тюрму народів”.

У той час студенти та гімназисти почали створювати таємні українські 
військові товариства не тільки у Львові, а й в  інших містах Галичини. їх чле
ни були першими українськими національними вояками за півторастолітню



історію, які хотіли зі зброєю в руках боротися за українську державність. 
Проте швидке поширення українського військового руху мало й негативні 
сторони, бо галичани тоді ще слабко уявляли Українську державу без Ав
стрії. Стрілецькі товариства мислилися не як самостійне українське військо, 
що має намір боронити національні інтереси від Росії, а як добровільні до
поміжні загони австрійської армії.10

Відсутність чіткості у поглядах на роль і значення УСС свідчила, що 
галичани ще не були готові до виконання складних державотворчих функ
цій. Лише після того, коли австрійське командування не дало згоди на фор
мування багатотисячного легіону Січових Стрільців, залишивши в його 
рядах лише дві з половиною тисячі вояків, настало прозріння. За висловом 
В. Куч а б сь кого, австрійський кулак уперше показав свою силу і задушив 
той порив, із яким українські юнаки йшли до війська. До того ж, у вересні 
1914 року на фронт у Карпатах були кинуті зовсім не підготовлені і слабо- 
озброєні юнаки, декотрі з яких, ідучи в бій, не вміли навіть стріляти. Усві
домлення того, що вони лише гарматне мясо, підштовхнуло Січових Стріль
ців до розчарування і зневіри.

З іншого боку, молоді інтелігентні українські юнаки швидко набували 
військового досвіду і ставали кращими вояками, ніж австрійці чи мадяри, 
за що здобували симпатії чужинців. Участь у стрілецтві сприяла вихованню 
в українських юнаків почуття власної гідності і гордості, що вони можуть 
захистити честь української нації перед іншими народами. "Таке українське 
Січове Стрілецтво прийшло нарешті в 1915 році до переконання, -  зазна
чав В. Кучабський, -  що його головне завдання ще не тепер у розгарі ав
стрійсько-російської війни, бо поки-що йде все не за українську державу, 
а за існування австрійської монархії, а що головне його завдання прийде 
щойно наприкінці війни, коли знесиляться обі ворожі сторони й кинен- 
ня української збройної сили на вагу подій зможе поважніше вплинути на 
майбутню долю України”.11 До того ж, обставини, що склалися в 1917 році, 
підштовхнули Київське січове стрілецтво до висновку: "всеукраїнська наці
онально-державна думка не орієнтується ні на кого, крім бажань і збройної 
сили самої української нації. Ця думка не знає ні "австрійських", ні "росій
ських" українців і неповязана з ніякою чужою державою. Вона знає тільки 
всеукраїнський народ, для якого Збруч є лише мутною і болотистою річкою. 
І знає теж лише один інтерес -  національно-всеукраїнський, якому мусять 
підчинитися всі інші інтереси".12 А тому не галицькою і не наддніпрянською 
військовою частиною стали Київські Січові Стрільці, а військом усієї Укра
їни. І змагалися вони на всіх фронтах, де тільки Україна вела війну в 1917- 
1920 роках. У їхніх рядах були сини всіх українських земель: Кубані, Дону, 
Запоріжжя, Поділля, Волині, Галичини, Лемківщини й Закарпаття.

Визначний історик Української національної революції_______________________________15



16 Степан Гелей

Використавши велику кількість документального матеріалу, спога
ди учасників Української національної революції, власні спостереження, 
В . Кучаб ський не тільки заклав міцний фундамент історіографії Січового 
Стрілецтва, а й створив теоретичні підвалини будівництва української наці
ональної армії, показав її місце і роль у процесі творення самостійної держа
ви.13 Стрілецтво, на його думку, уособлювало найкращі риси українського 
народу: патріотичний ідеалізм, високу освіченість, військову потугу і демо
кратичний устрій. З його появою вчений пов'язував зародження національ
но-державницького мислення українського народу і поступове витіснення з 
української політичної думки автономістських поглядів, соціалістичної ідеї 
"визволення людини". Перша світова війна сприяла загартуванню стрілець
ких загонів, формуванню в них національного світогляду, подоланню гер
манофільської орієнтації. Основними причинами, які призвели до розпаду 
української армії, Б. Кучаб ський вважав її непідготовленість до війни, 
нестачу патріотично налаштованих офіцерських кадрів, втомленість бійців 
війною, більшовицьку пропаганду.

Важливе місце у творчості В . К учабського  посідало вчення про на
цію і державу, розкрите у працях "Зміна поглядів на політику як науку", "Гео
політика” (1925). "Завдання гетьманського руху на Західній Україні” (1931), 
"Пропаганда української справи", "Два типи диктатури", "Чому світ ціка
виться Україною" (1932), "Без керми і вітрил...", "На манівцях українського 
консерватизму..." (1931), "Політичні конечности" (1935) таін. Необхідною 
умовою формування державної концепції України В. Кучаб ський вважав 
національну ідею, а будівництво держави -  "творчим подвигом, який вима
гає від усієї нації глибокого розуміння національно-державного інтересу і 
жертвування во ім'я цього інтересу всім".14 Націю вчений визначав як пси
хічний стан своєрідного комплексу почуттів, національного світогляду, на 
якому ґрунтується творче змагання конкретної спільноти. Вона виростає 
з єдиного етнічного центру й охоплює головним чином етнічно однорідну 
масу. Розташування етнографічної маси в етнографічних межах є, на думку 
В. Кучабського ,  найприроднішим бажанням, але не єдиним і, до того ж, 
не найголовнішим. "Коли б українська нація -  уформована в державу, мала 
до вибору поміж татарським Кримом, а молдавською Бессарабією і етно
графічно українським Закарпаттям, то, очевидно, вибрала радше Крим, або 
Бессарабію, бо це суттєво скріпило б безпеку вільного розвитку української 
національної творчости".15 Водночас учений вважав, що формування наці
ональної держави залежить не від механічного об'єднання етнографічної 
маси в межах чужої держави. Потрібно, щоб на якійсь частині етнографічної 
території викристалізувався психічний стан нації і щоб спільнота цієї тери
торії відчула себе центром та виразником її інтересів.



В. Кучабський категорично виступав проти використання у дер
жавотворчому процесі всяких плебісцитів, вважаючи, що з їхньою допомо
гою встановити справедливість неможливо. Етнічна група, яка звільнилася 
від жорстокого національного гніту, значною мірою поступається панівній 
верстві у рівні національної свідомості, а тому не здатна діяти адекватно 
власним інтересам. У доповіді "Завдання української суспільності в поточ
ному моменті" на Студентському з'їзді у Львові, що відбувся на початку 
липня 1921 року, молодий В. Кучабський заявив, що реальний шлях до 
державної незалежності пролягає через революцію, через боротьбу.16 Про
те збройна боротьба не повинна бути "вибухом ентузіазму й інстинктів, 
кавалерійською атакою, ділом одиниць... Збройна боротьба повинна бути 
тільки завершенням усього комплексу національної праці, всього процесу 
національного самовизначення...".17 Щодо форми державного устрою май
бутньої держави, то вчений відкинув нівелюючі, егалітарні, централістичні 
типи диктатур, оскільки вважав їх нездатними здійснити глибокі політичні 
та економічні реформи. Єдине, про що вони дбатимуть, -  це збереження і 
зміцнення потужної мілітарно-бюрократичної машини. Спочатку такі типи 
диктатури, позбавлені впливу паразитичних, декласованих елементів, пар
ламентських клік, функціонують ефективніше. Проте згодом державна вла
да переходить від парламентських до диктаторських клік, які складаються 
з таких же паразитичних, декласованих, що живуть з політики, елементів, 
з тією лише відмінністю, що змінюються методи приборкання опонентів 
урядової коаліції, тобто для цієї мети використовується груба сила. Щодо 
опонентів -  опозиційних сил, то вони позбавляються можливості діяти від
крито і заганяються, за висловом В. Кучабського ,  в конспіративне під
земелля, де основні підвалини держави й політичного життя народу розкла
дають до решти.18 Найбільше зло в тогочасному парламентаризмі полягало 
в тому, що механічний принцип "більшості" давав змогу урядовим коаліціям 
не рахуватися з опозицією. І тоді опозиції не залишалося нічого іншого, як з 
допомогою демагогічних гасел звернутися до мас, щоби, здобувши перемо
гу на наступних виборах, знищити урядову коаліцію. А тому нічого дивного 
не вбачав В. Кучабський у тому, що представники національних меншин 
часто-густо за аналогією вважали єдиним засобом захисту народних інтер
есів перед "більшістю" терористичні акції.19

На відміну від С. Томашівського ,  який в основу теорії державотво
рення покладав ідею "клерикальноїмонархії", таВ. Л и п ин ського ,  що орі
єнтувався в державотворчих концепціях на "легітимну трудову монархію", 
В. Кучабський свою концепцію назвав "позитивним мілітаризмом".20 За 
його словами, перед кожним народом існує вибір, який він повинен зробити 
сам -  або героїчно відбити ворожу навалу або, будучи знесиленим, загину
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ти, але не дати себе поневолити, або ж, нарешті, через боягузтво, низький 
рівень військової виучки командирів, недосвідченість політиків війну про
грати, врятувати життя, зате потрапити в рабство. На його думку, "для во- 
йовника найвищою вартістю людського існування є не "мир”, гаразд, щастя 
й задоволення, а є величне життя і велична смерть. Адже він не почуває сво
єї особистої смерти в бою ніякою кривдою, лиш уважає таку свою смерть 
найбільшою славою й честю, найшляхетнішим завершенням свого буття'1.21 
Вчений не бачив чиєїсь зовнішньої провини в тому, що Україна поневолена. 
Винними були самі українці, які дали себе завоювати. Але якщо вчора укра
їнці війну програли, то завтра війну виграють і тоді "землі їхні аж по їхні 
далекі столиці столочимо, або й поневолимо, якщо цього дійсно треба буде, 
як столочили й поневолили вони вітчину нашу".22

У поглядах на політичну культуру В. Куч а б сь кий дотримувався 
концепції В. Л и п и н сь к о го ,  сутність якої ґрунтувалася на оптимальному 
поєднанні політичної науки і політичного досвіду. Це означає, що політична 
культура включає не тільки правильну оцінку існуючого, а ще більшою мірою 
точну оцінку майбутнього. Вона передбачає не лише нові ідеї, що врахову
ють суспільно-політичні реалії, а й сильних вольових людей, здатних втілити 
ці ідеї в життя. Для цих людей важливим є не вибір тієї чи іншої ідеології, а 
політичний досвід, набутий у державному апараті імперії на власній терито
рії. А коли все-таки доведеться вибирати ідеологію, то при цьому необхідно 
керуватися конкретними історичними обставинами та результатами аналі
зу розстановки політичних сил. Існуючі ідеології (демократична, соціаліс
тична, націоналістична, консервативна) могли б дати позитивні результати 
на українському ґрунті, якби не отримали спотвореного, карикатурного 
змісту. Політична культура забезпечить бажані наслідки, якщо ґрунтувати
меться на засадах тісного зв’язку творчої інтелігенції з селянством, робітни
цтвом, духовенством; ліквідації монополії на політичну діяльність здекласо- 
ваної нетворчої інтелігенції; відходу письменників, публіцистів, істориків 
від ідеологічної заангажованості й орієнтації на об’єктивістський підхід у 
тлумаченні політичних подій; глибокого засвоєння українською інтеліген
цією всесвітньої історії, правової та економічної науки; поєднання нового, 
прогресивного і традиційного у культурному процесі.

У листі до І. К р и п ’якевича  4 червня 1925 року В. Кучабський 
висловив міркування щодо побудови здорового, конструктивного консер
ватизму, заперечивши при цьому матеріалістичний опортунізм, який "від
кидає в політиці ідеалістичний, героїчний фактор, готовність "класти свої 
голови" за вищі ідеали народу. Філософія такого опортунізму зводиться до 
комбінування в "політиці" так, щоби за всяких умов зберігати свої голови, 
майно, як найвищі цінності людського буття".23



Саме поняття "консерватизм” В. Куча б сь кий визначив як політич
ний напрям, що допомагає зберегти серед народу істотні цінності -  духовні, 
етичні, політичні та соціально-економічні; як спрямовану на службу власній 
державі настанову певної частини провідної верстви народу, що не є яки
мось одноразовим свідомим зусиллям в якомусь точно визначеному періоді 
часу, а силою, що діє впродовж довгого історичного часу.24 В українського 
народу, що, на думку вченого, історично великим не став, бо не спромігся за
снувати міцної держави, історичне життя не було стабільним, між окремими 
його періодами не було зв'язку, а отже, не було усталених духовно-політич
них традицій, не було традицій консерватизму.

Звичайно, можна повчитися в інших народів, у яких традиції кон
серватизму сягають десятиліть, проте це треба робити у розумних межах. 
У статті "Джордж Вашингтон", присвяченій річниці народження засновни
ка Американської держави, В. Кучабський застеріг, що було б великою 
помилкою сліпо сприймати чужий досвід. Кожен народ має своє місце в 
світі, свої життєві обставини, які відрізняються від обставин інших на
родів. А тому можна тільки об'єктивним пізнанням дійсності інших країн 
зміцнювати розуміння особливостей власних завдань, можна лише трену
вати власну політичну проникливість, збагачуючи свій теоретичний круго
зір аналогіями чужого життя.25

Інша річ, що не всі народи вміють це робити. Рецензуючи книгу 
В. Левицького "Українська державна путь", В . Кучабський назвав най
більшим нещастям те, що у певного народу з викривленим минулим форму
ються такі властивості, які роблять його нездатним сприймати позитивні 
ідеї. Він радив українським революціонерам викинути на смітник усі свої 
"програми" і замінити їх українською традицією, державною мрією й по
чуттям українського державного інтересу.26 Вчений гостро критикував га
личан за інертність, аморфність, а також за радикалізм і непоступливість у 
політиці. Обидва ці напрями були шкідливими, "бо одні є занадто психічно 
і морально безсилі, аби нести реальну політику, а другі є занадто засліплені 
"настроями", себто дурні, аби реальну дійсність пізнати і тому на реальну 
корисну політику не є здібні".27 Водночас він не робив трагедії з того, що в 
Галичині існували різні політичні напрями і що у політиці галичани не були 
одностайними. Найбільше мистецтво політиків полягає в тому, щоб залеж
но від історичних обставин надати перевагу тому чи іншому напрямові. Єд
ність політиків різних орієнтацій -  не в спільних маніфестаціях, а у наявнос
ті спільної мети, до якої можна прямувати різними шляхами.

Аналізуючи збірку статей М. Грушевського "Наша політика”, 
В. Кучабський назвав головною прикметою галицького інтелігента кон
сервативну пасивність, яка виявлялася у відсутності широкого кругозору, в
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слабкості волі, в духовних лінощах. Він повністю солідаризувався зі своїм 
учителем В. Л и п и н с ь к и м  у тому, що "при такім укладі галицького харак
теру цілком безнадійною утопією було б думати про якусь революційну по
літику на галицькому грунті". До того ж, галицьке селянство, з якого вийшла 
вся інтелігенція, було далеким ще від розуміння політичних реалій.28 Єдину 
надію вчений покладав на національну еліту, що хотіла мати таку державу, 
яка забезпечила б умови для культурного розвитку народу, гарантувала б 
кожному громадянинові політичні та економічні права.

У доповіді "Завдання української суспільності в поточному моменті" 
на Студентському з'їзді у Львові з приводу створення таємного універси
тету В. Кучабський  визначив першочергові заходи, які, на його думку, 
могли б сприяти підготовці галичан до національно-визвольної боротьби: 
і )  відмова від ілюзорної надії на чужу допомогу; 2) орієнтація виключно 
на власні сили; 3) визнання шкідливими поодиноких виступів, зокрема те
рористичних акцій, не підтриманих активністю мас; 4) знищення гіпнозу 
страху перед польською тюрмою і психологічна готовність до складніших і 
ризикованіших масових виступів у майбутньому.29

В. Кучабський  гостро критикував люмпенізований елемент, що на
магався диктувати національну політику і вигадував різноманітні ідеології, 
засуджував тероризм як державницьку політику, виступав проти розпалю
вання ненависті до національних меншин, називаючи це "заразою, що з'їдає 
нас самих, порушує внутрішню врівноваженість. Втративши її, ми станови
мося свідками, коли партійні кліки б'ються за "провід" в загальнонаціональ
них інституціях, коли ця бійка четвертує кожде наше село, так що читальня, 
кооператива, руханкове товариство не є центром об'єднання, лише м'ячем, 
яким оті кліки перекидуються...".30 Ненависть, руїна не можуть замінити 
творчий чин будівництва нової держави. "Якщо для большевицької револю
ції доволі негативних інстинктів збунтованих мас, то для будови національ
ної держави треба позитивних вартостей свідомої дисципліни і посвяти".31 
Вчений застерігав від того, щоб керівництво політичним проводом не взяли 
в свої руки крикуни і демагоги, які не хочуть вчитися, не хочуть готувати 
себе до життя з чесної праці, без державної посади, а кидаються в "політи
ку", аби з неї жити. Це неодмінно призводить до того, що українці за чужі 
гроші прислуговують чужим державам, а корупція дедалі більшою мірою 
розшаровує партійне й навіть релігійне життя народу.

Оцінка В. Кучабським морального стану тодішнього галицького 
суспільства актуальна і в наші дні, зокрема його спостереження, що колись 
морально здорове, патріотично налаштоване, готове до самопожертви, 
слухняне і вірне своїм провідникам, працьовите і чесне простолюддя посту
пово перетворювалося в "чернь". "Розпуста починає прожирати його віталь-



ність, шириться злодійство й забійство, губляться старі аристократичним 
духом перепоєні звичаї, обичаї, закони приличности й чести, пропадає зді
бність взагалі ще кого-небудь і що-небудь шанувати. Народ перестає бути 
народом взагалі -  і на це ніякі верески про "Націю" нічого не поможуть".32 У 
такій атмосфері чесна і порядна людина втрачає шанс впливати на все те, що 
називається національною політикою, "бо яка ж прилична людина є в силі 
конкурувати з демагогами, інтриганами й клеветниками? З верху "револю
ційність", під сподом хрунівство -  ось і ціле те "національне життя", яке з 
кожним днем усе виразніше викристалізовується".33

В. Кучабський вважав, що не всі шляхи плекання аристократизму 
добрі, а лише ті, які зміцнюють суспільно-творчі, організаційні здібності на
роду. Тому не варто уподібнюватися В. Леніну,  в якого "революція є вели
ким хозяйством, у якому всяка дрань пригодиться"34, не варто послуговува
тися погромницькою голотою, тому що бездумне руйнування неспроможне 
відігравати конструктивну, державотворчу роль.35 Учений звертався до укра
їнських істориків, письменників, публіцистів із закликом залишити працю 
на ідеологічній ниві, досконало й об’єктивно вивчити історичну дійсність та 
з’ясувати, який шлях, що веде до державності, найкращий. У цій справі він 
радив повчитися у В. А нтоновича,  М. Драгом анова ,  що вирізнялися 
духовною стабільністю і були виховані на традиціях класичної грецької та 
римської традицій. Такого вчений не міг сказати про тогочасних політиків, 
які не мали достатнього інтелектуального підґрунтя, а тому легко "ідеологі- 
зувалися", тобто спекулювали абстрактними категоріями та схемами. Він був 
проти того, щоб теоретично мислячі особистості виступали в ролі "практич
них політиків", "ідеологів" і "організаторів". В іншому випадку, "якщо всі ми в 
оту гамарню встрянемо -  то на нашому безриб’ю не стане людей, які дають 
народови дійсні духові -  хоч би які скромні вони були -  вартости -  і наша 
"суспільність" зварваризується до решти".36 Ситуація ускладнювалася тим, 
що процес морально-політичного розкладу не лише зачіпав верхні шари на
селення, а й проникав до самих низів. Брехали всі -  хто "зі злої волі", бо було 
вигідно "жити" в каламутній воді, а хто з "доброї волі", повіривши, що палки
ми фразами й фальшивими національними гаслами можна чогось досягти.37 
Вихід із цієї важкої ситуації вчений вбачав у зверненні до духовних першо
джерел, у кристалізації в душах людей нового етосу, який у своїй основі мав 
бути релігійним, героїчним і аристократичним. Нічого у світі не твориться 
випадково, світ і людина підвладні всесильним Божим силам, які пов’язують 
природу і людей в єдиний божественний Космос. Без релігійного етосу лю
дина є нічим, відірваним атомом, випадковою пилинкою, а народ, що не ста
новить якоїсь цілісності, тільки є хмарою куряви, що здіймається від вітру 
"масових" пристрастей і знову лягає на поле, як тільки стає затишно.38
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Першим завданням українського консерватизму В. Кучабський 
вважав піднесення суспільної моралі, створення атмосфери, в якій би укра
їнська публіцистика припинила працювати на публіку, а політики і письмен
ники говорили і писали тільки те, у що вони вірили самі. Не розколювання 
суспільства новими, нібито "консервативними" гаслами, не створення ніби
то нових "консервативних” партій, що лише збільшує хаос і дезорієнтує сус
пільну свідомість, "тільки доведення до того, щоб воно (суспільство. -  С. Г) 
упорядкувало само себе на тривкі, виразно означені, чесні з собою політич
ні табори, щоби ці табори були здібні солідарне співпрацювати з собою в за
гальнонаціональних, для них усіх спільних справах і щоби взаїмна боротьба 
між ними не йшла по лінії шкодження один другому, тільки по лінії переви
щування противника заслугами перед усім народом і власною позитивною 
духовою і матеріальною творчістю для загального добра...".39

Друге завдання спонукало до створення нової української політичної 
еліти, під якою В. Кучабський розумів аристократичну верству, здатну 
вирішувати назрілі питання сучасності. Українську еліту 1917-1921 років 
він охарактеризував як таку, що не володіла державновладними рисами, а 
більше схилялася до анархізму, продажності, відчуженості, матеріального 
комфорту. На думку вченого, високорозвинену духовну еліту можна сфор
мувати тільки на засадах консерватизму, для чого треба підвищити освітній 
рівень молоді, відродити дух патріотизму.40 Вивчаючи проблему лідерства, 
вчений пов’язував появу визначних осіб із відповідною історичною ситуа
цією, психічним станом нації. Він виділив три типи лідерів: пророчі, Богом 
натхненні постаті, героїчні, реформаторські особистості і ті, що можуть 
очолити натовп, збурити його інстинкти, запалити на руйнівну стихію.

Пріоритет у державотворчій діяльності В. Кучабський  надавав ви
значним особистостям, провідній верстві. "Масу, і то таку, якої сам варта, 
провідник завжди знайде".41 Очевидно, така точка зору є радикальною і не 
відображає всього спектра взаємовідносин верхів із низами (масами), не дає 
виважених орієнтирів для української політичної думки. Щоб переконати
ся в цьому, достатньо згадати відому дискусію двох визначних українських 
діячів -  І. Ф ранка  та Лес і  Українки.  Звертаючись до "підросійської" 
української інтелігенції в особі Лес і  Українки,  І. Франко зауважив, що 
"коли за вами масового руху не буде, то досить буде Лавровського туману 
або Плеханівської фразеології, щоб і вас самих здобути для ідей абстрак
тних і далеких від конкретних потреб вашого народа".42

Центральна тема історико-теоретичних праць В. Куч а б сь кого  -  по
будова Української незалежної держави. Виступаючи активним учасником 
національно-визвольної боротьби, він виявив себе найбільш яскравим їх 
дослідником і здобув як учений європейське визнання. Аналізуючи україн



ські державницькі традиції, зокрема традиції Національної революції 1917- 
1921 років, В. Кучабський у листі до І. К р и п ’якевича  від 26 лютого 
1929 року з жалем констатував, що "ми не змогли себе перескочити, що по
вторився зловіщий дух усієї нашої історії. Єдина втіха і надія -  це та незапе
речна істина, що такий важкий і тернистий шлях, який проходять українці, 
пройшли й інші державні народи".43 Українська демократична інтелігенція, 
що творила основні кадри так званого свідомого українства, в ролі будів
ничого держави уявити себе не могла. В 1917 році вона ще була не підго
товленою до самостійного державницького життя, тоді ще ніхто не знав, чи 
український народ є самостійною нацією. Було лише відчуття необхідності 
мобілізації всіх сил для того, щоб заявити про себе перед світом. Стихійна 
"українізація" України, створення українських комітетів і товариств, укра
їнізація частин російської армії -  все вказувало на те, що українці хочуть 
жити вільним життям. І зрозуміло, що це вільне життя повинен хтось вла
штувати. Потрібні лідери, керівники, якими, напевно, могли стати тоді вже 
відомі українські діячі. На жаль, Центральна Рада, організована саме таки
ми діячами в березні 1917 року, не доросла до вирішення самостійних полі
тичних завдань. "Вона складалася з партій, які вміли робити "принципіаль- 
ну опозицію" проти всякого, хто на чолі держави, але ж самі нездатні були 
що-небудь творити. Здатні лише до промов, вони теж і в думці не мали бра
ти керму на Україні в свої руки".44 Діячі Центральної Ради покладали надії 
здебільшого на розвиток всеросійської революції, вважали, що Петроград, 
будуючи нову Росію, не забуде в ній і про Україну. Українській державній 
владі залишиться тільки слідкувати за тим, щоб "старший брат" не кривдив 
України. Лише під впливом певних історичних подій Центральна Рада по
ступово висувала перед російським урядом більш суттєві вимоги. Інтерес 
"самостійного творення нашого життя" вимагав, на думку В. Кучабсько- 
го, негайно укласти мир із центральними державами, замість того, щоб за
кликати зукраїнізовані полки боротися з цими державами "до повної пере
моги" і тим самим працювати на російський інтерес. Центральна Рада не 
використала свого авторитету для того, щоб пригасити спалахи анархії, і в 
той же час переконувала українське громадянство у шкідливості відокрем
лення України від Росії. Вчений, звичайно, розумів, що нейтралізувати со
ціально-революційні інстинкти заради будівництва національної держави 
на теренах Східної України було непросто. На відміну під Галичини, де на
родні маси в освітньому, політичному й економічному аспектах виявилися 
більш підготовлені, у Наддніпрянщині навіть інтелігенція була соціально- 
революційною, хоч і фахово нездатною організувати армію і державний 
апарат. Вона не мала хисту очолити соціальну революцію, як це зробили в 
Росії більшовики.
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Справедливим буде зазначити, що і сам М. Груш евський  добре ро
зумів, які масштабні завдання щодо перебудови економічних і соціальних 
відносин поставали перед його урядом. На жаль, ні часу, ні ресурсів, ні до
свіду, ні відповідних кадрів для цієї складної роботи не було. В стані розпа
чу М. Груш евський  зазначав, що "як легко у нас зібрати великий і гарно 
зоспіваний хор, і як -  виявилось -  трудно зладити добрий дисциплінований 
курінь на оборону українських вільностей. Скільки у нас цілком порядних, 
або й добрих поетів, белетристів, публіцистів -  і як трудно знайти порядно
го комісара".45

Основними причинами поразки національної держави у формі на
родної республіки В. К учабський  вважав домінування у політичній думці 
України (особливо Наддніпрянської) ідеї української автономії у складі де
мократичної Російської Федерації та ідеї соціалістичної революції. Саме з 
цих причин українській інтелігенції, що виконувала роль політичного керів
ника у Центральній Раді, не вдалося організувати армію, державний апарат, 
провести соціально-економічні реформи, сконсолідувати соціальні верхи і 
соціальні низи навколо національної ідеї.

Я к і В .  Л и п и н с ь к и й , В. Кучабський виділяв дві політичні сили, 
що могли, на його думку, відіграти позитивну роль у державотворчому про
цесі: це українська аристократія (поміщики, фабриканти, колишні державні 
службовці, військові) і народна інтелігенція. Правда, у реальному політич
ному процесі українська аристократія, що хотіла незалежності, боялася ши
роких народних мас і, до того ж, не могла подолати синдром проросійської і 
пропольської орієнтації. Народна ж інтелігенція, яка ненавиділа українську 
аристократію і хотіла монополізувати право на репрезентацію національної 
ідеї, в силу своєї соціалістичної й автономістської заангажованості, відсут
ності управлінського досвіду була не готова вирішувати адекватні часові дер
жавотворчі завдання. В. Кучабський  зробив висновок, що "державотво
рення ніколи не може бути продуктом революції, а лише контрреволюції".46 
Соціально-політична реставрація, здійснювана Гетьманатом, тільки зупини
ла хід революції і відродила внутрішню рівновагу в Україні, яка так потрібна 
була для успішного національного державотворення. Гетьманат звернувся 
за допомогою до контрреволюційних елементів, проте об'єднати їх із рево
люційними елементами не вдалося, а тому Гетьманат з самого початку був 
приречений на поразку. Однак в Україні політиків із консервативними по
глядами, які обстоювали засади української національної свідомості та се
паратизму щодо Росії, виявилося надзвичайно мало. А ті сили, які в гетьман
ській реставрації вбачали користь, були російськими або зрусифікованими. 
До них належали великі землевласники, промисловці, представники торго
во-фінансового капіталу, стара бюрократія, офіцерський корпус колишньої



царської армії. Всі вони ненавиділи ідею незалежної Української держави 
і всупереч усьому мріяли про відродження Російської імперії. В. Кучаб- 
ський назвав це найбільшим протиріччям Гетьманату як консервативного 
українського державного ладу.

Оптимальний варіант збереження української державності В. К у
ча б ський вбачав у необхідності зайняття національною демократією 
конструктивної опозиції стосовно Гетьманату а не в організації повстан
ня проти нього. Щодо П. С коропадського ,  то, на думку вченого, він не 
був виразником національної ідеї, здатним об’єднати навколо себе держа
вотворчі сили. Його розуміння проблем державності зумовлювалося до
свідом Росії, де в сфері панівної еліти він робив військову кар’єру, а також 
західноєвропейським політичним досвідом.47 Заява про федеративний союз 
із Росією виявилася прикрою помилкою гетьмана. Вона спровокувала анти- 
гетьманське повстання, хоч насправді реально не загрожувала втраті укра
їнської державності. Швидше, заяву потрібно було трактувати як відволіка
ючий маневр, що найбільше влаштовував Антанту. Шлях для більшовиків в 
Україну розчистили "всеросійська" реакція всередині Гетьманату і повстан
ня, організоване націонал-демократами.

В. Кучабський був переконаний, що за Українську державу в 1918- 
1919 роках боролися лише нечисельна частина української інтелігенції та 
ще менш чисельні представники селянства. Більшість населення керувалася 
в своїй боротьбі почуттям ненависті до противника або ще частіше анархіч
ними тенденціями романтичного козакофільства. "Не знаючи справжнього 
державництва, -  зазначав В. Кучабський,  -  ми старалися заступити його 
сурогатом: спробою заінтересувати селянство економічно. Така пропаган
да очевидно одушевити нікого не могла, але принаймні розтолкувала нашо
му селянству на тих землях, на яких товклася війна, що наша війна, що наша 
державність є для нього матеріально корисна".48 Результатом такої пропа
ганди були виступи селян, що часто мали грабіжницький характер. А тому 
елементи державництва були там випадковими й орієнтувалися на різних 
отаманів. Селянство боролося за якусь невизначену ідею селянської волі, 
що уособлювалася в ідеалізованому вожді -  отаманові. Очевидно, що з цієї 
точки зору селянський рух у Гуляйполі, який очолював популярний отаман 
Н. Махно, не мав навіть віддаленого зв’язку з українською державністю.

Відповідально поставився В. Кучабський і до оцінки діяльності Ди
ректорії. В акті Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року він вбачав фальшивий 
підтекст, тому що його форма докорінно суперечила змісту подій. Цей за
хід був, на думку вченого, в дусі політики Директорії, яка обдурювала всіх: 
народні маси -  соціально-революційними гаслами, більшовиків -  тим, що 
нібито хотіла брати участь у світовій революції; Антанту -  обіцянкою, що
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Україна розпочне боротьбу проти більшовизму щойно отримає необхідну 
допомогу.49 Щодо керівника Директорії С. Петлю ри ,  то характеристика, 
яку дає йому В. Кучабський, об'єктивна і зважена: до 1917 року він (С. П е т 
люра . -  С. Г.) відомий соціал-демократичний публіцист, у 1917 році і під час 
повстання проти гетьмана -  надзвичайно популярний кумир у народі, блис
кучий оратор, в особистій поведінці -  привабливий, розумний, скромний та 
добродушний. С. П етлю ра  був, мабуть, найвизначнішою особистістю, яка 
діяла на верхніх щаблях влади східних українців у 1917-1920 роках. Рідко 
коли щось переважало у нього над любов'ю до Батьківщини. Особиста ви
года не була йому властива. Життя і діяльність С. П етлю ри  належали лише 
Україні. З його іменем пов'язували всі важливі справи Української Народної 
Республіки як більшовики, так і російські контрреволюціонери... Це ім'я ста
ло символом для селянства в Україні, з цим іменем розгорнулася боротьба 
східноукраїнських селян проти більшовиків. Водночас С. Петлю ра  не ке
рував армією, не вимагав у ній дисципліни, а коли вона все-таки поступово 
встановлювалася, то це було не його заслугою, а заслугою військових офіце
рів. Точнісінько такою ж недалекоглядною була зовнішня політика С. П е т 
люри.  Він ніколи не усвідомлював справжнього становища України. Еволю
ціонуючи від ідеї автономії до ідеї незалежності України, С. П е т л ю р а в  той 
же час не володів державотворчим досвідом, не розумів законів військового 
будівництва.50 Саме тому В. Кучабський вважав: одного лише національ
ного патріотизму для того, щоб збудувати державу, недостатньо. Потрібні 
ще й почуття обов'язку, законослухняність, несприйняття соціальної рево
люції, тобто ті консервативні цінності, які були притаманні свідомості захід
них українців. Саме переваги Західної України над Східною щодо політичної 
свідомості робили об'єднання двох держав на засадах приєднання ЗУНР до 
УНР безперспективним. Крім того, між двома українськими державами іс
нували глибокі геополітичні протиріччя (Східна Україна вела війну з Росією, 
а Західна -  з Польщею)^ що заважало національній еліті досягти консенсусу 
стосовно найважливіших проблем державотворення.

В. Кучабський  визначив як сильні, так і слабкі сторони ЗУНР. Силь
ними вважав високий морально-психологічний стан народу Східної Гали
чини порівняно з польським, угорським, чеським народами (при тому, що 
галичани поступалися цим народам у цивілізаційному розвитку); здатність 
у складній геополітичній ситуації війни на два фронти -  і з поляками, і з мос
ковськими більшовиками, за відсутності власного бюрократичного апарату 
і військового досвіду організувати державне життя; антисоціалістичну на- 
лаштованість галицького селянства і більшості політичних партій.

До слабких сторін ЗУНР учений зараховував низьку державотвор
чу здатність галицької інтелігенції, яка досить виразно виявилася у хибах



діяльності Української Національної Ради та Є. П етр у ш евич а .  Це, зо
крема, непродумане законодавство щодо проведення земельної реформи з 
акцентом на ліквідації великої земельної власності без відшкодування, що 
відштовхнуло від державотворчого процесу земельну аристократію; декла
рування права українців мати державу в етнічних кордонах, що викликало 
напруження у відносинах із сусідніми державами; відсутність досвідчених 
кадрових офіцерів в Українській Галицькій Армії.51

Аналізуючи розвиток української політичної думки в Галичині, уроки 
визвольних змагань, В. Кучабський виокремив два підходи щодо держа
вотворчих проблем -  національно-державницький і революційно-демокра
тичний. Перший передбачав вирішення проблеми за умови деяких терито
ріальних втрат на користь Польщі, з подальшим підписанням миру з нею і 
спільною боротьбою з більшовиками; другий -  тимчасову відмову від наці
ональної державності з одночасним визнанням ортодоксального більшовиз
му і знищенням разом із більшовиками Польщі.

Поразка Української національної революції 1917-1921 років, невдала 
спроба наддніпрянських українців відновити після розпаду російської та ав
стрійської імперій свою державність спонукали В. Кучабського проаналізу
вати передумови відновлення державності Чехії, Польщі, Туреччини, ство
рення власних держав навіть такими нечисельними народами, як литовці, 
латиші, естонці, а також з'ясувати причини посилення залежності сорока- 
мільйонною українського народу. В. Кучабський усвідомлював, що лише 
той народ, який здатний оцінити своє минуле, зрозуміти власні помилки, 
припущені під час боротьби за свободу, і зробити з них правильні висновки, 
може з оптимізмом дивитися в майбутнє.

Після поділу українських земель, відповідно до Ризького мирного до
говору 1921 року між Польщею та Росією, особливої актуальності набула 
проблема відносин України з цими державами. В. Кучабський надавав 
великого значення науковій розробці проблеми українсько-польських від
носин, особливо з огляду на те, що саме від них великою мірою залежало, 
бути чи не бути Українській державі. Найповніше дана проблема висвітле
на в його праці "Отверта відповідь польському консерватистові", що ви
йшла друком у Львові 1932 року (частина накладу друкувалася 1933 р. під 
назвою "Україна і Польща"). Це була перша серйозна спроба узагальнити 
великий досвід українсько-польських взаємин, починаючи від XIV ст. Книж
ка написана у формі відповіді на публікацію "List otwarty do ukraińskiego 
konserwatysty" (1931) Я. Б обж инського  -  сина колишнього намісника 
Галичини й визначного польського історика краківської історичної школи 
М. Бобж инського .  "Погляди про українсько-польські відносини, які нині 
панують серед цих обидвох народів, є настільки викривлені десятками літ
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вічевих агітацій, вони настільки поверхові й плиткі -  внаслідок тумультуар- 
ного ділання напівосвічених газетярів між цими громадянствами, -  зазначав 
В. Кучабський,  -  що вже ж нарешті був би останній час, щоб не збувати 
польсько-українське питання легкою рукою в одній-двох статтях, написаних 
на коліні, тільки поважними, історичну й актуальну, теоретичну і практич
ну, духову й матеріальну цілість цього питання охоплюючими працями, в 
яких громадянства могли хоч чого-небудь нового навчитись”.52

З-поміж інших дослідження вирізнялося ґрунтовністю викладу, засвід
чувало всебічну історичну ерудицію та широкий політичний світогляд авто
ра. В дослідженні відображені чіткі державницькі позиції В. Кучабсько- 
го, сформульовані основні принципи українського консерватизму. Саме 
тому зміст книжки виходив далеко за межі українсько-польських відносин. 
Власне українсько-польські взаємини висвітлені максимально вичерпно і 
всебічно. Дослідження охоплює, зокрема, такі важливі аспекти проблеми, 
як полонізація українських земель, польський елемент у Галичині, польська 
народна демократія й українці, Галицько-Українська держава у 1918 році, а 
також питання загальнонаціонального характеру: занепад Галицько-Волин
ської держави в XIV ст., відносини Заходу з Візантією, політика, культура, 
духовність України тощо. В . Кучабський,  добре володіючи засобами істо
ричного аналізу, легко виявляв зв'язки між складними історичними явища
ми і процесами, відмежовуючи суттєві від несуттєвих. Дослідник остаточно 
сформулював свою теорію особливих історичних заслуг Галичини, ґрун
товно з'ясував причини перетворення цього краю на фактор загальноукра
їнської державності. В українській історіографії працю В. Кучабського  
М. Д ем кович-Д о  брян ський  поставив у ряд з "Листами до братів-хлібо- 
робів" В. Л и п и н с ь к о г о :  "Не може бути двох думок про велике значіння 
"України і Польщі", як твору публіциста з високою політичною культурою, 
для піднесення політичної освіти українського громадянства і збагачення 
політичного українського досвіду, без якого не можна вести здорової і ро
зумної політики".53

У газеті "Мета" за 12 березня 1933 року на книжку "Україна і Польща" 
була вміщена рецензія за підписом "Неполітик". У ній зазначалося, що автор 
дав широкому загалові саме те, чого йому не вистачало за умов тодішньої 
політичної метушні: широку історичну перспективу та ідейні критерії для 
оцініси явищ політичного життя, наукові рекомендації щодо завдання кон
серватизму захищати ті духовні цінності, які віковічним корінням вросли 
у свідомість людей -  релігію, освячену нею родину та приватну власність. 
"Консерватизм має в автора характер універсальний: одним правом, одні
єю ідеєю нормує відносини між одиницями і народами. Той універсалізм 
автор опирає на абсолютній, непохитній основі, християнській релігії, на



якій; мов на появі; розвинувся своєрідний; прегарний західноєвропейський 
лицарський етос”.54

Слідом за В. Л и пинським  автор ’’України і Польщі” розвинув по
гляд про залежність людини від об'єктивних обставин. Людина не може 
собі вибрати місце народження; але там, де вона народилася; зобов'язана 
виконувати свій обов'язок; людина не може творити світу) але повинна його 
вдосконалювати. Між особою і нацією існує сполучна ланка -  земля-Бать- 
ківщина; ірраціональна цілість; що пов'язує в одне громадянство всі її на
ціональні ’’більшості” і ’’меншості”. Важливе завдання України -  знайти себе 
серед різних політичних течій.

Аналізуючи шовіністичну щодо України позицію Я. Б о б ж и н сь к о -  
ГО; В. Кучабський визначив основні засади польського консерватизму: 
католицька віра; родина; приватна власність і продумана політика. Щоправ
да; реалізація польських консервативних ідей в Україні не була простою 
справою. Адже якщо Польща тяжіла до католицького Заходу то український 
народ історична доля розмістила на межі трьох світів; що визначалися духо
вними впливами римо-католицької; візантійської і греко-католицької цер
ков. Учений висловив з цього приводу дуже цікаву думку: ’’Всі українські 
люди ріжних національностей і ріжних християнських віроісповідань є ді
тьми одної; для всіх нас спільної матері; якою є спільна Батьківщина україн
ська наша; всі вони є внаслідок того рідними собі взаїмно земляками навіть 
тоді; коли вони своєю політичною думкою від нас; українських консерва- 
тистіВ; ріжняться і; замість орієнтуватися на Львів і Ки’ЇВ; природні центри 
землі української; орієнтуються на зовнішні центри; на Варшаву і Москву 
вносячи тим у наш край братовбивчу ворожнечу”.55 Така ситуація диктувала 
ідею примирення; пошанування всіх християнських віровизнань.

Головним принципом українського консерватизму В . Куч а б с ь к и й 
вважав захист релігії і релігійності взагалі; оскільки кожна християнська 
віра моралізує; дисциплінує вірних і рятує народи від озлоблення. Це за
вдання ставало дедалі актуальнішим з огляду на небезпеку більшовицько
го атеїзму що руйнував усякі релігійні засади людського етосу. Історик 
дійшов висновку: для того; щоб у такій непростій ситуації консерватизм 
залишився впливовою течією на тлі занепаду і розкладу модерно-демо- 
кратичниХ; націоналістичних і більшовицьких доктрин; він повинен бути 
у своїй основі наднаціональним; універсальним; застосовним до кожного 
європейського народу. Націоналістичну ілюзію Я . БобжинськогО; вякій 
тодішня Польська держава видавалася спадкоємицею історичної Польської 
п'ястівської та Ягеллонської держави; Б. Кучабський назвав згубною і 
пояснив; що ніщо в світі не вічне: все має початок; розвиток і закінчення. 
Ніхто не заперечував; що Польща за п'ястівських часів виробила певні дер
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жавницькі традиції і розвинула їх у ягеллонський період. Але згодом дер
жавний організм Польщі вичерпав свою енергію і втратив здатність при
стосовуватися до нових європейських життєвих законів, тому змушений 
був зникнути. Історик не заперечував і того, що в XVII-XVIII ст. існувала 
можливість відродити Польську державу. Проте сили, здатні це зробити, 
виявилися надто слабкими порівняно з тими, що отруювали свідомість 
поляків руйнівними ідеями. Тому правові та соціальні основи нинішньої 
Польської держави вкорінені не в Ягеллонській державі, а в спадщині таких 
держав, як Росія, Австрія і Пруссія.

Вчений небезпідставно вважав можливим врегулювання відносин між 
українським та польським народами лише на засадах консерватизму, тобто 
ідеології, що вільна від націоналізму і ґрунтується на універсальних люд
ських цінностях: визнанні права націй на самовизначення, відмові від вій
ськової експансії проти інших народів, збереженні внутрішньої політичної 
стабільності як умови справедливого міжнародного ладу.

Міркування В. Кучабського  зводилося до того, що вирішити "укра
їнське питання" можна лише двома шляхами: або поляки змінять свій спосіб 
мислення, відмовляться від асиміляційної політики в своїх "східних кресах" і 
підтримають ідею відновлення Української держави, або український народ 
розвине "такі значні і в додатку тривкі державотворчі енергії, які силоміць 
відівчили б польський "суверенний народ” від його експансивних амбіцій у 
відношенню до українських земель".56

В. Куч а б сь кий одним із перших ґрунтовно дослідив доктрину біль
шовицької партії в національному питанні, показав її суперечливість, залеж
ність під політичної кон’юнктури. У праці "Большевизм і сучасне завдання 
українського Заходу" (1925) він зумів глибоко і проникливо розкрити суть 
лицемірного гасла про "право націй на самовизначення", яке використовува
лося більшовицьким режимом для прикриття грубої шовіністичної політики.

10 жовтня 1925 року журнал "Політика" вмістив невелику рецензію 
С. Том аш івського ,  де зазначалося, що "рідко якому творови судилося 
прийти на світ у відповіднім моменті, як сим "національно-політичним за
міткам” нашого молодого та вже дуже замітного політичного письменника... 
В бистрім і тонкім аналізі теоретичних основ і практичних метод больше
визму доказує автор наглядно, що між світоглядом комуністичним і світо
глядом національним нема нічого спільного...".57

Більшовицький інтернаціоналізм В. Куча б сь кий розглядав з пози
ції визнання множинності і національної неповторності людських культур 
не як інтернаціональний світогляд, а передусім як світогляд національний -  
російський, корені якого треба шукати у російському деспотизмі, що, сво
єю чергою, ґрунтувався на монголо-візантійських деспотичних традиці



ях. Він вважав, що інтернаціоналізм має національну специфіку Такі його 
вияви, як демократизм, соціалізм, по-різному реалізуються в політичній 
практиці кожної нації. Націоналізм виявляється насамперед у національній 
індивідуальності, у здатності нації не лише зберігати мову, етнографічний 
побут, а й створювати в усіх сферах життя власний неповторний національ
ний світ. Більшовицьку інтернаціоналізацію України В. Кучабський од
нозначно розцінив як русифікацію українського народу, причому на рівні 
не тільки національно-культурного життя, а й соціально-класової структу
ри, оскільки така денаціоналізаторська політика знищувала аристократич
ні підприємницькі верстви, пролетаризувала населення, розривала зв'язок 
між особистим і громадсько-політичним життям, протиставляла західному 
егоїстичному індивідуалізмові культ тотального колективізму, що ґрунту
вався на більшовицькому гаслі визволення трудящих мас шляхом всесвіт
ньої соціалістичної революції.

В. Кучабський небезпідставно передбачав, що більшовизм ще про
існує досить довго і встигне за цей час знищити провідні сили українсько
го народу. "Якщо вже царат вспів залишити по собі на Наддніпрянщині з 
1918-го року лиш здезорганізовану, хаотичну масу, нездібну до того, щоб 
саму себе загнуздати трівким державним порядком законности й право- 
сти, -  писав В. Кучабський,  -  то яку здичілу масу лишить по собі щойно 
большевизм, стократно більше азійський, деспотичний, морально розложе- 
ний, ніж був царат, якщо цей большевизм колись -  всеодно чи небаром, чи 
може аж після кількох поколінь -  упаде?”.58 Саме тому вчений називав щас
ливою випадковістю Ризький мирний договір 1921 р., згідно з яким частина 
недержавного українського народу з його надзвичайно ще кволим почут
тям національної самосвідомості була ізольована від згубного нівелюючо
го впливу більшовизму. Це дало змогу націоналізмові заходу України про
никати ”без уваги на польсько-большевицький кордон на схід допомагаючи 
й на радянській Україні остаточній кристалізації того почуття української 
національної індивідуальности, без якого боротьба проти ”українізуючої” 
більшовицької нівеляції взагалі неможлива”.59

Будучи глибоким аналітиком, В. Кучабський допускав, що якби 
царська Росія протрималася довше і якби український, грузинський, біло
руський народи крок за кроком у невпинній важкій боротьбі здобували пра
во застосування власної мови, то в цій боротьбі, ймовірно, формувалася б 
національна свідомість, що згодом вилилося би в національно-державниць
кий сепаратизм, етнічна маса кристалізувалася б у націю. Але оскільки ”ре- 
волюція нагрянула занадто рано і в нові часи, в яких можна було здобути 
все, не ризикуючи нічим, вони увійшли зі смішно скромними етнографічно- 
культурницькими бажаннями самого тільки збереження їхньої мови”.60 На-
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томість мета більшовизму, на думку Б . Куч а б сько го, полягала в тому, щоб 
не дати змоги народам викристалізуватися в нації. А позаяк нації творяться 
у боротьбі, то знадобилося будь-якою ціною нейтралізувати всяку боротьбу 
за національні інтереси. Отже, першою метою більшовицької національної 
політики стало приспати національні почуття народів Росії, не дати їм ви
користати боротьбу за мову для формування національної індивідуальності.

У статті "Без керми і вітрил..." В. Куч а б сь кий визнав, що більшови
ки закріпилися за Збручем на непередбачений період і справа національної 
державності поки що програна. Звідси поставало єдине, але дуже важливе 
завдання: перетворити західноукраїнську територію у твердиню всеукра
їнської справи, від якої поширилася б і матеріалізувалась ідея української 
державності на сході України після того, коли через десятки років згине 
більшовизм. Умовами виконання цього завдання, на думку В . Куч а б сько - 
г о, були: 1) згуртування народного загалу в солідарну єдність на принципах 
публічної й особистої моралі; 2) витіснення з українського національного 
життя всіх тих здеморалізованих елементів найрізноманітніших партійно- 
політичних переконань, які так чи інакше торгують "українською справою" 
і, позбувшись всякої відповідальності, честі і совісті, затуманюють свідо
мість народу, деморалізують його; 3) піднесення рівня політичної культу
ри псевдоінтелігенції до рівня справжньої інтелігенції, здатної очолити на
ціональний провід; 4) піднесення загального рівня політичної свідомості 
мас від тієї межі, коли вони ще сприймають демагогічну агітацію, до рівня 
справжнього народу, самосвідомого, висококультурного, здатного до відсічі 
завдяки своїй значній економічній силі.61

Отже, В. Кучабський  одним із перших в українській історіографії 
ґрунтовно критикував більшовизм, виявляючи його корені, висвітлюючи 
зловісну природу й окреслюючи перспективу загибелі. Він аргументова
но, на науковій основі, розвінчав лицемірний постулат "про право націй на 
самовизначення", яким більшовицький режим прикривав свою грубу шові
ністичну політику. Проаналізувавши конкретні факти, вчений з'ясував не
примиренність більшовицького і націоналістичною світоглядів, назвав біль
шовизм ворогом суверенності будь-якої національної держави, передусім 
української.

Українсько-польським відносинам у контексті міжнародної політи
ки В. К учабський  присвятив праці "Зовнішньо-політичне положення 
об'єднаних Українських Армій у "чотирикутнику смерти" в липні-серпні 
1919" (1931), "Польська дипломатія і "Східно-Галицьке" питання на парись- 
кій мировій конференції в 1919-му році" (1931), "Українська дипломатія і 
держави Антанти в році 1919" (1931), "Вага і завдання Західно-Української 
Держави серед сил Східної Європи на переломі 1918-1919-го року" (1932-



1933). Перших три праці згодом стали складовими фундаментальної науко
вої монографії MDie Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus 
in den Jahren 1918-1923” ( ’’Західна Україна в боротьбі з Польщею і більшо
визмом в 1918-1923 рр.”) (1934), що з'явилася як офіційне видання воєнно- 
історичного семінару Берлінського університету. В короткому повідомлен
ні, вміщеному в ’’Дзвонах” відразу після виходу праці у світ, зазначалося: 
’’Отой широкий європейський горизонт і ясний світогляд, велика історична 
перспектива і глибина в оцінці подій, оте поставлення нашого недавньо ми
нулого sub specie aeternitatis, а врешті докладне перестудіювання всіх дже
рельних видавництв, повишукуваний з грубезних томів дипломатичних до
кументів всіх місць, що торкаються українських справ та взагалі докладне 
опановання предмету й ерудиція -  ті прикмети книжки, що ставлять її в ряді 
книжок світової літератури, а українським провідникам дають змогу огля
нути своє недавно минуле в критичнім світлі далекойдучої перспективи та 
видобути з минулих подій пребагатий досвід на майбутнє”.62

Сам автор у листі до С. Томашівського  від 7 лютого 1929 року про 
своє дослідження писав так: "Є то чисто історична праця й має виказати не 
лиш справжній перебіг подій у Галичині, а ще й порівняти стан Зах[ідної] 
України із станом у Польщі й на Наддніпрянщині, виказати рішаючі мо
менти, доки галичани могли ще на цілу Галичину рахувати, від якого мо
менту справа Львова була безнадійна, і з якого часу справа державности на 
Зах[ідній] Україні була без ратунку програна. Далі треба було торкнутися 
політики антантських держав у Сх[ідній] Європі, справи російської контр
революції і в кінці з'ясувати, яке значіння мало б для європейської, зокрема 
східноєвропейської, системи держав повстання зах[ідно] -української] дер
жави, а яке значіння для української] справи, для становища Польщі і для 
положення й розвитку в Східній Європі має упадок Зах[ідної] України”.63

У передмові до книжки В. Куч а б сь кий зазначав, що вона висвітлює 
внутрішнє становище України, зокрема політичні і військові позиції, й одно
часно розкриває різнобічні міжнародні зв'язки, які мали визначальний вплив 
на долю української державності: ’’Польща і Росія, більшовики і контррево
люція, тенденція до нового відродження російської імперії і тенденція до її 
розпаду, ситуація у центральній Європі та важніше рішення прийняти або 
відхилити Версальський договір Німецькою імперією, світовий капіталізм і 
світовий промисловий переворот, Париська мирна конференція і східноєв
ропейська політика окремих західних держав -  могутня хвиля сил і проце
сів, ареною яких стала Європа в цей час -  все це містить у собі дана праця”.64

Під час написання книжки автор широко використовував не тіль
ки тогочасні українські, польські та російські, а й німецькі, французькі та 
англо-американські документи й матеріали. Щоправда, стосовно поль
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ських джерел учений висловив серйозні застереження: "Польські джерела 
відносно українців абсолютно ненадійні і фальшиві. Через те багато міс
ця треба було посвятити розбиванню ідей (н[а]пр[иклад] про підтримку 
українців Австрією й Німеччиною, захоплення Галичини українцями при 
допомозі Австрії, вищість політичної культури польської над галицькою, 
дикість галичан, большевицьку підтримку і т[аке] ін[ше])... Взагалі в по
ляків надзвичайне незнання українців й української справи, що відповідає 
їх суб’єктивности, нездібности до об’єктивного відношення до політичних 
явищ і історичних процесів".65

Праця В. К учабського  "Die Westukraine im Kampfe mit Polen und 
dem Bolschewismus in den Jahren 1918-1923" складається зі вступу та п’яти 
розділів. У вступі автор аналізує українсько-польські відносини в Галичині 
кінця XIX -  початку XX століття, висвітлює співвідношення сил українських 
патріотичних організацій, з одного боку, і польських політичних партій, -  з 
другого. Ситуація, що склалася в українсько-польських відносинах восени 
1918 року, характеризувалася напруженістю і недовірою. Саме в цих умовах 
невеликий озброєний загін під керівництвом майора Д м и т р а  В ітовсько-  
го у ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року захопив Львів.

Процес становлення Західноукраїнської держави В. Кучабський 
розглядає в першому і другому розділах. Тут він гостро критикує західних 
українців за відсутність чіткого плану дій і керування "революційною до
цільністю". У гострому протистоянні поляки використали підтримку спів
вітчизників Перемишля, які, у свою чергу, використовували для цього за
лізничний міст через ріку Сян. 22 листопада українці Галичини залишили 
Львів. З цього часу почалася повномасштабна війна між Польською держа
вою і Західноукраїнською Народною Республікою.

До кінця 1918 року ЗУНР встановила свої інституції в місті Станісла
вові і забезпечила громадський порядок на території Східної Галичини. За 
короткий час було створено Українську Галицьку Армію (УТА), яка налічу
вала понад сто тисяч осіб. Проте, на думку історика, політичні та військові 
діячі, включаючи президента Є. П е т р у ш е в и ч а ,  грішили тим, що не мали 
стратегічного бачення, характеризувалися політичною некомпетентністю, 
браком дипломатичних навичок і необізнаністю зі світовою політикою.

В . Куч а б с ь к и й також звернув увагу на зовнішню ситуацію ЗУНР, яка 
з самого початку була несприятливою. Так, у листопаді-грудні 1918 року Ру
мунія окупувала Північну Буковину, Угорщина захопилаЗакарпаття. Тери
торія ЗУНР становила 50 тис. кв. км, населення -  5,3 млн. осіб, із яких етнічні 
українці становили 70 %. На цій території залягали 3 % покладів світового і 
9 % європейського нафтовидобування. Після об’єднання Ю. Пілсудським 
Польська держава складалася з 18 млн. осіб порівняно з 3,5 млн. населення



Західноукраїнської держави. Це свідчило про те, Східна Галичина не мала 
шансів у боротьбі з Польською державою. Якщо націонал-демократичний 
табір на чолі з Р. Дмовським хотів приєднати до Польщі Східну Галичину 
разом із українськими землями, розділеними між Польщею і Росією вздовж 
річки Дніпро, то Ю. Пілсудський вважав за можливе приєднати Львів і 
Дрогобицько-Бориславський нафтовий басейн, залишаючи решту Східної 
Галичини Україні в обмін на польсько-український союз проти більшовиків.

Значну увагу приділив В. Куч а б с ь ки й взаємовідносинам між ЗУНР 
і УНР. Слабкість Центральної Ради і Директорії УНР полягала, на думку 
вченого, в надмірному радикалізмі і нездатності об єднати елементи "рево
люції і контрреволюції". Слідом за В. Липинським В. Кучабський вва
жав за необхідне залучити до державотворчого процесу лояльних дворян, 
чиновників, фахівців старого режиму. Урядом, який намагався відновити 
"внутрішню рівновагу", був, на думку історика, уряд Павла С к о р о п а д 
ського. Інша справа, що саме цей уряд створив сприятливі умови для за
силля в Україні російської контрреволюції.

В. Кучабський проаналізував причини, які призвели до занепаду 
Центральної Ради і Директорії: ідеалізм, недосвідченість, хаос і анархія, 
нездатність до бойових дій військ, тривале позиціонування щодо ідеї ав
тономії України в складі Росії. У Директорії також не було чіткої стратегії, 
справжньої єдності УНР та ЗУНР.

Незважаючи на проголошене об’єднання УНР і ЗУНР 22 січ
ня 1919 року, насправді вони залишилися окремими державними утворен
нями. Річ у тому, що якщо Західна Україна знаходилася у стані війни з Поль
щею і розраховувала на підтримку УНР, то для Східної України головною 
проблемою була агресія більшовицької Росії. Вести війну на два фронти 
Україна не могла, а тому В. Кучабський вважав за необхідне завершити 
війну на одному з фронтів. Якщо б це була Західна Україна, то вона мала 
укласти мир із Польщею (навіть за умов втрати Львова і Дрогобицько-Бо- 
риславського нафтового басейну) і, об’єднавши сили зі Східною Україною, 
створити власну державу. Лише згодом можна було відновити війну з Поль
щею за втрачену територію.

Характеризуючи зовнішній фактор у процесі становлення Української 
держави, В. Кучабський визнав його несприятливим. Якщо більшовики 
прагнули повного контролю над Україною за будь-яку ціну, то Європа не зо
всім розуміла, що визвольна боротьба українського народу з більшовиками 
однозначно корисна для захисту Європи.

Третій розділ присвячувався аналізу рішень Паризької мирної конфе
ренції. Щодо української дипломатії на Паризькій мирній конференції, то 
її зусилля були, на думку В. Куч а б сь кого, заздалегідь приречені на не
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вдачу, тому що дві українські держави воювали одночасно з більшовизмом 
і Польщею та протистояли російській контрреволюції. Найголовніше було 
те, -  зазначав учений, -  що такої України, яка билася рівночасно з Польщею 
і з більшовиками та в добавок протиставилася російській контрреволюції, 
ніяк не можна було помістити в ніяку з тих політичних систем, що боролися 
за Східну Європу, якщо Україна не хотіла зректичя з тої чи іншої своєї вій
ськової мети. Адже воюючи зі всіма Україна за слабка, щоб кидати виклик 
усьому світови, спираючись виключно на власні сили і не потребувати нія
кої підтримки на ніяку зовнішню систему.

Висвітлюючи українсько-польські стосунки як в історичному часово
му відтинку, так, зокрема, і під час визвольної боротьби 1917-1921 років, 
В. Кучабський  глибоко проаналізував їхню залежність від міжнародних, 
геополітичних факторів. Позицію польської дипломатії під керівництвом 
Р. Д м о в с ь к о го  він охарактеризував як шкідливу для справи української 
державності і безперспективну з точки зору національних інтересів Поль
щі, оскільки така позиція призвела до безпосереднього конфлікту з більшо
вицькою Росією, стимулювала гайдамаччину в середовищі українців, воро
же ставлення до польського населення Галичини.

Невдачі української дипломатії вчений пояснював такими причина
ми: створення польською пропагандою серед політиків країн Антанти міфу 
про нездатність українців мати власну державу і про те, що національно-ви
звольний рух на теренах Галичини інспірований Австрією та Німеччиною, 
до того ж, ніби цей рух за характером близький до більшовизму; ігнорування 
політичними колами Антанти українського питання при вирішенні глобаль
них проблем повоєнної Європи, зокрема майбутнього Росії і Польщі; анти
українська діяльність російської дипломатії; проросійська позиція щодо ви
рішення міжнародних проблем галицької партії -  русофілів; неузгодженість 
щодо вирішення українського питання серед української дипломатії.

Виділивши три підходи дипломатичної місії України на Паризькій мир
ній конференції 1919 року щодо вирішення українського питання -  підхід 
А. М аргол ін а  і О. Шульгіна ,  що передбачав можливість об’єднання на
ціонально-державницьких сил Східної Європи у боротьбі проти більшовизму 
і вирішення майбутнього Російської Федерації шляхом прийняття національ
них конституцій, підхід В. П аней ка  і Є. Томашівського,  які допускали 
об’єднання військових сил Наддніпрянщини з армією А. Денікіна  убороть- 
бі з більшовиками й обстоювали у державотворчому процесі самостійну по
літику Галичини, та підхід М . Л ози н сь кого  і Д. Вітовського ,  які від
кидали ідею федеративного зв’язку України з Росією, необхідності боротьби 
з більшовиками і вимагали цілісності Української держави, -  вчений визначив 
найбільш перспективним перший і найбільш помилковим третій підхід.



Сподіватися на реалізацію принципу самовизначення націй, прого
лошеного президентом США Вудро Вільсоном, було, на думку В. Кучаб- 
сько го, "серйозною помилкою". Поляки користувалися надійною підтрим
кою Антанти. Антанта і США розглядали інтереси України через призму 
загальноєвропейських проблем. Тим більше, що польська і російська про
паганда представляла українське питання як німецьку інтригу, спрямовану 
на послаблення Антанти.

Пасивність західноукраїнської зовнішньої політики і стосовно Поль
щі, і стосовно Східної України виявилася в тому, що, покладаючись на про
голошене Антантою "право народів на самовизначення", західні українці 
відмовилися від прямих переговорів із Польщею. Суть такої позиції поляга
ла в очікуванні посередництва Антанти, яка, на їх,думку, мала б встановити 
кордони незалежної держави. На Паризькій мирній конференції Наддні
прянська Україна розглядалася в контексті відбудови Російської Федерації. 
Натомість Галичина, на думку більшості учасників форуму, повинна бути в 
складі Польщі, особливо з огляду на загрозу більшовизму в Європі.

В. Кучабський розкритикував керівництво Директорії за втрачений 
шанс отримати підтримку Франції під час франко-українських переговорів 
в Одесі на початку 1919 року. Він також не схвалив позиції ЗУНР, яка відхи
лила пропозиції Барталемі ,  згідно з якою до Польщі відходила одна третя 
території Галичини, включаючи Львів та нафтовий район, і тим самим втра
тила єдину можливість встановити незалежність Української держави. Таку 
пропозицію не схвалювало також керівництво Польської держави, яке не 
відмовилося від ідеї приєднання всієї Східної Галичини до Польщі. У травні 
1919 року генерал Ю. Галлєр отримав стратегічну перевагу над Україн
ською Галицькою Армією, до кінця травня польські війська завоювали на
фтові родовища, а 25 червня Верховна Рада Паризької мирної конференції 
дала дозвіл на окупацію Східної Галичини.

У четвертому розділі "Крах української державності" В. К учаб
ський намагається аналізувати причини поразки Української революції 
1918-1921 років. Він усе ще вірив, що Східна Галичина могла би підписа
ти мир із Польщею вздовж лінії Бертелемі ,  і це би їй дозволило продо
вжити боротьбу за державність. Критикуючи лідерів українських держав 
за нездатність об'єднатися, історик водночас стверджував: таке об'єднання 
було нереальним, тому що Східна Україна не могла, а Західна Україна не 
хотіла цього робити. Тільки після того, коли влітку 1919 року президент 
ЗУНР Є. Петрушевич проголосив себе диктатором, Українська Галиць
ка Армія 16 липня приєдналася до військ С. Петлюри.  Об'єднані війська 
досить швидко визволили Київ, але тут же зіштовхнулися з російською ар
мією А. Денікіна,  яка не стільки намагалася відродити монархію в Росії,
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скільки повернути країну до статусу "єдиної і неподільної”. Виявилося, що 
російська контрреволюція однаково вороже ставилася як до українського 
національного руху, так і до більшовиків.

Щодо Антанти, то, як вважав В . Кучаб ський,  то вона не зважала на 
національні прагнення українців, а свої надії покладала на А. Д ен ік іна ,  
якого намагалася підпорядкувати собі, але не погоджуватися на компроміс 
із українським національним рухом.

У пятому розділі В. Кучабський  звернув особливу увагу на форму
вання української нації, без чого не можна було сподіватися в перспективі 
на відновлення державності. Ті із західних українців, що знаходилися в емі
грації, наївно розраховували відбудувати державу в межах радянської систе
ми; східні ж українці розраховували на допомогу Польщі. Договір С . Пет-  
лю ри  з Ю. П ілсудським  навесні 1920 року В. К учабський  вважав 
"інструментом у польській політиці". Натомість С . П етлю р а розглядав це 
як останній шанс у боротьбі за незалежну Українську державу.

Історик також різко засудив дипломатичну діяльність Є. П етр у ш е-  
вича ,  яку назвав "безглуздою", незважаючи на те, що така позиція забезпе
чила існування Східної Галичини ще до 1923 року. 14 березня 1923 року Рада 
країн Антанти в Парижі остаточно підтвердила кордони Польської держави, 
визнані Ризьким мирним договором. Незважаючи на поразку Української 
національної революції, В. Кучабський  був впевнений: в майбутньому 
Україна неодмінно стане головною проблемою Східної Європи.

Таким чином, ґрунтовна праця В. Кучабського ,  що охоплювала ці
лий спектр проблем, пов'язаних із становленням української державності, 
зокрема роллю у цьому процесі українсько-польських відносин, мала на меті 
пробудити свідомість галичан, підвищити рівень політичної культури народу, 
державницького мислення західноукраїнської еліти. Автор прагнув видати 
книжку українською мовою, проте за тогочасних умов така публікація була 
неможлива. В уже цитованому листі до С. Томаш івського  В. К учаб
ський писав: "Хотів би я цю книжку видати по українськи. В краю правдопо
дібно неможливо із-за цензурних зглядів. Хиба за кордоном. Про нелегальну 
компольтижу міг би я подбати, а була б -  гадаю -  добра річ, аби наша публіка 
дістала до рук представлення її недавного минулого не зі становиська Донців- 
ської націоналістичної заїлости, а з становиска консервативного розгляду по
зитивних вартостей, виявлених Галичиною в 1918-1919 рр.".66 Про це йшлося 
також у листах до І. К р ип 'як еви ч а  від 28 січня та від 26 лютого 1929 року: 
"Червоній Калині" пропоную українське видання моєї теперішньої праці... 
для наших людей повинна б бути цікава", "Пропонував я "Червоній Калині", 
чи не хотіла б видати цієї праці по українськи. -  Ні чичирк!".67 Виявляється, 
мав рацію Д. М ар к ія н о в и ч ,  коли писав, що "відносини в культурній ділян-
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ці нашого національного життя є цього роду, що одну з найпотрібніших книг 
дістаємо завдяки німецькому видавництву. Ну що ж. Але й написання цього 
твору уможливили чужинці: свої могли це теж зробити, але чомусь уважали 
більш відповідним -  шкодити...”.68 На жаль, найвагоміша праця В. Кучаб- 
ського українською мовою донині не була перекладена.

29 червня 1934 року В. Кучабський відправив разом із примірни
ком своєї праці листа митрополиту А . Ш ептицькому  такого змісту:

"ВАША ЕКСЦЕЛЄНЦІЄ!

Знаючи про те, як Вашій Ексцелєнції залежить на зберіганню історич
ної памяти-традиції серед нашого народу, дозволю собі віднестися до Вашої 
Ексцелєнції з уклінним проханням, щоб були ласкаві прийняти і включити 
в Свою бібліотеку цей авторський примірник моєї, саме на днях надруко
ваної, праці "Die Westukraine im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus 
in den Jahren 1918-1923", якого я дозволив собі нинішною почтою на руки 
Вашої Ексцелєнції переслати.

Пересилаю цю працю Вашій Ексцелєнції як покровителеви україн
ської науки і мистецтва, якому нарід наш має до завдання теж і дбайливу 
опіку над архивами, бож нічим иншим не є ота моя праця, як тільки зясу- 
ванням того образу минувшини і тих досвідів на будуче, які в невідкритому 
і незясованому стані покояться в архивальних матеріялах, чекаючи на свого 
дослідника. Праця ота, яку Вашій Ексцелєнції осмілююся предложити, була 
мені уможливлена не з кругів народу нашого, тільки моїми чужинецькими 
особистими приятелями, яким я в своїй передмові до неї зложив за це пу- 
бличну подяку.

Але радію всім серцем, що цією працею зміг я справі нашого народу 
прислужитися, відкриваючи чужині очі на те, які великі істотні сили спо
чивають в Україні, чекаючи на своє повне оновлення, і тому як дуже треба з 
отією нині так люто покореною Україною у всіх чужинецьких замислах від
носно Сходу Європи рахуватися. Радію тим більше, що вже маю чужинецькі 
відзиви на цю працю, які ставлять її дуже високо і в цей спосіб доказують, 
що ціль, з якою я цю працю писав -  ознайомлення чужини з істотними си
лами України і ознайомлення нашого власного народу з болючими, а такими 
для будуччини незвичайно важливими досвідами минулого, -  що отже ця 
ціль праці досягнена...".69

Книжка, що побачила світ через шість років після написання, в Ні
меччині дійсно викликала зацікавлення. В низці часописів упродовж 1934- 
1935 років з'явилося понад 20 рецензій на монографію. Найвпливовіший 
суспільно-політичний місячник "Volk und Reich" (грудень 1935 р.) писав, 
що ґрунтовна праця В. Кучабського є суто історичним дослідженням,
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яке винятково об’єктивно, без тіні тенденційності і політичних повчань, ві
дображає вітчизняну історію, незважаючи на те, що автор ніде не заперечує 
свого українського походження. У цьому відгуку праця оцінювалася як одне 
з історико-політичних відкриттів, що пов’язують Україну з великою євро
пейською політикою. Український народ, який опинився під потужним по
літичним тиском багатьох держав світу, чи не єдиний із народів повоєнної 
Європи, підсумовано в часописі, був дуже близький до того, щоб власними 
силами вибороти національну державу. Тому книжка Б. Кучабського  -  
достойний пам’ятник подвигові земляків у 1918-1919 роках.

Ординатор кафедри історії Східної Європи Берлінського універси
тету О. Гойтш у журналі ’’Osteuropa" (вересень 1934 р.) зазначив: праця 
В. Кучабського  просякнута пристрасним українським патріотизмом. 
Незважаючи на те, що історичні факти давали підставу українцям вороже 
ставитися до Польщі, автор не виявив тенденційності, натомість продемон
стрував глибоке розуміння суті держави, природи міждержавних відносин, 
обґрунтував взаємозалежність політики і стратегії, об’єктивно відтворив 
перебіг воєнних подій.

У часописі "Wiener Neueste Nachrichten" (квітень 1935 р.) рецензовану 
книжку названо найвизначнішим твором тогочасної історіографії, а її авто
ра -  глибоким знавцем військової справи, соціальних відносин і міжнарод
них політичних зв’язків. Працю високо оцінено також за фаховий аналіз по
літичної та соціальної структури Східної Європи, постановку і можливості 
вирішення східноєвропейських питань. Соціально-політичні міркування 
автора в контексті характеристики російської контрреволюції, на думку ре
цензента, належали до найбільших історіософських здобутків.

Великий відгук на книжку опублікував часопис "Kölnische Zeitung" 
(серпень 1935 р.). Тут зазначалося, що дослідження Б. К учабського  -  це 
зразкове поєднання історичного досвіду з аналізом політичних перспектив, 
сміливий політ фантазії, що ґрунтується на глибоких знаннях закономірнос
тей суспільного розвитку, які будуть актуальними доти, доки не зміняться 
історичні обставини.

Для повнішого уявлення про оцінку німецькою науковою громадськіс
тю даної праці наведемо ще кілька характеристик, вміщених у часописах: до
слідження В. Кучабського  потрібно зарахувати до найкращих із тих, що 
опубліковані німецькою мовою про німецькі події ("Geistige Arbeit", 20 січ
ня 1935 р.); книжка є монументальним твором про українську державниць
ку історію ("Militär-Wochenblatt", 4 серпня 1934 р.); велика заслуга автора в 
тому, що він зробив доступною для німецької науки історію -  таку багату на 
жертви українців у боротьбі за свободу і незалежність ("Wissen und Wehr", 
жовтень 1934 р.); монографія належить до найважливіших досліджень із



історії східноєвропейських змагань після світової війни (’’Hochschule und 
Ausland”, грудень 1934 р.); автор довів, що боротьба українців за свою сво
боду в 1918-1923 роках була напрочуд героїчна, адже їм доводилося воювати 
на кількох фронтах (’’Der Askermann aus Böhmen”, лютий 1935 p.); праця 
є справжньою епопеєю про визвольну боротьбу народу, який завжди був 
змушений протистояти одночасно кільком ворогам, це твір суто науковий, 
але читається як зворушлива трагедія ’’Nation und Staat”, грудень 1934 р.); 
книга належить до тих публікацій, які повинен знати кожен, хто цікавиться 
історією Східної Європи (’’Berliner Börsenzeitund”, 1934 р.)«

Схвальні рецензії на працю В. Куч а б сь кого "Die Die Westukraine 
im Kampfe mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 1918-1923” було 
опубліковано також у часописах ’’Merine Rundschau” (9 вересня 1934 р.), 
’’Der Wegzur Freiheit” (15 листопада 1934 p.), "Deutsche Wehr” (4 жов
тня 1934 p.), "Der Kyffhouzer" (14 листопада 1934 p.), "Zeitschrift für Geo
politik” (січень 1935 p.), "Hamburger Monatshefle für auswärtige Politik" (ли
пень 1935 p.); "Militärische Mitteilungen” (січень 1935 p.).70

У Галичині книжку сприйняли стриманіше, зокрема, можливо, через 
її публікацію німецькою мовою. В листі до І. К рип 'якеви ча  від 17 січ
ня 1935 року В. Кучабський писав: ”... Виходить таке, що наче на сміх са
мому авторови доводиться робити рекляму для своєї книжки. З уваги на те 
я б дуже був Вам, Дорогий Пане Професоре, вдячний, коли б Ви мали змогу 
написати одну-дві статті-оцінки про мою книжку до "Діла”. Якщо не зробите 
цього Ви, то "одинокий наш дневник” таки промовчить оту публікацію на 
смерть... Але якщо ж Ви, Дорогий Пане Професоре, не напишете рецензії 
до Збірника НТШ, -  то теж і там нічого не появиться’’.71

З цього-такилиста довідуємося про те, що І. К рип 'якеви ч  схвально 
відгукнувся про книжку. "Ваш загальний осуд моєї книжки є дуже підхліб
ний для мене, -  писав В. Кучабський.  -  Але що з того, що ця праця добре 
вдалася? Пишучи її я мав надію, що її поява викличе серед нашої інтелігенції 
не лиш в области теорії, але й практики політики і національного життя чис
тий переворот. Тимчасом відгомін не вийшов взагалі ніякий. Я -  здається -  
щось трохи відбився від українства. Не досить докладно оцінюю величину 
всякого можливого -  в тому і інтелектуального -  упадку, який серед нашої 
інтелігенції відбувся за останніх десять літ”.72

З невідомих причин І. К рип 'якеви ч  рецензії на книжку В. Ку- 
чабського не написав. Відгуки та повідомлення про публікацію праці 
з'явилися в журналах та часописах "Дзвони”, "Мета”, "Шлях нації”, "На зу
стріч", "Новий час", "Час”. Оглядач "Дзвонів” зазначав, що "якщо б анало
гічна книга появилася серед іншого народу, то за два роки була б мала цілу 
бібліографію творів, що з них одні протиставили б поглядам Кучабського
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свої, інші знову приймали б їх і боронили б, викликала б сотні відгуків у пре
сі й інших прилюдних виступах. У нас усього чотири рецензії. У нас є так, 
що про появу книжки, яка повинна увійти до підручної бібліотеки кожної 
добре зорганізованої редакції -  не згадають навіть провідні органи бодай з 
"журналістичного обов’язку". Наш рецензент писав, що факт, як цю книжку 
прийме наша публічна опінія, буде покажчиком нашої політичної культури. 
Справді, з цього факту можна зробити відповідні висновки".73

МонографіяВ. Кучабського  "Західна Україна в боротьбі з Польщею 
і більшовизмом в 1918-1923 рр." все ж таки мала великий вплив на розвиток 
історичної науки в Україні. "Ця річ була видана по-німецьки й тому залиши
лась недостатньо відома серед українських читачів, -  зазначав І. Л исяк-  
Рудн и ць кий .  -  Але серед множества публікацій, присвячених цій добі, 
твір Кучабського, мабуть, єдиний, що піднімається до рівня історіографії 
великого стилю".74

Полемізуючи з приводу оцінки політичної діяльності О. Н азарука  
та В. Кучабського  з Ю. Д ивничем -  літературознавцем, публіцистом, 
членом літературної організації "Плуг", який після ув'язнення та заслання від 
1944 року перебував в еміграції, І. Л исяк -Р удн и ць кий  писав:"... Наскрізь 
несерйозні випади Дивнича проти таких галицьких постатей, як Осип На- 
зарук  або Василь Кучабський.  (До речі, тих самих людей, що в самій 
Галичині були, і то слушно, сіллю в оці Д о н ц о ву  та його послідовникам). Ми 
б нічого не мали проти того, якби Дивнич назвав Н азар у к а  і Кучабсько
го просто "контрреволюціонерами"; це б відповідало правді й вони самі, пев
но, були б тільки горді з цього означення. Зате незрозуміло і непристойно, 
коли Див нич закидає цим справжнім українським консервативним держав
никам... брак українського всенаціонального почуття. Ми зовсім не думає
мо ідентифікувати себе з усім, що коли-небудь робили або писали Н азарук  
і Кучабський.  Наприклад, чужий нам клерикалізм О. Н азарука . . . ;  так 
само у великому творі Кучабського  "Західна Україна в боротьбі з Польщею 
і більшовизмом" не можемо погодитися із характеристиками деяких постатей 
і подій. Але, незважаючи на все, що їм можна закинути, книга Кучабського  
залишається капітальним твором української політичної думки і досі єдиною 
великою синтетичною студією про історію визвольних змагань".75

У рецензії на монографію В. Кучабського ,  опубліковану в часописі 
"Дзвони", йдеться про те, що ця книга -  не просто історична нарація, в якій 
описуються події в Західній Україні, а глибоке історіософське дослідження. 
Характеризуючи зміст праці, усвідомлюємо основні наукові, політичні, іде
ологічні мотиви її автора щодо реконструкції історичних подій і явищ епохи 
революції 1917-1923 років, яка в західноукраїнській історіографії отрима
ла таку періодизацію на основі рішення Паризької мирної конференції про



передачу Східної Галичини Польщі. Не викликає сумніву, що праця В. Ку- 
чабського написана в ключі української державницької історіографії і під 
впливом консервативної концепції В. Л и пинського .76

На думку О. Павлюка,  працю В. Кучабського "варто прочитати з 
двох причин: По-перше, це свідчення очевидця, досить емоційні в деяких міс
цях, свідчення активного учасника багатьох подій, що тут описані. В. Куч а б - 
ський був особисто знайомий з більшістю політичних і військових лідерів 
Української революції, і він не ухилявся від надання їм своєї відвертої оцінки. 
По-друге, хоча в праці В. Кучабського й проявляється його біль через по
разку України у забезпеченні своєї незалежності, це не просто мемуари-спів- 
чуття, це синтетичний науковий аналіз її предмета. Дійсно, праця В. Кучаб
ського була першою українською монографією, присвяченою національній 
революції -  дослідженням вченого з хорошою освітою, гострим аналітичним 
розумом і вільним володінням кількома європейськими мовами".77

Польський історик Мацей Ко зло в ський вважає працю В. Кучаб
ського також актуальною з огляду на те, що сучасні дослідники продо
вжують дискутувати на тему, чому Українська національна революція 1917- 
1921 років не привела до створення незалежної держави.78

У 2009 році Центр дослідження історії України імені П етра  Яци-  
ка при Альбертському університеті (Канада) організував переклад праці 
В. Кучабського англійською мовою. Безпосередньо його здійснив стар
ший викладач з міжнародних відносин Лондонського муніципального уні
верситету Гус Фаган. Літературне редагування, внормування власних 
та географічних назв, упорядкування алфавітного покажчика, оформлення 
кольорової версії шести карт зробили відповідно М ирослав  Юркевич,  
Марко Стеч і Таня Павлуш ак-Стеч  та Венді Джонсон .

Передмову до праці написав знаний американський та канадський іс
торик України Франк Сисин,  а вступ-відомий фахівець із проблем Захід
ноукраїнської Народної Республіки Олександр Павлюк.

Монографія В. Кучабського  "Західна Україна в боротьбі з Поль
щею і більшовизмом у 1918-1923 рр." була опублікована в Берліні Ю н к е 
ром Дюнхауптом в 1934 році як офіційне видання у восьми томах воєн
но-історичного семінару Університету Фрідріха-Вільгельма в Берліні.

У неопублікованій німецькомовній статті "Die Ukraine als europäisches 
Problem" ("Україна як європейська проблема") В. Кучабський висловив 
оригінальний погляд на Національну революцію, відзначив зацікавленість 
європейських держав перспективою вирішення українського питання, зви
чайно, виходячи з власних інтересів. Ця проблема особливо загострилася піс
ля поразки українських визвольних змагань 1917-1921 років, після невдалої 
спроби наддніпрянських та західних українців відновити свою державність.
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Суть тогочасних українських інтересів полягала в тому, що 40-мільйонний 
український народ на противагу 90-мільйонному російському і 17-мільйон- 
ному польському народам поступово ставав політично активним. Поряд із 
уже існуючими центрами влади Східної Європи -  поряд із Москвою та Вар
шавою -  формувався третій центр навколо Києва.

З'ясовуючи суть української проблеми після поразки Національної ре
волюції 1917-1921 років, В. Кучабський навів історичні паралелі. Перш 
за все він зазначив: те, що в Київській державі існували духовні основи 
слов'янства, і той факт, що країна знову з'явилася на політичній арені Східної 
Європи, мало велике значення. Власне існування Київської держави вигляда
ло наочним прикладом відмінності між українським і російським народами. 
Без розуміння цього важливого факту не можна було пояснити ні долі Східної 
Європи, ні причин занепаду Києва, ні розстановки сил у тогочасній Європі.

Російські історики створили міф, згідно з яким занепад Київської дер
жави відбувся у XIII ст. в результаті нападу татаро-монголів. Тоді, мовляв, 
Москва запозичила київські традиції і відновила їх у пізнішій Росії. Таким 
чином лінія розвитку Київської держави була перервана.

На відміну від російських істориків, В. Кучабський  занепад Київ
ської держави обумовив трьома причинами. Перша полягала в тому, що степ 
реально було освоїти лише за допомогою високорозвиненої сільськогоспо
дарської техніки, якої в країні не виявилося. На той час важливішу роль у 
державі відігравало лісове господарство. Внутрішня колонізація країни від
бувалася не з багатої лісом півночі на пустинний, з дикими полями, південь, 
а із заходу (з середньої і верхньої частин Дніпра) на багатий лісом схід. Пів
денний степ і далі залишився неосвоєним. До того ж, у цей час свою силу 
втрачала держава хазарів. Усе це призвело до того, що південні степи захо
плювала сильніша північ.

Друга причина занепаду Києва полягала в децентралізації держави, у 
безкомпромісній боротьбі помісних князів за Київський престол. Така бо
ротьба підривала сили опору, зводила їх нанівець. Ослаблений південь за
мість концентрації сили став найменш захищеною територією країни. Це 
й зумовило виникнення на території держави двох нових центрів -  україн
ського на заході (Східна Галичина та Волинь) та російського -  на півночі 
(Володимиро-Суздальське князівство, верхів'я Волги та навколо майбутньої 
Москви). Щойно сформований центр концентрації російської влади завдав 
смертельного удару київській метрополії. За 70 років до того моменту, коли 
Київ спалили татаро-монголи, у 1169 році місто було вщент зруйновано 
суздальським князем А н д р ієм  Б о г о лю б сь к и м .  Третя причина занепа
ду Київської держави полягала в агресивних діях московитів щодо східно
європейської влади півдня. Київська держава була спустошена й ослаблена



ще до того, як на її кордоні з'явився Чинг ісхан .  Із цього В. Кучабський 
зробив висновок, що не український південь колонізував угро-фінську пів
ніч. Ця місія належала білоруському північному заходу і спорідненій із ним 
Новгородській землі, що й сформували наймолодший східнослов'янський 
народ -  росіян.

Щодо українського півдня, то російсько-українське протистояння, як 
ми вже відзначали, було добре відчутне вже в період Київської Русі. Київська 
держава, яка формувалася переважно на українських землях, на народних 
традиціях, піддалася агресивному тиску з боку Суздальсько-Московських 
земель, що значною мірою призвело до її занепаду.

В. Кучабський намагався з'ясувати причину втрати українцями 
власної державності -  вперше в XIV столітті, коли Галицько-Волинське кня
зівство завоювала Польща, а вдруге -  у XVII столітті, коли Козацьку держа
ву приєднала Росія.

У першому випадку, коли опір України було зламано на Дніпрі, Захід
ноукраїнська держава ще століття була плацдармом чужої за суттю поль
ської та угорської політики. Ставши кордоном Центральної Європи, сті
каючи кров'ю на сході і водночас не визнана на заході, Західна Україна не 
могла довго витримувати тиск з обох боків.

Ситуація, коли у вирі безперервної боротьби було неможливо зберегти 
Західноукраїнську державу, спостерігалася і в Козацькій державі, коли Поль
ща, Росія, Туреччина, кримські татари не дозволили зберегти її суверенітет.

До зовнішніх причин українських негараздів долучалися внутрішні. 
Польща сполонізувала, фактично знищила національну еліту. Нова провід
на верства почала формуватися з переселених козаків, однак такий процес 
відбувався надзвичайно повільно. Це означало, що в Україні не було кому 
очолити боротьбу з татарською ордою. До перемоги над степом українське 
внутрішнє життя не досягало тієї інтенсивності, яка давала можливість 
сформувати політичну владу.

І все ж, незважаючи на великі втрати, український народ став однією 
з провідних сил Східної Європи. Піднесення або занепад Литви, Польщі і 
навіть Росії В. Кучабський найтісніше пов'язував із позицією українців. 
Великий український гетьман Богдан Хмельницький очолив народне 
повстання 1648-1654 років, організував похід Росії, Швеції і Трансільванії з 
нищівною війною проти Польщі. Надзвичайно показовим був той факт, що 
саме дипломатія Б. Хмельницького подала міжнародній спільноті ідею 
поділу Польщі, ідею, яка з того часу не була забута аж до остаточного істо
ричного занепаду цієї країни.

Водночас приєднання Б. Хмельницького до "контрибуційної пови
нності" на користь Москви у 1654 році призвело до утвердження Росії як па
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нівної сили європейського масштабу, до радикальних змін у світовій історії. 
Українська ж визвольна боротьба 1917-1921 років проти московських більшо
виків і російської та польської контрреволюції, з одного боку, унеможливила 
реставрацію в Росії старих порядків, а з іншого, -  призвела до послаблення та 
спустошення України й остаточної перемоги радянського тоталітаризму.

Уході безперервної боротьбиміжпівднеміпівніччю східнослов'янської 
Європи відмінності народної психології, різноманітні життєві принципи ще 
більше поглибилися. Прірву між цими відмінностями не змогло заповнити 
навіть 150-річне панування петровської Росії, яка посилювала зазіхання на 
Україну, нав'язуючи їй московитські агресивні традиції, сформовані століт
тями у державній практиці. "Український народ, чия сила на Захід від Дні
пра була ще на етапі формування, народна традиція, що сформувала свої іс
торичні консервативні засади у вирі буржуазного минулого народу, по суті 
своїй була незрівнянно слабшою, ніж російська. Вона повинна була спершу 
утвердитись, щоб потім перейти в наступ, -  вважав В. Кучабський.  -  
Остання російська революція і перші після кількох століть спроби України 
розпочати боротьбу за державність вирівняли позиції обох народів. Росій
ський народ було зрубано під корінь більшовиками, водночас українство 
ж вони змусили до історичного усвідомлення нагальної потреби вибороти 
власну національну традицію".79

У XX столітті зі східноєвропейських теренів зникли азійські загрози. 
Найстрашніший природний ворог українців -  збурююча анархія степу -  ві
дійшов у небуття. Український народ заповнив нарешті життєвий простір 
по обидва боки Дніпра аж до Чорного моря. Східна Європа набула нового 
змістового виміру, яку б вона могла мати ще тисячоліття тому, якби Давньо- 
київська держава виконала тоді свою історичну місію.

Після Першої світової війни і поразки Національної революції україн
ський народ виявився поділеним. Західноукраїнські землі -  Східна Галичина 
та Волинь, чиїм завданням із часів Галицько-Волинської держави було збе
реження паростків українства, -  потрапили під зверхність Польщі. Наддні
прянські та причорноморські землі, які за призначенням мали бути осеред
ком безперервної політичної активності та українського народотворення, 
потрапили до радянської системи з її тотальною русифікацією.

В. К учабський  передбачав, що крах більшовизму призведе до того, 
що на території колишньої Росії нічого не залишиться для збереження дер
жавної єдності. У цьому випадку реальною була перспектива збройного 
конфлікту між північчю та півднем Східної Європи, конфлікту "жорстокість 
та запеклість якого затьмарить усе, що відбувалося між Росією та Україною 
упродовж віків".80 Адже втрата України, на думку вченого, загрожувала не 
лише домінуванню Росії в Європі, а й власне самому її існуванню.



У першій половині XX століття актуальною проблемою українського 
народу залишалася боротьба Західної України проти Польщі. Надто слабка, 
щоб розширювати свій життєвий простір за рахунок Німеччини, Польща з 
цією метою намагалася використати ще більш слабку Україну. На її східних 
теренах замість монгольської орди з'явилася жорстока російська диктатура.

Політичну активність України у Східній Європі 1917-1921 років 
XX століття Б. Куч а б сь кий порівняв із активними діями українського 
козацтва на Дніпрі у другій половині XVII століття. Вже тоді Москва пе
реконалася, що в Україні пробилися паростки власного розвитку, докорін
но відмінного як від польського, так і від московського. Тоді й почало про- 
слідковуватися російсько-польське порозуміння в українському питанні. 
"Бічний мир" 1667 року між Річчю Посполитою і Московським царством, 
за яким козацька Україна була поділена вдовж Дніпра між такими держа
вами, -  яскраве свідчення цього. Прагнення українців відновити державну 
єдність і незалежність зазнавали краху внаслідок невиправданої орієнтації 
то на Москву, то на Польщу, то на Туреччину. Подібна ситуація, на думку 
історика, склалася в 1918-1920 роках. У той час, коли українці боролися з 
московськими більшовиками та білогвардійцями, поляки завдали їм удару в 
спину, захопивши Галичину та Волинь. Підписанням Ризького мирного до
говору 1921 року вони хотіли відновити поділ України 1667 року.

В. Кучабський називав невиправданою звичку розглядати супереч
ки з сусіднім народом як судовий процес, у якому рішення повинна прийня
ти третя сторона. Це завжди перетворювало недержавний народ на об'єкт 
політичних інтриг великих держав і на жертву поділу власної території. Цієї 
простої істини закордонної політики українці не збагнули. Покоління ді
дів у XIX столітті ходило зі скаргами до Відня, покоління батьків не змогло 
в 1919-1923 роках придумати нічого кращого, як передоручити свої пробле
ми Вільсону, Ллойд-Д ж ордж у і Клемансо,  а покоління синів споді
валося, що багато досягне, добившись, аби про Східну Галичину говорили 
в женевській Лізі Націй. Лише абсолютне незнання того, чим є Ліга Націй 
і взагалі європейська політика, могло спричиняти серед українського загалу 
ілюзії, що "світ" займеться його кривдами й болями.82

В. Кучабський був проти переоцінки значення пропаганди україн
ської справи за кордоном, вважаючи такий крок нерозумним, "безнадійним 
актом провінціалізму", що принижує гідність такого численного народу, як 
українці. Пропаганда виявилася корисною хіба тим, що нагадувала світові 
основні відомості про Україну.83 Помилковим було також думати, що вели
кий резонанс викликала збройна боротьба українського народу. Інша річ -  
факт створення у 1917-1919 роках самостійної держави. У цьому випадку 
"для всякого політично освіченого й заінтересованого європейця цілком
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ясна річ, що коли б настало те внутрішнє перетворення українського на
роду, тоді український нарід став би у Східній Європі політичним чинником 
першорядного значіння”.84

Ще більш іронічно історик оцінив утопічні зовнішньополітичні ком
бінації, що ґрунтувалися на очікуванні конфлікту між Японією і Росією. 
Йшлося про те, аби зацікавити Японію в утворенні Української держави, по
чинаючи з надання відповідного статусу Зеленому Клину. Відколи існував 
український примітивізм, писав В. Куч а б сь кий,  такого ще не було. Адже 
українські японофіли не мають жодного поняття про те, що таке Японія, які 
її цілі і чи хоче вона воювати з Росією, а тим більше -  будувати від Зеленого 
Клину Україну та валити більшовизм.85 Так, належало раз і назавжди відмо
витися від ілюзії зовнішніх протекцій і закладати підвалини своєї держави 
власним розумом і власними силами, "творити свою власну національно-по
літичну думку на підставі розуміння дійсних потреб і будучих перспектив 
свого власного народу, а не на підставі сліпого наслідування тих різнорід
них, а все інтернаціональних, бо всюди модних гасел".86

В. Кучабськийзастерігаввідпомилки,якумоглабдопуститиукраїнська 
політична думка, надто покладаючись на швидке падіння більшовизму 
завдяки інтервенції капіталістичного світу. Шкідливість "інтервеніоністичної 
хвороби" полягала, на думку вченого, передусім у тому, що вона дезорієнтувала 
громадянство, відвертаючи увагу від того, що насправді було питанням 
життя і смерті для України, а саме: "Чи це громадянство залишить уже раз 
на західноукраїнських землях свою міжпартійну гризню й об'єднається 
солідарне для позитивної творчосте й самоорганізації, роблячи угоди не 
з посторонніми чинниками, бо ці чинники мають свої власні обрахунки, 
прямо протилежні українським цілям, тільки заключаючи не лиш угоди, але й 
тривкий мир самі між собою. Лиш на грунті такої національної солідарносте, 
яка розуміє, що ліпшим є свій рідний земляк "ворожих переконань", ніж чужий 
"приятель", може настуцити це відродження українського національного 
організму з його нинішнього розкладу й слабосилля, яке буде запорукою 
політичного відродження всієї України тоді, коли зміняться нинішні загальні 
світові обставини, такі для України надзвичайно несприятливі".87

В. К учабський  застерігав від однобічного тлумачення окремих по
дій, що відбувалися в підрадянській Україні, зокрема не поділяв радісного 
тону в описах збройних сутичок чи голодних бунтів, які нібито мали сприяти 
активізації визвольних змагань. Підкреслюючи, що часто ці події не мають 
жодного політичного змісту, В. К учабський  писав: "Інколи справді не
ймовірною видається та невибагливість нашого громадянства, з якою люде 
залюбки ідентифікують себе, свою націю і чисту, як кришталь, справу свого 
національного визволення зі сліпою гайдамаччиною й погромництвом".88



Отаманство свідчило про нерозвинутий рівень свідомості; що й під
штовхнуло найенергійніший елемент в обійми більшовизму. Як підкреслю
вав В. Кучабський; шлях до державності -  це не погроми і не загони ота
манів самусенків чи "батьків" божків і махніВ; тому що анархія заводить у 
сліпий кут; з якого немає виходу.

Політичний досвід Української держави 1917-1920 років залишився; 
на думку В. Кучабського;  недооціненим; хоча його б і вистачало; щоб ви
ховати нове покоління по-державницьки мислячих; творчих людей.

Східна Україна мала великі можливості у боротьбі з Росією; проте 
далекоглядність української політики полягала в тому, щоб напружити всі 
сили і перш за все вивести з ладу Польщу. Щодо можливостей України; то 
"революція 1917 р. поклала край російському централізму; і на теренах то
дішньої надзвичайно неоднорідної в етнічному плані Росії гостро постало 
національне питання; -  зазначав В. Кучабський.  -  Увага всіх менших на
родів Східної Європи і Кавказу мимоволі була звернена до Києва; усвідом
люючи; що їх власна доля залежить від результатів вирішення українських 
суперечностей; проявляючи готовність визнати українське лідерство в про
тиборстві з Москвою".89 На жаль, Україна виявилася слабкою і не готовою 
до такої місії. Інші народи були ще слабкішими в той час; коли Росія зали
шалася ще занадто сильною. Україна упустила першу можливість віднови
ти власну державність; а Москва по-своєму вирішила національне питання; 
створивши систему радянських республік.

Всупереч сподіванням більшовиків; опір народів Росії проти москов
ського диктату не тільки не вщухав; а й значно посилювався. Яскраве свід
чення того -  проведення засідання Центрального виконавчого комітету в 
Москві у квітні 1926 року коли заперечення російських комуністів проти 
методів проведення національної політики в Україні наштовхнулися на од
ностайний опір представників неросійських республік, включаючи туркме
нів та узбеків.

В. Кучабський ставив собі питання: чи український народ за сво
єю суттю був настільки слабким, що для збереження своєї суверенності 
потребував якогось особливого націоналізму, чи для того, щоб національ
но-політичний розвиток був внутрішньо достатньо сильним, потрібні були 
великі ідеї, чи, можливо, тогочасний національно-визвольний рух українців 
був лише відлунням великого, загальноєвропейського, тісно пов'язаного з 
демократією, національного руху минулого століття?

Відповідь на поставлені запитання історик бачив у "непроглядній пітьмі 
майбутнього". Адже Москва діяла дуже хитро, переносячи столицю Радянської 
України далеко від центру українських традицій, від українського духовного 
життя, з Києва на північно-східний кордон України з Росією, в промислове міс
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то Харків. Вона вперто намагалася ізолювати Україну від Чорного моря. Крим, 
незважаючи на транспортні й геополітичні зв'язки, було підпорядковано не 
радянсько-українському Харкову, а безпосередньо Москві. Саме Москва взяла 
під захист від поступової українізації національні меншини вкупі з єврейськи
ми селянськими колоніями. В українських степах повинна була відродитися 
кочова орда, роз'єднана, без жодних національно-політичних інтересів, безли
ка маса, яка не надавалася б до самоуправління і не потребувала б його, а лише 
сліпо виконувала роль гарматного м'яса у московських політичних намірах.

Тим часом в українському народі поступово назрівало незадоволення. 
Відчай після поразки Національної революції 1918-1921 років, недалеко
глядність, варварське засліплення примарним блиском західноєвропейської 
цивілізації спостерігалися на тлі міжнародних інтриг. На думку В . Кучаб- 
ського,  іноземні інтриги ніде не мали такого сприятливого ґрунту, як в 
Україні, “творячи цій державі долю величезної, з постійними народними 
заворушеннями, нездатної до самоврядування Македонії“.90 Одні безглуз
до прагнули втиснути Україну в межі системи національних поствоєнних 
держав і вбачали в Українській державі, приєднаній до Польщі і Румунії, 
форпост західноєвропейської культурної спільноти проти варварства, що 
загрожувало зі Сходу. Інші, навпаки, втікали від поляків у російську армію, 
задовольнивши свою “національну гордість“ роллю гарматного м'яса. Сло
вом, це покоління в період Першої світової війни і демократичної революції 
упустило свій шанс, вичерпало себе в безглуздих інтригах. Однак не все було 
так безнадійно. Підростала українська молодь, яка намагалася узагальнити 
величезний досвід, що випав на її долю, відкидаючи як демократично-націо
налістичну істерію Західної Європи, так і фальшивий інтернаціоналізм Мо
скви. Саме цій молоді і належало майбутнє.

Вчений із жалем констатував, що нерідко чесна, порядна людина від
сторонюється від усякої можливості впливати на національну політику, “бо 
яка ж прилична людина є в силі конкурувати з демагогами, інтригантами й 
клеветниками? Зверху ^революційність“, під сподом хрунівство -  ось і ціле 
те “національне життя“, яке з кожним днем усе виразніше викристалізовуєть
ся“.91 Порятунок від цього він бачив лише у вихованні молодого покоління, 
яке “підростає здичавіле й півінтелігентне, а тому йому потрібно давати шир
шу освіту і краще виховання, навчити його відрази до “масової“ метушливос
ті, істерії, спонукати до напруженої і систематичної праці над собою“.92

Своє вагоме слово молодь сказала в 1918-1919 роках. Але оскільки дер
жаву не було створено, то для перемоги в майбутньому Б. Кучабський ре
комендував формувати свідомість молодих людей на засадах “всеукраїнсько
го націоналізму“,93 “відроджуючи дух вірности подвигам їхніх лицарських, 
войовничих, найвищою культурою колись перепоєних, меценатською гой



ністю своєю розквіт мистецтва й літератури уможливлюючи предків, щоб 
отаким духовим оновленням ота верства відвернула від себе той процес по
вільного конання...”94

Загалом реалізацію державницької ідеї В. Кучабський ставив у 
пряму залежність від рівня політичної культури мас і, зокрема, загальної 
культурної еволюції українців. У статті ”Без керми і вітрил...”, звертаючись 
до молоді, він застерігав від галицького примітивізму різко розкритикував 
Д. Донцова ,  який "цілими пригорщами” кидав в ферментуючий котел мо
лоді анархістські гасла і називав це націоналістичною думкою.95

У часи національно-визвольної боротьби серед галичан переважала 
інша тенденція. За твердженням В . Куч а б сько го, вони не скочувалися до 
внутрішньої анархії -  не організовували селянських виступів, не громили 
євреїв чи поляків, а західноукраїнський уряд, хоч і слабкий, мав абсолютний 
авторитет. Натомість ситуацію, що склалася через десять років, В. К у чаб 
ський характеризував як критичну, оскільки "розгнузданий націоналізм” 
штовхав до вибуху селянської революції, а на арену політичної боротьби 
готовою була виринути "ціла копиця" претендентів на місце при владі, що 
розколювало суспільство і могло призвести до громадянської війни.

Таким чином, В. Куч а б с ь к и й , виступаючи як досвідчений аналітик, 
ретельно проаналізував внутрішні і зовнішні чинники, що впливали на міс
це і роль українства в європейській історії. Він вважав, що зацікавленість 
європейських країн перспективою вирішення української проблеми була 
закономірною, і той факт, що Україна знову з’явилася на політичній арені 
Східної Європи, мав велике значення. В. Кучабський не сумнівався у 
тому, що український народ стане однією з провідних сил Східної Європи.

Неабиякий інтерес становить російськомовна стаття В. К у ч а б с ь к о 
го "Политическая украинская эмиграция”, яка випадково знайдена в Цен
тральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГОУ). 
На жаль, дата написання статті невідома. Невідомо також для якого видання 
вона написана. За походженням українську політичну еміграцію В . Куч а б - 
ський поділяв на три категорії. Основну її частину складали східні україн
ці, які після поразки української революції на початку 1920 року емігрували 
за кордон, головним чином у Польщу та Румунію.

Українці Західної України після програної війни з поляками за воло
діння Східною Галичиною в другій половині 1919 року опинилися переваж
но в Чехословаччині і німецькій Австрії.

Третя частина еміграції складалася з українців Степової України і 
Донської та Кубанської областей, що служили в денікінській і врангелівській 
арміях. Разом із рештками цих розбитих армій протягом 1920 року вони 
емігрували в європейську Туреччину, Болгарію та Югославію.
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Загальна чисельність емігрантів із України, разом з сім'ями, складала в 
1921-1922 роках близько 100 000 осіб, з яких 35 000 припадало на емігран
тів Західної України. Згодом частина емігрантів повернулася у Польщу і в 
Радянську Росію.

Вся ця емігрантська маса перебувала у різному суспільному, матері
альному і правовому становищі. У той час, коли колишні російські піддані 
користувалися певним захистом Ліги Націй, західні українці, які відійшли 
до Польщі, з точки зору Ліги Націй не вважалися такими, що втратили під
данство. Нерідко, наперекір бажанню, їх розглядали як польських підданих 
або таких, у яких "підданство невідоме". Проте В . Куч а б с ь к и й даний фак
тор не вважав визначальним щодо причин поділу української еміграції.

Важливіше значення в цьому сенсі мала національно-культурна дифе
ренціація. Якщо західноукраїнські емігранти в культурно-національній ро
боті виступали однодумцями, то більшість українців колишньої денікінської 
та врангелівської армій лише перебували на шляху приєднання до україн
ського національного руху. Вони ще мали пройти шлях від ідеї всеросій
ської політичної єдності (великоросів, українців і білорусів) до ідеї повної 
політичної і національної незалежності України.

Проте найглибшою причиною диференціації української еміграції 
була різниця у політичній орієнтації. Це зумовлювалося різним походжен
ням, відмінностями в оцінках тогочасного становища Східної Європи і, на
решті, в світогляді.

Політичний бік відмінностей емігрантського середовища В. Кучаб- 
ський вважав найважливішим фактором, а тому присвятив його аналізу 
найбільше місця.

В 1919 році під час боротьби з більшовиками Українська Народна Рес
публіка потребувала підтримки країн Антанти. Тоді цього не сталося, адже 
Західна Україна перебувала у стані війни з Польщею, яку підтримувала краї
на Антанти Франція. Після поразки наприкінці 1919 року західних українців 
у цій війні спостерігалося зближення України з Польщею, що позначалося 
антибільшовицьким, антиросійським характером. Проте таке зближення не 
отримало належного розвитку, адже вже на межі 1919-1920 років Українська 
Народна Республіка розпалася, а її уряд на чолі з С им о но м  П етлю рою  і 
небагатьма залишками розбитої армії змушений був шукати порятунку на 
території Волині, яку окупувала Польща. С. П етлю ра  не відмовився від 
думки продовжувати боротьбу з більшовизмом, спираючись на підтримку 
Ю. П ілсудського .  Можливість інтервенції в Радянський Союз виникла 
на початку 1920 року.

Більшість української еміграції, за винятком лівого радикального кри
ла, приєдналася до нової полонофільської орієнтації і опинилася завдяки



цьому в рішучій опозиції до західних українців, які своє полонофобство 
зберегли й в еміграції. Розбіжність між східними і західними українцями до
сягла свого апогею, коли східноукраїнський емігрантський уряд дав згоду 
приєднати до Польщі Східну Галичину й українські області, що належали 
тепер Польщі. Після програного у 1920 році походу поляків на Київ, а отже, 
і примусової відмови від східноукраїнських претензій незгоди між східни
ми і західними українцями поступово втратили свою гостроту і більшість 
представників східної і західної української еміграції об'єдналися на ниві 
гурткової культурно-освітньої роботи. ’’Політичні протиріччя між західни
ми і східними українцями еміграції втратили свою гостроту не тільки тому, 
що після укладення Ризького миру в 1920 р. польська інтервенція в Східну 
Україну втратила свою актуальність, -  писав В. Кучабський.  -  Ці проти
річчя стерлися ще й тому, що популярність політики інтервенції сильно впа
ла не тільки в широких колах східноукраїнської еміграції, а й почала замітно 
спадати і в самих керівних колах. Ризький мир глибоко розчарував східних 
українців, які покладали свої надії на Польщу. Вони прийшли до переконан
ня, що навіть ’’пілсудська” Польща в діяльності не мала наміру створити са
мостійну східноукраїнську державу, яка б протистояла Росії, так як в даному 
випадку вона не намагалася би до полонізації Східної Галичини і Волині, а 
навпаки, в автономності цих областей шукала б опору для подальшої бо
ротьби проти Радянського Союзу. Польща ж в даному випадку користувала
ся східноукраїнськими симпатіями для політики розширення своїх власних 
кордонів на сході за рахунок України і таким чином явно виявила свою нео
бгрунтованість і безцільність української орієнтації на неї. Навіть Симон 
Петлю р а з глибоким розчаруванням покинув у 1922 р. Польщу і перебрав
ся до Парижу, де і був вбитий в 1926 р.”96

Отже, прибічників політики інтервенції стало значно менше. Тільки не
значна частина еміграції бачила ще можливість виникнення самостійної схід
ноукраїнської держави лише в тісному союзі східних українців із Польщею і 
Румунією, за рахунок відмови на їхню користь від Східної Галичини, Волині 
та Бессарабії. Головне ядро цього політичного погляду отаборилося у Варшаві 
і Бухаресті, а його головними представниками стали Андрій Левицький,  
Роман Смаль-Стоцький,  генерал Володимир Сальський у Польщі, 
Костянтин  Мацієвич і генерал Дельвіг у Румунії. Більша частина емігра
ції чекала хрестового походу всього капіталістичного світу проти Радянсько
го Союзу. Цей напрям української еміграції на противагу полонофільському 
мав назву "Дружнього союзу з Антантою". Він базувався в Парижі, його пред
ставниками були Олександр Шульгин і В'ячеслав Прокопович.  Коли 
в листопаді 1928 року у Львові учасники польських антиукраїнських демон
страцій розгромили декілька українських закладів і друкарень, численні орга
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нізації зі східноукраїнського табору приєдналися до протестів, висловлених 
західними українцями. Всю групу прибічників інтервенції очолював емігра
ційний уряд, члени якого знаходилися у Парижі, Варшаві і Бухаресті. Спадко
ємцем С. Петлю ри виступав Андрій  Левицький,  а прем’єр-міністром-  
В’ячеслав П рокопович .  Емігрантський уряд підтримував постійний 
зв’язок із розпорошеною в усій Європі, головним чином у Польщі, Франції, 
Чехословаччині та Румунії, мережею емігрантських союзів. Зазначимо, що ці 
союзи згідні були визнавати його своїм керівним органом. Уряд надавав під
тримку східноукраїнським емігрантам у питаннях вироблення паспортів та віз 
у всі країни Європи, намагався забезпечити емігрантів роботою тощо. Відомо, 
що в деяких країнах, які не мали дипломатичних відносин із Радянським Со
юзом, збереглися ще консульства Української Народної Республіки, з правом 
видачі паспортів, зокрема у Швейцарії, Угорщині, Аргентині.

Українському емігрантськомууряду допомагали емігрантські об’єднання 
в Парижі, Варшаві, Бухаресті. До їх складу входили як громадські організації, 
які охоплювали всіх емігрантів, так і професійні -  техніків, інженерів, військо
вих тощо. В цьому напрямі емігрантський уряд досяг найкращих результатів у 
Польщі. Там було дозволено побудувати для східноукраїнських інвалідів війни 
спеціальні бараки. В Калішу, наприклад, виникла ціла емігрантська колонія з 
власною церквою, кустарним виробництвом і друкарнею. Активну допомогу 
емігрантським організаціям надавав сенатор Олександр  Шульгин,  який 
працював при Лізі Націй. Його завданням було добитися визнання підданих 
колишньої Української Народної Республіки. В. Куч а б сь кий не розумів, 
як могло так статися, що Ліга Націй визнавала національність навіть "асси
рійців", народність месопотамського походження, яка налічувала менше ніж 
20 000 осіб, а українську народність -  другу за чисельністю в Радянському Со
юзі і Польщі, -  визнавати не хотіла. Східноукраїнська еміграція надзвичайно 
обурювалася тією обставиною, що її представників примушували брати "на
ціональні паспорти", де-національність зазначалася як "російська".

Актуальною була робота емігрантського уряду в сфері засобів масової 
інформації. Серед численних періодичних видань українською мовою осо
бливий інтерес становили журнал "Тризуб" за редакцією К о зен к а ,  який 
видавався в Парижі, двотижневик і військово-науковий збірник "Табір", що 
друкувався в Калішу за редакцією генерала Кушка.  У Парижі робота схід
ноукраїнської еміграції велася спільно з кавказькою еміграцією, особливо 
з грузинами. Вони готували українською мовою журнал "Прометей". Про
пагандистська робота еміграційного уряду здійснювалася також через ви
давництва в Парижі й Бухаресті, в Генуї і Римі, Константинополі, в містах 
Болгарії, Канади, Сполучених Штатів Америки. Окремі брошури друкува
лися французькою мовою.



В. Куч а б с ь к и й зазначав, що якщо східноукраїнський уряд, незважаю
чи на всякі негаразди, все ж зберіг своє існування, то доля західноукраїнської 
еміграції була зовсім іншою. Західноукраїнські полки, інтерновані в Чехосло- 
ваччину разом із західноукраїнськими емігрантами, склали ядро західно-укра
їнської еміграції. Надзвичайно зацікавлена у збереженні транзитного зв'язку 
зі Східною Європою і в тому, щоб Галичина не відійшла до Польщі, адже це би 
безпосередньо загрожувало її кордонам, Чехословаччина прийняла західно
українських емігрантів надзвичайно тепло. У Чехословаччині нараховувалося 
одних лише інтернованих солдат на чолі з генералами В. Кур мановичем і 
А. Крав сом близько 15 000 осіб. Вони сконцентрувалися, головним чином, 
у таборах біля німецького Га б еля і Рейхенберга .  Цивільна частина емі
грації розпорошилася по всій Чехословаччині та німецькій Австрії, внаслідок 
чого Прага і Відень стали найбільшими емігрантськими центрами.

Західні українці визнали своїм національним урядом, що перебрався в 
1920 році у Відень, уряд ЗУНР, очолюваний Євгеном П етруш евичем .  
На думку В. Кучабського ,  цей "уряд” не користувався жодною підтрим
кою іноземних держав. Його існування уможливилося лише завдяки благо
дійним даткам декількох американців українського походження. Проте За
хідноукраїнський уряд не втрачав надії на те, що Антанта примусить Польщу 
створити під своїм протекторатом Східногалицьку самостійну державу. 
В Парижі, Лондоні та Римі цієї мети добивалися українські дипломати В а
силь Панейко  і Степан Томашівський.  Коли ж у березні 1923 року 
Антанта передала Східну Галичину до складу Польщі, український емігрант
ський уряд втратив свій, досі незаперечний, авторитет, а західноукраїнська 
еміграція у політичних уподобаннях розділилася на два табори: одні вважа
ли, що слід продовжувати боротьбу з Польщею власними силами, інші ж 
бачили перспективу звільнення Східної Галичини від Польщі тільки з до
помогою радянської України. З цього часу почалося переселення західно
українських емігрантів у Польщу і в Радянську Україну. Є. П етр у ш евич  
переселився в Берлін, де обрав надзвичайно скромний, затворницький спо
сіб життя. Невеликий гурток емігрантів, що залишався вірний йому, вида
вав у Берліні газету "Український Прапор”, яка підтримувала орієнтацію на 
радянську Україну. Ця орієнтація ґрунтувалася на наївній думці про те, що 
більшовизм зміниться, що участь українців у роботі радянського апарату 
і так звана "українізація” пом'якшать жорсткість пролетарської диктатури, 
посилять значення заможного селянства (куркулів), послаблять залежність 
між радянською Україною та Москвою. Іншими словами, йшлося про посту
пове перетворення радянської України в незалежну демократичну державу.

Здійснювана в усіх емігрантських центрах пропаганда призвела до 
того, що частина емігрантів, переважно спеціалістів та наукових працівни
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ків, професорів вищих навчальних закладів, ринулися в радянську Україну. 
Втім, довелося недовго чекати на те, щоб ’’комуністична лінія” дала про себе 
знати. А коли в 1929 році розпочалися арешти серед української інтеліген
ції, приплив емігрантів у радянську Україну припинився.

В. Куча б сь кий звернув увагу на конфлікт, що виник між націо
налістичними й автономно налаштованими українськими комуністами, 
з О. Ш ум сь ким на чолі, з одного боку, і більшістю комуністичної пар
тії України, -  з другого. Конфлікт цей закінчився поразкою ’’шумськистів”. 
Газета ’’Українські Вісті”, яка видавалася в Парижі і стояла на платформі 
"шумськистів”, припинила існування. Паризький щомісячник "Вестник”, що 
замінив "Українські Вісті”, був уже суто комуністичним. Робітничий союз 
українських робітників у Німеччині ’’Воля” і його друкований орган ’’Укра
їнська Газета” в Берліні також перейшли на більшовицькі позиції.

Проміжне становище між прихильниками угоди з більшовиками і тими, 
хто орієнтувався на інтеграцію займали соціалісти-революціонери на чолі 
з М . Ш аповалом .  Цей напрямок підтримував журнал "Вільна Україна”, 
який відновив у Празі в 1924 році роботу Українського соціологічного ін
ституту, опублікував ’’Матеріали історії української революції 1917-1920 ро
ків" та інші дослідження. Соціалісти-революціонери вірили в "революційну 
енергію мас", яка невдовзі змете більшовизм і створить умови для радикаль
ної демократії. Ця тенденція мала значний вплив серед українців Америки, у 
Східній Галичині та на Волині. В 1918 році вдалися до спроб підтримати со
ціалістичну революцію в Україні встановленням спадкоємної монархії, згід
но з традицією гетьманської держави XVTI-XVIII століть. Гетьманом був об
раний Павло С коропад ськи й ,  нащадок старовинного аристократичного 
козацького роду XVII століття. Однак радикально-демократичний і соціаліс
тичний переворот 1918 року поклав кінець Гетьманату, встановивши на його 
місце Українську Народну Республіку. Ідеологом Гетьманату був український 
історик В’ячеслав  Л и п ин ськ и й ,  який на той час проживав в Австрії. За
сади його ідеології полягали в наступному: спадкова монархія, очолювана 
родом Скоропадських; повернення русифікованих і полонізованих соці
альних верств України на бік самостійної української держави. Центральна 
організація "гетьманців” знаходилася в Берліні. Її друкованим органом став 
періодичний збірник "Хліборобська Україна", що видавався у Відні. Прибіч
ники цієї політичної течії були серед українців США, Канади та в Галичині.

В. К учабський  охарактеризував ще одну консервативну за своєю 
ідеологією течію -  течію козацької автономії. Відомо, що більшість учас
ників денікінської і врангелівської армій складали вихідці з України. Вони 
не стали, як здавалося, русифікованим елементом. Козацька еміграція, яка 
складала на той час більшу частину денікінських і врангелівських армій, була



джерелом російсько-українського національного конфлікту. Особлива роль 
у цьому належала російським козакам Д о н у і Т е р е к у й  українським кубан
ським козакам. За словами вченого, "Конфлікт між всеросійською центра- 
лізаційною тенденцією генерала Ден ік іна  і його добровольчою армією, 
і територіально автономною і федеративною тенденцією козаків привів у 
1919-1920 роках в кінцевому рахунку до краху денікінських планів".97 Го
ловними застрільниками автономної тенденції були тоді кубанські козаки, 
зокрема "Союз кубанців" у Празі. Взагалі ж до складу прибічників автоном
но-федеративної тенденції входила значна частина російських донських і 
терекських козаків на чолі з генералом І. Б и к ад о р о ви м ,  кавказькі гір
ські народності і народності прикаспійських областей. Козацька еміграція 
дотримувалася суворих організаційних принципів і була сконцентрована 
переважно в Югославії. У Празі вона видавала двотижневик "Вольное Ка
зачество" за редакцією А. Б ілого  і М. Федорова  російською і частково 
українською мовами. Двотижневик мав своїх офіційних представників у всіх 
районах козацької еміграції, зокрема в Чехословаччині, Румунії, Болгарії, 
Югославії, Франції та Бельгії. "Вольное Казачество" рішуче виступало про
ти всеросійського імперіалізму, відмовлялося від союзу з Росією і вимагало 
союзу федерації козацького воїнства, кавказьких гірських народностей і на
родностей прикаспійських областей із самостійною Україною. Аналогічно 
"гетьманству”, яке виходило з територіальних, а не національних міркувань 
і прагнуло до завоювання русифікованих і полонізованих соціальних верхів, 
козацька автономна тенденція ґрунтувалася на територіальних особливос
тях держави. Козацька автономія визнавала поділ на верстви на противагу 
радикальному демократизму східноукраїнських прибічників інтервенції. 
Однак козацький автономний рух не виключав можливість інтервенції, з 
тією лише різницею, що передбачав вести боротьбу за Кавказ, а тому під
тримував курс на угоду з Англією.

Особливе місце серед перерахованих напрямів еміграції займала група 
українських націоналістів. В. Куч а б сь кий вважав її дуже важливою ор
ганізацією, адже вона користувалася великою популярністю серед західних 
українців у Польщі. Ідеологом даного напряму був східноукраїнський пу
бліцист Дмитро  Донцов,  який на той час проживав уЛьвові. Така група 
об'єднувала як західних, так і східних емігрантів. Вона вела посилену пропа
ганду серед молоді і протистояла як Польщі, так і Радянському Союзу. На
ціоналісти по можливості уникали займати певну позицію щодо актуальних 
питань української політики, принципово виступали проти політики інтер
венції, проте не пояснювали, як повинен вести себе український народ, якщо 
вона все ж таки проявиться. Конгрес українських націоналістів, який відбув
ся в 1928 році, висловився за диктатуру, санкціонував аграрну революцію в
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Україні, вимагав відокремлення церкви від держави, суворої централізації 
шкіл під державним контролем. Конгрес, на думку В. Кучабського,  нама
гався всіляко уникати визначення актуальних проблем української національ
ної політики, які би спричинили настання національної революції. Не давав 
конгрес відповіді і на інші важливі питання, зокрема щодо можливості отри
мання української територіальної автономії в Польській державі, а також, чи 
потрібно українцям брати участь у роботі державного апарату. Вчений вважав 
неправильним ставити українських націоналістів довоєнного часу на одну до
шку з національною демократією. Бо якщо метою національних демократів 
у внутрішній політиці було створення польського капіталу, а метою зовніш
ньою -  тісний зв’язок із Росією з метою знищення центральних держав, то 
метою українських націоналістів -  загострення національної самосвідомості. 
Цю позицію В. Куча б сь кий класифікував як ’’балканізування” України, з 
метою збереження своєї популярності шляхом постійного збурення мас.

Націоналістичну групу очолював провід націоналістів, до складу яко
го входили Євген  К о н о в а л ец ь  у Берліні, Володимир М ар т и н е ц ь  у 
Празі, В іктор А н д р іє в с ь к и й  у Брюсселі. Центральні органи Союзу на
ціоналістів розташовувалися у Львові, Празі, Берліні, Парижі і Брюсселі. 
Організаційна мережа організації охоплювала всю Польщу, інші країни і 
досягала навіть Сполучених Штатів Америки і Канади. Офіційним друкова
ним органом був щомісячник ’’Розбудова Нації”, що видавався у Празі.

В. Кучабський вказував на зв’язок, який існував між українською 
еміграцією і приєднаними до Польщі західноукраїнськими емігрантами Га
личини і Волині. У тому, що така еміграція не відірвалася остаточно від землі 
своєї батьківщини, як це спостерігалося в російській еміграції, і полягає її 
головна особливість. Тому східні українці бачили теплий прийом і підтримку 
з боку західних українців, багато з них знаходили собі пристановище в захід
ноукраїнських товариствах та інших національних і культурних організаціях. 
У Західній Україні утворилася доволі значна східноукраїнська аристократич
на колонія, яка мала великі заслуги в західноукраїнській театральній та інших 
видах творчої праці. Там поступово, на думку В. Кучабського,  відбува
лося переродження еміграції як такої. Розпорошуються великі емігрантські 
нашарування навіть в Югославії, де вони виглядали найбільш згуртованими. 
Частина кубанських козаків влаштовувала свої поселення в Югославії, інша 
частина була зарахована в югославську жандармерію, а ще інша -  пересели
лася в Перу та Францію. Повсюди українські емігранти несли з собою стрем- 
ління до самоорганізації. їхні союзи, вирвані з рідної землі, не проявляли 
особливої активності, проте зберігали постійний зв’язок зі своїм народом, за 
допомогою розмаїтих друкованих та інших громадських органів. На той час 
навряд чи була країна без офіційного чи хоча би приватного союзу українців.



Такі союзи існували в Марокко, Алжирі, в Єгипті, в Австралії, на Кубі, в Пів
нічній та Південній Америці. Все це, на думку В. Кучабського,  призводи
ло до того, що еміграція поступово втрачала міць як політичний фактор і не 
могла використовувати її з метою інтервенції.

Тільки зв’язок із Західною Україною надавав більшої цінності культур
ній діяльності української еміграції, яка, безпосередньо спілкуючись зі сво
їм народом, не втрачала національних рис. Перше місце в культурно-освіт
ній роботі українських емігрантів В. Кучабський відвів Чехословаччині, 
завдяки щедрій підтримці цієї держави.

В 1921 році українські професори з Києва, Львова та Чернівців засну
вали у Відні приватний університет. Останній, за згодою чеського уряду, був 
переведений цього ж року у Прагу. Університет мав, два факультети -  юри
дичний і філософський. Навчальний процес обслуговувало 33 професори 
і доценти та 4 лектори. Невдовзі, в 1922 році, у Подебрадах було створено 
Українську сільськогосподарську академію, в якій працювало 22 професори, 
24 доценти, 20 лекторів і 8 асистентів. Більшість лабораторій, кабінетів, до
слідних станцій устатковувалося на кошти і за безпосередньої участі самих 
студентів. Невдовзі академія проявила себе як спеціальний навчальний за
клад вищого порядку, що викликало наплив українського студентства з Во
лині. Згодом у Празі було засновано Український педагогічний інститут з 
20 професорами і 19 доцентами та лекторами. Наприкінці 1923 року вини
кла Вища українська художня школа в Празі з відділеннями: скульптурним, 
архітектурним, графічним, живопису і прикладного мистецтва. У названих 
вищих закладах навчалися тисячі українських студентів із еміграції, а також з 
Волині та Східної Галичини. У Празі активно функціонували багато наукових 
товариств: "Український академічний комітет", "Соціологічний інститут", 
"Українське юридичне товариство", "Українське історико-філологічне това
риство", "Союз українських лікарів", "Український союз біологів" та інші.

Одночасно в західноукраїнських таборах Габеля і Рейхенберга (Ні
меччина) відкрилися численні школи і педагогічні курси, завдяки чому сотні 
офіцерів і солдатів із середньою освітою були відряджені у вищі навчальні 
заклади Праги. Впродовж тривалого часу українські студенти (в деякі роки 
їх кількість досягала 2000) користувалися стипендіями чехословацького 
уряду. Найбільше студентів навчалися у вищих українських закладах Чехос- 
ловаччини у 1923-1926 роках. Після того, коли Східна Галичина відійшла 
до Польщі і розформувалися західноукраїнські табори, а західноукраїнські 
емігранти почали переселятися в інші країни, кількість студентів вищих на
вчальних закладів зменшилася.

В Польщі про підтримку культурно-освітньої роботи українських емі
грантів, яку Чехословаччині, не могло бути й мови. Проте в межах польських
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вищих навчальних закладів спостерігалася тісна взаємодія між східно- і за
хідноукраїнською молоддю. Польща намагалася полонізувати західноукра
їнські області^ а тому перешкоджала вступу західноукраїнської молоді у 
вищі навчальні заклади Львова; натомість відкривала доступ у такі заклади 
Кернополя. Відриваючи західноукраїнську молодь від рідної землі; Польща 
намагалася завоювати симпатії під впливом польських обставин і польсько
го суспільства. Для того; щоб відмовитися від заснування в Західній Україні 
вищих навчальних закладів; і, разом з тим; зберегти видимість національно- 
культурної терпимості; поляки заснували в кернопольських вищих навчаль
них закладах українознавчі кафедри. Так; у Краківському університеті по
ляки створили кафедру т.зв. "слов'янського вивчення"; відому ще під назвою 
"вивчення Русинії"; з чотирма відділеннями; у Варшавському університеті 
відкрили кафедру з вивчення української історії. Там же було організовано 
Грецько-ортодоксальний теологічний факультет; на якому співробітничали 
і російські професори. Українська дослідницька і прикладна наука концен
трувалася в Польщі; я к ів  попередні роки навколо Наукового товариства ім. 
Шевченка у Львові. Її повністю фінансували західні українці; а тому вона не 
належала до розряду культурної роботи емігрантів. Важливою була та об
ставина; що в Кернополі; де молодь із Західної України не піддавалася гонін
ням; відмінність між східно- і західноукраїнською студентською молоддю 
стиралася. Це явище досягло значних розмірів; адже чисельність тих; що на
вчалися за межами Східної Галичини; зокрема в Кракові; Варшаві; Познані; 
Вільнюсі; становила близько 1 000 осіб; більшість із яких -  вихідці з Західної 
України. В Кернополі функціонувало 21 змішаних західно- і східноукраїн
ських студентських союзів; які об'єднували все українське студентство.

Наймолодшим українським закладом; створеним емігрантами; був 
Український науковий інститут у Берліні. Його заснували в 1926 році під ке
рівництвом Д м и т р а  Д о р о ш е н к а .  Інститут вивчав суспільно-політичні; 
соціально-економічні проблеми та історію української культури. Позитив
не досягнення інституції -  тісний зв'язок із німецькою наукою. Інститут мав 
З кафедри; надавав стипендії 25 українським студентам. До почесних членів 
Інституту належали понад 20 іноземних вчених. Як і всі інші українські на
укові заклади в еміграції; Інститут контактував із українськими науковими 
товариствами як Західної України; так і України Радянської.

У листі до митрополита А . Ш епти ц ького  (27 квітня 1935 р.) В. Ку- 
чабський високо оцінював діяльність пароха в Німеччині о. П е тр а  В ер 
гуна .  І у цьому зв'язку характеризував ситуацію в середовищі української 
еміграції: "Наша еміграція знаходиться в стані остаточного розкладу. Взаїм- 
на зненависть; донощиство; боротьба за доступ до таємних фондів; надужи
вання організацій сірого емігрантського загалу як доказу ніби-то політичної
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впливовости поборюючих себе взаємно груп і групок, -  уче це дійшло майже 
до остаточних меж... В цих важких відносинах йому одному (П . В ер гуну  -  
С.Е) мусимо завдячити, що в попередніх літах сірий загал нашого студенства 
і робітництва в Німеччині і в Гданську був здержуваний перед комунізмом, 
а пізніше не став здобутком Коновальцівських агітацій. Десятки наших сту
дентів харчуються постійно вже від літ даровими обідами завдяки заходам 
о. Д-ра Вергуна.  Ніхто не відходить від нього без допомоги, -  весь його 
навіть йому самому нераз зовсім необхідний гріш іде на допомоги і позички 
нашим людям, і колиб зрахувати всіх, кому він зробив від себе самого добро
дійство за час свого побутут тут, то десятками осіб за мало було б числити”.98

В. Кучабський був захоплений невтомною пропагандою україн
ської церковно-унійної справи, яку роками вів о. Вергун  по всій Німеччи
ні, не шкодуючи на це ні часу, ні здоров'я, ні матеріальних засобів.

Таким чином, В. Кучабський один з перших проаналізував діяль
ність української політичної еміграції після поразки Української національ
ної революції 1918-1923 років, охарактеризував форми і методи роботи 
українських емігрантських центрів, їхні кількісні та якісні параметри, сус
пільне, матеріальне і правове становище, політичну та культурно-національ
ну орієнтацію, відмінності в оцінках тогочасного становища Східної Євро
пи та перспектив відновлення української державності.

Розвиток історичних подій повністю підтвердив наукове передбачен
ня В. Куч а б сь кого щодо ролі Галичини у боротьбі за створення незалеж
ної Української держави. В умовах різних окупаційних режимів Галичина 
зберегла мову, національну Церкву. В різні історичні періоди вона знахо
дила силу чинити опір цим режимам, стимулювати національно-політичні, 
державотворчі тенденції, а в новітній -  стати колискою національно-дер
жавного відродження України. Незважаючи на сумніви щодо можливості 
створення Української держави, нарікання на власну долю, на долю свого 
народу, В. Кучабський залишається в пам'яті нащадків великим оптиміс
том. Про непохитну віру історика в державотворчу здатність українського 
народу свідчить його висновок, сформульований у праці ”Die Westukraine 
im Kampfe mit Polen und dem Bolschewesmus in den Jahren 1918-1923”: "На
ціональна свідомість та стихійний гін до свободи народу, що на своїй етніч
ній території між Карпатами і Доном нараховує близько тридцяти мільйонів 
душ, -  свідомість і гін, не тільки пробуджені невтомною національно-ви
звольною працею, але й освячені кров'ю, пролитою в сотнях боїв, -  уже не 
зникнуть з поверхні світу. Тяжке лихоліття, що від нього страждає цей на
род, може його ще політичне спаралізувати на десятиліття. Але вільно пе
редбачати таке: коли з великих страждань цієї нації зродиться нова провід
на верства, яка поєднає хоробрість з мудрістю, що її вимагає надзвичайно
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складне міжнародне становище країни, -  тоді настане час, коли в Східній 
Європі українська справа стане основною справою майбутнього".99

На жаль, не все з наукового доробку В. Куч а б сь кого  вдалося роз
шукати. Адже й досі невідомо, куди поділися значна частина його рукописів, 
власний архів, бібліотека. В листах до С. Том аш івського  від 4 листопада 
1925 року та до О. Н а за р у к а  від 17 лютого 1928 року йдеться про пра
ці "Большевизм і Україна" (автор готувався видати цю працю англійською 
мовою, "Епохи української історії" і "Шляхи і цілі (замітки про сучасне на
ціонально-політичне становище Українського заходу)". В англомовній праці 
"Ukraine and the European Turmoil 1917-1919" (New York, 1973) знаходи
мо посилання на німецькомовну працю В. Кучабського  "Die Westukraine 
im Krieg gegen Polen” (p. 542, 543). Проте місце, рік та обсяг видання не 
вказуються. Натомість відомо, що праця "Die "Ostgalizische" bsw. die 
ukrainische Frage in der außenpolitik Polens und der EntantemAchte im Jahre 
1919. Inaugurations-dissertation" надрукована у Берліні в 1932 році обсягом 
173 сторінки. Однак для українського читача вона поки що недоступна.

27 квітня 1935 року в уже цитованому листі до митрополита А . Шеп- 
тицького  В. Кучабський повідомив, що має намір розпочати підготов
ку до створення фундаментальної "Історії України в світово-історичних 
зв'язках". "Ця тема, -  писав автор, -  це ніщо інше, як перша в своїм роді уні
версальна історія всього греко-словянського світа з перспектив, даних самим 
уже історично-географічним положенням України на межі світів. Основний 
плян цієї праці є вправді в мене подрібно передуманий, але майже що не
посильним видається опанувати потрібного на це матеріялу, тим більше, що 
годі було б покладатися на існуючі національні історіографії народів греко- 
славянських і сумежних, тільки в многому треба було б сягати аж до самих 
джерел, опрацьовуючи джерельний матеріял по новим провідним ідеям".100

Метою написання праці В. Кучабський вважав дати народу ширші 
історично-політичні горизонти, допомогти вивести з тісного зачарованого 
кола, в якому його духовність, як у літературі, публіцистиці, так і в науці є 
безплідними і самі себе безнадійно руйнують.

В. Кучабський хотів би повернутися в рідний край для того, щоб жи
вою співпрацею з живими людьми на ниві суспільно-політичної діяльності 
новою кристалізацією національних сил подолати хаос. Тогочасне розбите і 
розпорошене громадянство потребувало зовсім нових людей, однак, на дум
ку вченого, тоді ще їм не було жодного застосування. Це і спонукало В. Ку
чабського залишатися в Німеччині і чекати часів, коли ситуація в Галичині 
зміниться на краще. Невідоме також місцезнаходження оригіналу доповіді 
"Завдання української суспільності в поточному моменті", виголошеної на 
студентському з'їзді у Львові в липні 1921 року. Фрагменти цього важливого
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документа знаходимо в праці В. М арти н ц я  ’’Українське підпілля. Від УВО 
до ОУН" (Вінніпег, 1949. С. 37-40). У Східноєвропейському дослідному ін- 
ститутіВ. К. Липинського (США) зберігаються 20, а може й більше, нео- 
публікованих листів В. Кучабського до В. Липинського .  Не стали ще 
предметом дослідження численні статті, які вчений публікував у таких німець- 
комовних періодичних виданнях, як ’’Osteuropa”, ’’Der deutsche Gedanke”, 
’’Volk und Reich”, Die Hilfe”, ’’Zeitschrift für alteuropaischen Geschichte” та ін.

Зрозуміло, що лише глибоке вивчення всієї творчої спадщини В. Ку
чабського (як україномовної, так і німецькомовної), зокрема неопубліко- 
ваних і наразі не знайдених матеріалів, листів, які можуть зберігатися в ар
хівах та бібліотеках Німеччини, Польщі, Росії, США, в приватних збірках, 
дозволить нам повною мірою оцінити цю визначну постать в історії України.

Вважаємо своїм обов’язком подякувати всім, хто причетний до появи 
цієї книги, передусім ректору Львівської комерційної академії, проф.  П е 
тру  Куцику, директору Львівської національної наукової бібліотеки Украї
ни імені Василя Стефаника, члену-кореспонденту НАН України, проф. М и 
рославу  Романюку, директору ВАТ ’’Троттола” Ярославу Рущишину, 
засновнику групи компаній ’’Шувар” Роману  Федишину, племінникуі до
сліднику життєвого шляху Василя Кучабського  Юрію Кучабському.
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ПЕРЕДМОВА

Трьома істотними результатами переворотів у Східній Європі протя
гом 1917-1920 років стали: більшовизм, що являє собою історичний спадок 
Московії та Росії, реставрація Польщі та відродження України як третьої ва
гомої національної сили на східноєвропейській арені поряд із Великоросією 
та Польщею. Це аспект, із впливом якого сьогодні пов'язується політичне 
становище у Східній Європі. Із завершенням світової війни вимальовуєть
ся наступна перспектива. Зокрема, чотири народи Європи зазнали надзви
чайно великих втрат внаслідок світової війни, а саме: німецький, угорський, 
болгарський та український. Серед них український народ внаслідок свого 
надзвичайно несприятливого історичного розвитку виявився внутрішньо 
найслабшим, тому на його долю випали найважчі випробування: це був єди
ний народ у Європі, який у процесі переворотів 1918-1919 років не досяг 
власної національної державності, незважаючи на те, що -  як показувати
меться у запропонованій праці -  саме він наважився заради своєї національ- 
нодержавної свободи на такі жертви, як жоден інший із народів, які у даний 
період створили свої держави.

Тому цей народ сьогодні пошматований лежить на землі, -  здобич, 
яку поділили між собою за законами війни передусім Польща та Радянський 
Союз, і в другу чергу -  що має значно менш вагоме значення -  Чехосло- 
ваччина та Румунія. Неймовірно брутально зламана національна сила цього 
народу московським більшовизмом -  у Радянській Україні, на придонських 
територіях та на Кавказі, адже протягом 1918-1923 років частково в процесі 
збройних сутичок, частково внаслідок червоного та білого терору, частково 
внаслідок епідемій та голоду загинуло близько 3 мільйонів людей української 
національності. Не настільки постраждав цей народ на території Польщі -  
передусім на Східній Галичині; однак і тут перевага польського народу, за
ходи держави-переможця, чітко спрямовані та розраховані на руйнування 
українства, відчай у власних лавах, розпад народної єдності і, як наслідок, 
поразки підштовхнули український народ до межі непередбачуваного наці
онального занепаду.

Національна самосвідомість, елементарне прагнення до волі народу, 
який на закритій території власного поселення між Карпатами та Доном
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налічує близько ЗО мільйонів осіб, -  усвідомлення та прагнення, які не про
сто були пробуджені та сформовані важкою національною просвітницькою 
діяльністю, а зародилися з пролитої у сотнях битв крові, -  не можуть так 
просто стертися з лиця землі. Звичайно, важкий занепад, від якого цей на
род страждає сьогодні, може його політично спаралізувати на десятиліття. 
Однак тільки-но зі страждань нації постане одночасне відважне та із враху
ванням складності зовнішнього становища духовно зріле народне очільни- 
цтво, -  тоді Україна перетвориться за всіма ознаками на проблему для май
бутньої Східної Європи.

Так, відродження України цілковито змінило звичні перспективи, з 
огляду на які переважно розглядалося становище у Східній Європі. Нада
лі не дві основні великі політичні сили -  Московія та Польща, -  як було у 
XVIII чи XIX століттях, визначали це становище у 1917-1920 роках і визна
чатимуть його у майбутньому, а -  подібно до XVII століття -  три, якщо на
віть не однаково сильні одиниці: Московія, Польща та Україна.

Яке ж місце займає третя сила у загальному розподілі сил Східної Єв
ропи? В яких взаємозв’язках і з ким перебуває? Який вплив на формування 
сучасного становища у Східній Європі вона мала з 1918 до 1920 року і на яке 
відлуння такого впливу слід гіпотетично чекати у майбутньому? Це з огляду 
на основоположні зміни у Східній Європі аж ніяк не зайві запитання; вони є 
достатньо важливими, щоб стати предметом детального дослідження.

Що може краще допомогти дати відповіді на наведені запитання, ніж 
аналіз ролі України у боротьбі, яка у 1918-1920 роках знову зіштовхнула її -  
вперше після спокою у два століття -  з противниками: Польщею та Росією.

Ось із чим пов’язане завдання даної праці, яка з огляду на це в жодно
му разі не може бути обмеженим локально історичним дослідженням. Зна
чно більшою мірою мета дослідження спонукає взяти до уваги універсаль
ну історію Європи, -  навіть якщо в центрі дослідження опинилася єдина 
конкретна країна -  Україна. Таким чином дана праця перш за все висвіт
лює внутрішнє становище, а також політичні процеси та ведення військових 
дій в Україні, однак вона одночасно намагається безперервно відслідкову
вати різноманітні взаємозв’язки універсального типу, що спостерігаються 
в Україні: як зовнішні фактори, що впливають на вирішення долі України, 
так і впливи, що походять з України та відображаються на розвитку зовніш
нього історичного середовища, а також поєднання зовнішніх факторів із 
такими впливами в межах великомасштабної постійно лабільної картини 
розстановки сил. Польща та Росія, більшовизм та контрреволюція, тенден
ції до реставрації імперської єдності Росії та тенденції до знищення цієї єд
ності, становище у Центральній Європі та вагомі рішення щодо прийняття 
чи відмови Німецької імперії (німецького рейху) від Версальського догово
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ру, світовий капіталізм та світовий соціальний переворот. Паризька мирна 
конференція та східноєвропейська політика окремих західних сил -  шквал 
переворотів у розстановці сил та рішень, ареною яких на той час була Єв
ропа, -  все це відображено в даній праці відповідно до того, яким чином 
із даними чинниками -  якщо навіть дуже віддалено -  пов'язане українське 
питання. При цьому автор постійно намагається тримати у полі зору акту
альну та істотну розстановку сил протиборчих народів та враховувати ла
більність ситуації та її основні зміни. Однак передусім слід віддати належне 
значним досягненням та надбанням даної епохи, незалежно від того, якою зі 
сторін конфлікту їх одержано.

Доволі часто вносяться досить істотні поправки як до відображення 
фактичного перебігу подій, так і до оцінок їх значення, що є традиційно 
прийнятими відносно даних подій у історіографії безпосередньо зацікав
лених народів -  українського та польського; щодо німецької історіографії 
формування сучасного становища в Європі, то на її розсуд до цього момен
ту представлено здебільшого цілком невідомі матеріали.

Водночас не надається великого значення повноті використання іс
торичних джерел: автор охоче цитує результати окремих уже опублікова
них досліджень, якщо вони обґрунтовані, старанно перевіряє суперечливі 
та сумнівні факти. Проте передусім дана праця має на меті прояснити та 
вперше поєднати в єдину загальну картину вагомі політичні, дипломатичні 
та військові взаємозв'язки шляхом зіставлення та порівняння матеріалів чис
ленних розрізнених джерел.

Несприятливість історичного моменту не давала досі можливості 
опублікувати цю створену ще у 1929 році працю, яка практично без жодних 
змін запропонована нами до друку. За цінні зауваження та дружню підтрим
ку автор дякує професорам Берлінського університету дт. O t t o  Гьотчу 
та дт. М аксу Васмеру. Автор прагне висловити особливу подяку про
фесору Берлінського університету дт. В альтеру Ельзе за багаторічний 
активний позначений всебічною підтримкою інтерес до даного дослідження 
та за його прийняття до публікації у серії відділення історії воєн. Автор та
кож висловлює вдячність за підтримку проведення досліджень панові К о н 
раду Брауну з Магдебурга та за участь у них панам дт. Гансу Еберлю , 
дт. Гансу Брауну, дт. Рудольф у Ш тайнмецу, дт. В ільгельм у Ріх- 
теру  та дт. М аксу Бр юн ну з Берліна.

Берлін, лютий 1934 р.
В.К.
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I.

Українське національне відродження у XIX столітті

Початок світової війни застав Україну поділеною з політичної точки 
зору на дві основні території. В 1910 році до Австрії відносилася заселе
на приблизно 3,5 мільйонами українців та такою ж кількістю поляків Гали
чина (ця приналежність до Австрії датувалася ще 1772 роком), захід якої 
був польськомовним, а схід, навпаки, україномовним. Сян1 створював при
близний умовний кордон між ними (Карта І). Інші девять десятих території 
України та її народу по обидва боки Дніпра підпорядковувалися Росії. До 
цього моменту вже протягом століття тривав процес національно-культур
ного та політичного відродження України; він був притаманний Україні, так 
само як і іншим "неісторичним", тобто таким, що зазнали поразки у вели
ких битвах попередніх століть і до кінця XVIII століття були денаціоналі
зованими в їх верхніх верствах, народам -  як наприклад, чехам чи східним 
слов'янам. Це універсально-європейське відродження націй, витоки якого 
були овіяні ореолом романтики, а рушійні сили, навпаки, черпалися з вели
кого загальноєвропейського процесу демократизації, позначилося на тери
торії України за десятиліття до світової війни на різноманітних рівнях.

Універсально-європейське відродження націй бере свій початок на 
межі XVIII та XIX століть на Дніпрі, а саме: на Лівобережній Україні, де 
велика частина соціально-політичної верхівки постійно визнавала свої про- 
українські переконання, завжди плекала ідею політичної самостійності 
України та ще в кінці XVIII століття наважувалася на заколоти із зовнішніми 
силами проти Росії. З того часу Наддніпрянська Україна залишається по
стійним духовним натхненником загальноукраїнського національного руху, 
який протягом XIX століття проник також у Східну Галичину. В сфері наці
ональної наукової діяльності, де -  як і повсюди у період національного від
родження -  провідне місце займає історія, а також у національній поезії, де 
на перший план виходить великий національний поет Т арас Ш евч ен ко 2,



71

який творив у першій половині XIX століття, на Наддніпрянській Україні 
досягнуто істотних здобутків. Однак Росія не просувалася подібно до Ав
стрії шляхом демократизації, внаслідок цього, а також внаслідок тієї обста
вини, що український народ суворо переслідувався в Росії з 1870-х років, та
кий рух не мав можливості сам проникнути в народні маси, оскільки вони до 
1917 року залишалися якщо не цілковито національно несвідомими, то при
наймні значною мірою національно байдужими. Таким чином, український 
народ було представлено на придніпрянських територіях за десятиліття до 
1917 року головним чином незначною верствою освіченої інтелігенції; це 
ще не становило реальної загрози для Росії, однак уже перша російська ре
волюція 1905 року виявила винятково істотний чисельний прогрес такого 
руху -  провісник майбутнього -  1917-1918 років. Фатальним для майбут
ньої долі Наддніпрянської України став той факт, що ця верства освіченої 
інтелігенції, натхненна Михайлом Драгомановим,  не обрала демокра
тичні засади та не зробила їх постулатом власної національної державності, 
-  як склалося в інших ’’відроджених" народів, а під впливом тенденцій роз
витку, що переважали в кінці XIX століття у духовному житті освіченої ро
сійської інтелігенції, приєдналася до соціалістичного інтернаціоналізму, в 
очікуванні того, що українська національна культура та політичне самовря
дування вступлять у свої права у майбутньому соціалістичному об’єднанні 
народів Росії. Це стало знову провісником майбутнього, а саме: більшовиз
му. Власне, тому Наддніпрянська Україна у десятиліття перед світовою ві
йною випустила з рук можливість за допомогою ідеї державної самостій
ності навернути соціально-політичну верхівку до української національної 
справи; навпаки, через страх верхівки перед соціальними пертурбаціями 
тоді настало справжнє відчуження її від власного народу, саме такий страх 
підштовхнув дану верству населення до армії "всеросійського” реакційного 
націоналізму. До цього додалися примітивізація українського національно
го руху, духовний занепад, впадання у масову демагогію.

Галичина у 1848 році

Ситуація у Східній Галичині була цілковито іншою. Тут в українсько
го населення на межі XVIII та XIX століть на початку процесу народного 
відродження соціально-політичної верхівки не існувало зовсім. Тобто вона 
виявилася давно полонізованою, а також її та народ її землі розділяли, крім 
мовних, ще і церковно-релігійні відмінності: у той час як Польща була римо- 
католицькою, український народ був переважно греко-католицьким, тобто 
уклав унію з Римом за умови збереження східного, слов’янського церковно
го обряду. Таким чином, цей народ був на початку австрійського періоду ні
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чим іншим; як в історичній Польщі безпритульним селянством під проводом 
такої самої в період польського панування не менш безпритульної окремої 
церкви, яка в жодному разі не хотіла асоціювати себе з римо-католицизмом. 
Лише правове та соціально-економічне піднесення селянства, яке досягло 
свого піку в період селянських визвольних рухів 1848 року, а також підне
сення греко-католицької ієрархії в її прагненні до рівноправ’я з іншими тери
торіально поширеними церквами в умовах австрійського просвітницького 
абсолютизму створили тут загальні передумови, які були сприятливими для 
відродження українського народу. З огляду на клерикальні та загальнопопу- 
лярні засади українство в Галичині не могло надалі пишатися визначними 
духовними надбаннями: воно завжди черпало з тієї культурної спадщини, 
яку запозичило з Наддніпрянської України. Однак винятково сприятливими 
для нього стали з 1860-х років австрійський конституційний лад та з 1900-х 
років загальна демократизація Дунайської монархії. Українська національна 
самосвідомість проникла внаслідок вищевказаного у народне сприйняття: 
якщо не з духовної, то з організаційної точки зору галицьке українство ста
ло з 1890-х років провідним для всієї України.

Ні росіяни, ні поляки не ставилися з розумінням до всеохоплюючого 
відродження українства -  як і повсюди, у XIX столітті пануючі нації вва
жали національне відродження народів, перетворених на "неісторичні", 
штучним продуктом, оскільки вони не визнавали нез’ясовного елементар
ного прагнення таких народів до національної самостійності. Росіяни, які 
до 1860-х років не надавали великого значення українському визвольному 
рухові, потім висловлювали думку, що він був інспірований на Наддніпрян
ській Україні східногалицьким українством; вони навіть підозрювали тут 
якусь польську чи австрійську інтригу, для чого не було жодних підстав. Так 
само поляки настільки звикли вважати полонізацію вищих верств україно
мовного населення та їх служіння польській владі звичайним станом речей, 
що вбачали у все потужнішій протидії польському пануванню у Східній Га
личині, яка походила з боку народних мас, не що інше, як австрійську, потім 
російську і, нарешті, навіть імперсько-німецьку інтригу з метою знищен
ня польської нації. Дані зміни польських чинників визначають три етапи в 
польсько-українських відносинах у Галичині.

Зміна необмеженої влади аристократії історичної Польщі на ав
стрійську просвітницько-абсолютистську державу, благодійництво, 
яким нижчі верстви населення завдячували цій зміні, навернули до Ав
стрії все селянство Галичини. Так само законослухняною стала також 
греко-католицька церковна ієрархія завдяки тим зусиллям, яких докла
дала Австрія для розвитку її церкви. Соціальна та церковна зацікавле
ність в Австрії, яка панувала на цих землях, посилювалася новим чинни-
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ком, а саме: національним, як тільки з перших десятиліть XIX століття 
спершу дана ієрархія, а потім і широкі кола русинів, як тоді звучала єдина 
прийнята історична назва національності українського народу, почали 
поступово все більшою мірою усвідомлювати свою істинно національну 
самобутність на противагу полонізму. Якщо навіть вони ще протягом де
сятиліть залишалися у тісному взаємозв'язку з польською культурою, то 
все ж гарантії для своїх національних надбань -  перш за все для церкви, 
а потім для розвитку їх літературної та національної мови, а також для 
поступового становлення їх нової національної культури -  вони вбачали 
виключно в Австрії. Пам'ятаючи її національний занепад на користь іс
торичної Польщі, широкі кола русинів, природно, вже в перші десятиліт
тя XIX століття різко виступили проти польського національного руху, 
до того ж, польські аристократи та буржуазна демократія, які були голо
вними носіями революції проти Австрії на цій території, відразу ж ви
ключно вороже поставилися до початків відродження української націо
нальності та притримувалися тієї думки, що український народ Східної 
Галичини є нічим іншим, як однією з народностей польської нації, яка 
зрадила свою власну національну справу, а саме: польську.

Таким чином, історичне польсько-українське протистояння на даних 
територіях, яке припинилося у XVIII століття внаслідок полонізації україн
ської верхівки, спалахнуло знову, що виразилося у революції 1848 р. Оскіль
ки ця революція в Австрії була справою більш-менш повністю розвинених 
націй -  німецької, угорської, італійської, чеської та польської, цілком при
родним виявилося те, що монархія шукала підтримки у більш-менш сфор
мованих селянських націй. Таким чином, у таборі контрреволюції поряд із 
хорватами, словенами та словаками опинилися також русини. Русини, та
ким чином, досягли одного: вони були визнані Австрією як повноцінний 
народ, як друга на даних територіях нація після поляків. Досягти більшого, 
зокрема поділу Галичини на дві королівські провінції: польську та русин
сько-українську, -  на той момент за ще недостатньо високого національ
ного рівня, вони і не прагнули. Але навіть цей досить скромний результат 
викликав обурення в польських колах, які переплутали причину з наслідком 
і були впевнені, що цей другий національний рух у країні штучно спрово
кований Австрією. Легенда про русинство (українство) як про австрійську 
інтригу знову повернулася у 1900-х роках, коли українство почало отри
мувати істотні переваги на тлі загальної демократизації Австрії. Водночас 
польська націонал-демократія, навпаки, декларувала в польських інтересах 
розпад Австро-Угорщини, занепад німецького Рейху та об'єднання всіх роз
дроблених польських територій у складі Росії в процесі світової війни, по
чатку якої вона очікувала.
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Австрійсько-польські угоди 1867 року

Якщо у 1848 році австрійські державні інтереси були співзвучними з ру
синськими, то в 1860-х роках вони збігалися з польськими. Австрія поклала кі
нець своїм десятилітнім конституційним війнам, у яких їй постійно загрожу
вала небезпека з огляду на прагнення соціально розвинутих націй до власної 
національної державності, сформувавши рівність між угорцями та поляками. 
Угорців вона задовольнила у 1867 році шляхом австрійсько-угорського дер
жавного дуалізму. Польським колам запропонувала подвійну перспективу -  
надію на відновлення польської державності при Імперії Габсбург ів  після 
прогнозованої австрійсько-російської війни, а також наперед гарантувала за
міну їх національної державності, віддавши під необмежену владу польської 
аристократії Галичину і разом із нею русинів. Це здійснювалося через так зва
ні "гарантовані" та "негарантовані" права поляків на даних землях. "Гаранто
ваною" була земельна автономія Галичини, яку репрезентували ландтаг (уряд 
федеральної землі), що формувався шляхом місцевих виборів, які гарантува
ли полякам переважну більшість, а також виконавчими органами ландтагу -  
цілою мережею органів автономного для федеральної землі самоврядування 
та бюрократичного апарату. Це також передбачало жвавий розвиток поль
ської національної культури, оскільки вся вища та майже вся середня освіта 
на території землі стала польською. Русинською ж залишалася лише незначна 
частина так званої народної освіти. "Негарантовані" польські права полягали 
перш за все у тому, що австрійським державним намісником із найширшими 
повноваженнями у Львові міг бути лише поляк. Таким чином, Польща отри
мувала у свої руки, окрім земельної автономії, також державне управління у 
Галичині, а ще вплив у Віденському кабінеті міністрів, в якому від Галичини 
сидів польський міністр без портфеля. Найбільше польські "негарантовані" 
права проявилися у 1890-х роках, у періоди, коли Польща представляла у Ка
бінеті міністрів Відня п ять міністерств та коли, окрім офіційного представ
ництва та федерального міністерства Галичини, поляки займали посади міні
стрів зовнішніх і внутрішніх справ та міністра фінансів Австрійської імперії.

Ця система була терпимою для українства до того моменту, доки па
нівна польська аристократія прагнула лише полонізації верхівки україно
мовного населення і ще не мала, чи все ж не мала, на меті здійснити приму
сову денаціоналізацію широких народних мас. Однак нестерпним виявився 
факт категоричної відмови у задоволенні всіх вищих національних прагнень 
русинів, зокрема середньої освіти. До того ж, панівна верхівка брутально 
зловживала своєю владою на користь інтересів власників латифундій, ак
тивно протидіяла піднесенню селянства та стримувала розвиток буржуазії, 
ремесел, промисловості та торгівлі.
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Потужна перевага Польщі, якої вона досягла шляхом компромісу 
власних інтересів із Австрією, спричинила глибокий занепад русинсько- 
українського національного розвитку. На той момент надто слабке для від
критої боротьби з Польщею русинство сподівалося щасливо жити під за
ступництвом Росії. Все русинство у кінці 1860-х років стало русофільським, 
відмовилося від свого постулату 1848 року про окрему незалежну від Поль
щі та Росії русинсько-українську націю та приєдналося до "всеросійської” 
національної ідеї, до ідеї про триєдину російську націю, чия культура та 
спільна -  російська -  мова об’єднала три руських народи: великоросів, ру
синсько-українських малоросів та білорусів.

Українсько-польські об’єднавчі тенденції 1890-х років

Цього разу польські урядові кола знову переплутали причину з на
слідком, вважаючи, що русинський рух -  це російська інтрига, незважаючи 
на весь досвід історичної Польщі. Русофільська капітуляція русинства, між 
тим, відкрила на практиці надзвичайно великі перспективи в Україні саме 
для польської духовності та політичних ідей. З огляду на запекле пересліду
вання наддніпрянського українства з боку Росії з 1870-х років та проник
нення русифікації також у Галичину в 1880-х роках у середовищі галицько- 
української меншості, яка залишилася вірною своїй національній ідеї, а в 
духовному відношенні далеко переросла стагнуюче русофільське старору- 
синство, виникла думка про спільність українсько-польських інтересів та 
їх об’єднання у боротьбі проти Росії. Додамо, що польський народ був на 
той час у складі Російської імперії також дуже пригнобленим і вся польська 
нація вбачала в Росії свого основного ворога. Шляхом укладання угоди з 
Польщею в Східній Галичині передбачалося створити базу боротьби всьо
го українства проти російських впливів -  так званий національно-культур
ний та політичний "П’ємонт" України. Одночасно зі спробами зближення 
консервативних елементів українства з панівними колами польської знаті 
сформувалася надзвичайно близька польсько-українська спільнота у ниж
чих пролетарсько-селянських верствах суспільства. З 1870-х, а особливо у 
1880-х роках у обидвох народів розпочалася активізація соціалістичного 
руху. Крім того, селянство та злиденний міський пролетаріат обидвох на
ціональностей однаковою мірою було пригноблено та експлуатовано па
нівною польською знаттю, їх дружба виявилася актуальною ще й тому, що 
базувалася на ідеологічному інтернаціоналізмі. Таким чином, українство 
в Галичині було заражено полонофільським впливом як у його вищих, так і 
нижчих верствах, і, таким чином, у 1890-х роках на порядку денному в полі
тиці обидвох народів виникло питання польсько-української угоди. Це дало



76

полякам, чия духовна та політична культура значно перевершувала рівень 
культури українського національного руху, можливість протягом тривалого 
часу контролювати національно-політичний розвиток на той момент не до 
кінця політично сформованого українства. Шляхом до цього було, очевид
но, вирішальне визнання українців як у принципі рівної з поляками культур
ної нації та одночасне об'єднання українських національно-політичних тен
денцій із польськими через ідею майбутньої польсько-української імперії як 
союзу двох з державно-правової точки зору рівноправних державних націй.

У будь-якому разі знадобилися б істотні постулюй Польщі на користь 
українства у сфері на той момент польсько орієнтованого культурного ланд
шафту таких територій та відмова від обмежень прогресивного українсько
го розвитку. Проте результат у цій сфері виглядав важко передбачуваним, 
адже залежав від того, наскільки польське духовно-ідеологічне середовище 
дійсно було переконаним у можливості утримання українського середовища 
під контролем та на своєму боці. На користь цього спрацьовувала та обста
вина, що небезпечний тиск з боку Росії невпинно підштовхував українство 
до Польщі. Тому Польща ані не розглядала факту неможливості припинен
ня відродження України, ані не була готовою шляхом негайних добровіль
них поступок уникнути пізніше примусових кроків. Українство вигляда
ло для поляків лише вискочкою; поляки не хотіли визнавати принципове 
рівноправ'я цього народу; вони сподівалися постійно утримувати українців 
у покорі а, де було це можливо, -  як у XVIII столітті, -  полонізувати. Окрім 
того, саме у 1890-х роках був період найглибшого занепаду надій на віднов
лення польської державності, оскільки в польському суспільстві панувала 
доктрина "потрійної лояльності" щодо трьох суб'єктів поділу. Отже, в той 
час, коли українці очікували від поляків "великих вчинків" на кшталт благо
родства австро-угорських чи мадярсько-хорватських угод, ті поступки, на 
які готові були наважитися поляки, виявлялися настільки незначними, що 
українська пропозиція дружби втрачала всякий сенс.

Український злет у Східній Галичині з 1900-х років

Лише тепер спалахнула українсько-польська боротьба, причому самі 
українці апелювали до своїх народних мас. їхньою перевагою виявилося те, 
що вони майже повністю реалізували у себе систему двох партій. Більшість 
і, власне саме керівництво, здобула поміркована, ліберальна до певної точки 
зору майже консервативна партія "Українські національні демократи" під 
керівництвом Ю ліана  Р о м ан ч у ка ,  а опозиційна меншість виглядала до
статньо демагогічною та дещо соціалістично "інфікованою" "Українською 
радикальною партією". Інші фракції були надто малими, щоби брати їх до
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уваги. За надзвичайно короткий період українці створили в усій країні цілу 
мережу політичних та культурних народних організацій, започаткувавши 
цей процес ще в 1860-х роках. У Львові потужний поштовх до цього дав 
Іван Франко. Варта уваги національно-наукова та літературна діяльність 
Українського наукового товариства ім. Т. Шевченка,  а також діяльність 
греко-католицького митрополита Львова графа А ндрея  Ш ептицького ,  
який українському національному мистецтву надав щедру підтримку. Вод
ночас тут розвинулася система приватних шкіл. Українці крокували до під
несення свого сільського господарства шляхом створення кооперативних 
товариств, власних кредитних інститутів, парцеляції (поділу) великої зе
мельної власності та спрямування сезонних бригад робітників у Німеччину. 
За короткий період, лише за 20 років до початку світової війни, у Східній 
Галичині відбулися істотні зміни: замість злиденної селянської маси форму
вався національно свідомий селянський народ.

Поляки намагалися запобігти цьому процесу, об’єднуючись із русин
ськими русофілами. Українська національна ідея виявилася, однак, сильні
шою: до 1914 року українці подолали русофілів, яких залишилася незначна 
частина як серед освічених верств населення, так і в середовищі селянства. 
Залучаючи істотні кошти, отримані від Росії, ці залишки намагалися ще за
кріпитися в окремих, дещо відсталих колах населення країни; їх завзята агі
тація на користь Росії та російського православ’я створювала враження над
звичайно великої сили, ніж це було насправді в занепадаючого русофільства.

Саме тепер Україні стала в пригоді загальна австрійська демократиза
ція, особливо реформа парламентських виборів 1907 року, яка уможливила 
численне народне українське представництво у Відні. Вже тоді авторитет 
українських народних лідерів, яким селянство певною мірою завдячує по
тужним прогресом свого культурного рівня та добробуту, був настільки ва
гомим, а національна масова дисципліна -  настільки суворою, що вже при 
проведенні загальних та безпосередніх парламентських виборів у 1907 році 
українські політичні керманичі зуміли, на превеликий подив поляків, у тих 
виборчих округах, у яких українці не мали більшості, отримати десятки ти
сяч селянських голосів або ж за їх бажанням майже примусово, наприклад 
віддавали голоси на користь єврейських сіоністів, лише для того, щоб по
збавити мандатів поляків. Таким чином, за двадцять років до світової війни 
в Галичині склалося становище, за якого польська верхівка все ще істотно 
перевершувала українські провідні кола за рівнем культури та матеріальним 
становищем, однак українське селянство перевершувало польське за рівнем 
національної самосвідомості, громадянської позиції, національної дисци
пліни та навіть культури та цивілізації. Отже, прогрес українства все біль
шою мірою зміщував питання поділу Галичини на польську та українську
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королівські провінції в сферу нагальної необхідності, оскільки зростаюча 
питома вага українства все більше ускладнювала для Австрії процес управ
ління на даній території проти волі українського народу.

Польська "націонал-демократія”: 
загострення польсько-української боротьби

Цей прогресивний розвиток українства, що з кожним роком все біль
ше звужував польські національні надбання в Галичині, спричинив заго
стрення польсько-українського протистояння, яке досягло свого піку вна
слідок піднесення у 1890-х роках польської націонал-демократи, на чолі якої 
у 1900-х роках -  опинився Ром ан  Д м овськи й .  Спираючись на традиції 
польської революційної демократії 1830-х та 1840-х років, організація з са
мого початку дотримувалася двох тенденцій: вона прагнула стати фактич
ним, якщо не конспіративним, національним урядом усієї Польщі, а також 
не обмежувала свою діяльність якоюсь окремою частиною поділеної Поль
щі, а поширювала дію поза адміністративні кордони роздроблених терито
рій із однаковою інтенсивністю на всі три частини Польщі і, таким чином, 
стала "всепольською". Від самого початку польська революційна демократія 
відзначалася фанатичним націоналізмом, що спонукало її не визнавати, як 
уже згадувалося, у 1848 році існування української нації у Східній Галичині. 
Тепер у межах націонал-демократи цей націоналізм перетворився з фанатич
ного переконання на раціонально продуману політичну систему. Відповідно 
до неї польські провладні амбіції повинні були проявитися не обов'язково 
лише за рахунок швидкого відновлення польської державності, а й перш за 
все за рахунок зростання політичного, економічного та культурного впли
ву польських національних елементів та в народній польській експансії на 
прилеглі території з непольським населенням. Окрім активізації селянських 
мас, досягненню цієї мети повинні було сприяти також формування поль
ської буржуазії шляхом витіснення євреїв із міст, розвитку промисловості 
та торгівлі, а на чужих територіях -  таких як Східна Галичина -  полонізація 
не лише верхівки суспільства, чого прагнули польські консервативні кола, а 
й народних мас непольської національності. Таким чином, шляхом вмілого 
використання кожної наявної легальної та нелегальної нагоди повинно було 
постійно зростати значення польського народного елемента як політичного 
чинника і повинен був поза межами сфери досяжності адміністративного 
управління держав, між якими поділилася Польща, сформуватися єдиний 
організм "всепольської" нації. Це давало можливість знову висунути поль
ське питання на порядок денний у загально-європейській політиці. Носієм 
такої центральної "всепольської" ідеї став національний фанатизм кожного
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окремого поляка. Безпосередньою метою організації стало проникнення 
націонал-демократів, наскільки це тільки можливо, в усі існуючі національ
ні організації Польщі та боротьба за загальне національно-демократичне 
керівництво ними. Загалом тактикою організацій стали абсолютна доціль
ність пристосування держав-субєктів до існуючих обставин та дезорієнта
ція противника. Таким чином, націонал-демократія об’єднувала всі переваги 
конспіративної олігархічної сили з силою сліпо слухняної масової організа
ції. Засобом для цього було віртуозне використання масової пропаганди.

Спостерігалася мобілізація моральних почуттів мас для справи наці
ональної демократії шляхом спрощення моралі, відповідно до чого прокла- 
мувалося як морально гідне все, що робили самі поляки, чи те, що відповіда
ло національним польським інтересам, і навпаки, як неприпустиме з точки 
зору моралі те, що протиставлялося цим інтересам. Це й стало основою 
системи пропаганди. Наступним засобом було невпинне та послідовне під
бурювання мас шляхом систематичного та необмеженого наклепу та при
ниження противника -  чорна пропаганда, неправдиве висвітлення фактів, 
вперте дотримання фальсифікованих тверджень, якщо це виглядало доціль
ним, всупереч усім поправкам та навіть всупереч очевидному. Польський 
народ було доведено до гарячкового стану, і, таким чином, його дієздатність 
справді набагато перевищила нормальний рівень. Це фактично дало мож
ливість націонал-демократи врешті-решт досягти всіх цілей своєї політики. 
Однак залишається питання, чи таке невпинне збурення всіх енергій не за
чепило саму субстанцію польської нації, -  проте відповідь на нього дасть 
майбутнє.

Розвиток соціалізму та націонал-демократи серед польського народу 
одночасно з демократизацією Австрії зламало польську панівну знать у Га
личині. Під впливом націонал-демократи на межі століть полонізація, а де 
це не вдавалося, то зубожіння та знищення українського народу в Східній 
Галичині стали основними цілями польської національної політики. Для до
сягнення такої мети було мобілізовано як польську бюрократію даного регі
ону, так і більшу частину духовенства та великих землевласників. Власне, за
собами досягнення цієї мети стали: у церковно-релігійній сфері -  схиляння 
вроджених українців, використовуючи повною мірою найрізноманітніші за
соби тиску, до переходу в римо-католицизм, причому церква була польським 
національним засобом здійснення влади, у сфері народного просвітництва -  
полонізація системи українських народних шкіл та активна діяльність поль
ських приватних шкіл, у соціально-економічній сфері -  прагнення колоніза
ції Східної Галичини завезеним польським селянством. Польсько-українські 
відносини, які досі характеризувалися високим рівнем загальнолюдської по
рядності та шляхетності, а також взаємоповаги, тепер із польського боку
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внаслідок загальнонародного підбурювання позначалися певними вульгар
ними рисами. Наслідком цього став початок поширення серед українців 
палкої ненависті до поляків, що відображалося, наприклад, у вбивстві то
дішнього намісника Галичини українським студентом у 1908 році, а також у 
запеклих збройних сутичках між польськими та українськими студентами в 
університеті міста Львова у 1910 році. Натомість польський соціалізм, при
стосовуючись до масових настроїв, сформувався як до певної міри націона
лістичний у національно-демократичному розумінні. Таким чином, мости 
порозуміння між обома народами було зруйновано.

Австрійські плани та практика військового управління 
у Галичині 1914-1916 років

Найгіршим виявилося те, що вже згадувана тут система національ
но-демократичної пропаганди не лише отруювала насправді існуючі відно
сини, а ще і очорнювала їх. Так, достатньо було того факту, що українці, 
намагаючись економічно покращити рівень життя свого селянства, орга
нізували відправку українських робітників на сезонні роботи в Німеччину, 
щоб змусити поляків вважати український опір у Східній Галичині нібито 
очолюваним із Берліна. На цьому твердженні поляки пізніше вперто напо
лягатимуть також перед силами Антанти. Віденському урядові з огляду на 
наближення війни з Росією понад усе залежало на забезпеченні українсько- 
польського порозуміння, однак, з іншого боку, уряд більше не міг дозволи
ти собі в цей момент, виходячи з національних інтересів, віддати змужнілих 
українських підданих знову, як п'ятдесят років тому, на поталу необмежено
му свавіллю поляків, а тому закликав їх до поміркованості. Тим не менше ав
стрійське державне управління у регіоні, яке цілковито знаходилося в руках 
польської бюрократії, насправді було і залишалося, як і раніше, польським 
засобом боротьби з українцями. Проте всупереч вищевикладеним фактам 
польська націонал-демократія, яка сама довела до апогею протистояння 
обох народів, стверджувала, нібито це протистояння спеціально створене 
Австрією. Таким чином, націонал-демократія досягала подвійної мети. Вона 
принижувала українство перед його власними народними масами; і одно
часно скеровувала ненависть цієї маси українців у вороже до Австрії русло, 
тим самим долаючи польську орієнтацію на Австрію, оскільки вона сама з 
огляду на наближення світової війни дотримувалася прорусофільської орі
єнтації та сприяла розгрому Антантою Центральних держав. Твердження, 
нібито українське протистояння з Польщею штучно створене Австрією, в 
кінцевому результаті було використане проти українців перед силами Ан
танти. Систематичне повторення цього твердження істотно зашкодило
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українській справі на Паризькій мирній конференції. Внаслідок національ
но-демократичних заворушень польський народ знову переплутав причину 
з наслідком, і версія про українство як про німецьку та австрійську інтригу 
стала з тих часів загальнодоступним надбанням як польської історіографії, 
так і польського національного та державно-політичного мислення.

У стані підбурювання та ненависті обидва народи увійшли у світову
війну.

ї ї .

При наближенні війни народи охопив неспокій. В усіх відношеннях, чи 
то йшлося про національно-державне визволення, чи то про розширення вже 
існуючих малих держав, одні народи очікували позитивні зміни у випадку пе
ремоги блоку Центральних держав, інші ж -  у випадку перемоги Антанти. 
В Галичині ця хвиля охопила перш за все поляків. Уже в 1908 році Юз еф 
Пілсудский почав від Кракова організовувати військові загони для війни з 
Росією; з них потім сформувався польський легіон, який воював на боці Цен
тральних держав. У середовищі українців Східної Галичини знову з'явилася 
ідея державної незалежності України. Вона військово реалізовувалася, спер
шу таємно, а з 1912 року відкрито; з цих організацій було сформовано укра
їнський легіон, який у світовій війні воював у складі австрійської армії.

Легенда про "русинську зраду"

Обидва народи -  поляки, незважаючи на націонал-демократичну ру- 
софілію -  спершу приєдналися до Центральних держав, керуючись мір
куваннями про те, що в австрійській політиці справді розглядалася ідея 
реставрації Польської держави, українці ж -  протилежними, у чому помиля
лися, оскільки для Австрії українські плани були далекими. Наддніпрянська 
Україна залишалася пасивною. Лише окремі емігранти з Наддніпрянської 
України під час світової війни зуміли розгорнути в Німецькій імперії жва- 
ву українську пропаганду. Поступово вона знайшла відгук як у німецьких 
імперських суспільних колах, так і серед австрійського військового керів
ництва. Правда, не в розумінні того, що схилила його на бік ідеї заснування 
української національної держави, однак достатньо, аби у військових колах 
дійшли висновку, що австрійські інтереси в жодному разі не збігаються з 
польськими та що в інтересах загального ведення військових дій до певної 
міри справедливо враховувати бажання не тільки польського, а також і укра
їнського населення територій театру бойових дій. Ні австрійські політи
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ки, ні військова верхівка не мали однозначного уявлення про доцільність 
структурування центральної частини Східної Європи після прогнозованої 
перемоги блоку Центральних держав. Окремі уявлення суперечили один 
одному кардинально змінювалися залежно від зміни історичного момен
ту. Суперечність полягала між двома протилежними ідеями щодо розвитку 
подій -  між рішуче переважаючою готовністю відступити у разі потреби 
Польщі всю Галичину та до кінця не визначеними теоретичними роздумами 
щодо створення окремої східногалицько-української коронної землі. І все 
ж, Австрія практично постійно залишалася прихильною до Польщі, навіть 
якщо це наштовхувалося на рішучу опозицію, особливо у військових колах. 
Проте вже сам факт наявності такої опозиції призводив поляків до жорстко
го обурення: вони настільки звикли вважати Східну Галичину виключно 
польськими володіннями та зневажати вимоги українського населення про 
дотримання їх природних прав у цьому регіоні, що непохитно вірили у міф 
про уявну підтримку українців з боку Австрії і налаштування проти Польщі. 
Не прийнявши остаточного рішення щодо Галичини, Австрія все ж не мо
гла у розпалі війни трактувати Галичину як виключно польську провінцію 
та не визнавати існування українського населення, полки якого -  на про
тивагу останнім офіційним віденським військово-історичним публікаціям, 
які все ще не відійшли від міфу про "русинську зраду" -  навпаки, належали 
до найдисциплінованіших австрійських військ. Оскільки методи польсько
го управління щодо українців були достатньо відомими, Австрія внаслідок 
цього вперше під тиском військової верхівки припинила виконання поль
ських "негарантованих" прав та за повторного захоплення у 1915 році втра
ченої росіянами Галичини призначила у даному регіоні замість польського 
намісника безпартійного військового губернатора -  генерала Колларда,  
пізніше однозначно прихильного до Польщі генерала Гуйна.

Ця практика австрійського військового управління у Галичині сфор
мувалася не одразу. Щойно почалася війна, як більша частина націонал- 
демократично "інфікованої" польської бюрократії скористалася такою 
нагодою, щоб, нібито захищаючи державні інтереси Австрії під маскою по
долання русофілії, яку вона сама ще донедавна підтримувала у боротьбі з 
українцями, усунути українців у Східній Галичині. Було проведено масові 
арешти, жертвами яких стали також українці, відомі як державно лояльні 
до адміністративної влади в регіоні. Народ, що загалом рішуче підтримував 
Австрію, через кілька сотень справжніх русофілів, яких легко можна було 
знешкодити ще до війни, затаврували як "народа-зрадника". Тисячі україн
ців, таким чином, масово запроторили до інтернаційних таборів. Чужозем- 
номовними військами, зокрема мадярськими, оволоділа з огляду на власні 
невдачі та численне транспортування уявних зрадників шпигунська пані
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ка, а отже, країна стала сценою незліченних страт цілковито безневинних 
жертв -  одна з найстрашніших та найбезславніших сторінок історії світової 
війни. Кривава різня, зініційована один раз польською бюрократією в Схід
ній Галичині, сама по собі зупинилася на злочинах проти українців. Бага
то західногалицьких польських селян змушені були заплатити життям за ці 
нові методи польської боротьби проти українців, коли у 1914 році росіяни 
дійшли аж до Кракова. Лише у 1916 році хвилі жахіть війни стихли.

Українська політика, таким чином, тимчасово -  у 1914-1915 роках -  
цілковито паралізувалася недовірою Австрії до свого народу. Крок за кро
ком, докладаючи неймовірних зусиль, слід було здолати цю недовіру, подба
ти про тисячі біженців зі Східної Галичини, та неймовірно обережно, аби не 
викликати підозр, працювати над тим, щоб запобігти бодай найбрутальні- 
шим злочинам в інтернаційних таборах та щоб врешті-решт розпочиналося 
поступове звільнення інтернованих. Правда, з кінця 1915 року репутація 
українців в Австрії покращилася, а українських політиків деякими невизна- 
ченими обіцянками було навіть заспокоєно. Насправді прихильна до Польщі 
лінія австрійської політики зберігалася. 5 листопада 1916 року під значним 
австрійським тиском Центральними державами було проголошено держав
ну незалежність Королівства Польща, а імператором Австрії Франц ом 
Й осифом,  старим вірним другом польської справи, оголошено про те, що 
збулося давнє бажання австрійської Польщі -  так зване ’’відокремлення Га
личини”, тобто розширення польських автономних прав аж до права добро
вільного взаємозв'язку з Дунайською монархією.

Національна революція на Наддніпрянській Україні 1917 року

До істотних змін у підтримці Польщі з боку Австрії, якою остан
ня нічого не досягла, адже поляки вимагали термінового приєднання всі
єї Галичини до Польщі, призвели лише події на Наддніпрянській Україні 
у 1917 році. Відразу ж після початку революції в Росії у березні 1917 року в 
Києві під керівництвом професора Михайла  Грушевського утворилася 
Українська Центральна Рада як орган політичного керівництва та представ
ництва наддніпрянського українства. З неймовірною силою вирвалося на 
волю разом зі створенням власного національного уряду національне від
чуття українського народу. Навіть ті, хто ще вчора почувалися росіянами, 
раптом усвідомили свою приналежність до українства, і майже з вечора на 
ранок Наддніпрянська Україна стала ареною українського національного 
революційного перевороту. Солдати української національності у росій
ській армії почали об'єднуватися в окремі військові загони, які надавалися у 
розпорядження Центральної Ради. Незабаром Центральна Рада могла роз
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раховувати -  незалежно від інших масових організацій -  на близько півтора 
чи навіть два мільйони солдатів "українізованих" військових утрушувань. Ро
сійських патріотів охопив страх за долю Росії: всі очікували, що Центральна 
Рада відразу ж проголосить українську державну незалежність, укладе мир 
із Центральними державами та виступить проти Великої Росії. До цього, 
звичайно, дійшло б, якби на Наддніпрянській Україні справді з’явилася про
відна верства, натомість соціально-революційні тенденції на Україні вигля
дали на той момент ще дуже незначними, а народ був охоплений виразно 
антиросійським та сепаратистським українським націоналізмом.

Між тим, Центральна Рада обстоювала позиції російського соціаліс
тичного інтернаціоналізму; підтримувала ідею державної єдності України з 
Росією, ідею "поглиблення революції" у братському союзі з російською "ре
волюційною демократією", тобто ідею переростання революції у соціаліс
тичний переворот. З даного стану речей випливало, що продовження війни 
проти Центральних держав розглядалося надалі як боротьба за майбутнє 
революції.

Таким чином, демократія Наддніпрянської України разом із росій
ською -  вважаючи, що царський режим був не в змозі продовжувати війну 
"до переможного завершення", -  діяла на противагу всім розмовам про уяв
ні німецькі інтриги в Україні цілковито на боці політики Антанти. Київську 
Центральну Раду від петербурзького Тимчасового уряду відрізняла лише 
рішуча вимога українців щодо термінового надання автономії Україні, в той 
час як Тимчасовий уряд прагнув надати право вирішення цього питання 
майбутній конституційній Росії. У такому протистоянні спершу перемага
ли українці: 23 червня 1917 року вони проголосили автономію України зі 
своїм власним парламентом -  Центральною Радою, та власним урядом -  
Генеральним Секретаріатом -  на чолі. Вже в липні 1917 Тимчасовий уряд 
змушений був, зважаючи на потужний народний та солдатський рух, цей 
революційний факт визнати.

Внаслідок таких процесів серед галицьких українців почали поши
рюватися прагнення приєднатися до Наддніпрянської України. У кінці 
1917 року в Києві було створено галицькоукраїнський легіон, потім широко 
відомі Січові стрільці, чисельно невелике, проте, незважаючи на загальну 
революційну анархію, дуже дисципліноване та відважне військове угрупу- 
вання, яке незабаром стало гвардією Центральної Ради.

Лише тепер українське питання стало для Центральних держав акту
альним. Хоча Австрія, вже дуже виснажена війною та близька до занепаду, 
рішуче залишалася на боці Польщі, все ж з огляду на перемогу орієнта
ції на Антанту в польських колах з моменту спалаху російської революції 
1917 року українська пропаганда почала отримувати вплив на розвиток по
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літики Німецької імперії: віталося відродження України, в якій вбачалася 
майбутня противага прихильній до Антанти Польщі.

Події самі підштовхували до перемоги в Україні сили Центральних 
держав. У листопаді 1917 року Тимчасовий уряд у Петербурзі та в Москві 
було повалено більшовиками, і Росія поринула в анархію. Українська Цен
тральна Рада виступила проти цього перевороту і проголосила Українську 
Народну Республіку, яка мала налагодити державні офіційні відносини з 
демократичною Росією лише після повалення більшовизму у Великороси. 
Складалося враження, що Україна стане новим силовим центром замість 
поваленої Росії. Попередньо "українізовані" військові угрупування справ
ді найдовше зберігали свою боєздатність та опиралися анархічним проце
сам. Однак новостворена Наддніпрянська українська держава була визнана 
перш за все не Центральними державами, а саме Антантою, оскільки вже в 
кінці грудня 1917 року Франція, а на початку січня 1918 року Англія наді
слали своїх офіційних представників до українського уряду в Київ.

Брест-Литовський мир 9 лютого 1918 року

У кінці 1917 року період удаваної влади Центральної Ради насправді 
вже минав. Вона сама зробила все, щоб, з одного боку, придушити україн
ський націоналізм, який міг би протистояти більшовизму, а з другого боку, 
створити за допомогою власної соціально-революційної пропаганди та ді
яльності підґрунтя для приходу більшовизму також і в Україну. Внаслідок 
цього незабаром на Наддніпрянщині зникло початкове національне підне
сення мас, які були настільки розчаровані та знищені соціал-революційною 
агітацією, що більше ніколи не досягли такого злету з такими свіжими сила
ми, яку  1917 році. Як "більшовизовані", так і "українізовані" військові угру
пування залишили фронт та повернулися додому; країною прокотилися не- 
чувані селянські бунти; більшовизм заполонив масові настрої. Коли у січні 
1918 року в Україну почали проникати з Москви озброєні навали більшови
ків, повсюди в Україні, подібно як раніше в Росії проти Тимчасового уряду, 
спалахнула більшовицька революція проти Центральної Ради. Вона прого
лосила 22 січня 1918 року самостійність Української Народної Республіки, 
сподіваючись викликати, таким чином, національний опір, проте на цей за
клик відгукнутися вже ніхто не поспішав. У самому Києві вибухнуло загаль
не більшовицьке повстання; Центральна Рада була заарештована ватажками 
повстання; страта всіх її членів -  і це на той момент здавалося окроплен
иям до певної міри кров'ю всього українського народу Наддніпрянщини -  
здавалася неминучою. Однак внаслідок героїчної кампанії східногалицьких 
українських Січових стрільців, які невпинно в атаках і в рукопашних су
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тичках протягом п’яти днів вуличних боїв повстання придушували, вдалося 
в останню мить Центральну Раду врятувати. Однак з огляду на величезну 
кількість більшовиків, які прибували з Москви до столиці, Центральна Рада 
та її героїчні захисники змушені були залишити місто вже на початку люто
го 1918 року. Вже під час вуличних боїв у Києві представники проголоше
ної суверенною державою України знаходилися у Бресті-Литовському, де 
Центральні держави вели довготривалі мирні переговори з більшовиками. 
Останні відмовили делегації укладати мир від імені України, вказуючи на 
зайняття Києва своїми переважаючими силами, на основі чого залишали всі 
права за собою. Однак це був саме той момент, коли Січові стрільці взяли 
місто в свої руки. Центральна Рада знову відвоювала свої позиції в Києві, 
тому українців все ж було до переговорів допущено. Таким чином, укладен
ня Брест-Литовського миру стало можливим завдяки зусиллям східнога- 
лицьких українських бійців.

Центральним державам, зокрема Австрії, про остаточний розгром 
Центральної Ради було ще невідомо. Тому сили Наддніпрянської України 
оцінювалися значно вище, -  подібно як до того оцінювалися Антантою. З 
другого боку, Відень на той момент опинився перед загрозою голоду, й Ав
стрія, зокрема австрійський міністр зовнішніх справ граф Ч ерн ін ,  почува
лася змушеною укласти мир за будь-яку ціну. Вона зобов’язана була задоволь
нити всі українські вимоги, щоб отримати з України продукти харчування. 
Саме тому було укладено такий вигідний для України Брест-Литовський 
мир від 9 лютого 1918 року Україні поверталися всі території, захоплені 
Центральними державами та Росією, включно з Холмщиною. Одночасно у 
таємному договорі з Україною Австрія зобов’язувалася створити на терито
рії Східної Галичини та Буковини найпізніше до 20 липня 1918 року особли
ву автономну коронну землю. В якості зустрічної послуги Україна в іншому 
договорі обіцяла за відповідне відшкодування постачати до Центральних 
держав мільйон тонн зёрна. Згодом, за підрахунками графа Ч ер н ін а ,  Укра
їна поставила більше зерна вдвічі-втричі.

Розрив Австрією Брест-Литовського договору

Між тим, зміст таємного договору, чи то внаслідок української недис- 
кретності, чи то небажання з боку угорців східногалицького відокремлення, 
завдяки угорцям став відомим польській стороні. У польському середовищі 
здійнялася хвиля обурення, і під цим тиском Австрія 4 липня 1918 року, піс
ля того, як слабкість Наддніпрянської України повною мірою стала відома 
Центральним державам, оголосила даний таємний договір нечинним з огля
ду на тогочасні обставини. Було внесено також зміни стосовно Холмщини



87

на користь Польщі. Таким чином, Брест-Литовський договір був для Австрії 
лише епізодом. Вона знову повернулася до своїх планів схилити на свій бік 
Польщу, відступивши їй усю Галичину, і залишилася вірною цьому аж до 
свого занепаду, власне нічого не отримавши від Польщі.

Так, остання вигідна зміна східногалицьких українців оминула. Однак 
з березня 1918 року Наддніпрянська Україна була окупована Центральними 
державами на заклик Центральної Ради, щоб звільнити країну від більшо
виків. У мить вступу цих військ уся територія колишньої Російської імперії 
знаходилася під владою більшовиків, оскільки не лише Україна, а й жоден 
інший регіон колишньої Росії не зміг власними силами протистояти цій 
першій більшовицькій навалі серед загальної руїни, навіть окремі військово 
організовані козацькі регіони.

Ще під час окупації Центральна Рада своєї соціально-революційної 
діяльності не припиняла. Цей факт, а також жаль з приводу того, що Укра
їна не змогла повною мірою використати допоміжні джерела та виконати 
договірні поставки до Центральних держав, стали приводом до того, щоб 
військове керівництво німецької окупаційної армії прийняло рішення про 
повалення Центральної Ради. 29 квітня 1918 року було створено монархіч
ну державу наддніпрянського селянства під очільництвом гетьмана Павла  
С коропадського  і, таким чином, на недовгий період реставровано соці
ально-політичний та правовий порядок дореволюційних часів в Україні.

Такою залишалася загальна ситуація у Східній Галичині та на Наддні
прянській Україні на момент занепаду Центральних держав.



І ЧАСТИНА

ВИНИКНЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ 

ДЕРЖАВИ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ

1. З ан еп ад А встр ії т а  зах о п ле н н я  
С х ід н о ї Галичини  у к р а їн ц я м и

Безпорадність, з якою Австрія поводилася з Польщею від початку 
світової війни1, істотні розбіжності між Австрією та Німецькою імпері
єю стосовно вирішення польського питання після перемоги над Росією у 
1915 році2, польська національно-демократична акція, яка не пропускала 
жодної створеної будь-якими обставинами нагоди, щоб послабити австро- 
фільство в галицьких польських колах3 -  усе це призвело до того, що Австрія 
у своїй польській грі зазнала поразки. Бона була і сама по собі безнадійна, 
оскільки спільнота Королівства Польща ані не визнавала спільноти будь- 
якого типу з Центральними державами, ані не бажала жодного "звільнення" 
від них, а навпаки, органічно зливаючись із Російською імперією, непохит
но підтримувала Росію та Антанту.4

Занепад польського австрофільства, 1917-1918 роки

Саме тому проголошення самостійності Польщі Центральними 
державами 5 листопада 1916 року не забезпечило бажаного ефекту: поль
ські австрофіли були неза доволеними тим, що Галичина, а русофіли -  тим, 
що польські області Німецької імперії, а також, де це можливо, окремі 
північно-західні прикордонні округи Королівства Польща залишилися 
поза межами держави. Хоча у Варшаві 14 січня 1917 року та 22 червня 
1918 року були утворені Державна рада ("Rada Stanu") та 12 вересня і від
повідно 15 жовтня 1917 року Рада Регентства ("Rada regencyjna") як най
вищі органи нової держави, однак спільнота Королівства Польща відмо
вилася створювати армію, підпорядковану Польщі, і таким чином окремі



інституції стали носіями опозиції, що жодним чином не могла бути задо
волена Центральними державами. Якщо б Королівство Польське відмо
вилося від створення Польської держави шляхом акцій поляків, які ціл
ковито відкидали втручання Центральних держав, та прийняло рішення 
почекати, доки перебіг подій війни внаслідок перемоги Антанти до пев
ної міри сам по собі призвів би до створення цієї держави, тоді галиць
ко-польське австрофільство стало б невиправданим, оскільки означало б 
схилення Австрії до продовження її пропольської політики. Доки авто
матичне утворення польської державності залишалося під питанням, та
кий проавстрійський напрям мав принаймні право на існування. Однак, 
як тільки Росія ЗО березня 1917 року визнала загалом незалежність Поль
щі, напрям актуальність втратив.5 Звичка бачити в особі Австрії опору 
польської справи ще довго відлунювала в Галичині. Однак, коли Австрія 
під тиском небезпеки голоду уклала з Україною Брест-Литовський мир
ний договір 9 грудня 1918 року, віддала їй Холмщину та зобов’язувалася 
відділити Східну Галичину, це відлуння поволі стихло. Галицько-поль
ська спільнота разом із Королівством Польським остаточно приєдналася 
до Антанти. Останні залишки галицько-польського легіону, які пережи
ли непорозуміння Польщі з Центральними державами та проіснували 
аж до поточного моменту, тепер покинули своїх союзників та 15-16 лю
того 1918 року перейшли в Україну під командуванням генерала Ю зе ф а  
Г аллєра .  10 травня 1918 року їх було оточено та обеззброєно біля Кане
ва на Дніпрі німецькими військами, які увійшли на територію України. 
Генерал Галлєр із кількома соратниками втік через Мурманськ на пів
ночі Росії у Францію.6

Вперше за останні 50 років у 1918 році поляки переходять в опози
цію у віденському парламенті, незважаючи на те, що під їх тиском Австрія 
відмовилася від своїх зобов’язань, передбачених Брест-Литовським мирним 
договором. Тепер вони прагнули лише занепаду Центральних держав, про
те ані не підносили на верхівку свою опозицію, ані не працювали відверто, 
як це робили чехи -  на розпад Австрії. Вони боялися, що Австрія встиг
не в останню хвилину відокремити Східну Галичину та віддати її Україні.7 
Цей страх був цілковито безпідставним, оскільки Австрія аж до свого кінця 
прагнула посилити владу Габсбургів над Польською імперією, однак вона 
аж до свого занепаду польську політику паралізувала. Можливо, ще більше 
побоювань виникало в галицьких українців. Незворотний занепад Австрії 
ставав у 1918 році все більш очевидним. Проте українські парламентарі, 
очолювані дт. Євгеном П етруш евичем ,  не відважувалися рахуватися із 
занепадом Дунайської монархії.8 Вони надто освоїлися з австрійським пар
ламентаризмом, надто звикли, що зміст політики полягає в "основополож
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них” заявах української сторони та принагідних уступках уряду аби уявити 
себе у ситуації, коли Австрії більше не слід діяти самостійно. Ті українські 
кола, для яких занепад Австрії був очевидним, залишалися бездіяльними. З 
часу укладення Брест-Аитовського мирного договору Австрія підозрюва
ла, що галицькі українці прагнуть об’єднатися зі Східною Україною, -  що 
частково відповідало істині, -  та висловлювала з цього приводу своє незадо
волення. Українці ж остерігалися розвивати якусь діяльність та висловлю
вати своє незадоволення, щоб знову, як у 1914 році, не зіграти на користь 
Польщі в її прагненні подолати українців у сфері австрійських державних ін
тересів.9 Мов нічне жахіття, тяжіло над поляками припущення, що українці 
таємно об’єднуються проти них із австрійськими воєначальниками.10 Однак 
галицько-українське очільництво неодноразово намагалося під приводом 
застережних заходів на випадок можливої спроби польського перевороту в 
Галичині запропонувати австрійському військовому керівництву розмісти
ти українські гарнізони в Східній Галичині. Таким чином, занепад Австрії 
спаралізував також імперські народи, і цей параліч був тим сильнішим, чим 
більшою була вірність народу державним інтересам. Однак доля для Цен
тральних держав залишалася невблаганною.

Проголошення української особливої державності 
в Австрії 19 жовтня 1918 року

У вересні 1918 року занепадає Болгарія, а 4 жовтня 1918 року Австрія 
визнає відповідно до умов Вільсонського миру від 8 січня 1918 року, зокре
ма відокремлення певних територій на користь Італії, автономізацію народів 
Австро-Угорщини та реставрацію самостійної Польської держави на всіх, 
безумовно, польських територіях. Усупереч цьому кайзер Карл І відхилив ще 
12 жовтня 1918 року українську вимогу про поділ Галичини і за цілковитої 
згоди прем’єр-міністра Гуссарека  австрійський міністр зовнішніх справ 
граф Юліус Андраш и,  який замінив на цій посаді своїх попередників -  гра- 
ф аЧерн іна  та вільного радника Бур і ан а, ще 19жовтня 1918 року запропо
нував приєднання неподіленої Галичини до Польської держави як винагороду 
за реальне об’єднання останньої з Австрією -  відверта вимога, від якої Поль
ща у будь-якому разі відмовилася би з огляду на перемогу Антанти.11

Ці гарячкові спроби порятунку з боку Австрії зачепили нарешті й 
українських парламентарів. 10 жовтня 1918 року вони вирішили не об
межуватися протестами, а через власне створену для цього Українську На
ціональну Раду заявити про право на державне самовизначення українців 
на всіх українських територіях Австро-Угорщини -  у Східній Галичині, на 
північно-західній Буковині та на україномовних територіях Карпат. Рі



шення було невідкладно легалізоване з огляду на останні спроби зберегти 
Габсбурзьку монархію зокрема маніфестом кайзера Карла  І від 16 жовтня 
1918 року який проголошував реструктуризацію Австрії -  проте не Угор
щини -  у федеративну державу в якій кожен із австрійських імперських на
родів повинен зберегти власну державність.12

Маніфест і справді задовольнив офіційне галицькоукраїнське керів
ництво -  на противагу радикально налаштованій меншості всіх партій, 
що вимагала негайного приєднання Східної Галичини до Наддніпрянської 
України. З українських депутатів парламенту чи ландтагу від Галичини та 
Буковини, а також представників партій 18 жовтня 1918 року було створено 
Українську Національну Раду у Львові, а наступного дня було проголоше
но об'єднання всіх етнографічно-українських областей Австро-Угорщини 
в окрему "українську територію" з власною державністю, -  рішення, яке 
підтверджувалося зібраними у Львові зборами довірених осіб усієї країни. 
При цьому проголошенні окремої державності з невизначеними зв'язками з 
Австро-Угорщиною доречно було керуватися міркуваннями: якщо Антанта 
прийме рішення на користь збереження Габсбурзької монархії, приєднан
ня до Наддніпрянської України унеможливиться, оскільки з огляду на нео
днозначне становище у межах останньої це приєднання стало б кроком у 
невизначене майбутнє. Нарешті народи Австро-Угорщини мають підстави 
цілком розраховувати на допуск їхніх представників Антантою до мирних 
переговорів, у той час коли Наддніпрянська Україна налаштувала країни 
Антанти проти себе Брест-Литовським мирним договором.13

Зараз виглядало доцільним створення українського таємного уря
ду з метою підготовки державної організації "української території", 
оскільки поляки також претендували на територію регіону. А між тим, 
для цього був саме час, оскільки всі народи, які програли у світовій ві
йні, охопила так звана "віра Вільсона", вірою у початок нової ери, в якій 
долі народів та країн вирішуватимуть не сила, а "демократичні принци
пи" свободи, рівності та братерства "самовизначених" народів. Повсюди 
серед цих народів в уряд прийшли представники політично найнеспо
діваніших верств населення. Таким чином, українським парламентарям 
здавалося досить оголосити про своє бажання "самовизначення", щоб 
реально його досягти, оскільки Антанта зобов'язала Австрію здійснити 
державне "самовизначення" народів. Засіб для реалізації цього вони вба
чали у переговорах із австрійськими урядами, що постійно змінювали
ся. До спроби сколихнути такий український демократичний легітимізм 
вдалися після довгих вагань публікації ноти-відповіді американського 
держсекретаряЛансінга 21 жовтня 1918 року -  ноти, де Австрії повідо
млялося, що чехи та югослави de facto знаходяться у стані війни з Австро-
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Угорщиною, тобто що автономізація народів не була більше в змозі ство
рити відповідну основу для мирних переговорів, а отже, це справа самих 
народів визначати, які заходи з боку Австро-Угорщини їх би задовольни
ли. Оскільки даним рішенням чехи та югослави практично відмовилися 
від подальшого існування Габсбурзької монархії і тим самим Антантою 
було підписано смертний вирок цій імперії, нота Л а н с і н г а  стала сиг
налом революційного, відверто спрямованого на розпад Австрії проце
су національно-державної самоорганізації таких народів, незалежно від 
формальної легальності самого процесу.

Віденські переговори українців у кінці жовтня 1918 року

Українці до цього моменту надавали істотного значення переданню з 
боку австрійського уряду їм формального права здійснення державної вла
ди на "українській території" і поза тим цілковито занедбали підготовку до 
незалежного захоплення влади, -  проте вони вели безрезультатні перемо
вини. Австрійські кабінети -  спершу Гуссарека ,  потім проф. Ламаша, 
чиє завдання полягало у лише до певної міри організованому переведенні 
старого австрійського державного укладу в новий національно-державний 
відповідно до актуального стану речей, -  опинилися справді у надзвичайно 
складному становищі щодо Східної Галичини. Чи Східна Галичина віддава
лася би під владу чи то Польщі, чи то українцям, у будь-якому випадку не 
вдалося б уникнути істотних заворушень у цьому регіоні, тому з рішенням 
нерішуче зволікали. Лише Рада Міністрів від 31 жовтня 1918 року визнала 
в основному як право поляків, що проживали в Галичині, приєднатися до 
своєї держави та вже заздалегідь взяти в свої руки державне управління у 
польській частині Галичини, так і право українців на їх власну національ
но-державну самостійність. Все це означало, що настав час для методичних 
підходів до вирішення проблеми, -  потрібно було лише вказати наміснику 
Галичини на те, що наступні призначення на керівні державні посади та 
посади фінансових дирекцій на переважно заселених українцями територі
ях слід здійснювати за погодженням з Українською Національною Радою, 
а кандидатури на ці посади слід обирати переважно з українських служ
бовців. Одному з українських представників керівництва повинні були в 
подальшому доручатися функції державного намісництва Східної Галичи
ни.14 Між тим, цього розпорядження галицький намісник генерал Гу йн  
не одержав, а навіть якщо б одержав, то його виконати би не зміг: через 
кілька годин після засідання міністрів у Відні в ніч з 31 жовтня на 1 листо
пада місто Львів та всю Східну Галичину раптово зайняли східногалицько- 
українські війська.
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Оскільки Українська Національна Рада чекала у бездіяльності, по

ляки вирушили захоплювати всю Галичину. Вже 7 жовтня 1918 року у від
повідь на повідомлення про пропозицію миру з боку Центральних дер
жав варшавська Рада Регентства проголосила об єднання всіх польських 
територій у єдину самостійну державу з виходом до моря. З огляду на 
той факт, що все ще існувала німецька та австрійська окупація польських 
територій, це був державний переворот із порушенням територіальної 
цілісності, проте з Центральними державами більше ніхто не рахувався. 
Відповідно до цього галицькі поляки вже 9 жовтня 1918 року заявили у 
віденському парламенті, що мета їх політики -  об’єднати в одній Поль
ській державі всі території, на яких історично та культурно переважало 
польське населення. Вони також заявили про намір претендувати на те
риторію Східної Галичини, обіцяючи галицьким українцям, що в демо
кратичній Польщі порозумітися з поляками стане легше. Без найменших 
розбіжностей між партіями вся Польща об’єдналася проти національно- 
державних прагнень українців у Східній Галичині. Через кілька днів, 
15 жовтня 1918 року, польські парламентарі як "з даного моменту пред
ставники підданих та громадян вільної та об’єднаної Польської держави" 
вже висунули вимогу про створення польсько-австро-угорської та поль
сько-німецької ліквідаційних комісій з метою переведення територій, на 
які претендує Польща, під юрисдикцію Польської держави.15

Захоплення влади у Західній Галичині поляками 
30-31 жовтня 1918 року

У той час, коли австрійські кабінети вагалися щодо надання українцям 
свободи дій, військове міністерство підкорилося незворотній долі та вида
ло -  опубліковане лише 2 листопада 1918 року -  розпорядження про те, що, 
оскільки національні держави створюють на австрійській території власні 
національні армії, австрійські військові установи зобов’язуються передати 
свої справи та повноваження національним урядам, а військовослужбовцям 
австрійської армії, які повертаються додому, надається можливість перейти 
у розпорядження військових установ національних армій та скласти прися
гу на вірність національній державі. Дане розпорядження, про існування 
якого українцям нічого не було відомо, до їхнього відома не довели, про
те повідомили голову Польського парламентського клубу, дт. Терт іля .  На 
основі цього повідомлення поляки 27 жовтня 1918 року створили в Крако
ві Польську ліквідаційну комісію (Polska Komisja Likwidacyjna) яка була за 
два тижні до цього запланована під керівництвом Президії. До цієї комісії 
обрали націонал-демократа графа Александра  С карбека ,  лідера соціа-
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лістів І гн ац ія  Д аш и н сь кого ,  лідера селянської партії В інсент і  Віто- 
ша та голову Віденського польського клубу дт. Терт іля .  Комісія одразу ж 
видала розпорядження всім установам Галичини з того часу вести свою ді
яльність під юрисдикцією Польської держави. Правда, вона не підпорядку
валася варшавській Раді Регентства, перетворившись таким чином у галиць
ко-польський опозиційний уряд. Без істотних непорозумінь австрійські 
військові установи в Кракові ЗО жовтня 1918 року передали свої справи. У 
підпорядкування ліквідаційної комісії перейшли також польський бригадир 
легіону Роя разом із краківським генеральним командуванням. У Комісії не 
було жодних підстав діяти швидко та агресивно: цивільне управління у Кра
кові в усіх формах перейшло до комісії 31 жовтня, на решті території Захід
ної Галичини -  протягом кількох наступних днів.16

Отже, за певної підтримки з боку австро-угорських військових уста
нов поляки майже повністю захопили державну владу в Західній Галичині 
та вже розпочали формування у Кракові військових угрупувань із колишніх 
легіонерів формально австрійських солдатів, тоді як у Східній Галичині всі 
австрійські цивільні та військові чиновники все ще залишалися на своїх міс
цях, а українці безрезультатно вели переговори з віденським урядом. Між 
тим, несподівано одночасно заявилося два польських претенденти на Схід
ну Галичину: Краківська ліквідаційна комісія постановила якнайшвидше, 
якщо можливо, вже 1 листопада 1918 року перенести свою резиденцію до 
Львова і з цієї нагоди прийняти справи від галицького намісника генерала 
Гуйна,  одночасно варшавська Рада Регентства призначила князя Вітоль- 
да Ч а р т о р и й с ь к о г о  польським урядовим комісаром Галичини з повно
важеннями 1 листопада 1918 року усунути з посади державного намісника 
генерала Г у й н а .17 На відміну від українців, які обрали шлях миролюбного 
компромісу з польською меншістю, передбачивши навіть в українському 
уряді Східної Галичини посаду польського міністра з правом "veto" в усіх 
справах, які стосуються польської національної меншості18, ні краківські, ні 
варшавські поляки не взяли до уваги українську більшість на східногалиць- 
ких територіях, які вони збиралися захопити.

Поляки почувалися цілковито переконаними у своїй правоті. Навіть 
тоді, коли у 1915 році на посаду державного намісника Галичини Австрія 
призначила не польського генерала, який навіть останнім часом не був надто 
прихильним до Польщі19, все державне адміністративне управління у Східній 
Галичині залишилося в руках польської бюрократії. У містах Східної Галичи
ни -  зокрема, уЛьвові -  переважала потужна польсько-єврейська більшість; 
великі землеволодіння також знаходилися в руках поляків; і навіть на рівнин
ній території розташовувалися численні села з польським населенням. Крім 
того, поляки в Східній Галичині мали у своєму розпорядженні добре розви-
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нену військову таємну організацію. Вони недооцінювали потужність укра
їнського національного руху нерідко залишаючись справді переконаними, 
що цей рух штучно інспіровано чи то з боку Австрії, чи то з боку Німецької 
імперії. Захоплення Східної Галичини не здавалося їм аж надто складним за
вданням. Вони покладалися на те, що поворотні події викличуть у ворожому 
таборі безпорадність та сподівалися після захоплення влади легко придуши
ти можливі локальні безпорядки та окремі виступи українців.20

Польські наміри у Східній Галичині

У своїх заходах як Краківська ліквідаційна комісія, так і варшавський 
уряд спиралися на збройні сили, що у Східній Галичині, зокрема у Львові, 
представляли польські військові таємні утрупування, а також польські сол
дати австро-угорських гарнізонів. Вони повинні були створити Східній Га
личині ядро польського війська, яке триматиме українців у покорі. З усіх 
таємних організацій лише одна, у кожному разі найсильніша Польська вій
ськова організація (Polska Organizacja Wojskowa), керівництво якої з дові
реною особою Пілсудським та начальником легіону Ридз-Смігли знахо
дилося в Кракові, була проінформованою про таємні українські військові 
приготування і, у свою чергу, готувалася до бою. Інші ж і надалі вірили у 
вперто поширювану протягом десятиліття польською націонал-демократі- 
єю думку, що саме Австрія підтримувала українців проти поляків, що осно
вна небезпека полягає не в перших, а в австро-угорській армії, у можливос
ті, якщо Східна Галичина буде формально передана українцям, підтримці 
їх цією армією. Адже негалицькі військові угрупування, якщо навіть дуже 
нечисленні, все ще дислокувалися у Львові та в інших провінційних містах 
Східної Галичини, а у Південній Україні знаходилася австро-угорська оку
паційна армія. Ця озброєна маса не була розпущена, і, незважаючи на втра
ту своєї внутрішньої військової цінності, все ще становила, як здавалося, 
порівняно з польськими таємними угрупуваннями, достатню силу, щоб у 
випадку формального переходу Східної Галичини до українців задіюватися 
для дотримання громадського порядку та забезпечення українцям можли
вості утримати Львів та інші території Східної Галичини доти, доки ті не 
зберуть достатню кількість військових загонів із солдат української націо
нальності з віддалених австро-угорських фронтів. Таким чином, здавалося, 
що єдину небезпеку становила, як називали її поляки, можливість "україн
сько-австрійського перевороту", введення Австрією українців в урядове ке
рівництво у Східній Галичині всіма ще доступними їй засобами.21

Вже 31 жовтня 1918 року Польська військова організація провела у 
Львові загальну мобілізацію своїх членів. Було роздано зброю та амуніцію,
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польські студентські гуртожитки та школи перетворилися на озброєні та
бори. Після обіду 31 жовтня 1918 року ця організація об’єдналася з інши
ми угрупуваннями. Загальним ватажком було обрано капітана Ч еслава 
М ачи н ського , який справді через день очолив польське повстання про
ти українців. Забігаючи наперед, зазначимо, що це повстання було не ак
том відчаю "польських жінок та дітей", як його представляють переважно 
в польській історіографії, але підготовленою акцією військово організова
них польських солдатів, які мали недавній досвід світової війни та чисельно 
лише незначною мірою відставали від українських сил у Львові. Отже, вве
чері 31 жовтня 1918 року очікувалося захоплення поляками Львова та всієї 
Східної Галичини в усіх напрямах -  як у політичному, так і у військовому.22

Український військовий переворот у Східній Галичині 
31 жовтня — 1 листопада 1918 року

Становище докорінно змінилося внаслідок зусиль вузького кола 
українських солдатів. Заклик до цього прозвучав ще в серпні 1918 року від 
імені Української національно-демократичної партії з боку її найкращих 
стратегів, яким, однак, не вдавалося посісти керівне становище у влас
ній партії: дт. В о л о ди м и р а  Б а ч и н с ь к о г о ,  дт. Василя П аней к а ,  
дт. С тепан а  Б а р а н а  та Івана  К ив е л ю к а ,  а також дт. Л ь о н г ін а  
Ц е г е л ь с ь к о г о .  З огляду на прогресуючий занепад Австрії стало зро
зуміло, що полякам було б дуже легко, спираючись на свою бюрократію 
та своє населення в містах зі згодою Відня або без неї захопити владу в 
Східній Галичині. Також оскільки обороноздатне населення української 
національності знаходилося в лавах австро-угорської армії на віддалених 
фронтах, ставало легко приборкати східно галицьких українців силою. По
ширювалися і вперті чутки про те, що поляки вже давно таємно озброїли
ся для перевороту в Галичині. Беручи до уваги дану обставину, в вересні 
1918 року, ще задовго до формування Української Національної Ради, під 
керівництвом майора легіону Д м и т р а  В іто всько го ,  об’єдналися деякі 
офіцери дислокованого на Буковині українського легіону, який налічував 
два батальйони, у суворій таємниці, з метою організації у випадку необ
хідності військового опору українців з власної ініціативи. Незважаючи на 
те, що серед дислокованих у регіоні австрійських військових угрупувань 
було дуже небагато офіцерів української національності невисокого рангу, 
військовій спілці вдалося до кінця жовтня 1918 року схилити до участі в 
ній більшу частину українських офіцерів та угрупувань у Східній Галичи
ні, зокрема розташованих у Львові гарнізонів, та за надзвичайно короткий 
строк, неповні два місяці, військово забезпечити український переворот.23
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Коли стало відомо про розпорядження Польської ліквідаційної комісії 
щодо установ Галичини і 31 жовтня 1918 року серед українців пошири
лися чутки про те, що наміснику Львова нібито Віденський уряд доручив 
передати свої повноваження тій стороні, яка першою звернеться до нього 
та гарантуватиме збереження громадського порядку, а також, що 1 лис
топада 1918 року до Львова прибуває делегація Польської ліквідаційної 
комісії, аби від імені польської держави взяти владу в Східній Галичині у 
свої руки, настав час діяти. На спільній зустрічі українських політиків у 
Львові з керівниками військового заколоту в першій половині дня 31 жов
тня, а отже за кілька годин перед укладенням польського таємного союзу, 
під тиском майора Дм итра  Вітовського,  було вирішено доручити укра
їнській таємній організації вже в наступну ніч з 31 жовтня на 1 листопада 
захопити владу в Східній Галичині на користь українців. Терміново були 
розіслані з наказами про переворот в усі провінційні гарнізони Східної Га
личини кур'єри. Переворот покотився вниз, мов снігова лавина. Ті кілька 
годин, які стали вирішальними у питанні, хто займе Галичину: поляки чи 
українці, -  були виграні українцями.24

Український переворот у ніч з 31 жовтня на 1 листопада завершився 
переконливою перемогою як у Львові, так і в інших провінційних містах 
Східної Галичини. Відповідно до попередньо чітко розробленого плану як 
роззброєння іноземних військових угрупувань, так і військове захоплен
ня Львова українськими військами відбулося безболісно та без найменших 
сутичок, у повній тиші. Державний намісник генерал Гуйн та військовий 
комендант міста Львова генерал Пфейффер ні про що не здогадувалися, 
коли українці з'явилися у них над ранок 1 листопада 1918 року та взяли їх під 
почесну варту. Перемога над львівськими поляками була настільки продума
ною, що ті здогадалися про переворот лише 1 листопада 1918 року зранку, 
коли побачили українські національні стяги на ратуші та урядових будівлях.25 
Таким чином, захоплення українцями Східної Галичини сталося без наймен
шого сприяння з боку австрійського центрального уряду, державного наміс
ника Львова чи австро-уторського військового командування.26

Це відповідає дійсності, навіть якщо вся польська література про по
дії одностайно стверджує протилежне, частково, оскільки інакше пояснити 
вражаючий успіх українців не може, а з вичерпними українськими публіка
ціями на дану тему просто не ознайомлена. Частково це робилося для того, 
що таким чином звеличати героїзм польського опору і врешті-решт частко
во у публікаціях, які з'явилися у 1923 році, применшити реальну національ
ну та політичну вагу українців та зашкодити їх репутації перед Антантою як 
фаворитів Австрії та Німецької імперії.27
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Легке захоплення Львова підрозділом української таємної спілки чи
сельністю приблизно 1 500 членів розцінювалося як успіх, що частково зди
вував самих заколотників, оскільки вони розраховували швидше на невда
чу. Проте, наскільки хорошими заколотниками були українці, настільки ж 
вони були поганими воєначальниками. На чолі таємної спілки, а тепер на 
чолі українських військ опинився майор легіону Д м и т р о  Вітовський .  
Палкий патріот, проте не солдат і не державний діяч, він зі своїми сорат
никами спрямував усю увагу на те, щоб переворот вдався й українці вирва
ли для себе владу. Однак вони жодним чином не виявилися готовими ні до 
того, що безпосередньо після перевороту повинна розпочати свою діяль
ність у країні єдина військова організація з єдиним командуванням, ні до 
того, що терміново повинна була розпочатися всеохоплююча, попередньо 
детально спланована, військова операція в самому Львові та на річці Сян, 
аби обов’язково зірвати очікуване польське повстання у Львові та запобіг
ти шляхом військового наступу на річці Сян війні з Польщею за Східну Га
личину. Бони готували революцію й очікували, що все решта відбудеться 
само собою, шляхом певного містичного процесу "виходу з народу". Проте 
цей процес вимагав надзвичайного вміння у сфері державного управління 
та потужної дієздатності всієї спільноти. На той момент в усіх охоплених 
революцією народів така якість, як вміння, не належало до найсильніших 
сторін керівництва. Жорстоко виснажені війною народи аж ніяк не були 
здатними на справді потужні дії. Всі східно галицькі українські полки без ви
нятку стояли на італійському фронті, до їхнього повернення на батьківщину 
залишалося ще немало тижнів. Військових після такої довгої війни охопило 
непереборне прагнення демобілізації.

Спалах польського повстання у Львові 1 листопада 1918 року

Офіцерів виявилося надзвичайно мало. Країна потерпала від втрати 
боєздатності, яку забезпечували чоловіки. Існувало лише кілька тилових 
формувань, здебільшого старих ополченців, що, як кожне тилове угрупу- 
вання після чотирирічної війни, були розформовані. Отже, спершу все від
бувалося автоматично, так, як переважно розвиваються події у світовій війні 
на територіях переможених народів у період загальних революційних пере
творень. О скільки чисельність військ в розпорядженні українців у Львові 
виявилася не більше ніж 1 500 осіб, щоб успішно утримати порядок у тери-
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торіально розгалуженому, виразно вороже налаштованому місті з 200 000 
мешканців, до того ж, у місті з надзвичайно ослабленою службою безпеки, з 
поганим зв'язком в розрізнено розташованих підрозділів у казармах, то вже 
першого дня українського домінування у Львові -  1 листопада 1918 року ді
йшло до вибуху повстання польських військових з'єднань.28

Польські військові захопили південно-західний район Львова та вна
слідок постійного прибуття польської патріотичної молоді та колишніх вій
ськових їх позиції щогодини посилювалися і вони під дієвим командуванням 
капітана Мачинського чинили потужний спротив українським військовим 
патрулям. Постійно штурмуючи, з вуличними боями, вони повільно просу
валися вглиб міста, в той час, коли окремі українські військові та нечисленні 
патрулі навіть у районах міста, контрольованих ними, підло вбивалися чи лін
чувалися під улюлюкання натовпу "жінками та дітьми" з польської історичної 
легенди про ці події.29 Тоді, коли відбувалися всі описані явища, Національна 
Рада з резиденцією у Львові взяла на себе функції найвищого органу ново- 
створеної східногалицької української держави. Лише тепер вповні побачи
ли, наскільки переворот виявився непідготовленим. Українська Національна 
Рада створила своїм указом від 19 жовтня 1918 року три керівних органи: ви
конавчу, галицьку та буковинську делегації Української Національної Ради. 
Виконавча делегація планувалася як власне уряд, дві інших -  як виконавчі 
органи. Однак цей Центральний комітет сформувався під керівництвом 
дт. Євгена Петрушевича  лише 25 жовтня 1918 року, і до того ж у  Відні; 
обидві інші делегації -  у Львові під головуванням дт. Костя  Левицько-  
го та в Чернівцях під керівництвом Омеляна П оповича  -  організували 
ще пізніше -  27 та 29 жовтня 1918 року. Сталося так, що під час львівського 
перевороту саме відповідальне політичне керівництво українців засідало у 
Відні. Під тиском обставин функції першого реального національного уря
ду галицьких українців взяв на себе львівський підрозділ Української Наці
ональної Ради. Цей процес розпочався двома зверненнями від 1 листопада 
1918 року "До населення міста Львова" та "До українського народу", а також 
прийняттям влади від австрійського державного намісництва.30

Українські революційні звернення у Східній Галичині

Коли перше звернення містило повідомлення про те, що створена вна
слідок волевиявлення українського народу на українських територіях колиш
ньої Австро-Угорської монархії Українська держава взяла у свої руки 
владу на власній території за допомогою Української Національної Ради як 
свого найвищого керівного органу, то друге звернення виявилося важливі
шим, оскільки воно містило перші заходи щодо державної організації.
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Якщо поляки справді мали у своєму розпорядженні все адміністратив
не управління в регіоні^ так ЩО; окрім політичної та військової підготовки 
до захоплення Галичини більше нічого не потребували; то становище укра
їнців виглядало значно складнішим; оскільки перед ними поставало завдан
ня замінити майже всіх ворожих чиновників. Українська Національна Рада 
не провела для цього жодної попередньої підготовки; тому перші українські 
урядові заходи мали революційний характер. Звернення закликало цілком у 
дусі часу "До всіх"; не називаючи детальніше "українські організації в містах; 
округах та селах"; тобто просто до всіх українських посадовців будь-якого 
рівня залишатися на всіх посадах у державних; регіональних та місцевих 
службах і до моменту легітимного утворення відповідних українських орга
нів державної влади виконувати функції даних служб від імені Української 
Національної Ради. Там; де цього не відбулося в ході перевороту 1 листо
пада 1918 року; колишні не лояльні до української державності установи 
мали розформуватися. Такою самою імпровізованістю відзначалися заходи; 
до яких повинно було вдатися українське військове командування. Австрій
ських солдатів української національності звернення оголошувало такими; 
що підпорядковуються з даного моменту Українській Національній Раді 
та призначеним нею військовим установам; і відкликало їх із австрійських 
фронтів на батьківщину для захисту Української держави. Оскільки попе
редньо не встановлювалося жодних меж формування військових організа
цій; звернення і тут покладалося на загальну ініціативу. Відповідно до нього 
все боєздатне українське населення повинно було об'єднатися у військові 
підрозділи; щоб пізніше прийматися до української армії або ж виконува
ти охоронну та поліційну службу в округах та муніципалітетах. Далі звер
нення гарантувало всім громадянам Української держави незалежно від їх 
національності та віросповідання громадянське; національне та конфесійне 
рівноправ'я та закликало -  знову ж у дусі часу -  національні меншини; яки
ми оголошувалися поляки; євреї та німці; делегувати своїх представників до 
Української Національної Ради. У подальшому звернення проголошувало 
чинність попередніх австрійських законів та обіцяло скликання установчих 
зборів на основі загального; рівного; безпосереднього; пропорційного та та
ємного виборчого права; як тільки буде забезпечене існування Української 
держави; зборів; які повинні вирішувати подальшу долю Української держа
ви. Під "подальшою долею" малося на увазі рішення стосовно того; чи ново- 
створена держава і надалі залишатиметься самостійною; чи об'єднається з 
Наддніпрянською українською державою. У кінці звернення обіцяло ого
лосити найближчим часом склад та програму першого Кабінету Міністрів 
Української держави; -  незручна обіцянка; оскільки формування Кабінету 
ще не підготували.
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Того ж дня, 1 листопада 1918 року після обіду, -  саме коли у розпа

лі була боротьба з польськими повстанцями, -  делегація Української На
ціональної Ради, очолювана дт. Костем Левицьким,  вирушила до дер
жавного намісника генерала Гуйна,  щоб вимагати від нього формального 
передання адміністративної влади. Гуйн прохання відхилив, мотивуючи 
відмову тим, що під вартою виконувати жодних обов'язків не може, однак 
письмово передав свої посадові повноваження віце-президентові держав
ного намісництва, українцеві Володимиру Децикевичу,  а той виконав 
вимогу делегації, заявивши, що він діє на основі кайзерського маніфесту від 
16 жовтня 1918 року та відповідно до одностайного волевиявлення укра
їнського народу передає урядову владу в регіоні від імені Австрії Україн
ській Національній Раді. Було складено та підписано відповідний протокол, 
і, таким чином, лідери українського народу в Східній Галичині отримали, 
власне, вже нічого не вартий документ, який ще за день до того виглядав 
вершиною їх політичних зусиль.31

Якщо абстрагуватися від того, наскільки звернення "До всіх” надавало
ся до того, щоб підштовхнути країну до анархії, перехід від австро-угорської 
до української державності відбувся загалом безболісно та без істотних по
рушень громадської безпеки. Повсюди в округах та муніципалітетах справді 
створювалися імпровізовані населенням установи, формувалися громадські 
ополченські та поліцейські загони. Хоча дисципліна цих імпровізованих за
гонів не була суворою, вони все ж дієво захищали життя та власність меш
канців. Українське селянство Східної Галичини продемонструвало набагато 
вищий рівень національної дисципліни та громадянської свідомості, ніж 
західногалицьке, не говорячи вже про селянство Королівства Польського, 
оскільки такої навали плюндрувань, бандитизму та соціальних заворушень, 
які існували в той самий час у польській Західній Галичині, не говорячи вже 
про Королівство Польща, Східна Галичина не зазнала ні тоді, ні пізніше.32

Перший український уряд Східної Галичини 
9 листопада 1918 року

Однак подібною державною свідомістю львівське керівництво не від
значалося. Польське повстання його спершу спаралізувало. Воно безпорад
но спостерігало за цими заворушеннями та витрачало час на безрезультатні 
переговори з львівськими поляками. Лише 9 листопада 1918 року Україн
ська Національна Рада дещо оговталася від збентеження, прийняла рішення 
про поділ державної влади і, таким чином, поклала кінець стану колектив
ної безвідповідальності. За собою вона залишила повноваження законотво
рення та контролю парламенту, в якості виконавчого органу було створено
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коаліційний Кабінет усіх українських партій -  Тимчасовий Державний Се
кретаріат під керівництвом дт. К о ст я  Л евиц ь кого .  Як уже свідчить саме 
визначення "тимчасовий", це був проміжний Кабінет із до певної міри ви
падковим складом; однак, попри все, такі кроки все ж означали дієве втру
чання у ситуацію, в якій опинилася новостворена держава.33

Створення Кабінету спонукало Українську Національну Раду до при
йняття ще одного важливого рішення. Оскільки власне самостійна східно- 
галицька Українська держава не виглядала надто популярною серед військ, 
а особливо з огляду на те, що колишній український легіон, який здобув такі 
заслуги під час захоплення влади на Східній Галичині, виявився рішучим 
прихильником ідеології приєднання Східної Галичини до Наддніпрянської 
України, то 10 листопада Тимчасовому Секретаріату дали розпоряджен
ня "вдатися до необхідних кроків для об'єднання всіх українських земель в 
одну державу". Спершу це мало лише суто ідеологічно-принципове значен
ня. Та якщо врахувати, що внутрішнє становище на Наддніпрянській Укра
їні виглядало надзвичайно непевним, то не могло бути і мови про те, щоб 
центральний український уряд із Києва керував антипольським опором у 
Східній Галичині. Проте це рішення спричиняло наступні дії у напрямі при
єднання Східної Галичини до Наддніпрянської України і, таким чином, за
початкувало поєднання східно-галицько-українського питання з питанням 
Наддніпрянської України, -  обставина, надзвичайно важлива для майбут
ньої долі України.34

Конституція Західної України 13 листопада 1918 року

Лише тепер українське керівництво Східної Галичини відзнача
лося більшою плановістю. Початком змін стала прийнята 13 листопада 
1918 року Тимчасова конституція Української держави. Бона посилалася 
на право народів на самовизначення як правове підґрунтя створення дер
жави та встановлювала державну назву " З а х ід н о у к р а їн сь к а  Н ар о дн а  
Республіка" .  Замість " гали ц ьк о у к р а їн сь ки й "  чи "сх ідногалиць-  
кий" впроваджувалося визначення " зах ід н о у к р а їн сь ки й " ,  яке надалі 
переважно вживатиметься також і у даній праці, в той час, коли, відповідно, 
для Наддніпрянської України використовуватиметься визначення "сх ідно
укра їнськи й " .  Вирішальним для визначення форми державного укладу 
був -  поряд із обов'язковим республіканством української демократії -  не 
лише загальний занепад монархізму в Східній та Центральній Європі. Зі 
Східної України, де 29 квітня 1918 року постала монархія гетьмана С к о 
р о п ад ськ о го ,  було отримано звістку, що східноукраїнські партії готу
ються до повстання з метою реставрації республіканського устрою. Вибір



Західною Україною цієї форми державного устрою міг би розглядатися як 
початок майбутнього об’єднання зі Східною Україною. Територією держа
ви оголошувався весь закритий етнографічно-український територіальний 
простір колишньої Галичини, Північної Угорщини та Буковини (Карта І). 
Таким чином, Західноукраїнська Республіка, реалізовуючи свої територі
альні претензії, вступала у конфлікт не лише з Польщею, а й з румунами 
та мадярами. Конституція проголошувала Західну Україну суверенною 
державою -  вихідний пункт подальших непорозумінь зі Східною Україною, 
незважаючи на попередні західноукраїнські акти приєднання до Східної 
України. Найслабшим у республіканській Конституції було положення про 
здійснення верховної влади в суверенній державі парламентом як колектив
ним органом Західної України. На початках -  до скликання установчих збо
рів на основі міжнародного чинного "загального, рівного, безпосереднього, 
таємного та пропорційного” виборчого права -  всю державну владу пови
нні були здійснювати Українська Національна Рада та Державний Секрета
ріат. Таким чином, нова держава разом із усією революційною Централь
ною Європою стала на шлях західної радикальної демократії, яка так мало 
відповідала соціальному та культурному станові Східної Галичини. У кінці 
Конституція визначала вигляд державного герба, який незабаром було ви
тіснено тризубом Східної України -  золотий лев на блакитному фоні, герба 
Галицько-Волинської держави з ХІІІ-ХІХ століть, та державного прапора -  
блакитно-золотий.35

Тим самим було завершено процес формування de facto західноукра
їнської держави, яка в усьому іншому дотримувалася загального австрій
ського законодавства.36 Держава не мала, щоправда, у розпорядженні всієї 
території, на яку претендувала, проте переважна більшість населення всіх 
цих територій, за винятком Закарпаття, цілковито визнавала авторитет 
Української Національної Ради як свого верховного органу влади. Такий не
залежний від впливу зовнішніх факторів авторитет поширювався фактично і 
безпосередньо через її цивільно-адміністративні та військові органи на біль
шу за площею й кількістю населення, достатню для суверенітету держави, 
частину тієї державної території та дієво забезпечував законність і порядок 
на відповідних підвладних територіях.37 Нова de facto-держава могла базува
тися на двох актах міжнародно-правової природи: на зобов’язуючій для сил 
Антанти заяві Біль со на про право народів на самовизначення як основу 
нового державного ладу в Європі, а також на тому, що відповідно до мані
фесту імператора Карла І формальна передача державної влади здійсню
ється через австрійське державне намісництво.
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Тим часом успішній діяльності українців у Львові поклав кінець пере
можний хід польського повстання. Вже в ранні передобідні години 1 лис
топада 1918 року це повстання припинилося. Спершу невелика групка по
встанців отаборилися на крайньому південному заході Львова; вони відбили 
атаку українського патруля ополченців та до надвечір’я істотно захоплену 
територію розширили. Чисельність повстанців невпинно зростала. До них 
долучалися всі поляки, які були у стані носити зброю, легіонери, колишні 
австрійські солдати, студенти, шкільне юнацтво, міські хулігани, недисци- 
плінований, схильний до грабіжництва, проте надзвичайно войовничий 
елемент. Безпосередньо в процесі боротьби повстанці формувалися у під
розділи та фронти на чолі з офіцерами, які були на місці. У той самий час 
капітан М ач и н с ь к и й  організував "верховне командування" ("Komenda 
Naczelna") зі службами зв’язку та оповіщення, перетворив безладні виступи 
у впорядкований фронт та визначив для ватажків мету та план. 2 листопа
да 1918 року повстанці вже планомірно штурмували казарми у сусідньо
му південно-західному передмісті з великими запасами зброї та амуніції. В 
ході цілеспрямованих сутичок 2 та 3 листопада вони врешті-решт захопили 
товарний та головний вокзали Львова з відносно великими складами зброї 
та амуніції, продуктів та одягу, які знаходилися безпосередньо на північ від 
місця подій, та кинули основні сили на дану частину фронту, який пізніше 
буде перетворено на практично не вразливу фортецю, об яку розбивалися 
всі відчайдушні спроби контратаки з боку українців. Це стало вирішальним 
військовим успіхом поляків. Вони твердо встали на ноги, їхня чисельність 
уже другого дня після початку сягнула приблизно тисячі осіб та невпинно 
зростала. Лише за умови залучення свіжих військових сил українці могли 
б сподіватися опанувати ситуацію, адже сили обох суперників приблизно 
зрівнялися. З боку поляків це стало надзвичайним військовим досягненням, 
коли поєдналися зневага до смерті окремих бійців, неприборканий насту
пальний дух окремих підрозділів, блискучі організаційні здібності верхо
вного командування та оптимальні бойові дії задля досягнення перемоги.38

Крім того, на руку полякам були не сприятливі обставини, що пере
шкоджали українській стороні. Повстанці складали виключно добровільний 
елемент, в той час як українські вояки, втягнуті у війну внаслідок австрій
ської примусової мобілізації, вже певною мірою втомлені, ненадійні і лише 
ледве стримувані офіцерами -  знову і знову дезертирували. Отже, і українці 
виснажувалися, в той час як поляки набували сил.
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Слабкість українських військових підрозділів 
у Львові в листопаді 1918 року

Чисельно військовий склад українців із самого початку залишався не
значним: не більше ніж 1 500 бійців. До того ж, більшість утворювали не
боєздатні ополченці похилого віку. Безпідставно казати, що вони воювали 
погано. Навпаки, в окремих випадках навіть дуже добре діяли на користь 
свого підрозділу, робили все можливе, запекло штурмували та захищались, 
однак дорівнятися до юнацького запалу польських повстанців не вдалося. 
Польський повстанець, для якого місто було рідним, знаходив прихисток та 
допомогу повсюди, українців ж, виганяли з домівок у шию та обстрілювали. 
Звичайно, українці були в стані 1 листопада 1918 року оточити та придуши
ти польське повстання, у кожному разі не віддавати товарний та головний 
вокзали. Проте верховне керівництво почувалося безпорадним, команду
ванню окремими підрозділами бракувало планомірності й маневреності. 
Дуже незначною виявилася чисельність задіяних українських офіцерів, у 
той час, коли в поляків офіцери очолювали навіть найменші підрозділи. Та
ким чином, тоді, коли поляки наступали єдиним фронтом, з українського 
боку кожен підрозділ воював практично сам по собі.39

Не лише у Львові, а також у фортеці Перемишля та в східногалицько- 
му нафтовому районі Дрогобича-Борислава у той самий час чи незабаром 
після того спалахнула боротьба за Східну Галичину. Повсюди там, де поляки 
становили чисельно істотний закритий острівець, святим ділом польського 
військового союзу, який зараз, коли українці його випередили, всіма фібра- 
ми душі опирався стати підданим України, було взятися до зброї, навіть не 
чекаючи на вказівки польського політичного керівництва. Так розкривався 
польський національний темперамент, не особливо схильний до роздумів.40

Так само і для українців думка про входження поляків до їхньої держа
ви, виявлялася нестерпною, так само і вони до глибини душі ненавиділи про
тивника, і ненависть у ході наступних подій неймовірно зросла. Проте це 
були почуття істотно пасивнішого народу, скутого власною національною 
ідеологією, яка сформувалася серед народів на основі старого демократич
ного твердження про рівність та братерство. Народ почувався пригнобле
ним польською меншістю на власній землі, опирався утискам і був готовим 
гарантувати кожній національній меншині найвищий вимір свобод в Україн
ській державі; він вбачав свою державну мету на даний момент у досягненні 
свободи від чужого панування, проте не в отриманні власної влади. Саме 
тому позиція українців відносно Польщі у цілому залишалася цілком па
сивною. Прагнення поляків на тих територіях, де становлять більшість, від
творити могутню державу українців не турбувало. Більше того, таке навіть

Виникнення Західноукраїнської держави у Східній Галичині_________________



106 І частина

віталося, оскільки це відповідало абстрактному принципу свободи народів, 
але нехай тільки поляки зречуться влади на етнографічно-українських тери
торіях. Те, що існують ситуації, коли процвітання одного народу повинно 
неминуче зашкодити чи навіть призвести до занепаду іншого, українці не 
розуміли, та невідворотна необхідність польсько-української боротьби за 
виживання здавалася їм наслідком польської недоброзичливості. їм браку
вало навіть передумови ведення запеклої, героїчної народної війни: живого 
відчуття того, що доля народів на десятиліття чи навіть століття наперед ви
рішується в миті найбільшого протистояння сил і що польсько-українська 
збройна боротьба загалом та львівський період зокрема саме і були такою 
величною миттю для України.

Владно-політична ідеологія поляків

, Поляки стикнулися з іншою ситуацією. Вони почувалися історичною, 
панівною нацією. Реставрація Польщі означала для них передусім пануван
ня та владу. Вони проживали колись на більшій частині України, тому і за
раз вважали український народ не рівним противником, а визначеною для 
перебування під владою поляків чужоземною масою. Вони, правда не без 
внутрішнього спротиву, змирилися з думкою, що реставрація польського 
панування на Дніпрі є швидше за все нереальною та що втручання Росії у 
XVIII-XIX століттях брутально перервало польську панівну традицію на 
Дніпрі. Однак поляки вірили ця традиція збереглася тут, у Східній Галичи
ні, де Австрія до останньої миті давала полякам можливість правити. Тому 
поляки навіть за найгіршого сценарію не уявляли Польську державу без 
Аьвова та без решти території Галичини. Отже, український національний 
визвольний рух був у польському розумінні нічим іншим, як бунтом, що по
винен придушуватися всіма силовими засобами. Про цей "бунт" вони мали 
також унаочнене уявлення, яке завдяки письменницькому таланту створив 
Генрик  С енкевич ,  письменник, нагороджений Нобелівською премією, у 
своєму шедеврі41, романі ’’Вогнем і мечем" із часів повстання українського 
козацького гетьмана Б огдан а  Х м ельн иц ького  в XVII столітті. З "диких 
полів" українського степу підіймається жахлива кровожерлива орда, все 
знищуючи, все спопеляючи пожежами та топлячи в крові. Ця пристрасть 
до пожеж проникає до найнижчих плебейських мас, лавина ж їх ховає під 
собою панівні верстви населення, носіїв незрівнянно вищого людського 
духу, поляків. Боротьба з австрійцями, пруссами чи росіянами залишається 
для східногалицької, до глибини душі ураженої Польщі власне абстракці
єю. Проте збройний похід проти "української гідри" виглядав чимось таєм
ним та неймовірно захоплюючим. Українські війська не називалися інакше



ніж "банди”, незважаючи на те, що і у польських на той час було не менше 
"бандитського". Останні ідентифікували себе з героями Сенкевича,  які в 
імя "величі Польської держави" йшли в атаку, палили, страчували, "вогнем 
і мечем" перетворювали на пустелі цілі регіони, щоб викорінити бунтівних 
українських "гайдамаків" -  власне розбійників -  раз і назавжди. Не було, на
певно, жодного з польських повстанців у Львові, який в тій чи іншій ситуації 
не почувався би як той чи інший герой роману Сенкевича.42 Мало значення 
також і те, що повстання розпочалось у будівлі школи Сенкевича.  Таким 
чином, поляки ненавиділи українців в імя "величі Польщі" з відразою, яка не 
знала визнання права західних українців на їх власне державне самовизначен
ня чи навіть окреме політично автономне існування, яка, в парі зі зневагою 
до супротивника, була ненавистю уявно вищої раси людей до якоїсь коло
ніальної раси.

Якщо цей злет національних почуттів поляків уже виявлявся достат
нім для розпалення польсько-української збройної боротьби у Східній Га
личині та формування на польському боці фанатичних борців, то витримку 
останніх ще посилила та обставина, що під впливом польських націонал-де
мократів це екзальтоване національне почуття стало основою всієї системи 
політичного мислення поляків Східної Галичини. На їхню користь спрацьо
вували також політичні міркування. Поляки почувалися приналежними до 
переможної Антанти і знали, наскільки українці підпорядковані їм зовніш
ньополітично, оскільки ті до останньої миті залишалися вірними Централь
ним державам, у добру й злу годину. Поляки були впевнені також у підтрим
ці власне створеної Польської держави, чию силу вони, щоправда, істотно 
переоцінювали. За таких обставин здавалося: якщо безжально взятися до 
справи, то остаточний успіх буде за ними. Так і зробили. Тих, хто би сум
нівався та визнавав би право українців на Львів та Східну Галичину, серед 
поляків не виявилося. Саме коли 1 листопада 1918 року пролунали перші 
постріли польського повстання, уЛьвові відбувався конгрес представників 
студентства з усієї Польщі. Лише один-єдиний його учасник, незалежний 
соціаліст із Варшави, визнав у принципі право українців на Львів та Східну 
Галичину, проте і він із солідарності став на бік повстанців. Таким чином, 
конгрес одностайно постановив вступити в боротьбу з українцями, і його 
учасники взялися за зброю.43 Поляки також вірили в Антанту -  віра, яка спо
нукала очікувати всіх благ від Франції та мирних переговорів і гальмувала 
народні сили в їх безпосередніх прагненнях. Поляки так само в ході бороть
би впадали в глибокі душевні депресії, в яких наближалися до внутрішніх 
зривів. Однак у них порівняно з українцями виявлявся значно потужніше 
виражений елемент натхненної волі, власними силами, нехай проти цього 
повстане весь світ, приборкати українців -  волевиявлення, яке стимулювало
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до досягнення неможливого і навіть у миті нищівних поразок дозволяло збе
регти гідність на противагу українцям. Тому необхідна моральна перевага 
була на боці поляків, а не українців.

Недолугість західноукраїнського політичного керівництва

Вирішувати власну долю власним волевиявленням -  така точка зору, 
настільки органічно притаманна народам-завойовникам, виявилася чужою 
Українській Національній Раді, принаймні в українських керівних політич
них колах не існувало жодної до певної міри визначної особистості, здат
ної у складній ситуації взяти кермо влади в свої руки та змінити хід подій. 
Оскільки вже 2 чи 3 листопада стало зрозумілим, що силами українців Льво
ва приборкати повстання нереально, Львів мало не був залишений на ми
лість воєначальників, політичне керівництво мало що не було перенесене у 
провінцію, там створено тимчасовий військовий уряд та шляхом задіяння 
всіх наявних у розпорядженні народних сил винищено львівських поляків. 
А поміж тим це слабке керівництво робило саме те, що, як правило, роблять 
недієздатні люди, коли намагаються створити ілюзію захисту, оскільки їм 
бракує внутрішніх сил для цілеспрямованих дій. Боно вважало своє пере
бування у Львові доказом власної сили, оскільки йому було страшно як за 
власну репутацію, так і за "настрої армії та народу".44

Насправді успіхи польських повстанців цілковито розчавили україн
ське керівництво, незважаючи на те, що воно, відважуючись на переворот, 
теоретично рахувалося з тим, що поляки не здадуться без опору. Українські 
парламентарі у тій атмосфері законності та безпеки, в якій відбувалося їх із 
Польщею протистояння в Австрії, ніколи реально не стикалися з тим, що 
використання зброї -  це засіб політичної боротьби, причому найкращий. 
Парламентарі не могли зорієнтуватися у новій, цілковито не звичній для 
них ситуації, адже поляки припинили бути лише партнером у переговорах, 
так само, як і вони самі, залежали від рішення Віденського третейського 
суду, а стали самостійною войовничою силою. Українські парламентарі віді
слали своїх посланців по країні, закликаючи народ підтримати їх і кожного 
дня сподівалися на прибуття допоміжних підрозділів з "народної ініціати
ви". 5 листопада вони навіть особливим розпорядженням звернулися до Ки
ївського гетьмана з проханням про допомогу, проте далі цього справи не 
просунулися і діяльність визначалася швидше антивоєнними мотивами.45

Звикнувши в Австрії до того, що їх боротьба з поляками відбувала
ся лише в межах формального права, що варто лише вперто наполягати на 
своєму правовому положенні і віденський суддя буде під тиском обставин 
змушений прийняти рішення на їх користь, оскільки керується австрій-
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ською Конституцією, вони уявляли собі міжнародні відносини і тепер як 
такі, що базуються на певних формальних правових нормах. Місце арбі
тражного суду австрійського центрального уряду в їх уявленнях до певної 
міри зайняла Антанта, а значення австрійської Конституції набули для них 
власне мирні умови Вільсона. Вони, безсумнівно по праву, дотримували
ся саме цієї точки зору, яку тоді поділяла вся виснажена світовою війною 
Європа, оскільки їх країна загалом була переважно українською і в цьому 
вони вбачали свою перевагу. Західні українці не могли збагнути, як поляки 
відважилися, не беручи до уваги чіткі формулювання Вільсона про "право 
народів на самовизначення” та "створення Польської держави в межах без
перечно польських територій”, захопити Східну Галичину. Про те, що львів
ське польське повстання без якнайшвидшого придушення стане початком 
довгої війни Західної України з Польщею, де врешті-решт змушені будуть 
покласти свої голови три з половиною мільйони українців, якщо вони не 
виступлять справді героїчним народом, -  а в цій руйнівній революції вони 
таким не виступили -  від руки сімнадцяти чи вісімнадцяти мільйонів поля
ків, про це вони власне не думали. Нікому з керівних українських політиків 
не було притаманне це всеохоплююче бачення, яке дозволяє за деталями 
бачити цілісну картину, бачення, без якого неможливі жодні досягнення. 
Боротьба польських повстанців не на життя, а на смерть46 здавалася їм в 
основі своїй лише непорозумінням, прикрим випадком; для них вона прові
щала лише початок істотних заворушень суто місцевого значення, створен
ня певної опозиції, яку можна було б задовольнити певними прийнятними, 
якщо не досить вагомими поступками на користь польської національної 
меншини. Якимось чином улестити львівських поляків, переконати їх, що 
українська державність жодним чином не скривдить їх, домовитися і потім 
спокійно очікувати рішення Антанти було на той час, на їх помилкову дум
ку, заповіддю часу.47

Українські договірні плани відносно Польщі, 
листопад 1918 року

Якщо польські повстанці чітко усвідомили те, що повстала Польща 
здатна стати великою зараз або ніколи, що польський народ саме нині йде 
до своїх величних звершень і веде безкомпромісну боротьбу не на життя, 
а на смерть, проте ця боротьба може закінчитися лише знищенням одно
го з противників, -  свідомість, яка вимагала максимального напруження 
всіх сил та уможливлювала його, то в українців не було наснаги вимагати 
від себе максимуму. Останні, звичайно, виконували свій обов’язок, проте їм 
бракувало військового куражу, який незалежно від обов’язку перетворює
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вчинки на героїчні. Ця відмінність у войовничому натхненні супротивників 
позначалася на військовому командуванні: з польської сторони відчайдуш
ний, долаючий усі перешкоди капітан М ачи нь сь кий ,  якому знову і знову 
вдавалося спонукати свої війська до атаки, зі сторони західних українців -  
численні командири, з яких наступний був недолугіший за попереднього, 
тобто особи, які в кращому разі могли б командувати окопною обороною, в 
той час коли становище на користь українців міг би змінити швидкий неспо
діваний наступ. Українці в усьому демонстрували більшу пасивність та мен
шу внутрішню силу: у помірнішому прояві національних почуттів, у вужчих 
політичних горизонтах, у слабшому військовому командуванні, навіть у віці 
солдатів: на стороні українців -  ополченці, на стороні поляків -  молодь.48

Спершу, 1 листопада 1918 року, все ж здавалося, що поляки повинні в 
збройному конфлікті програти. Якщо не брати до уваги жменьку повстанців, 
які чинили опір українцям, польську громадськість назагал спершу охопила 
паніка. Б першу мить були істотно переоцінені сили українських військових 
угрупувань та вміння українського військового командування стимулювати 
військові резерви країни. Причому очікували такого ж стрімкого наступу, 
такої ж непохитної твердості під час придушення невеликих заворушень у 
Львові, з якою діяли б самі, якби опинилися зараз на місці українців. Біль
ше того, за українцями стояла вся країна, за поляками ж на найближчий час 
лише одне місто, яке, хоча і відносно велике, все одно виділялося мов острів 
посеред ворожого моря. Тому політично зрозумілими були дії та прагнення 
зі сторони Польщі, незважаючи на збройний конфлікт, налагодити диплома
тичні відносини з Україною, щоб у разі придушення повстання спробувати 
шляхом безпосередніх перемовин із противником застерегти східногалиць- 
ких поляків від того, щоб вони безумовно перейшли під владу українців, 
ставши подекуди об’єктом помсти. Це могло спокійно робитися без відмови 
від претензій на Східну Галичину, оскільки у випадку перемоги повстання 
чи майбутнього виступу Польської держави проти українців та її перемоги 
всі польські вчинки стосовно українців цілковито втрачали свою чинність.49

З надзвичайною спритністю -  якщо навіть не без істотних непорозу
мінь у власному таборі з цього приводу -  львівські польські політичні кола 
виконали завдання взаємодоповнюючої гри дипломатії зі зброєю. Не зво
лікаючи, ввечері 1 листопада 1918 року, оскільки здавалося, що українці 
в змозі придушити повстання, вже в наступні кілька годин до Української 
Національної Ради прибула делегація поміркованих польських політиків. 
Вони говорили про повстання як про вчинок кількох "шибайголів'1, тобто 
оголосили його нападом, за який східногалицька польська спільнота назагал 
відмовлялася брати відповідальність, та запропонували, не визнаючи Укра
їнської держави, розпочати переговори з метою порозумітися до того, як
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переможна Антанта прийме рішення щодо польсько-української суперечки 
за Східну Галичину. На цю пропозицію українці відгукнулися з усіма своїми 
миролюбними настроями та мотивами: старою звичкою вести перемовини з 
поляками, страхом перед Антантою, гнітючим усвідомленням власної слаб
кості та неспроможності, бажанням заспокоїти поляків, довести їм безпід
ставність очікування жодної несправедливості та таким чином спонукати їх 
до визнання української державності та виведення з гри зброї. Тобто вони 
самі розтоптали свою політичну волю. Не висуваючи передумовою мир
них перемовин визнання поляками західноукраїнської державності, вони 
тим самим визнавали також східногалицьких поляків самостійною, рівною 
Українській державі силою. Самим фактом ведення перемовин вони дали 
мирні надії власним військам і таким чином послабили їх мужність вже у 
вирішальні перші дні боротьби, водночас посилили почуття власної гіднос
ті польських борців, оскільки для них переговори були лише засобом чи то 
ввести противника в оману, чи то підготовки майбутнього рішення Антанти 
на користь Польщі шляхом можливої української уступки щодо особливого 
статусу Львова. Найгіршим було те, що, в той час коли переговори затягува
лися, українські надії на угоду з поляками затягували також процес форму
вання постійного уряду, а це призводило до занедбання організації країни 
для ведення активної боротьби.50

Українсько-польські переговори у Львові, листопад 1918 року

Вже в ніч з 1 на 2 листопада 1918 року військове становище поляків у 
Львові виявилось більш певним, ніж здавалося раніше, поляки почали огов
туватися від попередньої паніки. Від них не сховалися звичайно безголовість, 
розчавленість та заляканість українського політичного керівництва, пере
дусім військового командування. Це миттєво відобразилося на польсько- 
українських переговорах. Такі переговори велися поляками лише на випа
док поразки, а не успіху. Серед польських делегатів з'явилися представники 
польської націонал-демократи -  дт. А дам, дт. Сталь та проф. Хлям- 
тач, щоб з цієї миті більше не випускати з рук ініціативу в переговорах. 
Вони гордо заявили, що представляють не всю східногалицьку польську 
спільноту, оскільки це справа варшавського уряду, проте особисто готові 
створити спільну польсько-українську комісію, яка візьме на себе управлін
ня всією Галичиною замість австрійського державного намісництва. Вони 
мало що не гралися зі своїм безпорадним противником. Найбільша поступ
ка, яка стала предметом тижневих переговорів, полягала в їхній пропозиції 
залишити вирішення питання державної приналежності Східної Галичини 
та обмежитися можливим припиненням збройного конфлікту у Львові. Чи
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то пропольській Антанті, чи Польській державі це дозволяло виграти час для 
захоплення Східної Галичини, тоді можлива львівська домовленість стане 
нечинною. Капітан М ач и нь ск и й  пішов ще далі. Він почувався зараз на
стільки впевнено, що взагалі позбавив політиків будь-якого права приймати 
рішення за його "польську армію”: до припинення збройного конфлікту він 
готовий лише після безпосередніх переговорів із українськими командира
ми. І справді, за домовленістю між польським та українським, висуненим 
на цю посаду за захоплення Львова Д м и т р о м  В ітовським ,  головноко
мандуючими в ніч з 2 на 3 листопада 1918 року було оголошене дванадця
тигодинне перемир'я. Обидва командири при цьому керувалися намірами 
дати можливість відпочити втомленим військам та підтягти підкріплення. 
Згодом бої відновилися і тривали тижнями, в той час коли політики обох 
сторін вели й далі безплідні переговори.51

Львівська битва, листопад 1918 року

Між тим, становище львівських українців стало несприятливим. По
ляки захопили майже половину міста, в українців не було практично жодних 
резервів. Повернення західноукраїнських військ із далеких австрійських 
південних фронтів розпочалося значно пізніше. У роздислокованій ближче 
австро-угорській окупаційній армії на Південній Україні українських угру- 
пувань не виявилося. Західним українцям, що служили в етапних формуван
нях цієї армії і що як на лихо були розділені етапною службою, взагалі про 
львівський переворот нічого не знали, оскільки австрійське верховне коман
дування у Південній Україні замовчувало інформацію про це, як і про від
ставку імператора Карла  І у Відні 1 листопада 1918 року. Така інформація 
лише дуже повільно просочувалася, і ще мали минути тижні, доки перші за
хідні українці з окупаційної армії почали повертатися. Оскільки в самій кра
їні зародки західноукраїнської армії формувалися без чіткого планомірного 
центрального керівництва шляхом об'єднання солдатів та ще не вишколеної 
молоді, оскільки західноукраїнська спільнота ані найменшою мірою не здо
гадувалася про наслідки львівських подій та кожному з округів здавалося, 
що ті невеликі військові угрупування, які є в його розпорядженні, служать 
лише для власних потреб, то жодного спільного командування не створюва
лося, натомість встановлювався доцільний порядок дій. Ця допомога, яку 
країна з власної ініціативи знову і знову відправляла до Львова, завжди була 
недостатньою. Сили ж польських повстанців спершу зростали значно швид
ше, а після 3 листопада 1918 року в їх розпорядженні, як припускається, 
нараховувалося від 3 000 до 4 000 осіб. Пізніше, 20 листопада 1918 року в 
повній боєготовності налічувалося вже 5 000 осіб.52
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Таким чином новоприбулі західноукраїнські допоміжні війська 

лише відносно чисельно вирівнювали співвідношення сил та 3-9 листопа
да 1918 року українці загалом змусили оборонятися, не лише, як це спо
стерігалося раніше, через безпорадність командування, але також через пе
ревагу на боці поляків. Якщо в усіх польсько-українських сутичках як у дні 
львівського повстання, так і потім у війні з поляками українське політичне та 
військове керівництво постійно зі своїми функціями не могло впоратися, то 
в цю мить запеклих вуличних боїв від верховного командування вже мало що 
залежало, оскільки львівська битва перетворилася на боротьбу елементів. У 
рукопашних боях, які розгорнулися у Львові, у зміні атак на контратаки, в 
яких мужність захисників дорівнювала відвазі атакуючих, на полі бою впер
ше зійшлися сили народу. І незважаючи на відмінності у командуванні, в на
ціональній ідеології та в національному вихованні, які забезпечували одному 
з противників, а саме: полякам, перевагу над іншим, саме тут повною мірою 
однаково потужно проявилися первинні сили обох народів, представлені 
своїми маленькими арміями.

Ядро українських збройних угрупувань становив зразковий штурмо
вий підрозділ, який 3 листопада 1918 року прибув до Львова. Підрозділ 
представляли два раніше роздислоковані в Чернівцях на Буковині баталь
йони колишнього українського легіону австрійської армії, Українські січові 
стрільці, підрозділ УСС. І на Західній Україні, і так само сформований на 
основі київських Січових стрільців підрозділ С.С. на Східній Україні -  ці за
гартовані в боях світової війни угрупування добровольців як власне ідеаль
ні виразники загальноукраїнського опору становили гвардію української 
армії. Об ці війська польські сили розбилися. Вже перший штурм загонів 
У.С.С., який 3 листопада 1918 року був спрямований всередину польських 
форпостів, розірвав польські лінії оборони та поставив справу поляків на 
межу краху. Об'єднання загонів У.С.С. та С.С., обох українських гвардій, що 
могло відбутися зараз чи трохи пізніше, однозначно би придушило поль
ське повстання у Львові. Ймовірно, вони одним ударом запобігли би піз
нішій війні Західної України з усією Польщею і тим самим вирішили би 
на користь України питання приналежності території Східної Галичини та 
створення української національної держави у Східній Європі. Київський 
гетьман Павло С коропадський ,  чиїм планам об'єднання Східної Укра
їни з контрреволюційною Росією заважали загони С.С., також через тиж
день запропонував західноукраїнській делегації відпустити загони Стріль
ців. Однак загони, сформовані здебільшого з добровольців, чисельно дуже 
невеликі*, проте надзвичайно відважні, особливо вправні у вуличних боях,

Це були лише ц загони піхоти, 1 батарея польових стрільців, 1 підрозділ із 12 важкими 
кулеметами та 1 ескадрон кавалеристів. Однак ці кадрові війська виявлялися завжди го-
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вважали себе зобов’язаними відхилити хитру пропозицію гетьмана. На них 
чекав 15 листопада 1918 року не менш важливий збройний виступ -  по
встання під Києвом проти російської контрреволюції, яка намірилася на 
основі українсько-російського акту гетьмана про федерацію покласти край 
самостійності України. Розраховуючи лише на себе, самого штурмового за
гону У.С.С. було недостатньо, щоб придушити повстання одним ударом. Як 
виступи Січових стрільців 3 листопада, так і штурмові атаки У.С.С. 4 лис
топада 1918 року були відбиті поляками у напружених боях. Тепер поляки 
знову переходили в атаку, а український фронт був спустошений у меж
ах усієї лінії. Однак внаслідок втручання Січових стрільців ці атаки знову 
і знову відбивалися. Поляки ще раз піднялися і завдали свого останнього 
відчайдушного удару. 9 листопада 1918 року вони задіявши всі сили та ви
користавши обманні маневри на обох флангах, вдалися до спроби прориву, 
аби примусити українців залишити місто. Атаку ціною крові було відбито, 
і разом з нею у львівській битві було остаточно зведено нанівець усі спроби 
повстанців захопити місто.53

Однак 10-18 листопада 1918 року доля знову повернулась обличчям 
до Львова. Обидва противники виснажилися. Боротьба затихла. Укріпле
на лінія фронту з основними бастіонами, які були огороджені дротом, 
проходила тепер через центр міста. Знову і знову лунали постріли і вибу
хи від автоматів, кулеметів та ручних гранат у коротких чергах, що чулися 
навколо. Тепер переходили в наступ українці. На своєму лівому фланзі 
вони таким чином нічого не могли досягти, проте їх правий фланг з дня 
на день просувався вперед та відбивав у польського фронту один бастіон 
за другим. Мужність покинула поляків. Відразу ж на початку боротьби 
вони попросили Варшаву про допомогу. Однак Центральна Польща по
ринула, як показуватиметься далі, у вир прогресуючої анархії, і була без
силою львівським землякам допомогти. Тепер, оскільки львівська битва 
перетворилася на виснажливу боротьбу, де питома вага українського міс
цевого населення повільно, непомітно, все наполегливіше починала тис
нути на ізольованих повстанців, вони у відчаї молили про підтримку як у 
Варшаві, так і у Кракові, їх посланці збурювали польську громадськість на 
численних зборах. Надаремне, оскільки внутрішні протиріччя цікавили в 
цю мить Центральну Польщу значно більше, ніж львівське відчайдушне 
становище; львівський повстанський корпус, який у вкрай несприятли
вій ситуації з останніх сил утримував свої позиції, тим самим становив 
на даний час мало що не всі боєздатні сили сімнадцяти- чи вісімнадцяти- 
мільйонної польської нації. Внаслідок цього львівським полякам нічого не 
залишалося, як знову з особливим натиском вступити з українцями в пе-

товими негайно переформуватися в полк (пор. Р. Давний, с. 39).
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реговори про припинення бойових дій. І тут вони вистояли, ні в чому не 
поступилися львів'янам, зіграли на відтягуванні часу в надії, що Польща 
незабаром оговтається від кризи і тоді її втручання врятує становище. З 
цією метою поляки зробили пропозицію, що стала основою переговорів: 
надання Львову статусу вільного міста, прихований зміст якої полягав у 
тому, аби потім, у сприятливий момент у відновленій поляками боротьбі 
він став бастіоном та вихідним пунктом для захоплення ними Східної Га
личини.54

Обмежене зовнішньополітичне бачення не дозволило ні військовому, 
ні політичному керівництву українців проаналізувати становище, що скла
лося. Військове керівництво нічого не робило, аби шляхом посилення укра
їнських гарнізонів на переходах через Сян -  біля Перемишля та Ярослава -  
відмежувати Львів від можливого втручання з боку Центральної Польщі. 
Політичне ж керівництво, навпаки, 18 листопада 1918 року погодилося з 
поляками на триденне перемир'я, не наштовхнувшись на рішучий опір зі 
сторони військових. Ні політики, ні військове командування не уявляли собі 
при цьому, що лінія оборони українців по ріці Сян уже давно розірвана і на
ближається путужне підкріплення з Центральної Польщі.55

Початок війни Західної України з Центральною Польщею

Отже, доля західно-української столиці вирішувалася не в самому 
Львові, а у Перемишлі. Після кількох перестрілок українці вже 2-3 листопа
да 1918 року зайняли місто. Тут було припинено воєнні дії до "остаточного 
рішення Антанти”, після чого полонені польські офіцери та солдати звільня
лися за умови, що вони більше не братимуть участі у боях проти українців. 
Це зобов'язання поляки тут же порушили. За демаркаційну лінію було при
йнято ріку Сян. У той час у відповідь на відчайдушні крики зі Львова про 
допомогу, в Кракові було утворено відмінний західногалицько-польський 
штурмовий підрозділ, ядро якого складав польський надзвичайно боєздат
ний 5 полк легіонерів. 10 листопада 1918 року цей підрозділ наблизився до 
Перемишля, причому за підтримки колони танків та артилерійського вогню 
відразу атакував українців. Місто та переходи через Сян захопили поляки. 
12 листопада 1918 року для спеціально створеного з краківського та кількох 
підрозділів Перемишля елітного загону підкріплення дорогу на Львів було 
відкрито. До складу загону входило 140 офіцерів, 1 228 вояків, 8 гармат -  для 
тих невеличких армійських підрозділів, які знаходилися на той час у розпо
рядженні народів на охоплених переворотом землях, дуже вагомий приріст 
сил на стороні поляків. З боями по дорозі це підкріплення вирушило вперед 
на доступній залізничній лінії Перемишль-Львів. 20 листопада було прорва-
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но українську лінію оборони навколо Львова, в результаті чого Львів отри
мав сполучення з Центральною Польщею. Українсько-польська лінія фронту, 
до того дуже невелика, тепер зросла до загальної протяжності близько 150- 
200 км на південь від залізничної лінії Перемишль-Львів, а потім навколо 
Львова у напрямі Ярослава на північний захід. У боях все частіше атакували 
авангардні загони новоствореної Польської держави. Польське повстання у 
Львові переросло у п о л ь сь к о -у к р а їн с ь к у  в ій н у 56 (Карта І).

Саме тут беруть початок кардинальні зміни у загальній традиції поль
сько-українського протистояння. Українці ставилися до свого противника з 
повагою як до рівного, а не як до розбійника, незважаючи на вбивство укра
їнських солдатів з-за засади польським цивільним населенням. Український 
свідок подій та історик57 свідчить про цивілізованість українських бійців під 
час львівської битви, про те, що українські військові поводилися дуже людя
но. В українській окупаційній зоні у Львові не було жодних судів Лінча, жод
них ексцесів, жодних плюндрувань, від яких могло би постраждати польське 
населення. Його страждання обмежувалися лише тими, що пов’язувалися 
зі збройним конфліктом. Смертні вироки для українського військового 
трибуналу були надзвичайно рідкісними. У найбільш кричущих випадках 
українці застосовували право військового стану. Не спостерігалося також 
жодного випадку статусних масових покарань, незважаючи на те, що меш
канці цілих блоків будинків своєю поведінкою цього більш ніж заслужили. 
Українці не брали жодних заручників ні на початку боротьби, ні навіть тоді, 
коли польські повстанці зайняли резиденцію українського митрополита 
графа А н д р ея  Ш е п т и ц ь к о го  та оголосили заручниками всіх її жителів. 
Польську пресу, яка видавалася в українській частині міста, було заборонено 
лише після опублікування наказу польського повстанського командування 
про мобілізацію; однак жодного з польських редакторів за це не покарали.

Поляки ж у своєму протистоянні з українським народом пропагува
ли цілком інші традиції боротьби. Відразу ж після взяття Перемишля пере
можні польські війська зруйнували внутрішнє облаштування і навіть част
ково будівлі українських національних інституцій, приватні оселі українців 
було сплюндровано. У полон взяли всіх тих, кого лише частково визнавали 
українцями, всіх, кого тільки могли знайти, та перевели їх у відомий пере
сильний табір Дабі під Краковом. Там полонені роками терпіли важкі зну
щання, внаслідок чого помирали від голоду, злиднів та епідемій. Польський 
народ надавав своїй боротьбі з українським народом характеру колоніальної 
війни. В результаті переможець знущався над противником як над розбійни
ком, а ті, над ким знущалися, у відповідь мстили.58

З прибуттям підкріплення львівські поляки отримали вирішальну пе
ревагу над українцями не лише внаслідок загальної боєздатності військ, а й
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їх чисельності. Тепер продовження переговорів втратило для поляків будь- 
який сенс. 20 листопада 1918 року вони раптово перервали переговори, 
навіть не засвідчивши свого ставлення до Антанти членові місії Антанти в 
Румунії, що прибув до Львова, оскільки залучався поляками до перегово
рів -  якомусь лейтенантові Біль є му з французької таємної служби. Антан
та, з якою вперше стикнулись українці, хоча і представлялася у Львові лише 
лейтенантом Вільємом,  прийняла польську точку зору та висунула вимогу 
щодо прийняття українцями польських умов, оскільки поляки визнані сила
ми Антанти, українці ж навпаки не можуть розраховувати на це ні тепер ні в 
майбутньому.59

Втрата Львова західними українцями 21 листопада 1918 року

Разом із таким втручанням Антанти закінчився період безпосеред
ніх польсько-українських переговорів; перемир’я не продовжувалося, хоча 
львівські бойові дії завершилися. Рано-вранці 21 листопада 1918 року зброю 
було складено, і лише тепер західні українці дізнались, що вони мають спра
ву не з польськими повстанцями, а з потужним західногалицько-польським 
підкріпленням. Боротьба тривала ще один день, і хоча українські війська 
успішно протистояли польським атакам на правому фланзі і поступилися 
лише на лівому, український головнокомандуючий вбачав небезпеку ото
чення та облоги у Львові для своїх сил та розпорядився залишити місто. В 
ніч з 21 на 22 листопада 1918 року українці розпочали стрімкий відступ у 
загальному напрямку на схід.60

Зранку 22 листопада 1918 року польські війська на радість своїх зем
ляків зайняли покинуте українцями місто. Тут, як і в Перемишлі, поляки 
вдалися до інтернувань та сплюндрували всі національні установи. Оскільки 
львівські євреї під час недавніх боїв зберігали нейтралітет, проте схилялися 
на бік українців, єврейські квартали відразу ж стали жертвами триденного 
погрому, в якому були спалені цілі блоки будинків, а з життя пішли числен
ні євреї незалежно від їх віку та статі. Тоді втрутилося польське верховне 
командування та встановило у місті порядок. Однак східногалицькі євреї з 
того часу рішуче перейшли на сторону українців.61

Втрата українцями Львова стала початком війни щойно створеної 
Польської держави проти Західної України. Лише тепер західноукраїнська 
громада усвідомила істинне значення львівських подій і війна проти всієї 
Польщі змусила нарощувати свої сили в галузі державотворення та створен
ня війська, якщо навіть не в повному обсязі, то принаймні значно енергійні
ше, ніж у дні львівської битви.



II ЧАСТИНА

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

1. З ах ідн о ук р аїн ськ е  дер ж аво тво р ен н я

Складності українського державотворення

Західноукраїнське державотворення започатковувалося за надзвичай
но несприятливих обставин, у незрівнянно гіршій ситуації, ніж у будь-якої 
іншої з новостворюваних чи реставрованих малих держав у Центральній 
та Східній Європі. Польське повстання у нафтовому басейні Дрогобич- 
Борислав було придушено за кілька днів, проте лінія фронту Перемишль- 
Львів кайлом врізалася у західноукраїнські території, і це стало найобтяж- 
ливішим фактором, який лише можна собі уявити на початках держави. За 
рікою Збруч, східним кордоном Східної Галичини, з середини листопада 
1918 року вирувала цілковита анархія, та, з огляду на війну з Польщею, ви
значним досягненням Західної України було вже те, що вона запобігла по
ширенню цього хаосу на власній території (Карти І та II).

Якщо після втрати Львова в керівництві Західноукраїнської держа
ви панували занепадницькі настрої, то вже до кінця листопада 1918 року 
державне самоврядування західних українців досягло певного рівня ста
більності та дієздатності. Форми західноукраїнських цивільно-адміністра
тивних, судових та військово-охоронних організацій запозичувалися з часів 
попереднього австрійського державного ладу. Б усі ці установи західні укра
їнці влаштували своїх земляків, проте тими самими залишилися повнова
ження нових чиновників, які здебільшого затверджувалися на своїх посадах 
Державним Секретаріатом. Створення реально дієвого державного апарату 
було значною мірою справою особистої дієздатності кожного нового чи
новника, проте незабаром аж до нижчих щаблів адміністративної ієрархії 
цього імпровізованого державного та військово-охоронного апарату по
чали активно проникати інструкції Державного Секретаріату. Б кожному



разі зв'язок між урядом та підлеглими установами був дуже складним. Лінія 
фронту остаточно відокремила північно-західні округи країни від півден
но-західних, а залишення львівського залізничного вузла у польській влас
ності винятково ускладнювало сполучення між цими округами та рештою 
країни (Карта І). Слід було також налагодити телеграфний та телефонний 
зв'язок. Проте найгіршим виявилося те, що зруйнований під час світової 
війни локомотивно-вагонний парк, який мали у своєму розпорядженні за
хідні українці, виглядав і без того надто малим, щоб впоратися з масовими 
перевезеннями австро-уторської окупаційної армії з Південної України, яка 
поверталася додому, а також сотень тисяч російських військовополонених із 
Австро-Угорщини та німецького рейху, а ще необхідно було налагодити міс
цеві сполучення та забезпечити військовий фронт. До цього додалися брак 
вугільних запасів та саботаж польських залізничників. Хоча багато поль
ських залізничників не приєдналися до антиукраїнського руху і сумлінно 
виконували свої зобов'язання, істотна підмога могла надаватися лише зна
чно пізніше шляхом залучення східноукраїнських залізничників.62

Незважаючи на це, громадський порядок у більшості округів дотриму
вався краще, ніж у сусідніх регіонах. Навіть суди, робота яких організову
валася найскладніше, незабаром почали функціонувати знову. Про розбій
ницькі напади чи вбивства не було чути взагалі або ж дуже рідко. Поляки 
жили безтурботно. Проти землевласників не виникло жодного селянського 
повстання попри нездорові аграрні відносини. Проблеми єврейського на
селення, ареною яких була Східна Україна і значно меншою мірою Польща, 
виявилися на цих територіях цілковито невідомими. Звичайно, не можна го
ворити про відсутність свавілля та зловживань з боку установ та непокори з 
боку мас, проте в таких випадках начебто лише того і очікували, аби уряд на
тягнув віжки, і відразу ж демонструвалася повна готовність підпорядкувати
ся державній волі. Тим більше після залишення Львова, що глибоко вразило 
західноукраїнську спільноту. Усі, -  як інтелігенція, так і селянство, -  спершу 
демонстрували готовність принести державі жертву, що її забажає уряд.63

У розпорядженні державного керівництва опинився на диво легко ке
рований народ. Проте західні українці не мали у своєму очільництві людей, 
здатних розвинути сили країни шляхом подолання наявних труднощів. З ча
сом удосконалювався механізм формування української державності та вій
ська, однак він не просякався живим духом, і свавілля та зловживання з боку 
установ та непокора з боку мас замість затухання повільно зростали.

Таким чином Західна Україна на даний час сусідні країни у питанні 
налагодження суспільного порядку випереджала. Якщо би не війна з Поль
щею, то вона, безсумнівно, належала би до перших із країн Східної та Цен
тральної Європи, які піднялися до впорядкованого та стабільного життя
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з руїн перевороту. Західноукраїнський народ продемонстрував здатність, 
на противагу московському більшовизму, розвинути з невеличкої східно- 
галицької країни посеред вируючої навколо руйнації вирішальну для роз
витку України силу і тим самим істотно вплинути на долю всієї тогочасної 
Східної Європи. У тому, що Польща придушила цей розвинутий на Захід
ній Україні паросток, полягає власне історичний зміст польсько-україн
ської боротьби за Східну Галичину, що робить дослідження цієї боротьби 
важливим та вартим уваги.

Внутрішнє почуття порядку західних українців

На Західній Україні було два регіони з яких, внаслідок війни з Поль
щею повільно поширювався загальний розбрат: територія вздовж річки 
Збруч, кордон зі Східною Україною, та нафтовий басейн Дрогобич-Борис- 
лав (Карта І). За Збручем, на Східній Україні, лютував у вирі боротьби схід
ноукраїнських партій проти гетьманського уряду за Київ жахливий бунт. 
Там, майже на західноукраїнському кордоні, успішно формувалися органі
зовані та озброєні селянські банди, які спричиняли небезпеку в містах та на 
залізничних лініях і нападали передусім на обози вже цілковито розпущеної 
австро-угорської окупаційної армії Південної України, яка з другої полови
ни листопада 1918 року поверталася додому, та грабували їх. Це здичавіння 
проникло також у прикордонні області Західної України. Тут теж проявився 
дух непокори, розтління охопило також локальні установи. Чогось гідного 
поваги в усьому цьому регіоні досягли лише дуже невеликі західноукраїнські 
прикордонні військові угрупування. Вони роззброїли наплив австро-угор- 
ських військ, які поверталися додому -  саме це, а не, як майже одностайно 
стверджує польська історіографія, австрійські чи навіть імперсько-німецькі 
поставки зброї для українців, було протягом довшого часу єдиним допоміж
ним джерелом ведення війни проти Польщі/ Вони забезпечували роззбро
єних провізією та здійснювали їх прискорене перевезення через територію 
Східної Галичини. Виключно з почуття людяності створювали пункти но
чівлі та допомоги для сотень тисяч російських військовополонених, які в не
вимовних злиднях, голодуючи та помираючи, просувалися на батьківщину, 
знову і знову вистоювали у жорстоких поєдинках із польськими західнога- 
лицькими угрупованнями, які поверталися з Південної України, та силою 
змушували тих віддати зброю. Зрештою вони займали цілковито українські *

* Так, лише одна очолювана майором Степаном Жухевичем прикордонна застава Підво- 
лочиська поставила у листопаді та грудні 1918 року понад 80 одиниць стрілкової зброї, 
понад 300 кулеметів, близько 20 000 автоматів, 6 прожекторів, велику кількість піхотної 
та артилерійської амуніції, майже всі польові кухні західноукраїнської армії, незліченну 
кількість простирадл, уніформ, взуття (Жухевич, Спомини. Том І, с. 32).
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прикордонні території -  осередки, населення яких з давніх-давен належало 
до небезпечних контрабандистів -  щоб стримати поширення анархії.64

Українське державотворення

Окрім розбрату, серед населення на Збручі корупція у "східногалиць- 
кій Каліфорнії”, у нафтовому басейні Дрогобич-Борислав була ще одним 
найбільшим лихом Західної України. Нафтова спекуляція поширювала не
добросовісність у лавах західноукраїнського чиновництва, утримування 
якого відрізнялося надзвичайною ощадливістю. Внаслідок пліток ці зловжи
вання сплили на поверхню. У результаті виникла недовіра в армії та в народі, 
оскільки урядові забракло відваги та сили втрутитися у ситуацію.65 В осно
ву Західноукраїнської Республіки покладалося "право народів на самовиз
начення", проте незабаром виявилося, територіальні претензії прокламації 
Української Національної Ради від 19 жовтня 1918 року та конституції цієї 
Республіки від 13 листопада 1918 року без достатньої силової підтримки 
були безпідставними. Подібні претензії оскаржувалися не лише в Східній 
Галичині. Так само етнографічно українська частина Буковини та Закар
паття фактично приєднатися до Західноукраїнської Народної Республіки 
не могли. Українська північно-західна Буковина, де 3 листопада 1918 року 
буковинська делегація Української Національної Ради захопила владу в Чер
нівцях та на прилеглих територіях, була вже 11 листопада 1918 року, всу
переч українським протестам і незважаючи на готовність Буковинської 
Румунської Національної Ради відступити українцям чотири західних суто 
українських округи без Чернівців, окупована румунською армією на основі 
таємного договору Антанти з Румунією від 18 серпня 1916 року. Румуни, ви
користовуючи варварські методи відносно українців, відразу ж впровадили 
свою політику денаціоналізації, яка триває і до сьогодні. Українці в жодному 
разі не могли наважитися на збройний конфлікт через цю невеличку терито
рію ще й з румунами, і тому вона залишилася в складі Великої Румунії попри 
подальші українські протести перед Паризькою мирною конференцією.66

Реальні кордони панування західних українців

Ілюзорними виглядали заяви західноукраїнської держави щодо Закар
паття, відсталої народності української національності, яка у 1918 році ледь 
досягала національного та політичного рівня галицьких українців зразка 
1848 року. Створена 8 листопада 1918 року Руська Народна Рада (?) власне 
не вимагала приєднання до інших українських земель, висунула Угорщині 
в грудні 1918 року вимогу дотримання Закону про автономію для "Руської
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Країни", що складалася з чотирьох комітетів. Лише 21 січня 1919 року скли
каний у Хусті Конгрес уповноважених представників усього Закарпаття за
явив, напевно під тиском занепаду Угорщини, а також тогочасних успіхів 
західноукраїнського державотворення та врешті-решт голоду у власній кра
їні, про бажання приєднатися до Західноукраїнської Народної Республіки і 
закликав її зайняти Закарпаття. Західні українці захопили військовим шля
хом усю територію від Мармарош-Сігет до Ужгорода, однак змушені були 
незабаром відступити з неї під тиском угорців та наступаючих румунів. У 
результаті Паризьких мирних договорів невеличка частина Закарпаття віді
йшла до Румунії, а значно більша, на правах територіальної автономії, -  до 
Чехословаччини, незважаючи на протести українців перед Паризькою мир
ною конференцією. Згодом Чехословаччина не дотримала зобов’язань щодо 
надання українцям автономії.67

Таким чином кордони Західноукраїнської Народної Республіки обмеж
увалися лише територією колишньої Східної Галичини. Зате власне цю тери
торію західноукраїнський уряд контролював повністю. З 49 адміністратив
них округів, на які поширювалася влада Народної Республіки, лише 4 спершу 
займалися поляками, а в 6 інших округах здійснення західноукраїнської дер
жавної влади частково ускладнювалося внаслідок військових подій. На проти
вагу таким реаліям, на достатньо великій території площею більше ніж 40 000 
кв. км із 4 мільйонами населення, з яких понад 3 мільйони були українцями, 
ця більшість добровільно виконувала свої зобов’язання відносно своєї дер
жави. Вона, безумовно, визнавала авторитет західноукраїнського державного 
та військового керівництва, незважаючи на слабкості та недоліки, зі зброєю в 
руках боролася під цим керівництвом за власну свободу і таким чином у світлі 
постулатів Вільсона ясно та однозначно виявляла власну волю щодо прагнен
ня до національної державності та здатність до реального самоврядування.68

Вищі державні органи Західної України

Після залишення Львова столицею республіки став Станіслав, де в січ
ні 1919 року було здійснено остаточне врегулювання формування держав
них органів. Внаслідок проведених з 22 до 26 листопада 1918 року на всій 
території країни, за винятком охоплених військовими фронтами округів та 
міст, додаткових виборів, Українська Національна Рада в якості парламенту 
Західної України складала ся тепер зі 150 членів. Оскільки поляки бойкоту
вали заснування західноукраїнської держави, а євреї і німці не скориста
лися своїми правами, щоб у випадку зайняття Східної Галичини поляками 
не наразитися на помсту з польського боку, її склад залишався суто україн
ським. За соціальним походженням переважали селяни середнього достат



ку, на другому місці опинилося духовенство, на третьому -  представники 
освічених верств населення. За партійно-політичною ознакою перше місце 
посідали націонал-демократи, друге -  Радикальна партія, третє -  соціал-де
мократи. Крайні ліві, які вирізнялися серед інших партій швидше демаго
гічним підходом, ніж своєю програмою, утворили "селянсько-радикальну 
групу", яка спершу так само відокремилася від всіх радикалів. Отже, загаль
ний характер Національної Ради не тяжів до соціалізму, на противагу со
ціально-революційним настроям, які тоді панували в Європі. Він був лише 
радикально демократичним та ліберальним. Навіть селянські радикали під 
керівництвом Кирила  Трильовського  були більшою мірою налаштова
ними націоналістично, ніж соціально-радикально. Отже, у боротьбі захід
них українців проти поляків йшлося не про соціальну, а про національно- 
політичну революцію.69

Повноваження глави держави 4 січня 1919 року вирішувалося нада
ти Виділу Української Національної Ради, який складався з девяти членів 
та обирався на період її функціонування. Президентом Національної Ради 
ставдт. Євген П етру  шевич* **, що отримав у новій державі найвищу пред
ставницьку посаду та обіймав її до кінця Республіки.

Тимчасовий Державний Секретаріат тепер звільнив місце для регу
лярного Кабінету, який під керівництвом дт. Сидора  Голубовича з не
значними змінами також утримався до кінця Республіки/* Це був Кабінет

* Членами виділу були: президент Національної Ради дт. Євген Петрушевич (націонал- 
демократ), дт. Лев Бачинський (радикал), Семен Вітик (соціал-демократ), дт. Антін Гор- 
бачевський (націонал-демократ), Гриць Дувіряк (радикал), дт. Михайло Новаковський 
(безпартійний), дт. Теофіл Окуневський (націонал-демократ), Омелян Попович (наці
онал-демократ), Андрій Шмігельський (радикал), представник духовенства дт. Степан 
Юрик (націонал-демократ). Секретарями Національної Ради були: дт. Степан Витвиць- 
кий, Степан Сілецький та Осип Устиянович (Лозинський, Галичина, с. 63).

** Президент та одночасно Державний секретар у справах торгівлі та промисловості - дт. 
Сидір Голубович (націонал-демократ); зовнішніх справ: дт. Василь Панейко (націонал- 
демократ); без портфеля та одночасно голова адміністрації Секретаріату зовнішніх 
справ (на місці дт. Панейка, якого було делеговано в Париж на мирну конференцію): дт. 
Льонгін Цегельський (націонал-демократ); внутрішніх справ дт. Іван Макух (радикал); 
війни (військових справ): Дмитро Вітовський (радикал), юстиції: Осип Бачинський 
(націонал-демократ); освіти та культури: дт. Агенор Артимович; транспорту, пошти та 
телеграфу: Іван Мирон; сільського господарства: Михайло Марганець; громадських ро
біт: (Лозинський, Галичина, с. 63). Мар'ян Козаневич -  усі четверо останніх колишні 
високі австрійські чиновники, безпартійні (Лозинський, с. 64). Пізніші зміни в Кабі
неті були наступними: Державним секретарем з військових питань та одночасно голо
вою Генерального штабу став 13 лютого 1919 року служби колишнього австрійського 
Генерального штабу Віктор Курманович. Оскільки він був зайнятий у штаб-квартирі, 
виконуючим обов'язки керівника цього Державного Секретаріату призначили майора 
Петра Бубелу. 10 березня 1919 року місце дт. Лонгіна Цегельського зайняв дт. Михайло 
Лозинський (Лозинський, с. 64-65).
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націонал-демократів та радикалів за активної участі безпартійних фахівців. 
У цілому Українська Національна Рада досягла гідних поваги результатів у 
парламентсько-законодавчій діяльності, з яких тут слід назвати найвагомі
ші. Ще у Львові вона розпочала формування загальної адміністративної та 
судової системи. В цілому вона тяжіла до формальних австрійських поряд
ків, аж ніяк не наслідувала російську та східноукраїнську революцію, а лише 
обережно проводила необхідні реформи, та саме у цій поміркованості від
носно перебудови звичних та добре збережених внутрішніх життєвих умов 
проявилася з боку західних українців значно вища державна мудрість, ніж 
у східних українців. Серед інших реформувалася галузь освіти. Як у законі 
про школу від 13 лютого 1919 року, так і в законі про мову офіційного спіл
кування від 15 лютого 1919 року гарантувалися мовні права національних 
меншин. Абстрагуючись від ворожої чи нейтральної позиції на майбутнє, 
було гарантовано також їх політичний вплив. Закон від 15 квітня 1919 року 
про майбутній конституційний ландтаг (сейм), який повинен був обиратися 
на основі загальноприйнятого на той момент радикально-демократичного -  
загального, рівного, таємного, безпосереднього та пропорційного виборчо
го -  права громадян обох статей захищав національні меншини від мажори- 
тарності з боку українців шляхом національних виборчих курій. Парламент 
повинен був складатися з 226 депутатів, з них 160 українців (70,8%), 33 по
ляки (14,6%) та 6 німців (2,7%). Поряд з цим, державні секретаріати не
ухильно проводили політику залучення службовців та фахівців польської 
національності на західноукраїнську державну службу. Згодом, після захо
плення Східної Галичини поляками, окремі поляки повинні були важко спо
кутувати за свій зв'язок із українським чиновництвом.70

Однак справжньої обдарованості державних мужів, які здатні обира
ти та формувати оригінальні, відповідні до заданої самобутності окремого 
народу та його істинних потреб державні рішення та правові форми, Укра
їнській Національній Раді все ж бракувало. Бона в усьому дотримувалася 
схематичних міжнародних радикально-демократичних уявлень. Внаслідок 
цього слабким був загалом увесь механізм західноукраїнської держави, отож 
і її не оминула конституційна криза, яка пізніше охопила всі новоутворені у 
1919 році національні держави. Однак на певний історичний момент західно
український радикально-демократичний державний лад виглядав стабільним.

Законодавство Української Національної Ради

На загальних радикально-демократичних позиціях базувався також 
найневдаліший, гідний співчуття вчинок Української Національної Ради -  
прийняття аграрного закону від 14 квітня 1919 року. Це пов'язано з різнома



нітними обставинами. Аграрні взаємовідносини на Західній Україні справді 
були нездоровими. Селянство здебільшого не мало достатніх земельних на
ділів. Проте його жорсткість пояснювалася як впливом східноукраїнської 
аграрної революції^ так і тією обставиною, що великими землевласниками 
на даних територіях стали майже виключно поляки, які у даній ситуації були 
неприховано антидержавно налаштованими, а також, про що варто пошко
дувати, наміром, з огляду на військові успіхи поляків, підбурити українське 
селянство до боротьби. Законом передбачалися: 1. Експропріація земельних 
угідь великих землевласників та 2. Розподіл цих угідь між селянами, які не 
мали власних наділів або ж мали дуже малі з правом власності на відповідні 
земельні наділи. Експропріація набувала правочинності негайно, а от поділ, 
навпаки, розпочинався лише після закінчення війни з Польщею. У питаннях 
експропріації закон виявився радикальним: він порушував питання про від
шкодування великих землевласників, доручивши це рішення конституційно
му парламенту. Що ж до розподілу землі, то у цьому питанні закон керувався 
гуманними мотивами замість політичних чи економічних: інваліди та сиро
ти, польсько-української та російсько-української війни, а також світової 
війни, яким власне слід було надавати інше забезпечення мали отримувати 
земельні наділи в першу чергу. Цей закон викликав запитання у багатьох ас
пектах. Якщо навіть польські великі землевласники виявилися на той момент 
антиукраїнсько налаштованими, то можна було б з певністю припустити, що 
у випадку української перемоги вони відмовилися би від своїх історично- 
польських політичних традицій та продемонстрували би готовність підпо
рядкуватися українській державності. Не знищення, а навернення на свій 
бік цього культурно, політично та матеріально найціннішого елемента на
селення Західної України відповідало таким чином власне українським дер
жавним та національним інтересам. У той час, коли цей закон у разі набуття 
чинності опустив би на значно нижчий, навіть примітивний, рівень духовну 
та політичну культуру Західної України, він також економічно зашкодив би 
країні через занепад її основного джерела доходів -  сільського господарства. 
Проте найгіршим на той час виявилося те, що закон провокував посеред ві
йни аграрно-революційні настрої у власного селянства, яке замість зміцню
вання західноукраїнського війська, навпаки, ослаблювало його.71

Таким чином, нами окреслено внутрішній стан народу Західної Укра
їни, територіальні межі держави, характер діяльності уряду. Проте перебіг 
подій визначався не лише цими внутрішніми чинниками. Не менш істотно 
впливали зовнішні фактори: співвідношення сил Західної України і Польщі, 
становище Західної України порівняно зі Східною та врешті-решт позиція 
Західної України у питанні московського більшовизму.
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2. П ольська дер ж ава  т а  З ахідна У к р а їн а

З моменту витіснення українців зі Львова польське повстання пере
росло у масштаби війни між Західною Україною та щойно посталою Поль
ською державою. При цьому польські війська надійно утримували два опо
рних пункти: Перемишль таЛьвів, алінія фронту українсько-польської війни 
загальною довжиною 250 км з грудня 1918 року пролягла від центральних 
Карпат на південь від Перемишля, далі на схід повз цю фортецю, на південь 
від залізничної лінії на Львів і врешті-решт на південь та схід навколо такого 
міста на північний захід (Карта І). Напрошується запитання: наскільки по
тужним було навантаження, яке припадало на долю Західної України? Чи 
могли західні українці перемогти у цій війні та зі зброєю в руках реалізувати 
свої претензії на всю Східну Галичину зі Львовом включно? Тут слід окрес
лити загальну ситуацію в Польщі на межі 1918-1919 років.

Партійно-політичні протиріччя серед польського народу,
листопад 1918 року

Якщо західні українці зустріли розпад Австрії як об'єднаний народ, то 
Польща уособлювала тоді цілковито іншу ситуацію. Там у жовтні 1919 року 
було створено інституцію з метою формування провізоричного політичного 
центру нації до того моменту, коли зміцнення становища дозволить заміни
ти її на новосформоване державне керівництво, а саме: запроваджену Цен
тральними державами варшавську Раду Регентства. Бона вже мала у своєму 
розпорядженні власне судочинство, систему освіти та невеличкі збройні сили 
у Королівстві Польському72, а у Західній Галичині весь державний апарат дав
но опинився у руках поляків. Таким чином Польща мала істотну перевагу 
порівняно із Західною Україною, вона володіла вагомою базою для форму
вання державного ладу. Відповідно, Рада Регентства вже 7 жовтня 1918 року 
взяла на себе через прокламацію об'єднаної Польщі завдання політичного 
об'єднання нації. Проте цю націю розривали глибокі протиріччя, які постава
ли на шляху такого об'єднання. Консервативний табір, який тепер представ
лявся Радою Регентства і спрямовував політику примирення протидіючих 
сил до того, щоб таким чином або підготувати так зване "австро-польське рі
шення", тобто реставрацію Польщі при Австро-Угорщині, або ж схилити Ро
сію до відмови від її політики репресій відносно поляків, викликав загальну 
ненависть. Попередні заслуги цього табору більше не згадувалися. Панува
ли націонал-революційні настрої, а гасло "міряти сили намірами" викликало 
всезагальне захоплення. Отже, після одночасного краху всіх трьох протиді
ючих зовнішніх сил Польща залишалася ззовні цілковито неприступною для



нападів на території. Виборювання права на існування Польської держави 
виявилося непотрібним. У подібній ситуації можна було безтурботно скла
дати внутрішньо- та зовнішньополітичні державні програми та намагатися їх 
реалізувати -  надзвичайно сприятливий ґрунт для буму політичних доктрин. 
Однак дві протилежних доктрини -  національно-демократична та соціаліс
тична -  наштовхнулись одна на одну. Внутрішньополітично польська націо- 
нал-демократія завжди відзначалася тим, що вважала себе єдиним справжнім 
ядром усієї нації та виразно тяжіла до єдиновладдя за умови витіснення з по- 
літикуму всіх інших політичних таборів. Важко було б знайти більш яскра
ву противагу соціал-демократичній доктрині, яка намагалася почути серед 
мас справжній голос народу. Однак із зовнішньополітичної точки зору про
тиріччя теж виглядали нездоланними. Вже роками, а навіть десятиліттями 
націонал-демократія займалася питаннями бажаного розширення кордонів 
Польської держави. В процесі дійшли висновку, що східний кордон Поль
ської держави повинен розташовуватися між кордоном історичної Польщі 
1771 року та 1793 року -  тобто мало не вздовж Дніпра -  і що це повинна бути 
єдина держава з метою полонізації литовців, білорусів та українців у східних 
областях. Соціалісти не мали жодної настільки ж чітко розробленої програ
ми. В їхньому середовищі витали ідеї польсько-литовсько-білорусько-укра- 
їнської федерації, братання народів, проте все це було вкрай невизначеним, 
дивовижною сумішшю міжнародних гасел про свободу народів, про міжна
родне право на самовизначення, про всесвітній мир та ідеалізацію історичної 
Польщі. Багато соціалістів навіть цілковито поділяли єдинодержавні погляди 
націонал-демократів. Якщо ж виникла можливість на безпечній території "мі
ряти сили намірами", то, звичайно, найважливішим стало те, хто ж першим 
захопить державну владу для впровадження своєї програми. До цього дода
лася жорстка боротьба польських доктрин протягом десятиліть поглиблення 
такого розколу внаслідок світової війни, оскільки стикнулися інтереси Ан
танти та Центральних держав. Це безмежно загострило взаємну ненависть, і 
тому крах Центральних держав став для Польщі не сигналом до об’єднання, 
а, навпаки, сигналом до початку міжпартійної боротьби за владу.73

Найдалі просунувся у такому прагненні до влади Центральний комі
тет польської націонал-демократи, власне дипломатично діючий при Антан
ті Паризький національний комітет (Народний польський комітет) Р о м а 
на Дмовського.  Саме він розробив для Антанти формулювання 12 статті 
умов припинення бойових дій для Німецької імперії, відповідно до чого 
німці звільняли окуповані ними у Східній Європі території тільки за нака
зом Антанти. Отже, вони просто мали намір зайняти місце польського уря
ду за допомогою військ Антанти та організованої у Франції польської армії 
генерала Галлєра, які повинні були нейтралізувати німців.74
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Ще гірша ситуація виникла в самій країні. Вже 17 жовтня 1918 року 
Рада Регентства організувала у Варшаві збори всіх польських партій для їх
нього об'єднання. Проте це виглядало як хаос близько ЗО запекло протидію
чих фракцій, груп та котерій (котерія -  партія, коло осіб, що мають на меті 
досягнення якихось таємних цілей. -  Прим. ред.), і переговори закінчилися 
безрезультатно. Так зійшли нанівець намагання Ради Регентства, яку підтри
мували лише виразно непопулярні консервативні кола, особливо скомпро
метовані власним австрофілізмом краківські консерватори, створити коа
ліційний кабінет міністрів. Під тиском обставин Рада Регентства віддалася 
на милість партій, які виразно відстоювали інтереси Антанти: націонал-де
мократів та реалістів. Вони з готовністю прийняли запропоновані їм владні 
повноваження, 23 жовтня 1918 року сформували Кабінет міністрів під голо
вуванням Й о з е ф а  С в ер ж и н сь к о го ,  після чого почалося змагання у дема
гогії. 29 жовтня 1918 року Кабінет призначив комісарів Ради Регентства, які 
повинні були прийняти адміністративне керівництво від австрійських окупа
ційних органів у південній частині Польського Королівства в Любліні, а та
кож у Галичині -  в Кракові та Львові, й оприлюднив свою програму: ліквіда
ція окупаційних зон, формування державного адміністративного управління, 
внутрішня позика, формування вільнонайманої армії, а також набір добро
вольців, скликання конституційного Сейму. В цих питаннях її вчинки та намі
ри виглядали цілком продуманими. Проте у свідомості народних мас нижчого 
національного рівня не викликали довіри заклики, які перш за все вимагали 
жертв. Значно легше вірилося у соціальні обіцянки на благо мас -  момент, 
який підштовхнув Східну Україну до більшовизму, а на Західній Україні, при
наймні спочатку, був невідомим, що істотною мірою пояснює доволі вели
кі здобутки західних українців у процесі державотворення. Це відповідало 
також основному характеру польської націонал-демократи, її прагненню до 
популярності, і саме до такого вдався Кабінет С верж и н сь кого ,  щоб за 
допомогою соціальних принад спустити вітрила соціалістам. З цією метою 
призначалося новостворене міністерство військових справ для надзвичайно 
популярного в масах Ю зефа  Пілсудського ,  якого ще інтернували німці 
у Магдебурзі. Було обіцяно аграрну реформу та покращення становища ро
бітників, а також розроблено радикальний порядок виборів до наступного 
конституційного Сейму. Таким чином Кабінет став на непевний шлях, який 
тоді повсюди у Східній Європі підштовхував до соціальної революції.75

Боротьба польських партій за владу, листопад 1918 року

Відразу ж заявили про себе ліві, щоб подолати ненависну націонал- 
демократію. Західногалицький польський ватажок селян В інсент  Вітос



скликав ЗО жовтня 1918 року збори делегатів своєї партії у Кракові; яка 
заявила; що відповідно до чисельності селянства у Польщі претендує на 
майже половину портфелів. Звичайно ж, таким чином формування держав
ного управління перетворилося на об'єкт здобичі; і заснований 1 листопа
да 1918 року конгрес селянської партії вступив у рішучу опозицію до Кабі
нету Свержинського .  Соціалісти; які спиралися на Польську військову 
організацію; пішли ще далі: вони протестували проти набору новобранців 
в армію до скликання Сейму сподівалися взяти державне управління в свої 
руки шляхом одержання радикального мажоритету в Сеймі. Польська лік
відаційна комісія в Кракові також відмовилася підпорядкуватися Раді Ре
гентства та її Кабінетові; і варшавський комісар Галичини; князь Вітольд 
Ч арторийський ;  був змушений після безрезультатних переговорів із цією 
Комісією повернутися до Варшави.76

Тепер соціалістами розігрувалася проти Ради Регентства своя кар- 
та; згідно з якою підпорядковуватися заступникові короля; насадженого 
Центральними державами та ними засланому оплотові реакції; вважалося 
ганьбою. Націонал-демократія негайно так само привласнила це демагогіч
не гасло -  адже йшлося про перевершення супротивника будь-якою ціною. 
Кабінет Свержинського під гаслом Польської народної держави (Polska 
Ludowa) вдався 4 листопада 1918 року проти Ради Регентства до держав
ного перевороту. ПрокламувалосЯ; що "інтереси привілейованих верств 
населення повинні поступитися місцем на благо Батьківщини” і що уряд 
"повинен представляти польські трудящі маси". Рада Регентства випередила 
Кабінет та розпустила його; проте таким чином вона втратила свою єдину 
опору. Більше не існувало жодного оплоту централізованої влади. Поляки 
були залишені на милість нестримно розперезаної демагогії та воюючих 
одна з одною партій.77

Все прямувало до соціальної та політичної громадянської війни. З од
ного боку лютувала націонал-демократія проти Ради Регентства; і техніку 
підбурювання вулиці вона з того часу опанувала досконало; з іншого; -  га
лицько-польські соціалісти на чолі з Ігнац ієм  Дашинським подали
ся до Любліна; де на території щойно звільненої від австрійської окупації 
південної частини Королівства Польського 8 листопада 1918 року створи
ли народний уряд. Невеличкі угрупування збройних сил Ради Регентства 
там роззброювалися; робітників та селян околиць агітували до залучення 
зброї. Одночасно було оприлюднено заклик до польських робітничих мас; 
який в ім'я "миру та свободи для стікаючого кров'ю людства" та "знищення 
панування капіталістів; фабрикантів; великих землевласників та мілітарис
тів" оголошував Раду Регентства розпущеною та погрожував "ворогам де
мократії" найсуворішими покараннями; а їх самих проголошував вільними
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у своєму намірі вдатися до повстання. Далі помістя та ліси оголошувалися 
державною власністю, Народний уряд обіцяв встановити 8-годинний робо
чий день, експропріювати великі та середні землеволодіння, націоналізува
ти більшість промислових підприємств, створити заводські ради робітни
ків, конфіскувати надбані у світовій війні капітали. Уряд закликав поляків 
долучитися до реставрації литовсько-білоруського князівства в межах його 
історичних кордонів та укласти мир із українцями в Східній Галичині та в 
Україні, а пізніше агітував народ вступити до лав народної армії.78

Небезпека соціальної революції в Польщі, листопад 1918 року

Здавалося неможливим уникнути того, щоб соціальні фуріц випущені 
націоналістичними та соціалістичними учнями чарівника, розтанули в пові
трі самі по собі і Польща поринула під проводом справжнього чарівника -  ко
муністів -  у той самий вир та злидні громадянської війни, в які вже потрапила 
Росія і незабаром втягувалася Східна Україна. Так, Польща не лише опинила
ся під владою чотирьох урядів: Ради Регентства, Люблінського уряду, Уряду- 
заступника Краківської ліквідаційної комісії а також -  у країні невірних -  Па
ризького Національного Комітету. їй загрожував також розкол нації на тих, 
хто володіє певною власністю, і тих, хто її не має. І якщо ще щось утримувало 
події під контролем, то це була тільки ненависна німецька окупація Варшави 
та більшої частини Королівства Польського на північ від Любліна.

Між тим, розкол не обмежувався лише політичним керівництвом. Та
кож тодішнє становище польських народних мас створювало майже такі ж 
самі сприятливі передумови для соціальної революції в Польщі, як і в Росії та 
на Східній Україні. ’’Польські області були ареною бандитизму, погромів та 
руйнації”, -  змальовує це становище визначний польський консервативний 
історик.79 Перш за все і найбільш яскраво ця п’єса розігрувалася в Західній 
Галичині. Акціонерне товариство, яке під прикриттям фірми під назвою ’’Лік
відаційна комісія” захопило владу в Кракові, підняло стяг провінційного се
паратизму, проте в жодному разі не з метою швидшого та легшого виконання 
урядових завдань на меншій території. Воно не змогло втримати та схили
ти на свій бік польські полки, що поверталися з розбитої австрійської армії, 
воно не відважилося оголосити набір новобранців, встановити та стягнути 
податки та поспішити на допомогу захисникам зайнятого українцями Льво
ва. Замість цього воно вбачало своє завдання у знищенні ’’австрійського” ре
жиму в Західній Галичині, на яку поширювалася його влада, не рахуючись із 
національним інтересом -  збереженням існуючого апарату адміністративної 
влади, який усе ще знаходився в руках польських держслужбовців, до нагоди 
заміни на кращий. Члени селянської партії прийняли рішення сформувати у
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кожному окрузі власне адміністративне управління під керівництвом селян, 
до чого вони вже давно прагнули. На вимогу безвідповідальних місцевих по
середників було звільнено тепер багато адміністративних держслужбовців 
і замінено їх людьми, єдине призначення яких пов’язувалося з виконанням 
ролі гвинтика в локальній котерії. Перш за все було розпущено австрійську 
жандармерію, що її під час війни було важко прийняти населенню, проте вона 
суворо дбала про дотримання громадського порядку та суспільної безпеки. 
Ця "реформа" не забезпечила уряду поваги нижчих верств суспільства. Поча
лося формування банд дезертирів, зокрема євреїв у селах та містечках, плюн
дрування. Не шкодували також товарних залізничних потягів, і внаслідок 
нападів нерідко паралізувався залізничний рух навіть на лінії Краків-Львів. 
Найяскравішим виявом цього анархічного руху стало створення народного 
уряду в Тарнобжегу підбурюваними радикальними депутатами, представни
ками духовенства Оконєм та Дамбалєм селянами. Народні збори виріши
ли змістити у місцевості всіх попередніх службовців та призначити власних. 
Збори були настільки переконаними у настанні ери народної влади, що звер
нулися до ліквідаційної комісії, все ще очолюваної лідером селянської партії 
Вітосом, із проханням про затвердження їх рішень. Чималих зусиль кошту
вало приборкання цих анархічних сил, перед якими якось довелося відсту
пати навіть військовим утрупуванням. Інші військові загони оборонялися 
краще і з метою припинення масових плюндрувань вдалися так само масово 
до покарань палицею, не турбуючись про укази, проте з очевидним успіхом.

Небезпека соціальної революції в Польщі, листопад 1918 року

Те саме відбувалося і у Королівстві Польському. Там анархія розросла
ся аж до регулярних нападів озброєних банд на містечка, такі як наприклад 
Дзяложице та Водзіслав, де після роззброєння міліції вщент розгромлюва
лися магазини, переважно єврейські. На кінець листопада 1918 року в гу
бернії Любліна з’явилися робітничі та селянські ради, і кучери почали при
власнювати панське майно, намагаючись таким чином реалізувати розподіл 
великих землеволодінь. Не бракувало також спроб організації окружних 
народних урядів на кшталт існуючого у Тарнобжегу, оскільки в той самий 
час якийсь Лісовський заснував у Пінчуві республіку, інавгуровану по
громами у містечку. Анархія у Королівстві Польському проявилася з найгір
шого боку в процесі створення бойових груп на службі у соціал-політичних 
партій, з одного боку, соціалістів, з іншого, -  більшовиків. Такі бойові групи 
виникали та організовувалися майже відкрито, навіть у Варшаві".

Саме таким виявилося становище польських народних мас на кінець 
листопада та у грудні 1918 року, коли вже давно було подолано урядову кри-
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зу в Польщі внаслідок прибуття Ю зеф а  П ілсудського  і цю анархію на
решті повсюди взяли за горло.

Це було схожим на початок краху перед більшовицьким переворо
том у Росії, і можна майже не сумніватися, що, якби дійшло до збройного 
конфлікту між Варшавою та Любліном -  чого ледь-ледь вдалось уникнути -  
Польщу невідворотно втягнули би в соціальну революцію. Окрім того, на
прошується ще один висновок. Дієвому захисту Польщі від соціальної ре
волюції сприяло її географічне положення, адже московський більшовизм, 
захоплений боротьбою проти російської контрреволюції та Східної Украї
ни, не захопив відразу ж безпосередньо Польщу лише тому, що у Білорусії 
все ще знаходилися німецькі окупаційні війська. Якби у листопаді та грудні 
1918 року Польща повинна була б пережити ту ж саму навалу більшовиць
ких мас ззовні та натиск більшовицької пропаганди і, як наслідок, створення 
більшовицьких організацій усередині країни, як на в Східній Україні, то по
стає істотне питання, чи Польща, незважаючи на значно потужніші буржуа
зію та інтелігенцію, довела би більшу порівняно зі Східною Україною держа
вотворчу здатність і не схилилася би на кшталт останньої до більшовизму.80

Юзеф Пілсудський та створення польської de facto-держави

Подібний розвиток подій раптово перервався появою у Польщі однієї 
особи -  Ю зефа  П ілсудського .  Такий вплив у листопаді 1918 року був 
вирішальним, оскільки нація вбачала у цій особі у мить найнебезпечнішої 
кризи вищу національну керівну силу й одностайно корилася його автори
тетові. Причому вплив був настільки великим, що ця особа вміла зробити 
безпечними для держави партійні війни. Залишаючись байдужим до най- 
отруйнішої люті партійних міжусобиць, Ю. П ілсудський  безпомилково 
робив для створення Польської держави найпотрібніше. Пілсудського як 
рятівника в останню хвилину привітала Рада Регентства, коли 10 листопа
да 1918 року він прибув до Варшави, а вже 11 листопада 1918 року йому 
передавалася вся військова влада в країні. Таким чином Люблінський уряд 
було позбавлено можливості створити революційну народну армію. Авто
ритет П ілсудського  визнавався беззаперечним серед польських, зокрема 
соціалістичних, мас. Тепер захоплений натовп у Варшаві та провінції взявся 
за зброю, і це було лише легкою грою, способом обеззброїти та відправити 
до Німеччини німецьку окупаційну армію, яка, виснажена війною та демо
ралізована звісткою про революцію в Німеччині, прагнула лише повернути
ся додому. Таким чином, у руках поляків опинилося все Королівство Поль
ське. Окупаційний режим, який повинен був зашкодити державотворчим 
процесам, усувався. Так само легко було ліквідовано Раду Регентства. Перед



схвильованим натовпом 14 листопада 1918 року вона склала свої повнова
ження, саморозпустилася та передала всю повноту влади Ю. Пілсудсько- 
му. Таким чином усувався також зовнішній привід для громадянської війни. 
Керуючись своїм надзвичайним політичним інстинктом, Ю. Пілсудський 
доручив формування Кабінету люблінському лідерові Ігнацію Л а т и н 
ському, з єдиною умовою, що до формування держави повинні залучати
ся фахівці і не повинно проводитися жодних всеохоплюючих соціальних 
змін. Це були справді суверенні дії. Створення коаліційного міністерства за 
участі громадських організацій, не кажучи вже про консервативні партії, ви
явилося неможливим з огляду на революційні заворушення в масах. Однак 
ніщо не було учасникам люблінського перевороту менше до душі, ніж їх ре
волюційна роль, нічого вони не боялися більше, ніж революційної кар'єри, 
подібної до Керенського ,  і нічого більше не прагнули, ніж мати змогу 
проводити громадянську політику під соціалістичними гаслами. З почуттям 
полегшення і радості, що переворот осяяв їх для Варшави світлом перемо
ги, Люблінський уряд саморозпустився та цілковито підпорядкувався Піл- 
судському. Тепер дійшло до того, що світло перемоги могло "вибити зуби" 
контрреволюції, як раніше революції. Вже 18 листопада 1918 року перед 
організованими націонал-демократіею вуличними демонстраціями, адже 
тоді все в Польщі вирішувала вулиця, змусили піти у відставку Ігнац ія  Д а- 
шинського та звільнити місце менш ненависному соціалістові Енджеєв і  
Морачевському;  це був вдалий перехід до наступного залучення до дер
жавного керівництва буржуазії -  зокрема, націонал-демократів. З декретом 
Пілсудського  від 22 листопада 1918 року, яким він проголошував себе 
тимчасовим главою держави до скликання установчого Сейму, нарешті за
кінчилась урядова криза в Польщі. В країні встановлювалася реальна дикта
тура Пілсудського.  Це не усунуло партійних міжусобиць. Націонал-демо- 
кратичні демонстрації та соціалістичні антипрокламації збурювали вулицю, 
і надалі вереск натовпу часом переривав навіть засідання Кабінету; демаго
гічні гасла та образи, незліченні звинувачення, за якими приховувалося не 
що інше, як жадоба до влади окремих осіб та партій, і надалі переповнювали 
пресу, збори і загалом країну. Лише одному Пілсудському вдалося досяг
ти такого стану, що партії не боролись одна з одною зі зброєю в руках.81

Наскільки необхідною була ця стабілізація становища для Польщі, на
стільки ж фатальною вона стала для західних українців, оскільки та мить, 
коли вони могли уникнути війни з Польщею за Східну Галичину, лишилася 
позаду. Навіть припускаючи, що їм вдалося би до того часу придушити львів
ське повстання та дійти до ріки Сян і що їх керівництво виявило б стільки 
ініціативи, що, перемагаючи на фронтах, могло зіграти у власну дипломатію 
примирення на безпосередніх переговорах у Варшаві, пропонуючи союз
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проти більшовизму за умови визнання західноукраїнської держави, все одно 
таким чином у бурлячий польський казанок підкидалася би ще одна боже
вільна ідея. Проте тоді існувала досить велика ймовірність того, що дезорга
нізована на той час нездатна вести війну Польща з важким серцем змирила
ся би з втратою Львова та всієї Східної Галичини, не відважившись на війну 
зі Східною Україною. Але таких передумов не було і тепер, з кінця листопада 
1918 року, на посилення та стабілізацію Польщі поряд із авторитетом Піл- 
судського  впливала ще одна обставина- переможний захист Львова про
ти західних українців. Це ж був єдиний великий вчинок, який майорів біля 
витоків державного відродження Польщі, єдиний осяйний приклад жертов
ності посеред темряви загального розкладу народу. Вдячним гаслом допо
моги польським борцям у Львові відразу ж, звичайно, заволоділа польська 
націонал-демократія, щоб нейтралізувати П ілсудського  та його Кабінет 
докорами у намірі буцімто здати Львів західним українцям.82 Демагогічне 
гасло максимально загострило національний фанатизм польського загалу, 
отож виразно ворожий до українців націонал-демократичний вплив поси
лювався з дня на день і відтак повинна була зникнути навіть думка про мир із 
Україною -  як це формулювалося ще у Люблінській прокламації. Прагнення 
війни для завоювання Західної України все більше міцніло серед польської 
громадськості, і польський народ незалежно від партій принаймні в одному 
виявляв одностайність -  у бажанні знищити західних українців. Мужність, 
із якою львівські поляки протистояли західним українцям, пробудила на
ціональне почуття обов’язку в поляків, так що вони абстрагувалися від своїх 
міжусобиць, подалися до армії та поспішили на фронт, де польська зброя по
винна була застовпити кордони новостворюваної Польської імперії. Можна 
підсумувати: байдужість західноукраїнських очільників у Львові стала по
тужним стимулом для створення польської армії на межі 1918-1919 років, і 
військове зміцнення Польщі відбувалося би значно повільніше, якби не іс
нувало відкритої рани Львова і пов’язаної з ним ідеї завоювання Західної 
України. Не в результатах -  завоюванні Східної Галичини, оскільки за всіма 
ознаками це доволі сумнівне надбання для Польської держави, а у позитив
ному впливі самої боротьби на внутрішнє зміцнення Польщі полягає для 
польського народу історичне значення завоювання Львова.

Вплив боротьби за Львів на внутрішнє зміцнення Польщі

Якщо ж брати до уваги як фактор боротьби час, то в мить, коли 22 лис
топада 1918 року західні українці покидали Львів та шикувалися для ведення 
війни проти Польщі, то все в принципі вже було програно, хоча ніхто цього 
навіть не помітив. Перед народом чисельністю в три з половиною мільйони



постало нереальне завдання: протистояти у довготривалій війні вісімнад- 
цятимільйонному противнику, що виглядало безнадійним без можливості 
перевершити такого противника у геніальності командування та сміливос
ті військ. Чим більше зусиль тепер докладали західні українці, чим більше 
вони періодично тіснили противника у Львові, тим більше це підстьобувало 
весь польський народ, тим більшими зусиллями відповідали вісімнадцять 
мільйонів у боротьбі проти трьох з половиною мільйонів західних україн
ців. Навіть тимчасове захоплення Львова не змогло би забезпечити за таких 
обставин переможного миру, а тут потрібне було б диво, яке б зупинило ба
гаторазову перевагу Польщі в її найвищому та останньому прагненні повер
нути Львів. Таким чином із кінця листопада 1918 року постало питання: чи 
потрібно пожертвувати на користь Польщі лише Львовом, чи ще нафтовим 
басейном Дрогобич-Борислав, чи всією країною взагалі.

На такому питанні західноукраїнське керівництво не акцентувало ува
ги ні тоді, ні пізніше. Якщо у 1918-1919 роках навіть Польщу з її великим 
політичним досвідом характеризував брак вміння вести політику як живу 
гру сил, якщо навіть у поляків панував необмежено політичний доктрина- 
ризм, -  то наскільки менше до цього надавалися західні українці! Це були 
ще ті божевільні часи. Складалося враження, що народи без держави власне 
досягли свободи, якої "принципово добивалися”, і власне також, що більшо
вики реалізували свою витончену доктрину. Проте ніхто не аналізував, що 
ті народи досягли "самовизначення” не власними силами, а завдяки пере
мозі Антанти, в той час коли українці були єдиним народом, перед яким ви
сувалося завдання самому вибороти свободу і встановити кордони власної 
держави, які потрібно було відвоювати у сусідів, покладаючись лише на свої 
сили. І так само майже не аналізується, що не "принципове" дотримання од
нієї доктрини, а перш за все вміння завжди боротися за доктрину відповід
ними засобами допомогло більшовикам досягти успіхів. Якщо західноукра
їнське керівництво вірило і змушувало вірити свій народ у те, що достатньо 
не відхилятися від "принципових" претензій відносно всіх етнографічно- 
українських територій у Галичині на жодні дипломатичні ігри з Польщею, 
щоб реально отримати ці території, то тим самим західні українці втрати
ли всіляку свободу дій відносно Польщі та будь-яку можливість взаємодії 
дипломатії та зброї. Через жорсткість власної політичної позиції відносно 
Польщі вони самі себе поставили у становище, з якого був лише один вихід: 
або все завоювати, або ж усе втратити. Проте не лише ці загальні обстави
ни в Європі вплинули і переплелися з метою заплутати західних українців. 
Так само було недооцінено серйозність небезпеки з боку Польщі, оскільки 
у грудні 1918 -  січні 1919 року з’явився привід вважати, що Польща не змо
же військово подолати західних українців, а здатність розглядати ситуацію
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у довготривалій перспективі виявилася західноукраїнському керівництву 
не притаманною. Польська військова потужність чисельно зростала, проте 
значно повільніше, ніж західноукраїнська. До січня 1919 року це виглядало 
майже так, що західні українці у своїй маленькій країні чисельно мали у роз
порядженні більші військові сили, ніж уся тодішня Польська держава з її у 
кілька разів більшою територією та кількістю населення. Хоча з військової 
точки зору в західних українців було багато недоліків, проте одного народні 
маси Західної України досягли: вони виконали наказ про мобілізацію, вони 
пішли в армію, і вже в грудні 1918 року постало справжнє народне військо, 
яке налічувало десятки тисяч, армія, яка під керівництвом відповідного ко
мандира мала потенціал для завоювання Львова, а можливо, навіть переходу 
через ріку Сян у Західній Галичині. Проте у Польщі, хоча і значно меншою 
мірою, не лише спостерігалися ті ж самі недоліки, що й у західних українців, 
відносно командування, організації, озброєння, але ще й загальне небажан
ня народних мас іти на військову службу. Західні українці змогли оголосити 
мобілізацію і військовозобов'язані поспішили до армії*, натомість у Польщі, 
особливо у Королівстві Польському, на це не відважилися не лише через 
брак амуніції, а передусім через побоювання проникнення більшовизму в 
мобілізовані маси. У грудні 1918 року поляки зрештою відважилися ого
лосити мобілізацію в Західній Галичині, щоб таким чином створити армію 
проти західних українців, однак майже ніхто не відгукнувся, за винятком 
осіб, які пішли б до війська навіть без жодної мобілізації. Акція жалюгідно 
провалилася.

Тимчасова військова перевага Західної України над Польщею

По суті залишалося розраховувати лише на приплив добровольців, 
проте навіть і він на початках виявився настільки незначним, що чисель
ність польської армії протягом тривалого часу була незрівнянно малою. У 
грудні 1918 року чисельність бійців-поляків на всіх фронтах складала лише 
19 065 осіб, із яких 12 508 воювали на фронтах проти Західної України. Ра
зом це виглядало значно менше, ніж у той самий час в розпорядженні захід
них українців лише у військових загонах, які воювали проти Польщі, не вра
ховуючи західноукраїнських угрупувань, що боролися проти більшовиків 
у Східній Україні. Однак чисельність польської армії поступово зростала,

* Навіть значно пізніше, у лютому 1919 року, коли у масах західноукраїнського війська 
внаслідок невдалого ведення війни стали помітними ознаки розкладу, депутат Тер- 
шаковець зміг доповісти Українській Національній Раді, що окремі округи -  такі як 
Комарно чи Щирець -  добровільно мобілізувалися до вікової межі 40 років, в той час 
коли офіційно оголошена обов'язкова мобілізація охоплювала осіб віком до 35 років 
("Republika", Станіслав, № 4, 6 лютого 1919 року).



так що 15 січня 1919 року на її утриманні перебувало 110 532 особи, з яких 
лише 23 000 бійцівського складу знаходилися на всіх фронтах. Загалом така 
ж чисельність залишалася на той самий час і у розпорядженні західних укра
їнців: фронти, охоронні загони, їх військові утрупування в Східній Україні.83

Незначні польські військові сили та їх повільне зростання змусили захід
них українців забути: це лише передові загони, які здатна виставити Польща. 
Засліплені тимчасовою військовою перевагою, західні українці недооцінили, 
чого вони могли досягти реально, недооцінили невідворотну реальність три
валої втрати Львова та істотної частки решти власних територій/

Однак на плечі західних українців ліг не лише тягар всезростаючої по
тужності Польщі -  не легшим був і той, що насувався зі Східної України.
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3. В ідносини м іж  Західною  та  С хідн ою  У кр аїн ою

Вже 10 листопада 1918 року Українська Національна Рада дала розпоря
дження Тимчасовому Державному Секретаріатові підготувати документ про 
об’єднання Західної та Східної України в єдину державу. Це рішення розгля
далося спершу як принципова заява без зазначення терміну реалізації, проте 
події на Східній Україні незабаром спричинили актуальність розпорядження.

Спроба контрреволюційного державотворення на Східній
Україні 1918 року

Тієї самої миті, коли розгорілася польсько-західноукраїнська боротьба 
за Львів, східноукраїнські соціалістичні та демократичні партії, спираючись на 
вже згадуваних Січових стрільців, організували 14 та 15 листопада 1918 року 
повстання з метою скинути київського гетьмана Павла Скоропадського .  
Зовнішнім приводом для цього стала оприлюднена 15 листопада 1918 року 
прокламація гетьмана, що проголошувала Федерацію Східної України з Росі
єю. Росії, з якою передбачалося створення федерації, ще не існувало. У Москві 
та Петербурзі верховодили більшовики. Гетьман вступав у федерацію з росій
ською контрреволюцією, щоб з України, за підтримки Антанти, викоренити 
більшовизм і таким чином організувати російсько-українську федерацію. По
встання проти гетьмана відбувалося під гаслом збереження української дер
жавної самостійності, проте причини його приховувалися значно глибше. *

* 13 лютого 1919 року у складі польської армії вже нараховувалося 156 057 осіб, бійців
ський склад на всіх фронтах налічував 56 753 (проти Західної України 20 885); 15 серп
ня 1919 року ця кількість складала (разом із прибулою з Франції армією Галлєра) вже 
300 097 осіб загального складу, з них 152 307 бійцівського (Hupert, с. 13, 15).
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Гетьманський режим виглядав спробою за допомогою німецької оку
пації заснувати Українську державу на основі реставрованого соціального 
та правового ладу України дореволюційного періоду до 1917 року. Оскільки 
східноукраїнська дореволюційна демократія на чолі зі скасованою гетьма
натом 29 квітня 1918 року Центральною Радою виявилися протягом 1917- 
1918 років нездатними реально заснувати східноукраїнську державу спроба 
Гетьманату створити східноукраїнську державу спираючись на консерва
тивні верстви населення України, була єдиним, що в принципі залишалося, 
якщо йшлося про існування самостійної України. Проте це розглядалося 
лише "в принципі", оскільки насправді така спроба виглядала суперечливою. 
Витоки ситуації пов'язані з таким, що внутрішнє становище тогочасного на
роду Східної України спричиняло його нездатність до власного державот
ворення з огляду на внутрішнє соціально-політичне розшарування, отож 
політичне мистецтво виявилося безсилим у питанні заснування східноукра
їнської -  неважливо чи демократичної, чи консервативної держави.

Проти українців обернулося те, що завжди вважалося їх гордістю та 
силою, зокрема розміри країни та велика чисельність народу. Національне 
керівництво, можливо, було б в стані заснувати національну державу, поді
бну за форматом до Литви та утримати її, проте Україна виявилася подібною 
за розмірами території до Німецької імперії. Східна Україна з населенням у 
ЗО мільйонів висувала вимоги, виконання яких потребувало керівного кла
су, спроможного сформувати владу приблизно тієї ж ваги, яку в колишній 
Східній Європі мала лише Російська імперія. Подібне істотно підкошувало 
духовно-політичні та матеріальні сили східноукраїнського національного 
руху, і це було його бідою.

У період великих масових рухів, який припадав на 1918-1919 роки, на
явність глибокої національної свідомості серед народних мас розглядалася як 
невідворотна передумова заснування кожної національної держави. У випад
ку такого заснування діє незмінний історично-політичний закон, що чинний у 
випадку створення будь-якого нового державного порядку після поразки ре
волюцій чи переворотів. Цей закон свідчить: окремий народ може лише в тому 
випадку сформувати власний державний лад після краху попереднього ладу, 
коли саме революційне піднесення народу, що дає йому переможну зовніш
ню силу, поєднується всередині країни з тенденцією стримування руйнації в 
процесі змін існуючих взаємозв'язків, забезпечення та закріплення досягну
того та завойованого революційною енергією шляхом створення нових ста
більних зв'язків. Це означає: жоден народ не може сподіватися на досягнення 
державного суверенітету внаслідок перевороту, коли в процесі революційних 
змін не сформується новий керівний клас. Він охоплюватиме новий та моло
дий керівний елемент, який походить із нижчих верств населення, енергій-
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ний та войовничий, революційний та бездоганний як за своїм походженням, 
так і за політичним досвідом з ще здатним до управління народом, якого не 
торкнувся духовний та політичний розпад формального, знищеного внаслі
док революції контрреволюційним елементом панівного класу/ Адже навіть 
більшовизм разом із В. Л ен іним  та високоінтелектуальним керівництвом 
не зміг обійтися без старих різнопланових кадрів. Такого взаємовідношення 
між революцією та контрреволюцією вдалося досягти західним українцям, 
і це стало їх успіхом у державотворенні. Саме до такого взаємовідношення 
Юзеф Пілсудський примусово схилив польський народ, що засвідчив у 
подальшому злет Польської держави. У даному розумінні можна, напевно, 
стверджувати: заснування держави є справою не революції, а швидше контр
революції. Те, в чому кардинально різняться народи, -  це не революція, а 
контрреволюція. Якщо революція проявляється повсюди у приблизно одна
кових формах знищення та розвалу, то культура контрреволюції є тим чинни
ком, що підкреслює відмінності духу різних народів, оскільки саме у формі, в 
якій контрреволюція створює нові взаємозв’язки розбурханого революцією 
народу, розкриваються його справжні принципи та цінності. Століттями не
змінним залишається саме той етнос, що формує самобутність народної ін
дивідуальності посеред величезного різноманіття народів світу.

Поразка східноуїсраїнської демократії 1917-1918 років

Здатність завершити революцію в Україні та об’єднати в Східній Укра
їні революційні та контрреволюційні елементи у новий керівний клас на
вколо ідеї української державності не була притаманна радикально-демо
кратичній та соціалістичній Центральній Раді зразка 1917-1918 років. Це 
утворення було насправді здатне ні на що інше, як на спрямування країни 
назустріч соціально-революційному знищенню, в процесі якого Східна 
Україна невідворотно повинна перетворитися на жертву московського біль
шовизму -  що власне і сталося перед німецькою окупацією України у січні- 
лютому 1918 року.

Лише проведена гетьманатом соціально-політична реставрація зупи
нила на деякий час революцію в Східній Україні та, оскільки Гетьманат зно- *

* Це посилання на працю визначного українського історика та політика Вячеслава Ли- 
пинського (+1931). Передусім вартим уваги тут є -  підготовлений з метою використан
ня для українського політичного оновлення -  найбільш повний та проникливий виклад 
консервативної політичної теорії, який тільки містить світова література, -  виклад, який, 
поряд із іншим, також з соціологічної точки зору досліджує взаємовідносини між рево
люцією та контрреволюцією, між прогресом та стабільністю, а також регресом суспіль
ства. Це праця "Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монар
хізму". Відень, 1919-1926.
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ву задіяв контрреволюційні верстви населення, відновила певну внутрішню 
рівновагу в Україні, якої вимагало успішне заснування східноукраїнської 
національної держави. Проте революційні та контрреволюційні елементи в 
Гетьманаті замість об’єднання розмежувалися, -  таким чином гетьманат як 
такий уособлював невдачу.

Як український державотворчий вчинок реставрація мала б зміст, 
якщо би керуючий в Україні до 1917 року панівний клас загалом чи при
наймні здебільшого виявився національно налаштованим та проникнувся 
живим прагненням власної державності. Між тим, національно-українські 
сепаратистсько налаштовані відносно Росії консервативні кола в Україні ви
явилися вкрай нечисленними, причому настільки нечисленними, що навіть у 
вузьких межах українського національного руху не мали особливої ваги. Як 
з огляду на духовність, так і політику та економіку нечисленні національно 
свідомі українські великі землевласники та клас заможних середніх землев
ласників, що становили основний елемент національносвідомої української 
контрреволюції, були не до порівняння з рештою реакційних та консерва
тивних сил України. А ці сили -  здебільшого великі землевласники, промис
ловці, торгівці та майже без винятку фінансовий капітал, а також усе старе 
чиновництво та весь старий офіцерський корпус, яким зараз був вигідним 
Гетьманат, виявлялися "великоросами" -  російськими чи русифікованими. 
Вони ненавиділи ідею державної самостійності України та мріяли про від
новлення Російської імперії. Це було найжорсткішим протиріччям в основі 
Гетьманату як консервативно-українського державного ладу. До того ж пи
тома вага російської та української контрреволюції загалом у Східній Украї
ні виявилася тоді надто малою порівняно з революційно налаштованою час
тиною населення. Загальна культура цієї контрреволюції знаходилася також 
на надто низькому рівні для завоювання після реставрації серед населення 
довіри, поваги та авторитету покликаного до влади класу. Про перемогу в 
Україні Гетьманату у відкритій боротьбі з революційною демократією і не 
йшлося -  Гетьманат було встановлено не власними силами контрреволюції, 
яких у квітні 1918 року не вистачало, а німецькою окупаційною армією. І 
це стало другим протиріччям: лад, із якого в принципі повинна розвива
тися незалежна державність, не виник органічно, а насаджувався зовні та 
утримувався зовнішніми силами. Політичної культури контрреволюції ви
стачало лише на те, щоб, не забуваючи про нерідкісні більш гідні винятки, 
вона насолоджувалася принадами владарювання. Зміст свого панівного іс
нування влада вбачала не у виконанні обов’язків перед країною та народом, 
так що революційне свавілля та непокору повсюди в країні змінило контр
революційне свавілля, до того ж, воно було навіть гірше, ніж раніша форма. 
Якщо попереднє виправдовувалося гаслом "народного блага", то останнє



навіть охоче відмовилося прикрити якось власну жадобу. Отже, бракувало 
патріотизму, без якого в сучасних умовах неможливе ні заснування, ні збе
реження власної державності. Більшості великих землевласників та старому 
відновленому в правах чиновництву бракувало здорового глузду навіть для 
полегшення повернення до звичних умов для збунтованих мас. Навпаки, ке
руючись традиційною російською мудрістю батога у надто сліпій довірі до 
окупаційних сил, вони намагалися повернути селян додому за допомогою 
кривавих каральних експедицій та пограбувань. Це була по суті лише бюро
кратична державна рутина, у чому контрреволюція подолала революційну 
демократію. Бракувало тієї культури та цивілізованості, які надають консер
вативному класу цінності та привабливості для всього народу. Загалом, як і 
раніше у Російській імперії, так і тепер в українському Гетьманаті панівні 
верстви виявилися надто розбещеними та відсталими, щоб являти собою іс
тотно цінніший для держави елемент, ніж могла представити революційна 
демократія. У цьому виразилася суперечливість Гетьманату: він поклав за
вдання державотворення на клас, який погано надавався для керівництва 
державою.
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Внутрішні протиріччя Гетьманату

Наслідком такої ситуації стало те, що повсюди піднялися жорстокі се
лянські повстання, особливо на території вздовж Дніпра з войовничим на
селенням, яке ще пам'ятало козацькі вольность І якщо повстання не відразу 
ж не переросло у загальне, а врешті-решт було придушене, то це лише завдя
ки утриманню країни під контролем з боку потужних німецьких та австро- 
угорських окупаційних сил. Отже, серед народних мас ненависть викликали 
не лише окупація та Гетьманат, а й сама ідея самостійності України. Коли 
сила кожної монархії полягає у народності, то Гетьманат, що представляв мо
нархічну ідею, і у цьому суперечив принципу, який повинен був відображати.

Усвідомлюючи весь трагізм ситуації, українські національно-свідо
мо налаштовані елементи Гетьманату, а до них належала також частково 
нечисленна українська поміркована демократія, наполягали на залученні 
злобливо очікуючої осторонь української радикальної демократії, яка була 
осередком східного українства, для захисту існуючого ладу. їхні наміри по
лягали у формуванні нового українського національно свідомого чиновни
цтва з революційного табору. Окрім того, і це головне, планувалося укра
їнську національну пропаганду та народне просвітництво поєднати з ідеєю 
Гетьманату і таким чином створити противагу проросійським тенденціям 
Гетьманату. Розрахунок був у принципі правильним. Хоча "всеросійські" 
настрої контрреволюції Східної України, на яку спирався Гетьманат, уосо
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блювали внутрішнього ворога української національної державності, шлях 
до їх подолання аж ніяк не пов’язувався із знищенням самого Гетьманату 
Ця "всеросійська ідея” виглядала для України небезпечною, оскільки укра
їнство підпорядковувалося їй в умовах існуючих державних взаємовідносин 
в усіх аспектах -  духовно, політично, економічно. Якщо б українство хоті
ло подолати такого ворога, то, напевно, найдоцільнішим було би настільки 
зміцнити існуючий український державний лад, щоб тим самим зруйнувати 
сподівання на внутрішній занепад української самостійності. Саме в межах 
цього ладу знадобилося виступити проти даного противника, перевершити 
його у відкритій конкуренції культурно, політично та економічно шляхом 
задіяння всіх національних сил і таким чином позбавити проросійські кола 
впливів у Гетьманаті та поступово схилити останній до безперечного одно
осібного впливу українства. "Великоросів" би подолали у Східній Україні 
раз і назавжди, оскільки боротьба у сфері встановлення влади "великоросів" 
припинилася би сама собою. Переможені на тлі попередньої власної пере
ваги українські "великороси" не були би здатними уникнути асиміляції духо
вно, політично та економічно рівним українством.

Внутрішні протиріччя Гетьманату

Для цього від української радикальної демократії вимагався би не
притаманний спосіб політичного мислення, а саме: розуміння національ
ної держави не як абстрактної програми, а як справжньої реалізації влади у 
власній країні, зокрема за кожною на даний момент можливих форм. Такою 
формою в той час був Гетьманат. Проте розглядати цю форму як данність 
української національної державності означає передбачати певну загальну 
політичну культуру -  освіту, світогляд, досвід, відчуття політичної форми та 
традиції -  рівень якої виявився настільки високим, що ця революційна де
мократія повинна була здатною визнати провали Центральної Ради програ
ною битвою української демократії та, усвідомлюючи українські державні 
інтереси, добровільно прийняти контрреволюцію як принцип українського 
державотворення, не відмовляючись у подальшому від конструктивної по
зитивної критики та опозиції. Якби українська демократія могла би вдатися 
до подібних перетворень, то гетьманський переворот виглядав би взагалі за
йвим, оскільки у такому випадку демократія сама продемонструвала би здат
ність не менш успішно впоратися з власними державотворчими завданнями, 
ніж великі західні республікансько-демократичні нації. Це стало наступним 
внутрішнім протиріччям Гетьманату, який, хоча шляхом перевороту пова
лив демократію з огляду на її державотворчу неспроможність, сам виявився 
безсилим утримати владу без підтримки з боку тієї ж демократії.
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Між тим, східноукраїнська демократія ненавиділа так само глибо

ко, як "великороси” Україну. Під терміном "реакція" вона розуміла мало 
не те стабільне, що передавалося з покоління в покоління, те, що певним 
чином відхилялося від революційної динаміки. Вона не могла уявити собі 
самостійну Україну іншою, ніж "вільною" соціалістично-революційною чи 
принаймні радикально-демократичною. Монархія у формі Гетьманату ви
глядала для неї справжнім жахіттям. До того ж, ще пам'яталося загальне за
хоплення революційними гаслами зразка 1917 року, оскільки революція ще 
не закінчилася, чи, якщо бути точним, революційна дійсність ще достатньо 
не скомпрометувала її гасла. Гетьманат взагалі виник не з надр революції; 
загальної потреби в продуманій контрреволюції ще не існувало. Передчас
не встановлення Гетьманату зовнішніми силами раптово перервало процес 
розчарування у революції і дало новий поштовх ідеалізації революції через 
загальний страх перед поверненням настільки ж обмеженої, як і мстивої, 
реакційної системи. Отже, для широкої громадськості ще не настав час зро
зуміти, до чого сформовані на цілковито відмінному іншого типу західному 
ґрунті, демократичні ідеології повинні призвести тут, на колишньому ро
сійському ґрунті з його неосвіченими народними масами, ще не здатним до 
самоврядування середнім класом, корумпованою верхівкою суспільства, -  а 
власне до занепаду, хаосу та московського більшовизму. Вирішальну роль ві
діграв той аргумент, що східноукраїнська демократія виявилася не в змозі ні 
за власною чисельною потужністю заповнити Гетьманат, ні з огляду на свої 
духовні якості сподіватися на успіх у конкуренції зі значно більш освічени
ми та вишколеними "великоросами". Значно легшим за важку працю з метою 
дорости до духовного, політичного, соціального рівня російського проти
вника видавалося швидке силове усунення цієї незручної панівної меншос
ті. Відчуття власної слабкості, страх перед повторною русифікацією Украї
ни спонукали уникнути невідворотної жорстокої боротьби, що, можливо, 
тривала б десятиліттями, й обрати шлях одноразового короткого вибуху, а 
відтак одним ударом знищити росіян в Україні. Таким чином, революційні 
настрої тогочасного східноукраїнського націоналізму зовсім не були виявом 
сили, відчуття якої спонукає до революційного захоплення влади, а власне 
навпаки, виявом внутрішньої та зовнішньої слабкості, що в революційному 
перевороті вбачала єдиний порятунок від загрозливого власного занепаду.

Гетьман Павло Скоропадський

Якщо батіг став найприйнятнішим засобом управління реакційних 
"великоросів" в Україні, то таким самим засобом управління східноукраїн
ської революційної демократії було підбурювання мас. Це замилювало око
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щодо чисельності класу, яким керував східноукраїнський національний рух. 
Один-єдиний бравий революціонер міг шляхом бунту керувати цілим окру
гом. Проте це гарантувало східноукраїнській демократії серед загального 
заворушення на певний період, до закінчення революції, значну перевагу 
над "великоросами". Якщо Гетьманат та "великороси" захопили країну суто 
ззовні та механічно завдяки присутності іноземних окупаційних військ, а 
також через механізм реставрованого державного апарату, то східноукраїн
ська демократія завоювала дух та розум практично всіх народних мас у кра
їні -  надзвичайно небезпечний противник для будь-кого. І відразу ж свою 
зброю використала. З самого початку вона робила все з метою налаштуван
ня народних мас, особливо бідного селянства, проти Гетьманату, проти від
новлення великого землеволодіння і, у цілому, проти всієї нової системи, у 
чому їй дуже допомагала схильність реакціонерів до каральних експедицій.

Звичайно, всупереч усім негараздам загального характеру гетьман, 
який був би визначним правителем, міг би об'єднати протидіючі елементи 
в одну велику націю, розширити Гетьманат як потужну державу в межах 
передбачених Брест-Литовським мирним договором кордонів і в бороть
бі проти більшовизму, ймовірно, змістити навіть осередок цієї боротьби зі 
Східної Європи в Україну. Однак гетьман Павло С к о р о пад ськ и й  уосо
блював однозначно помилковий вибір військового командування німецької 
окупаційної армії. Швидше обмежений у своїх поглядах, малорозуміючий у 
глобальних взаємозв'язках, сприймаючий лише безпосередньо доступне, аж 
ніяк не далекоглядний, за своєю природою скоріше генерал, ніж суверен, -  у 
цьому гетьмані не було нічого від засновника держави, здатного заволодіти 
фантазіями та завоювати любов народу. Не на створення практично на по
рожньому місці великої нації, не боротьбу та перемогу, взагалі не на визначні 
державні чи військові вчинки спрямовувалися всі його помисли, а на власні 
амбіції та соціальне становище. Його найвищою формою було становище 
васального правителя. Призначений С ко р о пад ськ о м у  життєвий шлях, із 
якого його вибила революція, виявився швидше шляхом генерала, що завдя
ки своїм зв'язкам із дворянством вибудовує кар'єру, не підкріплену відповід
ними здібностями. Його нещастям стало походження з роду, який на початку 
XVIII століття дав світові гетьмана України -  послідовника противника П е 
тра  Великого  та союзника Карла  XII ,  гетьмана Івана Мазепу.  Саме сі
мейні традиції поєднали майбутнього гетьмана Павла  Скоропадського ,  
а в роки світової війни генерала на російській службі, з Україною. Б іншому 
випадку він, безумовно, загубився б серед численних російських генералів, 
а відтак уникнув би багатьох розчарувань. Між тим, у нього зародилося не
рішуче прагнення зажити слави гетьмана. З цією метою він брав участь в 
"українізації" військових частин російської армії, очолював "українізований"



армійський корпус. Однак йому не судилися в Україні на чолі "українізова- 
ногом корпусу подвиги, аналогічні до засновника російської контрреволю
ційної армії генерала Корнілова .  Войовниче натхнення, винахідливість 
геніального державного діяча, який створює нову ситуацію для досягнення 
своєї мети, запал природженого вождя і, разом з тим, всеоб єднуючий талант, 
здатний у час розпаду армії згуртувати війська навколо полководця -  всіх тих 
рис, на відміну від героїчного генерала Корнілова ,  він не мав. Великий 
шанс його життя -  реставрація Гетьманату на чолі захопленого такою іде
єю війська, що у 1917 році перед московським більшовицьким переворотом, 
можливо, в одну мить згуртувало б навколо особи гетьмана Павла С к о 
ропадського  всю Україну, -  з рук майбутнього гетьмана вислизнув. Його 
армійський корпус спіткала доля всього революційного воїнства. Дезорієн
тований революційною агітацією, він безславно розпався. Так, Павло С к о 
ропадський із його скромною грою думок щодо українського Гетьманату 
поставив перед собою мету, яка аж ніяк не співвідносилася з його наполегли
вістю. Це стало джерелом нещасть, які з того часу ніколи його не залишали та 
спричиняли малопривабливе завершення всіх діянь. Дуже і дуже малотворча 
людина з надзвичайно вузькими поглядами, він був наділеним, однак, холод
ним егоїстичним талантом у будь-якій ситуації вловити шанс безпосередньої 
вигоди, залишаючись, проте безсилим передбачити спустошливі подальші 
наслідки цієї миттєвої вигоди. Він покладався на привернення примхливого 
щастя хитрістю та підступом і досягнення власної мети завдяки зовнішнім 
обставинам. Піднесений німецьким військовим командуванням із забуття до 
вершин гетьманської влади, в умовах протиріч, він провадив політику все
бічного обману виключно для утвердження на посаді. Перед східноукраїн
ськими національноорієнтованими колами він виступав як захисник україн
ської національної незалежності; прихильність реакціонерів-"великоросів", 
навпаки, намагався здобути натяками на те, що усвідомлює свої обов'язки 
як російського генерала. Звичайно ж, посада гетьмана незалежної держа
ви, до того ж держави з величиною території Східної України, була чимось 
надзвичайно привабливим. Проте це не пристрасть спонукала його любити 
пурпур як найпрекрасніші поховальні шати. Посада гетьмана як васала мос
ковського царя йому теж би пасувала. Він пристосовувався до всіх ситуацій, 
ставив на всі карти, підігрував усім, вважав себе достатньо спритним, щоб не 
дати розгадати. Його стихією -  і то не найбільшою -  була політична інтрига, 
оскільки є інтриги, коли важко встановити, яка рушійна сила в їхніх межах є 
потужнішою -  честолюбство чи жадоба та скупість. Внаслідок цього ніхто 
не довіряв його слову, ніхто не рахувався з ним як із величиною. Він не був 
тим гетьманом, якого потребувала Україна, оскільки вона потребувала або 
величного гетьмана або жодного. Як гетьман він був лише постаттю тимча
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совою, що постала і зазнала поразки разом із німецькою окупацією України, 
переслідувана провалами, оскільки він сам не уособлював вірність.

Отже, жоден із елементів Гетьманату не забезпечував стабілізації цього 
державного утворення. Гетьманат був не сталою формою існування української 
державності, а лише ареною боротьби двох протилежних сил: реакції "велико- 
росів" та східноукраїнської революційної демократії. Десь посередині розташо
вувалися надзвичайно слабкі українські національно орієнтовані консервативні 
та помірковано демократичні елементи, які щиро та саможертовно підтриму
вали Гетьманат, проте відігравали при цьому надто незначну роль. Справжнім 
господарем країни було німецьке військове командування. Реакція на почат
ках виглядала сильнішою. Вона лише частково визнавала ідею самостійності 
України, насправді прагнула реставрації старої єдності Російської імперії піс
ля скинення більшовизму, прагнула скористатися з цією метою гетьманською 
Україною як базою і, безумовно, збиралася нею заволодіти. І досить успішно, 
оскільки "росіянство" справді глибоко проникло в Гетьманат і гетьманська 
держава була виразно русифікованою. "Великороси" почувалися при цьому 
настільки впевнено, що нарешті більше не зносили українських національно- 
культурних устремлінь, а прагнули якомога швидше викоренити український 
національний рух та знову відкрито запровадити стару систему русифікації. 
Сам гетьман та його уряд у цій ситуації виявилися безсилими. їхня реальна вла
да обмежувалася Києвом, у провінції вона не поширювалася чи поширювалася 
незначною мірою. Проте і у самому Києві державні служби розділилися на такі, 
що перебували в руках українців, і на такі, що перебували в руках росіян. Най
важливіші знаходилися під російським впливом. Незабаром українці в державі, 
що повинна була стати українською, витіснилися в усіх сферах націоналістич
ним "росіянством". До соціального та політичного незадоволення східноукра
їнських партій Гетьманатом долучилося ще і національне. Як зовнішня позиція, 
так і сутність саботованої українцями гетьманської держави загалом усе біль
шою мірою виглядали російськими. До того ж, виникло замкнене коло: україн
ці саботували, тому що держава була російською, а держава стала російською, 
тому що її саботували українці. Врешті-решт в української сторони виникли 
підозри відносно гетьмана у планомірному усуненні національно-українських 
кіл від важливих державних посад з метою підготування повернення України до 
російського державного об’єднання після повалення більшовизму.84

Злет "великоросів" у гетьм ан ськ ій  У країн і

Як долі усього тогочасного світу, так і долю України вирішувала по
тужна битва між Центральними державами та Антантою, що охопила весь 
світ. Москва та Петербург перебували під владою більшовиків. Військові



кампанії російської контрреволюції в часи німецької окупації України харак
теризувалися лише зародковим станом. Росія залишила Україну. Найважли
віша провінція колишньої Російської імперії -  Україна -  опинилася під вла
дою німців. Німецькі політики; здавалося; вирішили охопити своїм впливом 
усю зону прикордонних держав між Балтійським та Чорним морями. Доки 
кінець світової війни був невідомим; завойоване Центральними державами 
в Європі за всіма ознаками; здавалося; мало б залишитися незмінним. Для 
"великоросів"; що втілювали в Україні прихильний до Антанти елемент; було 
майже безнадійним розпочинати відкриту боротьбу проти існуючого стану 
речей загалом та проти державної самостійності України зокрема. Реально 
політично мислячі "великороси" на початках; хоча і не без спротиву все ж 
визнали Гетьманат. Бони були щасливими мати принаймні захист від нава
ли більшовизму навіть ціною розпаду колишньої Російської імперії. Якби 
Центральні держави перемогли; природним наслідком цього стало би також 
і заснування самостійної України у формі Гетьманату. Незабаром "велико
роси" обжилися би з українською державністю. Вже наступне покоління; 
ймовірно; стало б етнічно українізованим і таким чином на тривалий час би 
закріпилася диспозиція Брест-Литовського миру. Ця гетьманська Україна 
залишалася би жалюгідним державним утворенням; оскільки народилася не 
з великої звитяжної боротьби народу країни. Наступна сутичка з більшо
визмом могла би закласти в основу цієї держави боротьбу та перемогу яка; 
безумовно; була би життєздатною. Однак з тієї миті; коли доля світової ві
йни з літа 1918 року все виразніше почала повертатися проти Центральних 
держав; ставало більш очевидним: панівна позиція Центральних держав у 
Східній Європі не виявиться довготривалою; оскільки Антанта була рішуче 
налаштованою реставрувати Росію для виривання її з-під німецького впли
ву. Держави прикордонної зони; східноукраїнські "великороси" зібралися з 
силами та перейшли до все більш відкритої боротьби проти гетьманської 
України. Після того занепали Туреччина та Болгарія; а коли безсумнівною 
стала перемога Антанти; відразу ж у гетьманській Україні "великоруська" 
контрреволюція почала активно озброюватися та у жовтні 1918 року вже 
відверто погрожувати шляхом збройного конфлікту поваленням Гетьмана
ту і водночас самостійності України. Безпосередньо насувалося повстан
ня "великоросів" проти гостинної України; саме перед остаточним крахом 
Центральних держав; перед листопадом 1918 року.

Чи це вирішувало остаточно долю Гетьманату? На чолі з іншим геть
маном -  у жодному разі. Попри все; Гетьманат зробив надзвичайний внесок 
в українську національну справу зокрема в розвиток національної культу
ри. Внаслідок цього він здобув прихильність певної аж ніяк не малої части
ни національно свідомого українського загалу. Звичайно Ж; армія Гетьма
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нату виявилася дуже малою. Це був лише кадровий склад майбутньої армії, 
оскільки німецьке військове командування розширювати армійський склад 
не дозволяло. Проте українські війська, що підтримували Гетьманат, на той 
час виглядали однозначно сильнішими, ніж "великоросійсько” налаштовані 
елементи, які частково знайшли спосіб проникнути в українські військові 
частини, частково з цілком щирих міркувань -  організовувалися у добро
вільні військові формування "великоросів". Так само і Січові стрільці, що 
пізніше завдадуть смертельного удару Гетьманату, готові були захищати 
гетьманат від "великоруського" перевороту. Рішучий заклик українського 
народу до захисту власної державності від Росії -  як більшовицької, так і 
бунтуючого внутрішнього вітчизняного ворога "великоросіянства" -  одним 
ударом розколов би опозиційний національно-український табір. Гетьман
ський уряд, що мав у своєму розпорядженні збройні сили, виявився би при 
цьому настільки ж сильним, як і незадоволене, соціально-революційне схід
не українство. Тоді гетьмана очікувала би боротьба. Можливо, навіть запе
кла, оскільки перед Гетьманатом постало би завдання боротися одночасно як 
проти московсько-більшовицького зовнішнього ворога, так і проти подвій
ного внутрішнього ворога: реакційних "великоросів" та інтернаціонально 
налаштованої "національно-української" соціал-революції, не зраджуючи 
при цьому власним консервативним соціально-контрреволюційним прин
ципам. Проте відповідно великою була би нагорода у такій боротьбі: або ж 
кров'ю і крицею всупереч усім перешкодам, навіть всупереч соціологічним 
законам, створити українську державну націю, або ж полягти під знаменами 
і так залишити у пам'яті історії наступним поколінням незабутньо величний 
героїчний національний подвиг як взірець боротьби за власну державність.

Федерація гетьманської України з Росією 
14 листопада 1918 року

Проте подібна звитяга та навіть подібні роздуми гетьману Павлові  
С к о р о п а д с ь к о м у  не були притаманними. Ось і зазнала краху влада, якій 
він дотепер був зобов'язаний сплачувати данину, адже на початку листо
пада 1918 року дні німецької окупації вже добігали кінця. Неспроможний 
встояти на власних ногах, виснажений смутами "великоросів", він тепер спо
дівався знайти порятунок шляхом банального пристосування до змінених 
обставин, шляхом звичайної зміни з попередньої орієнтації на Центральні 
держави на орієнтацію, яка передбачала покровительство Антанти. Він при
став на вимоги як сил Антанти, так і "великоросів", створив "всеросійське" 
міністерство та проголосив 14 листопада 1918 року прокламацію про повер
нення України до майбутнього федеративного державного об'єднання Росії.
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Чи було таким чином програно справу України? Якби народ Східної 

України виявився повністю сформованою політичною нацією, то ця прокла
мація не мала би важливого значення. Росії, як могло б здатися, ще не існу
вало. Основним завданням на той час залишалося подолання московського 
більшовизму, захистивши Україну від його засилля. З цією метою надзвичай
но вигідним було по можливості згладити суперечності всередині спільного 
українсько-російського контрреволюційного блоку, а відтак забезпечити як
найбільшу його боєздатність у цілому. Якщо прокламація майбутньої укра
їнсько-російської федерації служила такій меті, це не повинно було озна
чати у підсумку виникнення федеративної Росії. Можливо, боротьба проти 
більшовицької Москви закінчилася би лише утвердженням більшовизму, але 
він змушений був відступити з України, як згодом залишити Польщу. Тоді 
прокламація втратила би свою силу, оскільки не Україна би служила ідеї рес
таврації Росії, а навпаки, російська контрреволюція спонукала би до того, 
щоб проти власної волі зробити внесок у справу утвердження та зміцнення 
самостійної України. То чи слід внутрішньо згуртованому народові, що са
мостійно керує у власній країні і має у своєму розпорядженні національну 
армію, здатну розбити збройні сили будь-якого іншого великого народу, ля
катися союзів чи федерацій із будь-яким державним утворенням?

Наслідки гетьманського акту про федерацію

Ці правильні роздуми виявилися щодо Східної України 1918 року по
милковими. Тогочасне українство не уособлювало рівної росіянам нації. Ро
сія не виступала зовнішнім партнером України, значно більшою мірою вона 
виглядала її внутрішнім ворогом. Росія не була для України "майбутньою", 
так само як виявилося безпідставним вищенаведене твердження, що Росії 
ще не існувало, оскільки у Москві та Петербурзі панували більшовики. На
справді Росія була вже сьогоденням, зокрема в самій Східній Україні. Геть
ман вступав у федерацію з Росією, оскільки побоювався в іншому випадку 
примусового усунення. Гетьман просто без боротьби звільняв місце, пере
творюючи Україну на базу реставрації Російської імперії. Він обстоював 
право за умови достатньої лояльності свого партнера, щоб все ж не усунути 
його в процесі розвитку подій, зберегти тільки власну посаду, посаду геть
мана як російського генерал-губернатора з широкими повноваженнями. У 
Східній Україні в середині листопада 1918 року "росіянство" вже заволоділо 
всім державним апаратом Гетьманату; за повної свободи у формуванні влас
них збройних сил за короткий час воно досягло би настільки панівного ста
новища в Україні, коли дуже легко поширювати свій вплив на нечисленний 
український національно орієнтований панівний клас.
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Таким чином шляхом наново введеної системи русифікації вдалося 
би підкорити обезголовлений східноукраїнський народ ще жорсткіше, ніж 
протягом 1919 року українських національно орієнтованих та сепаратист
сько налаштованих до Росії кубанських козаків, чия територія, так як зараз 
гетьманська Україна, стала базою '’всеросійської” контрреволюції, а саме: 
армії генерала Денікіна. В українства не було іншого виходу як з огляду 
на вирішальну перевагу "великоросів" з метою утвердження українського 
принципу державності, та навіть власного самозбереження, з власної волі 
братися до зброї. Вищеокреслені події ознаменували кардинальні зміни в 
Україні. Гетьманат завдяки своєму акту про федерацію мав можливість по
ставити на чолі українського національно-державного руху представників 
української соціальної контрреволюції, випустивши їх із рук. Так, керівни
цтво українською національно-політичною справою потрапило до рук пред
ставників українського соціал-революційного табору, наслідком чого стало 
складне внутрішнє протиріччя також у повстанні проти Гетьманату. Адже 
це повстання, яке повинно було би врятувати саму ідею та існування схід
ноукраїнської держави, насправді внаслідок соціал-революційних тенденцій 
стало лише початком засилля більшовизму в Східній Україні. "Великоро
сійська" реакційна та східноукраїнська революційна затятість об'єдналися, 
щоб з метою власного протиборства обох сторін здійснити переворот Геть
манату, який опинився у слабких та невмілих руках. Тим самим вони звіль
нили шлях до України для третьої сили -  для більшовизму. Українство не 
мало іншого вибору. Справу української державності було програно і без 
цього через провал Гетьманату. Повстання проти Гетьманату, яке в жодному 
разі не могло стати джерелом східноукраїнського державотворення, дося- 
гло того, чого досяг сам гетьман. Якщо би він народився для виконання місії 
державного мужа, то добивався би замість федеративного акту жорстокої 
збройної боротьби за волю України, а на поразку невдалої української спро
би державотворення відреагував би з мужнім військовим опором. І лише у 
цьому в усьому іншому настільки фатальна східноукраїнська революція була 
з української національної точки зору величнішою, ніж уся політика гетьма- 
н аП а в л а  С к о р о п а д с ь к о го .

Східноукраїнське повстання проти Гетьманату 
15 листопада 1918 року

Такий розвиток подій передував листопадовому повстанню східного 
українства 1918 року. Питання повстання вже давно розглядалося україн
ськими радикальними партіями. Окремі члени Українського Національно
го Союзу, об'єднаного блоку всіх східноукраїнських демократичних та со-



ціалістичних партій, та насамперед президент цього Союзу Володимир 
Винниченко,  вже місяці тому таємно налагодили контакт із московськи
ми більшовиками та забезпечили собі їхній нейтралітет на випадок такого 
повстання.85 Звичайно, приготування виявилися би марними, якби гетьман 
підвів. Після проголошення федерації 14 листопада 1918 року думка про 
повстання з'явилася навіть у тих помірковано демократичних колах, які до 
того підтримували гетьмана. Несподівано повстанню посприяло навіть те, 
що Центральні держави зазнали краху. Дезорієнтовані та розпущені ав- 
стро- угорські окупаційні війська безперервним потоком залишали тери
торію Південної України, так що від німецької армії, яка ще тиждень тому 
демонструвала повну боєготовність, ще більшою мірою з огляду на вибух 
революції в Німецькій імперії, можна було очікувати нейтралітету. Через 
день після проголошення федерації, 15 листопада 1918 року, вибухнуло по
встання. Спершу з військової точки зору повстання здавалося безнадійним. 
Селянство повсюди давно було втихомирене, Україна цілковито заспокоє
на, позиція німецької армії невідома. Гетьманська жандармерія та російські 
контрреволюційні офіцерські утрупування та каральні експедиції, безумов
но, утримували країну під контролем. Директорія на чолі з В олодим иром  
Винниченком та С им оном П етлю рою , таємно обрана партіями в 
якості революційного уряду, не мала у своєму розпорядженні нічого, окрім 
розгалуженої мережі конспірації в усій країні, революційного заклику, що 
пролунав із віддаленого від Києва на 150 км містечка Біла Церква, куди по
далася Директорія, та розташованого у цьому містечку підрозділу Січових 
стрільців: 4 піхотних роти, одна польова стрілецька батарея, 12 важких ку
лемети та кавалерійський півескадрон. Намір Січових стрільців полягав у 
прориві в Київ та втягуванні у вуличні бої і демонстрації цим вчинком, що 
Україна більше ніколи добровільно не приєднається до Росії.

Таким чином перемогу повстання вирішила одна-єдина битва. Вона 
всупереч мізерному чисельному масштабу належала до вирішальних битв, 
які мали визначальне значення для долі тогочасної Європи. Біля Мотови- 
ловки між Фастовом та Києвом 19 листопада 1918 року зіткнулося все, що 
тільки мали обидва противники у своєму розпорядженні для польової бит
ви: один батальйон Січових стрільців та три батальйони гетьманської армії, 
чиє ядро становив справді героїчний батальйон російських офіцерів. Оби
два противники усвідомлювали надзвичайно велике значення битви, обидва 
воювали затято зі зневагою до смерті. Боротьбу розпочав авангардний загін 
Січових стрільців на чолі з творцем цього військового угрупування капіта
ном Ф едем Черником,  який поліг у бою, багатогодинно відбиваючи жор
стокі атаки їх чисельно в дванадцять раз переважаючого противника. Долю 
битви вирішила атака всього озлобленого смертю Ч ер н и к а  батальйону Сі-
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нових стрільців проти все ще чисельно переважаючого втричі противника. 
Більша частина його війська залишилася лежати на полі бою, а російський 
офіцерський батальйон поліг увесь до останнього солдата.86

Вплив цієї битви був неймовірним. Від одного удару, який неначе па
ралізував її, контрреволюція в Україні здалася, зокрема у Києві; адже у битві 
пролилася кров зібраних в Києві російських офіцерів. Немов чарівне слово, 
подіяла перша звістка про перемогу на всю Східну Україну. Сотні тисяч се
лян повсюди штурмували міста та містечка. Київ, який успішно та спритно з 
величезною витривалістю оборонявся під час світової війни у зведених бас
тіонах, потрапив в облогу. Німецькі війська попри нейтралітет врешті-решт 
було втягнуто в хаотичні бої та багато де роззброєно. Вся Східна Україна 
нагадувала розбурхане море. Нарешті 14 грудня 1918 року, очевидно спи
раючись на сили сотень тисяч озброєних селян, тріумфуючи з огляду на, як 
здавалося, перемогу українського національно-державного принципу, владу 
в Києві отримала Директорія Української Народної Республіки/

Наслідки битви під Мотовиловкою 19 листопада 1918 року

Таким чином битва поблизу Мотовиловки мала непередбачувані на
слідки. Гетьманат перетворив Україну на базу контрреволюції. Більшовики 
з кінця 1918 року, відчуваючи загрозу з боку контрреволюції зусібіч, ледь 
утримували свої позиції у Великоросії. Якщо б російські контрреволюційні 
елементи в Україні отримали ще трохи часу спокійно організуватися (що ра
ніше виглядало неможливим з огляду на присутність німецької окупаційної 
армії), то перемога в Східній Європі, безумовно, належала б їм. Тепер їх було 
розбито. Роздроблені, у значно меншій кількості, російські контрреволюці
онери відступали з України на Дон, в Крим, в Одесу. Українська база була 
для них втраченою. Знадобився майже рік, доки вони з Дону знову змогли 
повернути власні позиції, проте запізно для перемоги, оскільки тоді значно 
зміцнилася влада більшовиків. Ця битва вирішила не лише те, що у Східній 
Європі владу захопила не контрреволюційна, а більшовицька Росія. Битва 
майже на рік продовжила існування уявної української державності та умож
ливила тим самим українцям збройну боротьбу під національними гаслами, 
спричинила проникнення неухильної національної свідомості в усі україн
ські народні маси аж до останнього маленького села в Україні. Це стало фун- *

* Директорію Української Народної Республіки було конспіративно обрано партіями 13 
листопада 1918 року в Києві. Її членами стали: голова В. Винниченко (соціал-демократ), 
Головний отаман Симон Петлюра (соціал-демократ), Ф. Швець (селянська організація 
під соціал-революційним впливом "Селянська спілка"), П. Андрієвський (Українська со
ціалістична самостійна партія) та А. Макаренко (безпартійний, представник Спілки за
лізничників) (П. Христюк, т. З, с. 130-131).



даментом майбутньої Радянської України, доказом того, чого в майбутньо
му може досягти Україна з національної точки зору -  виявити болюче місце 
більшовизму, де йому найлегше завдати удару. Не слід применшувати зна
чення факту: майже всі офіцери загонів Січових стрільців здебільшого рані
ше були східногалицькими офіцерами У.С.-стрільців, а кадровий склад цих 
загонів представляли західні українці. Перемога огорнула їх образ хариз
мою, яка походила від героїчної особи молодого загиблого капітана Федя 
Ч ерника ,  а також символізувала сувору школу вишколу та дисципліни, 
запозичені від штурмових загонів німецьких військ та доповнені власним 
досвідом. У тому вони значно перевершували східноукраїнські війська. Цю 
жорстку систему не змогло би витримати жодне з вихованих на традиціях 
російської армії східноукраїнських військових угрупувань, проте вона була 
цілком прийнятною для західних українців, що їх охопили віяння європей
ської культури. Таким чином, Західна Україна знову, як і раніше, шляхом 
придушення більшовицького повстання в Києві Січовими стрільцями, втру
тилася за допомогою своїх військових сил у східноукраїнську історію.

Величезні масштаби заворушень у Східній Україні західні україн
ці сприйняли як доказ того, що національна свідомість та прагнення наці
ональної державності охопили східноукраїнські народні маси тією самою 
мірою, як і західноукраїнські, тому всі тепер захоплено прагнули приєднан
ня західноукраїнської до східноукраїнської Народної Республіки. З огляду 
на те, що Директорія начебто мала у своєму розпорядженні надзвичайно 
потужні, чисельністю в сотні тисяч, озброєні маси, варто було, окрім того, 
розраховувати на військову допомогу Східної України у протистоянні з 
Польщею. Все це спонукало Державний Секретаріат Західноукраїнської 
Народної Республіки виконати рішення Національної Ради від 10 листопа
да 1918 року. Через власних представників він уклав 1 грудня 1918 року в 
Фастові біля Києва зі східноукраїнською Директорією попередній договір 
про возз'єднання. Тим самим обидва уряди підтвердили свої рішучі наміри 
об'єднати обидві республіки в єдину державу, причому Західноукраїнська 
Народна Республіка зреклася свого суверенітету на користь Української, 
проте за умови визнання майбутньої, точніше окресленої територіальної 
автономії Західної України з огляду на її історичну, культурну, соціальну та 
правову самобутність.87

Тим часом протягом лютого 1918 року Директорія досягла найвищої 
повноти своєї влади. Київ був у її руках, рештки російських контрреволю
ційних загонів добровольців залишали Україну. Московські більшовицькі 
війська наразі не заступали за демаркаційну лінію, яка примусово встанов
лювалася для них німецькими окупаційними та українськими військами на 
Півночі України. Здавалося навіть, що Директорії вдалося спрямувати від
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верте національне захоплення східноукраїнських селян у спокійне русло 
відбудови держави на руїнах Гетьманату і зажевріла навіть надія на визнання 
східноукраїнської держави Антантою.88 Все схиляло західних українців до 
того; щоб негайно відмовитися від власної державності і шукати військово
го та дипломатичного захисту від поляків у Східній Україні.

Тому 3 січня 1919 року Українська Національна Рада ратифікувала на 
своєму з’їзді у Станіславі Фастівський попередній договір, урочисто прого
лосила возз’єднання західноукраїнської та східноукраїнської держав в єдину 
та суверенну Народну Республіку та обрала делегацію з 65 членів, яка по
винна була передати це рішення Директорії в Києві. Це стало кульмінацій
ним моментом як західноукраїнських надій на Східну Україну, так і тріумфу 
української національної ідеології єдності.89

Проте за швидким злетом настав і спад. Українське селянство під
штовхнуло до повстання не ідея самостійності України, а соціальне невдово
лення. Східноукраїнські революційні партії спритно використали це у своїх 
цілях, проголошуючи майбутню українську державу як еру соціального бла
гополуччя та народної свободи селян, водночас обіцяючи знищення великих 
землевласників та капіталістів. Доки тривала боротьба проти добровольців 
російської контрреволюції, до певної міри одностайно визнавався автори
тет Директорії, яка позиціонувала себе на чолі національно-політичної ре
волюції і справді очолювала революцію соціальну. Проте як тільки заявив 
про себе законний та справжній господар східноєвропейської революції -  
більшовизм, цей авторитет було відразу ж втрачено.

Крах влади Директорії на Східній Україні, січень 1919 року

Різноманітні внутрішні обставини Східної України такий процес сти
мулювали. Чим молодшим був східний українець, тим він виявлявся ради- 
кальнішим, що узгоджувалося з російською традицією, де студенти стали 
авангардом революції. Таким чином, надзвичайно великий вплив у найради- 
кальніших партіях, зокрема у східноукраїнській соціал-революційній, мали 
наймолодші покоління. В результаті сформувалася молодіжна політика, для 
якої слід запровадити нове визначення педократія (принцип управління, 
за якого влада належить молодому поколінню, буквально "влада дітей". -  
Прим. ред.), щоб не плутати її з іншими надзвичайно енергійними "народ
ними силами", які насправді відігравали провідну роль у цих надзвичайно 
важливих для перебігу революції партіях. Однак найрадикальніша педокра
тія незабаром відкололася, оскільки Директорія тут розцінювалася як надто 
"буржуазна". Молодь пішла в народні маси, утворила ради, звільнила "рево
люційну енергію", з вірою в те, що коли їх звільнити і "дослухатися" до "голо



су революції", то "революційний народ" у своєму "містичному устремлінні" 
до блага людства вже якось сам собою призведе Україну до якогось певного 
благословенного стану "народовладдя". Від більшовиків лише вимагалося 
невтручання у "розвиток революції" -  так називалися ці процеси. Власне 
у випадку діяльного підбурювання народу наймолодші та найрадикальніші 
східні українці майже нічим не відрізнялися від більшовиків. Проте відмін
ність все-таки існувала і полягала у тому, що більшовики, хоча і підбурюва
ли, проте не "дослухалися", а вели народні маси до того, до чого прагнули 
самі -  до диктатури комуністичної партії. Натомість східноукраїнська пе- 
дократія сподівалася досягти мети шляхом чогось схожого на автоматичне 
обґрунтування радикальної демократії "голосом революції" після знищення 
"буржуазії", а отже шляхом спотвореного парламентаризму. Для широких 
мас цього містичного "голосу революції" такі відмінності були надто непо
мітними: вони прагнули певного скерування, а не щоб до них "дослухалися". 
Тому українська педократія сама зробила все для того, аби після виконаної 
роботи з підбурювання мас жалюгідно втратити свою популярність на ко
ристь більшовизму.

Тільки-но після падіння гетьманського державного ладу розкололо
ся бідне селянство, якому ще могло б залежати на збереженні державного 
порядку в Україні, у завідомо недисциплінованих військах Директорії за
лишився здебільшого лише сільський пролетаріат, різношерстий випадково 
зібраний разом народ, справжній "авангард світової революції" того типу, з 
якими більшовики вступали в свої битви. Додалася і та обставина, що по
встання цілковито розпорошило представників державного апарату Геть
манату. Країна, подібна за розмірами до Німецької імперії з населенням у 
ЗО мільйонів, раптом опинилася без державної організації. Комісарів, яких 
Директорія призначила в окремих округах, за умови мінімальних навичок 
населення щодо самоврядування та самодопомоги -  як спадок царського ре
жиму -  не вистачало для швидкого імпровізовано налагодженого хоча би 
найменшого державного порядку у величезній країні. Освічене східне укра
їнство також не мало у своєму розпорядженні достатньо потужного пред
ставницького елемента, який би надавався до державного та військового 
керівництва -  адже русифікація гетьманської держави не могла би здійсню
ватися настільки швидко, якби не подібна ситуація. То ж не дивно, що за 
таких обставин країна захлинулася у лавині розкладу та анархії. Осіла біль
шість населення, яка мала що втрачати у хаосі, затаїлася у надії перечекати 
це лихо, оскільки вона не була здатною до самоврядування та самодопомоги. 
"Голосом революції" став, навпаки, активний, легкий, схильний до міграції 
елемент -  меншість. У результаті як серед озброєних мас, так і серед іншого 
населення країни владу захопили в свої руки ватажки, які називалися "отама
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нами", тобто ті, хто віддає накази, і натовп "народних військ Директорії", що 
незабаром перетворився здебільшого на банди. За кого виступали банди -  за 
Директорію, за більшовиків чи опонуючи проти всіх соціал-революційних 
сил за педократів, -  залежало від випадку. Це визначалося тим, що на даний 
момент було до душі ватажкові. Тут соціал-революційні округи бунтували 
проти Директорії, там натовпи хуліганів влаштовували в містах та містечках 
чи то під націоналістичними українським, чи то під більшовицькими, чи на
віть, що траплялося найчастіше, під анархічними гаслами -  криваві єврейські 
погроми. Вже з останніх днів грудня 1918 року -  саме тоді, коли Українська 
Національна Рада у Станіславі прийняла рішення про приєднання Західної 
України до Східної, велика країна поринула у безпросвітний хаос. Подолати 
його Директорія була не в змозі. Навіть єдиний десятитисячний гарнізон, 
який залишався в її розпорядженні у Києві, розпався. Серед східноукра
їнських озброєних мас повторювалася, тільки значно швидшими темпами, 
історія розпуску, що у 1917 році перетворила російську армію на банди. 
Квазі-соціал-революційний Тимчасовий уряд К ер енського  був змушений 
звільнити місце більшовикам.

І тепер більшовики з півночі вдерлися в Україну; настав їх час. Ні Ди
ректорії не довелося ухилятися від переваги більшовиків, ні російські вій
ська не ходили в Україну. Проти Києва виступили не більше ніж 2 000 схід
ноукраїнських селян, які в окрузі Тараща на Дніпрі в часи гетьманського 
уряду довгий час чинили опір німцям, а потім перейшли на бік Радянської 
Росії. В іншому місці в Україну увійшли дуже малочисельні великоросійські 
більшовицькі збройні загони. Директорії нічого було їм протиставити. Про
те радикальна педократія приєдналася до більшовиків та підняла селянські 
повстання проти Директорії, марно сподіваючись, що більшовики дозво
лять прийти з ними до влади. Директорія більше не мала надійних та при
наймні відносно боєздатних військ. Навіть основний склад загону Січових 
стрільців, який прийняв до свого складу кілька десятків тисяч повстанців, не 
був у змозі таку величезну кількість за короткий час дисциплінувати, тому 
втратив владу над цим гарнізоном у Києві, що тепер мав назву "Армійський 
корпус Січових стрільців". Лише обмеженим складом вони успішно захис
тили Київ від того, щоб він не став ареною погромів подібно до всієї Укра
їни. Лавина погромів тоді досягла свого піку. Ватажкам у багатьох регіонах 
здавалося: не хто інший як євреї були винними у появі в Україні більшовиз
му. Директорія почувалася безпорадною. Коливаючись у своєму виборі між 
"продовженням революції" в згоді з московським більшовизмом та продо
вженням контрреволюційної та інтервенційної політики Гетьманату в со
юзі з Антантою, нездатна контролювати безглуздо бешкетуючі маси та їх 
ватажків, повсюди у власній країні наражаючись серед цих народних мас, що



бралися до зброї проти Директорії, на вплив більшовицької пропаганди та 
організації, майже безпорадна перед нестримною більшовицькою навалою, 
Директорія доживала останні дні свого київського панування, коли туди 
16 січня 1919 року приїхала урочиста делегація західних українців, щоб по
відомити про возз єднання України.90

22 січня 1919 року в Києві з великими урочистостями проголошувало
ся рішення Української Національної Ради від 3 січня 1919 року про відмову 
Західної України від суверенітету на користь Української Народної Респу
бліки. Це рішення Директорія прийняла власним знаменним Універсалом. 
Урочистості, що як знак переможної національної сили виявилися би зміс
товними лише за її найвищого піднесення та загальної самопожертви всього 
народу заради власної держави, для Директорії у Східній Україні посеред 
загального хаосу мали лише те значення, що їх можна було використати 
як національну пропагандистську виставу для бунтуючих у Києві військ та 
скликаного у Києві Трудового конгресу, щось на кшталт попереднього пар
ламенту. Тому урочистості виглядали фальшивими, і фальш звучала в кож
ній фразі, навіть у кожному слові Універсалу Директорії.

Це було вже у стилі політики Директорії, яка обдурювала всіх і сама себе: 
маси -  соціал-революційними гаслами для об’єднання їх, нехай навіть у буржу
азну українську державу; більшовиків -  оманливими обіцянками участі в сві
товій революції; Антанту -  запевненнями, що Україна вступить у боротьбу з 
більшовизмом, коли її визнають та підтримають сили Антанти. Так само Дирек
торія використала з власною метою і присутність у Києві західноукраїнської 
делегації і сам західноукраїнський акт про возз’єднання. Оскільки Директорія 
підозрювала Трудовий конгрес у тому, що під впливом соціал-революційної 
педократії він схилятиметься до проголошення в Україні диктатури пролетарі
ату, тобто до відмови від українського суверенітету і формального, а не лише 
реального добровільного підкорення планам Москви щодо світової революції, 
Директорія намагалася посилити поміркований напрям конгресу і тому нада
ла численним членам західноукраїнської делегації права депутатів цього з’їзду. 
Цей захід був зайвим, оскільки більшість конгресу, налякана безчинствами 
лютуючих фурій в Україні, не бажала подати "голос революції" і, хоча прин
ципово виступала за демократію з найширшми повноваженнями місцевого 
самоврядування, по суті прагнула сильного правителя, який зі зброєю в руках 
втихомирив би "народну волю". Тим не менше ця західноукраїнська участь у 
київському конгресі виявилася першим випадком офіційного залучення Захід
ної України до східноукраїнського державного управління, ставши одночасно 
законним актом втягнення Західної України в східноукраїнський хаос.91

Пізніше швидко з’явилися східноукраїнські акти. На своєму першо
му засіданні 23 січня 1919 року конгрес одностайно ратифікував обидва
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акти про возз'єднання -  рішення Української Національної Ради від 3 січ
ня 1919 року та Універсал Директорії від 22 січня 1919 року -  та за кілька 
днів, 28 січня 1919 року, також прийняв рішення про включення до складу 
Директорії одного представника Західної України і про перенесення само
го конгресу з огляду на непевне внутрішнє та зовнішнє становище України 
та наділення Директорії необмеженою законодавчою та виконавчою, тобто 
диктаторською повнотою влади.

На основі цього київського рішення Виділ Української Національної 
Ради призначив свого президента, дт. Євгена  П етр у ш евич а ,  членом 
Директорії. Тим самим західноукраїнський процес приєднання до Схід
ної України завершився. Найвищий посадовець західноукраїнської держа
ви став членом Директорії як верховного органу влади тепер уже не лише 
Східної, але і Західної України. Українська Національна Рада зробила остан
ні висновки та змінила також назву країни, якою керувала, -  із Західноукра
їнської Народної Республіки на 3 а хід  ну Область  Української  Н а р о д 
ної  Республ іки  -ЗО У Н Р.92

Незрівнянно більше значення, ніж такі акти, мало реальне становлен
ня відносин Західної України зі Східною після акта про злуку. Взаємовідно
сини були і залишилися відносинами двох самостійних, одна від одної неза
лежних, навіть якщо і возз'єднаних держав, причому в цьому союзі Західна 
Україна виступала сильнішим партнером.

У дні урочистостей із нагоди злуки Директорія втратила всю Лівобе
режну Україну, відступивши перед наступаючими більшовиками, і вже 4 лю
того 1919 року Київ здався. Розформовані рештки військ Директорії відсту
пали на Поділля та Волинь (Карта II). Директорія, яка спершу отаборилася 
у Вінниці, незабаром змушена була разом зі своїми все прибуваючими вій
ськами, які знову гуртувалися, податися у міграцію до Західного Поділля 
та Центральної Волині і врешті-решт, внаслідок внутрішніх непорозумінь 
та претензій з боку Антанти, розпустилася. Верховний головнокомандувач 
С им он  П е тлю р а  став справжнім диктатором Східної України.93

Симон Петлюра

У лютому-березні 1919 року становище в Східній Україні проясни
лося. Так само мало, як і інші контрреволюційні утворення в Східній Єв- 
ропіу 1919 році, наприклад К о л ч а к а  чи Д е н і к і н а ,  була схожою на дер
жаву Українська Народна Республіка, яку очолював С. П е т л ю р а .  Вона 
виглядала лише військовим нагромадженням. Аналогічно до російських 
реакційних армій основна маса населення не долучалася до діяльності 
цієї організації. В одних місцевостях вона була приязно налаштованою



А о армії С. П е т л ю р и ,  в інших -  бунтувала. У цьому виражалося став
лення до даної організації.

Все по суті виходило від особи Симона П етлю ри .  Виходець із над
звичайно скромної сім’ї, вже перед 1917 роком відомий соціал-демократич- 
ний публіцист, у 1917 році та під час повстання проти гетьмана невимовно 
популярний кумир мас, блискучий промовець, в особистому спілкуванні 
захоплюючий, дотепний, скромний та тактовний, С им он  П етлю ра  був, 
напевно, найвизначнішою особистістю, що у 1917-1920 роках серед укра
їнців посідала керівну посаду. Рідко можна побачити такий самий приклад 
ще більшої любові до Батьківщини порівняно з тією, яка палала в душі цієї 
особистості. Його помисли ніколи не затьмарювала особиста вигода. Його 
життя та діяльність підпорядковувалися лише служінню Україні. Його ім’я 
дало назву всього державного утворення Української Народної Республіки. 
Як більшовики, так і російські контрреволюціонери називали її систематич
но "Петлюрівщиною". Це ім’я перетворилося на гасло, яке з часом прони
кло повсюди в селянське середовище України. Під цим гаслом спалахували 
пізніше селянські повстання проти більшовиків: "Петлюра" -  так називався 
тодішній східноукраїнський націоналізм. Розуміючи, що східноукраїнський 
націоналізм із таким вождем стоятиме на смерть і поляже, більшовики вчи
нили так, щоб анархію погромів в Україні також називали "Петлюрівщи- 
ною". Потім, у 1926 році, це коштувало людині життя, оскільки С. П е т 
люру було вбито в еміграції в Парижі агентом єврейського походження 
буцімто як організатора погромів. Так він забрав із собою в могилу жор
стоко очорнене світовою пресою ім’я, проте ім’я це було і залишається не- 
заплямованим, оскільки саме Симон П етлю ра  належав до тих людей в 
Україні, які під час краху зробили все для захисту євреїв. Багато хто його 
жорстоко ненавидів, проте багато хто любив від щирого серця і був готовий 
за нього померти. Він сам вважав себе нероздільним із Україною. Але те, що 
він сприймав як служіння Батьківщині, те, що він очолював державу і праг
нув стати її провідником, несправедливо розцінювалося його ворогами як 
незмірні особисті амбіції. Вихований у радикально-демократичних, револю
ційно-соціалістичних, інтернаціоналістичних традиціях розвитку східного 
українства на межі століть, він ще у 1917 році був противником державної 
самостійності України та представником ідеї революційної спільності інтер
есів українства та російської спільноти. Лише перша навала більшовиків на 
Україну в кінці 1917 року перетворила його разом із українським загалом 
на неофіта ідеї української державності. Ідея стала його фанатичною релігі
єю, в ім’я чого він прагнув жити і померти. Проте це було лише фанатичне 
почуття, але не намір, не основоположний принцип. Його політичний до
свід стосувався зовсім іншої сфери, ніж державної. Він стосувався сфери
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пролетарської та національно-української революції проти держави, а саме: 
російської держави. Так йому бракувало розуміння основних сил держави та 
духовної підготовки до служби на благо держави; він був народним трибу
ном, а не державним сановником. Виходячи з цього, він вважав саме націо
нальне почуття достатньою основою для створення держави. Він послідов
но намагався викликати захоплення національною ідеєю. Всі засоби вважав 
добрими для досягнення цієї мети: як підбурювання мас шляхом соціальної 
демагогії, так і заклики до порятунку буржуазного ладу в Україні від більшо
виків. Йому закидали інтриганство стосовно східноукраїнських партійних 
лідерів, проте це була лише нещадність, коли він використовував людей для 
служби певній державній ідеї, що їй служив сам, або ж відкидав їх як непо
трібних. Проте він також був не полководцем, лише вождем. Він сприймав 
армію лише як механічне нагромадження військових сил, проте не розумів 
суті регулярної армії як живого організму і втілення сили.

Він не усвідомлював, що війська тим більш придатні для заснування 
новітньої національної держави, чим жорсткіша їх дисципліна як у військо
вих справах, так і доброму ставленні до населення та чим сильніше їх від
чуття військової честі. Тому він не довіряв вищим офіцерським чинам ко
лишньої російської армії. На його думку, їм не бракувало легковажності, 
яку він сприймав як войовничість. Спалахи та згасання захоплення, коли 
східноукраїнські ватажки сьогодні з найвиразнішою зневагою до смерті 
атакували ворога, а завтра так само, охоплені протилежним настроєм, від
ступали, були йому більш зрозумілими, ніж залізна постійність регулярних 
військ. Звичайно, цьому суперечив той факт, що йому дуже імпонували 
згуртовані суворо дисципліновані військові угрупування на кшталт то
дішніх Січових стрільців і що він мріяв ще побачити всі українські збройні 
сили організованими за таким принципом. Тим не менше він не очолював 
армію, не вимагав відповідної дисципліни, і якщо вона все ж була сформо
вана, то це виявилося заслугою не його, а підлеглих. Так само вузьким був 
його зовнішньополітичний світогляд. Він ніколи не усвідомлював справж
нього становища України, жодної миті не сумнівався, що тодішня Східна 
Україна може заснувати державу тільки у разі подальшої збройної бороть
би. Всі його зовнішньополітичні помисли спрямовувалися на уможливлен
ня продовження цієї боротьби. Зовнішня політика існувала для нього лише 
для забезпечення своєї армії військовим матеріалом. Він визнавав єдину 
боротьбу, а саме: проти Росії. Заради продовження такої боротьби він го
товий був пожертвувати всім, навіть якщо би в результаті сама Українська 
Народна Республіка не відігравала суттєвої ролі і виявилася лише інстру
ментом у руках чужоземних сил, навіть якщо при цьому нічого не отриму
вала б сама Україна.
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"Петлюрівіцина" — не держава, а нагромадження війська

Напевно, в період "Петлюрівщини" з'явилося багато палких патріотів, 
у яких подібні негативні перегини викликали відразу, однак вони робили все 
можливе для того, щоб східноукраїнську державу все ж було засновано. Од
нак їх дух не дозволив подолати перешкоди. Несприятливі обставини вияви
лися сильнішими, як і у випадку всіх контрреволюційних акцій. Так, цивіль
на адміністрація та судочинство, які східноукраїнські уряди призначали за 
плечима своєї армії, формувалися нашвидкуруч і виглядали корумпованими, 
мінливими, як це виглядало повсюди на етапах боротьби російської контр
революційної армії. Тоді також не було достатньо часу зосередитися та зорі
єнтуватися у цій постійній міграції фронту туди-назад, оскільки Українська 
Народна Республіка нагадувала вагенбург (пересувне польове укріплення з 
возів. -  Прим. ред.) на марші. Більший чи менший порядок у країні залежав 
виключно від особистих якостей окремих функціонерів республіки, їхня 
залежність від центрального керівництва була ілюзорною. Весь цей апарат 
характеризувався недисциплінованістю та безкарністю, отож не виникало 
нічого такого, що або могло би когось скомпроментувати, або перекреслити 
його діяльність. Про підпорядкування всього апарату в цілому єдиній волі 
не могло бути й мови. Там чітко дотримувалися думки Л е н і н а : "Держава -  
це велике підприємство, тут оцінюватимуться навіть люмпени". Однак най
більшою бідою, як і у випадку російської контрреволюції, стали боязкі сол
дати, які тікали з фронту в тил. На фронті знаходилося все, що хоча б якоюсь 
мірою залишалося боєздатним, що мало принаймні одну цю чесноту; проте 
тил перебував у жалюгідному стані. У місцях зосередження Симона П е т 
люри та його уряду оточення виглядало впорядкованим: певно, на це ще 
їхньої влади вистачало. На інших територіях все залежало від того, чи був 
військовий начальник чесним солдатом чи ні. Іншими осередками найпри- 
мітивнішого громадського порядку виступали безпосередні тили окремих 
фронтових військ. Провідними у цьому контексті були Січові стрільці. Піс
ля втрати Києва вони цілковито деполітизувалися. Після кількох невдалих 
спроб чи то, як у Києві, встановити власну військову диктатуру, чи то піс
ля відступу спрямувати політику України на інший шлях, вони звернулися 
до більш відповідного завдання, а саме: навчати військовій справі гурт із 
15 000 осіб, яких забрали з Києва. За допомогою кількох тисяч рекрутів із 
Західної України вони енергійно та жорстоко вирішували це завдання. Не 
побоюючись застосування смертної кари, вони приборкали бунтівні схід
ноукраїнські війська та доповнили їх західноукраїнськими нижчими та ви
щими офіцерськими чинами. Решту дисциплінували в березні 1919 року 
у битві біля Бердичева, де, хоча і спостерігалися відносно великі втрати -
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1 200 бійців та 150 офіцерів, проте вони вивели з битви свій корпус як бо
єздатне військове угрупування. Це наполовину західноукраїнське військо 
не терпіло у своєму районі дислокації навіть у часи найглибшого занепаду 
жодних погромів та плюндрувань та придушувало їх швидко з нещадною су
ворістю, використовуючи повною мірою присутність у збуреній країні. Це 
досягнення було, напевно, вагомішим, ніж найбільша зневага до смерті в час 
бою, продемонстрована окремими східноукраїнськими військами. Західні 
українці інстинктивно розуміли, що більшовиків нереально перемогти жод
ним контрреволюційним чи націоналістичним захопленням, проте цілком 
можливо перемогти свавілля та беззаконня у власному таборі контррево
люції. Лише так вдавалося схилити на свій бік важливе для держави місцеве 
осіле населення. Усвідомлення цього факту бракувало як російській контр
революції, так і Українській Народній Республіці, що стало достатнім для 
поразки обох. Східноукраїнські військові угрупування, навпаки, поступово 
втрачали велику чисельність, набуту після повстання проти гетьмана. Про
те ті, що залишалися, відзначались, як зокрема організований полковником 
П е т р о м  Б о л б о ч ан о м  Запорізький корпус, надзвичайною відвагою. Та
ким чином відбувалося поступове оздоровлення ставлення східноукраїн
ських військ до населення.94

Стратегічне становище східноуїсраїнської армії, 
лютий-квітень 1919 року

Отож, східноукраїнській армії* доводилося воювати проти двох про
тивників: поляків, що увірвалися на Західну Волинь, прагнучи оточити за
хідноукраїнську армію з півночі, та більшовиків, які тепер із рівними сила
ми воювали проти східних українців, проте мали у своєму розпорядженні 
невичерпні резерви. Ці противники здійснювали наступ із півночі через 
Мозир-Іскорость та Люнінець-Рівне, зі Сходу через Київ-Б ер дичів та Київ- 
Жмеринку, з південного сходу через Кременчук та Катеринослав так само 
проти Жмеринки (Карта II). Військовий опір у такій війні на два фронти ви
явився можливим лише завдяки тому, що у розпорядженні української армії 
залишилися ще скромні залишки надзвичайних російських запасів військо
вих матеріалів в Україні з часів світової війни.95

Які ж завдання переклало на плечі Західної України становище східно
української Народної Республіки, що була не організованою державою, а 
радше нагромадженням військових сил?

* Її найвідомішими офіцерами були генерали Василь Тютюнник, Володимир Сінклер, 
М. Капустянський, Микола Юнаків, Олександр Осецький, а також В. Сальський і від 
Січових стрільців Марко Безручко, голова штабу корпусу Січових стрільців.



Західні українці у питанні приєднання до Східної України керува
лися не лише національним почуттям єдності, а передусім розрахунком 
на східноукраїнську допомогу в боротьбі проти поляків, вірою у надання 
такої допомоги попри загрозу з боку більшовиків. Готовність підпорядку
ватися Українській Народній Республіці була у Західній Україні, зважаючи 
на цю обставину, спершу всезагальною та повною. Якщо би Східна Україна 
знаходилася в такому ж становищі, як і Західна, то переможна війна цього 
об’єднаного утворення на два фронти як проти більшовиків, так і проти по
ляків виглядала би цілковито припустимою. У Східній Європі з’явилася би 
велика українська держава, незалежно від того, чи її сусіди та інші європей
ські сили хотіли би того чи ні. Проте цієї передумови не існувало, і тому За
хідна Україна разом зі Східною опинилася перед перспективою бути рано 
чи пізно розчавленою польською перевагою, з одного боку, та більшовиць
кою, -  з другого, перспективою не вибороти внаслідок великих змін в Євро
пі національної свободи ні для Західної, ні для Східної України. Якщо існу
вало прагнення заснувати українську державу в Східній Європі, то слід було 
обов’язково відважитися на ліквідацію одного з українських фронтів. Мир 
із більшовиками виявився неможливим, оскільки вони прагнули не меншої 
чи більшої територіальної вигоди в Україні аналогічно до, наприклад, поля
ків, але приборкання всієї України за будь-яку ціну, щоб тут не постала твер
диня контрреволюції. Доки цього не сталося, їхнє існування у Великороси 
висіло на волосині. Лише впевнено заволодівши Україною, вони могли ду
мати про просування на Захід у Центральну Європу, куди їх кликали плани 
світової революції. Однак оскільки Західна Україна вже якось вплуталась у 
війну з Польщею, то це означало: не лише з огляду на повільно всезростаючу 
польську перевагу, а й з метою підтримки Східної України Західна повинна 
була за власний кошт якомога швидше укласти кабальний мир із Польщею 
і за можливості його закріпити. Це лягло тягарем на плечі Західної України 
через східноукраїнську слабкість.

А зараз про інше. Якщо Україна хотіла вести одну війну -  проти 
більшовиків, то існування двох незалежних урядів виглядало нонсенсом, 
оскільки таким чином і без того незначні загальноукраїнські сили ще біль
ше розпорошувалися. Все повинно було обов’язково об’єднуватися та спря
мовуватися волею однієї людини, інакше не уникнути катастрофи. Проте 
західні українці вчинили легковажно, підпорядкувавшись Східній Україні. 
Якщо Західна Україна все ще і надалі залишалася державою, то Східна, як 
відзначалося, такою не була. Отже, політичний центр України після падіння 
Гетьманату більше не знаходився на Дніпрі, а на противагу територіальним 
масштабам та чисельності населення Наддніпрянської України -  у малень
кій, що територіально та за чисельністю населення становила навіть не одну
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десяту загальноукраїнського простору та народу Західній Україні. Відтак 
єдина держава не могла створюватися таким чином, що цивілізація вищого 
рівня підпорядковувалася нижчій, сильніше утворення -  слабшому, Західна 
Україна -  Українській Народній Республіці.

Тягар східноукраїнської анархії на плечах Західної України

Тим часом західні українці цього не розуміли. Вони сприймали крах 
Східної України як наслідок тієї обставини, що східноукраїнські народні маси 
не були достатньо національно свідомими. Для них намагання Директорії про
будити цю національну свідомість за допомогою соціальної демагогії вигля
дало цілком прийнятним. Так само їм здавалася блискучою основна ідея С и
мона Петлюри:  достатньо лише тривалого продовження східноукраїнської 
збройної боротьби проти більшовиків і водночас палкої національної пропа
ганди, щоб східноукраїнські народні маси успішно перейнялися націоналіс
тичним запалом і поспішили під знамена Української Народної Республіки та 
всупереч чужоземним національним силам заснували національну державу на 
Східній Україні. Нікому не спало на думку, що як у більшовицькому таборі, 
так і в лавах російської революційної армії нараховувалося багато національно 
свідомих українців, або що національна масова свідомість на Східній Україні 
потужно розвинулася вже в 1917 році, проте Центральна Рада у спробі форму
вання державності зазнала жалюгідної поразки і змушена була рятуватися за 
допомогою німецької окупації. Цей досвід служив достатнім доказом того, що 
національні почуття самі по собі є надто непевною основою для заснування 
держави. Не було розуміння і того, що, окрім почуття національної свідомос
ті, західні українці відрізнялися ще й іншими позитивними якостями, зокрема 
глибоким та одностайним неприйняттям соціальної революції, а також з боку 
керівництва певним духом поміркованості, з боку більшості населення, переду
сім його освічених верств, які тепер постачали суспільству офіцерський склад 
та державних службовців, глибоко вкоріненим почуттям обов’язку, поняття
ми дисципліни та порядку, права та справедливості, одним словом: певним 
селянсько-консервативним духом. Лише там, де переважали ці якості, західні 
українці виглядали успішними, а там, де навпаки розквітнув голий націоналізм, 
дикий та неприборканий, яким він був в Україні і на Західній Україні, розігру
валася вистава краху. Гетьманська держава передбачала рівень цивілізованості 
на кшталт західноукраїнського, проте навіть у панівних колах Гетьманату він 
був надто низьким, наслідком чого і став занепад. Цей переворот знищив і без 
того нечисленні та недостатні, здатні лише на дуже посереднє управління, еле
менти у Східній Україні. Зрештою, долю країни вирішило те, що згуртовані 
навколо Симона П етлю ри східні українці виявилися по суті лише волелюб



ними бунтівниками, здатними на вражаюче сміливі подвиги зі зброєю в руках, 
а не на впорядкування себе та світу навколо себе.

Таким було протиріччя, яке виникло тоді між західними та східними 
українцями, набагато глибше, ніж протиріччя безпосереднього історично
го минулого: тут Австрія -  тут Росія. Це було також ще і протиріччя між з 
давніх-давен осілими селянами та дикими романтичними кочівниками -  сте
повими козаками. Такий -  східний євроазійський -  прикордонний елемент 
східного українства наклав тепер після занепаду Гетьманату свій остаточ
ний відбиток на східноукраїнський національний рух. Багато в чому вільний 
козак перевершував селянина, він був енергійним, відважним, щедрим. Те, 
що міг протиставити селянин, аж ніяк не захоплювало. Селянин був важким 
на підйом, розсудливим, обмеженим, майже тупим, проте саме ця селянська 
наполегливість могла придатися для заснування та збереження державності, 
козацьке ж начало мало схильність лише до переворотів.

Поза тим, західні українці не бачили, що після краху Гетьманату фор
мування державного ладу лише внутрішніми силами революційного схід
ного українства стало нереальним. Східна Україна перетворилася лише на 
простір для експансії сил із вищим рівнем політичної культури. "Петлюрів- 
щина", все нові спалахи східноукраїнського націоналізму виглядали лише су
домами. Поставало лише запитання, як довго вони ще триватимуть і скільки 
крові коштуватимуть східним українцям та насамперед, які із зовнішніх сил 
стануть завойовниками та приборкувачами Східної України.

Проте, якщо би Східна Україна виявилася готовою здобиччю, без вну
трішньої спроможності уникнути сумної долі, та якщо би виникло бажання 
врятувати якусь частину України від цього, -  то не було б іншого порятун
ку, ніж регулярний вступ західних українців у Східну Україну. Тобто щоб 
вони не самі підпорядкувалися Українській Народній Республіці, а навпа
ки, очолили східних українців, донесли на схід власну політичну культуру 
та самі створили єдину українську державу. До подібних дій їх спонукало 
навіть становище. Адже для користі Польщі вони мусили погоджуватися зі 
втратою частини західних областей -  принаймні йдеться про Львів, імовір
но також нафтовий басейн Борислав-Дрогобич. Решта території Східної Га
личини для формування держави була надто малою. Втрати на Заході мали 
би відшкодовуватися за рахунок зацікавленості у самозбереженні на сході. 
В іншому разі західним українцям довелося би наражатися на продовження 
війни з Польщею аж до власного знищення. Якщо б вони все ж вступили у 
Східну Україну, то їх національне почуття могло би втішитися тим, що після 
заснування державності на східноукраїнських землях якось у майбутньому 
відновиться збройна боротьба з Польщею -  і тоді народ Західної України 
зможе відшкодувати втрати за рахунок Польщі.
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Це переплетення східноукраїнських та західноукраїнських інтересів 
стало наступним тягарем, який внаслідок слабкості сходу ліг на плечі За
хідної України. Такий тягар виявився по суті значно важчим, ніж уся війна 
проти Польщі. Це було карколомне завдання, поставлене перед Західною 
Україною, до того ж, вона до кінця його не усвідомлювала. Після численних 
пертурбацій східноукраїнські народні маси у 1919 році вже стали виразно 
недовірливими, готовими будь-якої миті розпочати партизанську війну про
ти будь-якої офіційної влади, що їм не догодила. Серед східноукраїнського 
війська витав дух непокірних отаманів, навіть С им он  П етлю ра  до кінця 
від нього не звільнився96. Українські партійні кола вирізнялися непомірними 
особистими амбіціями. Педократичні групи та групки, інтриганський наро
дець, були завжди готові ринутися "в народ", тільки-но помічали, що їх, які 
вважали себе народом, усувають убік. Популярність С им она  П етлю ри  
виглядала неймовірно небезпечною силою, здатною вибухнути, мов вулкан, 
коли би він апелював до неї. Виглядало малоймовірним, що він, який вважав 
себе єдиним можливим диктатором України, підкориться без опору. Звичай
но ж, для Західної України це була надзвичайно небезпечна гра ворушити 
осине гніздо! Якщо навіть західним українцям пощастило би приборкати 
східноукраїнський хаос, то на них чекали аж ніяк не райдужні перспективи. 
Ймовірно, тоді би сформувалася лише держава-обрубок, яка охоплювала б 
лише центральну та східну частини Східної Галичини і Волині та все По
ділля, не сягаючи навіть до Дніпра та Чорного моря, оскільки більшого в 
межах великого східноєвропейського розподілу сил не заслуговували навіть 
об’єднані західно- та східноукраїнські сили. І все ж західним українцям не 
залишалося нічого іншого, як вв’язатись у цю небезпечну гру, оскільки інак
ше неможливо було врятувати навіть виключно західноукраїнську справу. 
Тим часом західноукраїнське політичне та військове керівництво не надава
лося навіть на вирішення завдань, які зовсім недавно поставали перед ним у 
Львові. Тим не менше воно було в змозі будувати та реалізовувати такі дале
коглядні плани. Подібні рекомендації західні українці отримували з табору 
поміркованого східного українства. Врешті-решт справа обмежилася тим, 
що всупереч усім актам про возз’єднання все залишилося по-старому. Вна
слідок неспроможності створити єдину державу в Україні існували дві дер
жави і надалі два незалежних суверенних уряди. Звичайно ж, протягом пев
ного часу не виникало жодної нагоди для перегляду такого становища. Суто 
військове утворення, яким була Українська Народна Республіка, обов’язково 
потребувало дотичності до організованої держави. С им он  П етлю р а  вів 
переговори з французькою місією в Румунії про те, щоб схилити Францію 
допомогти Східній Україні в боротьбі проти більшовиків. Проте державою, 
яка надала підтримку, була спершу Західна Україна. Тому західні українці
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завоювали велику повагу в очах східноукраїнських патріотів. Багато з них 
призначалися східноукраїнським урядом на керівні посади, і це виправдо
вувало себе. Знову і знову Західна Україна відправляла цілі підрозділи ре
крутів для допомоги східним українцям у їхній боротьбі з більшовиками. 
Нічого так не прагнув Симон Петлю ра,  як завершення польсько-захід
ноукраїнської війни, а відтак задіяння у боротьбі проти більшовиків трьох 
західноукраїнських армійських корпусів, формування яких завершилося ще 
в січні-лютому 1919 року. Таким чином повага східноукраїнського уряду до 
західноукраїнського в певний період часу дуже посилилася.

Реальна подвійна державність України

Відповіддю на це з боку західних українців тепер було не стільки на
ціональне почуття єдності, скільки визнання того, що Східна Україна ро
бить добру послугу, прикриваючи західних українців від більшовиків. Отож, 
обидва уряди разом вживали численні заходи як у галузі військової співпра
ці, так і в галузі фінансів, народного господарства та зовнішньої політики. 
Серед них особливе значення мало рішення конференції обох урядів ЗО бе
резня 1919 року про делегування спільної дипломатичної місії на Паризьку 
мирну конференцію та нострифікацію перед іноземними державами факту 
возз'єднання українських земель. Відповідно до цього подвійне дипломатич
не представництво України допускалося лише в тих випадках, коли цього 
вимагали особливі інтереси окремих областей України, як наприклад у за
снованих на колишній австрійській території державах, проте також у тіс
ному контакті між обома представництвами. Таким чином, Західна Україна 
відмовилася від будь-якої активної зовнішньої політики та закапсулювалася 
лише у регіоналізмі, що за тих обставин виявилося найслабшою позицією.97

Проте прослідковувалися також дисонанси. Західна Україна відмежу
валася від Східної й особливо суворо слідкувала за тим, щоб на її територію 
не проникла жодна пропаганда соціального бунту. Однако цей східноукра
їнський вплив все ж просочувався. Різноманітні східноукраїнські радикаль
но-соціалістичні фракції, очевидно натхненні дивовижним успіхом уражен
ня Східної України, намагалися тепер поширити свою діяльність також на 
Західну Україну. Звідтіля гостей випроводили, що дозволило їм обурювати
ся з приводу цілковитої нездатності західних українців пристосуватися до 
справжньої прогресивності. У Східній Україні також отримували недостат
ню кількість західноукраїнських військ і періодично розпочиналися нарікан
ня на західноукраїнський егоїзм. Одночасно у Західній Україні навчилися 
дивитися на Східну Україну зі зневагою, а навіть і з огидою й несправедливо, 
принаймні з військової точки зору, оскільки відважні військові підрозділи у
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східноукраїнській армії траплялися частіше, ніж у західноукраїнській. Та
ким чином виникла тріщина, яка незабаром повинна була перетворитися на 
провалля, отож обидві українські тенденції, що все більше відокремилися, 
врешті-решт розділили і без того глибоко пригноблений український народ 
на два ворожих табори, навіть на два самостійних народи.98

Передумови для цього створювалися існуванням від початку двох не
залежних урядів, двох заснованих на цілковито відмінних принципах дер
жавних ладів і як наслідок двох різних зовнішньополітичних тенденцій та 
сфер державних інтересів. С им он  П е т лю р а  вбачав сенс дій лише у бо
ротьбі проти Росії; його зовнішня політика спрямовувалася лише на забез
печення своєї армії військовим матеріалом. З цією метою він шукав зв’язків 
із Францією. У прагненні згладити всі гострі кути у взаємовідносинах із 
Францією він не позиціонував Східну Україну як державу, яка знаходиться 
у стані війни з Польщею, хоча на Західній Волині справді велася ця війна, а 
західні українці вимагали на основі акта про возз’єднання українських зе
мель відкритого оголошення війни. Доки Західна Україна утримувала свої 
позиції у війні проти Польщі та періодично була в силах допомагати Схід
ній Україні, доки існувала надія на задіяння всієї західноукраїнської армії у 
боротьбі проти більшовиків, напрям взаємодії Східної України з Польщею 
характеризувався невизначеністю. Адже західноукраїнська синиця в руках 
виглядала краще, ніж наразі витаючий далеко в хмарах польський журавель. 
У мить поразки Західної України С им он  П етлю р а  змушений був би рано 
чи пізно стикнутися з армією Польщі, що навіть у майбутньому, у 1920 році, 
могло би спричинити певні наслідки. Західні українці ж, навпаки, звертали 
увагу лише на власну війну з Польщею, і оскільки вони її вели виключно 
своїми засобами, а Східна Україна виявилася безсилою допомогти, то їх по
гляди з огляду на крайню необхідність спрямовувалися на Росію: одних -  на 
більшовицьку, інших -  на контрреволюційну. Тоді, на початку 1919 року, це 
не виходило за межі несміливої гри думок, проте передбачало тривалий у 
перспективі потенціал, який за можливого краху Східної України повинен 
був перетворитися на діяльну енергію і в кінці 1919 року справді розвину
тися у виразну тенденцію.

Розбіжності м іж  східними та західними українцями

Внаслідок розмежування двох українських зовнішньополітичних на
прямів та двох стратегій військових дій практично ніколи не спостерігалося 
спільного оперативного верховного командування на східному та західному 
фронтах проти Польщі.99 У своєму переконанні, що їх війна проти Польщі -  
це єдина важлива справа всієї України, західні українці так само не зважали



на жодні аргументи, як і східні. З огляду на політику вони були настільки 
зацікавлені в Східній Україні, наскільки остання прикривала їх від більшови
ків. Проте останнім часом західні українці настільки розчарувалися у Схід
ній Україні, що по суті не бажали про неї більше чути і позиціонували себе 
мало не як окремий народ, який не має до неї жодного відношення. Після 
подальших розбіжностей зі Східною Україною так само офіційна західно
українська політика з 1920 року мала на меті заснування нейтральної держа
ви на території колишньої Східної Галичини з гарантією народної федерації. 
Згода Західної України на спільну дипломатію зі Східною Україною перед
бачала лише прагнення наголосити на важливій ролі України як чинника у 
боротьбі проти більшовизму і таким чином схилити Антанту до того, щоб 
вона примусила Польщу залишити Західну Україну в спокої. Як і в усьому 
іншому, західні українці тут теж виявлялися короткозорими. Можна було 
припустити, що вони увійшли би на Східну Україну і навели би там лад. Цей 
аргумент виглядав би привабливим. Проте згадування східноукраїнських 
вибухів, особливо в тому вигляді, в якому вони реально проявлялися, навряд 
чи переконувало у спроможності України подолати більшовизм.

Таким чином, відносини між Західною та Східною Україною були не
здоровими, небезпечними, паралізуючими для обох сторін. Сама ситуація 
спонукала Західну Україну принаймні спробувати відігравати активну да
леко за межами крихітної східногалицької країни роль у тодішній Східній 
Європі. Проте жодна поважна ідея, жодна благородна воля державне керів
ництво Західної України не надихала. Воно лише корилося не до кінця зро
зумілим для нього непередбачуваним обставинам.
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4. Західна У кр аїн а  т а  більш овизм

Як уже зазначалося вище, в період на межі 1918-1919 років західні 
українці перевершували своїх сусідів, передусім поляків, з військової точки 
зору, а чехів -  з точки зору державної та військової організації. В партійно- 
політичному та соціальному аспектах вони теж були менш роздроблені, ніж 
сусіди. Проте зовнішнє становище, зокрема подвійне навантаження на дер
жаву внаслідок війни з кількісно переважаючим польським противником та 
необхідність організованого втручання в східноукраїнський хаос, вимагало, 
якщо вони хотіли зберегти власну державність, значно потужніших стабі
лізуючих якостей, ніж від чехів чи поляків. Історичне минуле також спра
цьовувало не на їх користь. Вони не успадкували від Австрії вже готового 
державного апарату, як сусіди, отож доводилося створювати його самим. 
Окрім того, західні українці були "неісторичним" народом. Минуле залиши-
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АО у свідомості польського, чеського народів, а також самої Європи живий 
спогад про історичні держави цих народів, отож, з огляду на історію, по
ставало завдання їх реставрації. Натомість історична державність західних 
українців була глибоко похована шістьма століттями, і тоді в їхній державі 
мало створюватися у межах Європи щось цілком нове. Це не вдалося.

Проте Західна Україна підвищила корисний вплив кон’юнктури пере
моги Антанти для Польщі та Чехословаччини, зокрема завдяки успішному 
опору більшовизму. Вона створила, так би мовити, дамбу перед збуреним 
сходом, коли обидві ці держави, попервах справді безпечні, змогли виграти 
час, щоб необхідним чином внутрішньо зміцнитися і згодом захопити те
риторію у межах їх сучасних кордонів в якості так званого захисту Європи 
від анархічного сходу. Такий донині цілковито не визнаний вплив коротко
часного існування Західної України як держави належить до надбання всес
вітньої історії.

Україна як доленосна держава 
з огляду на загрозу світової революції

Для Європи це був, очевидно, критичний момент, коли у січні-лютому 
1919 року в Парижі розпочала свою роботу мирна конференція. Переможці 
та переможені, однаково знесилені, лежали ниць. Дієвість існуючої держав
ної влади вже або зазнала краху, як у Росії та Центральних державах, або ж 
опинилася на межі краху, як у Південній Словенії, Італії та навіть у Франції.100 
"Загрозу більшовизму" виглядали аж ніяк не події на теренах колишньої Ро
сії, а крах всередині самої Європи. Б Європі на межі соціального переворо
ту опинилися одночасно однаковою мірою переможці та переможені. Це 
нагадувало баланс терезів. Найменше перевантаження могло таку рівновагу 
порушити. На одній шальці терезів були страх перед розперезаною дикістю 
та злиднями, в які потрапила Росія, що виглядало механізмом стримування; 
на іншій -  заворушення серед незадоволених народних мас, бунтівний дух 
у середовищі "переможних" армій, безпорадність, параліч дотепер панівних 
соціальних верств суспільства, відчай патріотично налаштованих "перемо
жених", який спонукав їх -  як в Угорщині -  вести політику катастроф і в най
гіршому випадку потрапити на службу комунізму, якщо лише таким чином 
відкривалися хоча б якісь перспективи уникнути рабського служіння Антан
ті. Небезпека удару, що зруйнував би цю хитку рівновагу всередині Європи, 
загрожувала з боку більшовицької Росії. Якщо її озброєний натовп про
рветься безпосередньо до воріт Німеччини -  в Польщу, Угорщину, Богемію, 
Австрію -  хто зміг би передбачити наслідки? Можливо, таким чином клекіт
ливе заворушення центральноєвропейських народів вдалося би спрямувати



так, що воно спричинило б повсюди встановлення радянського панування 
та направилося озброєним натовпом на захід? Іскри соціальної революції, 
зокрема поява комуністів у березні -  квітні 1919 р. у Баварії та Угорщині або 
ж яскраво виражені соціальні заворушення в той самий період у Чехосло- 
ваччині та Німеччині-Австрії, вже продемонстрували, що може трапитися 
будь-де в Європі, якщо озброєний натовп російських більшовиків вступає у 
безпосередній контакт зі збуреними народними масами Центральної Євро
пи. Військова кампанія проти московського більшовизму була, якщо йшлося 
про збереження капіталістичного ладу в Європі, лише останньою тонкою 
ниточкою. Розірвися вона -  і, можливо, все зазнало би краху. Проте якщо це 
дійсно було так, то доля Європи вирішувалася на території двох суміжних 
держав: у прибалтійських провінціях та в антибільшовицькій Україні -  за
хідних та східних українців. Збройні сили Естонії, Литви і Латвії, а також 
німці та російські контрреволюціонери, які утвердилися у прибалтійських 
провінціях, захищали власне Королівство Польське. Доки така фортеця 
трималася, пролягав, власне кажучи, лише один відкритий військовий шлях 
із Москви на Варшаву, а саме: через Мінськ-Брест-Литовськ. Проте до лю
того 1919 року і цей шлях було перекрито німецькою окупаційною армією 
в Білорусії. Згодом залишився лише провулок, в який більшовицький натовп 
не відважувався увірватися по-справжньому, відчуваючи загрозу з боку при
балтійських провінцій. Отже, з тими кількома тисячами солдатів*, які Поль
ща мала у розпорядженні для такої мети -  перекрити даний напрям після 
відходу німців та відсунути навалу кількох тисяч більшовиків, це була для неї 
просто забава.

Решту території -  більшу частину Польщі та Румунію -  захищала Укра
їна. Якщо б ті війська чисельністю щонайменше 100 000 тисяч осіб тільки 
бійцівського складу, які український народ на той момент, у лютому-березні 
1919 року, вивів на фронти проти Польщі, проти київського радянського 
уряду, а також проти Симона П етлю ри  -  якщо б вони приєдналися до 
вже десятків тисяч великоросійських більшовиків під радянським прапо
ром, -  таким збройним силам нічого заважало би на шляху повторення ра
дянського перевороту у Варшаві та Кракові, Будапешті та Празі. Цього не 
сталося. Немов в оточеній фортеці, боролися самі за себе західні та східні 
українці без жодної підтримки ззовні, не спираючись на жодну зовнішню 
силу, певною мірою в стороні від доленосного протистояння між світовим 
капіталізмом та світовою революцією в самому епіцентрі такого протисто

* Лише в березні 1919 року розпочалася боротьба Польщі за білоруські та литовські об
ласті. До того поляки могли майже безперешкодно організовувати призначені для цього 
війська. Такий процес відбувався дуже повільно. Лише на кінець квітня 1919 року поля
ки мали у своєму розпорядженні на литовському та білоруському фронтах загалом 2 6 ,5  

піхотних батальйони (близько 12 000 осіб). (Hup ert,  с. 11, 13, 14).
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яння. Вони воювали проти Польщі, отже до певної міри проти капіталізму 
Антанти, проте одночасно захищали Польщу від безпосереднього контак
ту з більшовиками. Театр польсько-української війни розігрувався в меж
ах капіталістичної сфери, внаслідок чого Польща зміцнилася у боротьбі з 
противником з соціально-політичної точки зору одного типу. Комуністич
не заворушення не перекинулося на її територію. Західні українці воювали 
проти більшовиків, отже певною мірою за капіталізм Антанти, і таким чи
ном перекривали шляху Центральну Європу московським більшовикам, які 
прагнули світової революції.

Західна Україна як контрреволюційна сила

Вплив української визвольної боротьби у світовому масштабі має важ
ливе політичне значення, якщо навіть українці відповідно до їх тодішнього 
способу мислення не були здатними діяти інакше. По-справжньому ваго
ме, чи то переможне, чи то фатальне, історичне рішення могло привести їх 
після того, як за існування гетьманської держави вони виявилися безсили
ми очолити східноєвропейську контрреволюцію, а тепер опинилися перед 
необхідністю обирати між світовою революцією та світовим капіталізмом 
Антанти, лише на сторону більшовиків. Проте який рівень політичної куль
тури знадобився би для того, щоб в межах спільних революційних процесів 
світової революції забезпечити Києву провідну позицію поряд із Москвою, 
а весь народ, як сукупну єдність і як самостійну, союзну з Москвою, проте 
не підпорядковану її наказам силу, за власною ініціативою кинути на шальку 
терезів світової історії? Подібний перелом в українському національному та 
соціально-революційному русі могла спричинити лише поява українського 
Чингісхана, другого українського Л ен іна .  Проте революційне українство 
не дало світові такої мкари людства”. Виникає питання, чи середовище укра
їнства взагалі спромоглося би породити сильного лідера такого формату. 
Нещастя українців, зокрема східних, полягало в індивідуалістично-анар
хічному розумінні свободи, яке робило їх нездатними до спільних, вагомих 
та чітко дотримуваних рішень, постійно штовхало їх з однієї крайності в 
іншу. Бунтівникам -  східноукраїнським педократам, які в січні 1919 року 
повалили Директорію та приєдналися до більшовиків, незабаром набрид, 
як це сталося би у випадку з іншим державним ладом, і ленінсько-більшо
вицький порядок. На них не можна було покладатися, як і на більшовиків. 
Київському радянському урядові довелося знову -  так само, як попередньо 
гетьманському урядові, -  шукати підтримки у російському середовищі в 
Україні, цього разу в пролетарському. Знову ж таки у відповідь спалахну
ла хвиля національного невдоволення східноукраїнської педократії -  і вона



взялася до зброї, вже проти рад, як раніше проти гетьманського режиму та 
проти Директорії. Проте якщо навіть самим соціал-революційним східним 
українцям не вдалося знайти спільної мови з більшовизмом, який у кожно
му разі в Україні виявився націоналістично-російським чи русифікованим, 
то наскільки менше бажали цього східноукраїнські націоналісти Симона 
Петлю ри чи західноукраїнські селянські реакціонери, яким, можна ствер
джувати, абсолютистська монархія була значно ближчою, ніж усі проблеми 
сучасного світу, ніж класова боротьба, ради та диктатура пролетаріату?

Внутрішнє становище та власні переконання спонукали західних 
українців створити у своїй аграрній країні ''дрібнобуржуазну", як це нази
вали більшовики, селянську державу. Більшовизм загрожував існуванню та
кої держави, і тому слід було проти нього боротися. На цьому селянському 
підґрунті пропаганда ленінізму з його абстрактним, шаблонним мисленням 
цілком природно могла дати лише дуже скромні плоди.

Однак різноманітні події сприяли обумовленому обставинами поши
ренню радянських впливів у Західній Україні: вплив інтелектуального роз
кладу "революційної демократії" Росії, сумніви щодо можливості тривалого 
самостійного протистояння Польщі, та, нарешті, поява Радянської Угорщи
ни. Під очільництвом кількох до того невідомих людей у січні 1919 року в 
Західній Україні було створено Селянсько-робітничий союз як опозиційний 
авангард відносно "дрібнобуржуазних" партій націонал-демократів та ради
калів, які опинилися біля керма держави. Цю організацію дещо нерішуче 
підтримували численні західноукраїнські соціал-демократи.101 Вони, власне 
кажучи, не знали, як можна було би керувати західноукраїнським держав
ним корабликом краще, ніж це робилося, вони навіть визнавали, що в такій 
"відсталій", як звучав технічний термін марксизму, аграрній країні реальною 
є не "соціалістична" внутрішня політика, а лише "дрібнобуржуазна".102 Проте 
вони все ж вважали певну опозиційну діяльність до деякої міри обов'язком 
перед своїм соціалістичним сумлінням.

У Селянсько-робітничому союзі, який навіть видавав газету, програми 
та гасла соціал-демократів, російських соціал-революціонерів та більшови
ків поєдналися у дивовижну безладну суміш. Ленінська політична доктри
на тут не була цілком зрозумілою. Чимось незбагненним виглядало гасло 
"диктатура пролетаріату". Члени союзу залишалися демократичними, так 
само як і східноукраїнська соціал-революційна педократія, проте прагнули 
чогось на кшталт вилучення з парламентаризму всіх елементів, які не вва
жалися справжніми представниками "селян та робітників". Стверджувало
ся, що Українська Національна Рада проводила політику української "бур
жуазії" з метою винищення українських "селян та робітників". "Буржуазії" 
як такої насправді не існувало, під цим терміном розуміли інші західноу
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країнські партії. Члени союзу вважали, що "селяни та робітники" могли б 
перемогти Польщу, проте "буржуазія" не бажала передати владу в їх руки. 
Тому вона плела інтриги з польською буржуазією та буржуазією Антанти, 
а також виступала заодно з польськими великими землевласниками, чому 
власне Українська Національна Рада не бажала звільнити місце законно об
раному народному представництву та не проводила аграрної реформи чи 
не запроваджувала 8-годинного робочого дня. Висувалася вимога, щоб 
Західна Україна "орієнтувалася не на Антанту", а "революційний світовий 
пролетаріат", авангардом якого була Радянська Росія, оскільки Антанта не 
зможе захистити Західну Україну від Польщі, проте Польщу можна подола
ти в союзі з більшовиками. Одночасно до цієї безладної суміші додавалося 
трохи "дрібнобуржуазного" націоналізму, визнавалася Директорія, протес- 
тувалося проти інтервенції московських більшовиків в Україну, водночас 
київський більшовицький уряд розглядався як український, лунали заклики 
до порозуміння з ним.103

Увесь безладний хаос був би сам по собі неважливим, якщо би не спо
внився глибокого змісту сутності російської та східноукраїнської "револю
ційної демократії", цього першопрохідця більшовизму. Навіть на інтелек
туально вищому рівні така "демократія" перемішала всі можливі гасла та 
тенденції і таким чином шляхом цілковитої хаотичності політичної думки 
спершу в середовищі інтелектуально провідних верств населення, а потім 
також у середовищі народних мас підготувала підґрунтя для створення ле
нінсько-більшовицької держави. У мізерних за масштабом, проте тим прозо
ріших західноукраїнських взаємовідносинах так відображалися процеси ха
отичності всієї Східної Європи, а навіть усього тогочасного світу. Звичайно 
ж, дзеркало виявилося кривим, проте саме спотворення картинки виділяло, 
немов добра карикатура, найбільш характерні, істотні риси ще чіткіше. У 
час таких великих однозначних рішень був зміст виглядати або ж безумов
но більшовицьким, або ж безумовно антибільшовицьким. А тим часом га
ласливий, дискусійний, промовистий, жвавий, роздроблений на незліченну 
кількість фракцій табір східноєвропейської "революційної демократії" про
сувався між двома реальними супротивниками -  більшовизмом та контр
революцією. Він не намагався шляхом чесного долучення до одного з них та 
власної позитивної діяльності в даних межах згладити непорозуміння та по
силити цілісність. Навпаки, затушував власною демагогічною пропагандою 
істинний зміст боротьби, заважав усьому та руйнував усе, для обох проти
вників однаково зневажений та вартий знищення як беззмістовне анархічне 
явище, справжнє дитя друкарської фарби, що з початку XIX століття літе
ратори зробили надзвичайно популярним. Проте по суті це були не біль
шовики, а та "революційна демократія", що в 1917 та 1918 роках штовхнула
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Східну Європу в невимовний хаос, і тому вона виявилася небезпечнішою, 
ніж ленінізм. Останній, хоч і збурював, проте одночасно організовував у 
’’революційних комітетах”, ’’комуністичних осередках” та ’’радах” новий, 
панівний, диктаторський клас, основу нового, щоправда дикого, проте ста
більного порядку. Водночас демократія своїми невизначеними ’’постулата
ми свободи” все дезорганізовувала, розривала єдність будь-якої спільноти 
та перетворювала суспільство на аморфну масу, нездатна встановити щось 
нове на місці зруйнованого старого.

Більш овицький вплив " револю ційної д ем о кр атії' 
у Східній Європі

Так само і Селянсько-робітничий союз вніс у західноукраїнський на
род та військо лише анархічне невдоволення, підточив довіру до керівни
цтва, спаралізував сили опору західноукраїнського військового фронту, не 
пропонуючи на місце ’’дрібнобуржуазного” жодного іншого ладу. Тим не 
менше Селянсько-робітничий союз ставав усе більш популярним, і зокре
ма тим популярнішим, чим успішніше розгорталася війна з Польщею. По
пулярність анархічних кверулянтських (кляузних, сутяжних. -  Прим. ред.) 
настроїв була однаково вигідна як для східноукраїнських соціал-демокра- 
тичних та соціал-р еволюційних втікачів, так і для західноукраїнських соціал- 
демократів. У цих колах незабаром почали підтримувати Селянсько-робітни
чий союз все відвертіше.104 Таким чином, як звучав термін, ’’поглиблювалася 
революція” сліпо не зважаючи на досвід Східної України. Нарешті дійшло 
до того, що Селянсько-робітничий союз на своєму Конгресі у Станіславі 
ЗО березня 1919 року в ультимативній формі висунув вимогу Українській 
Національній Раді доповнити свій склад 61 представником союзу. Через 
анонімні листівки, поширені в усій країні, навіть закликали народ піти мар
шем на Станіслав та в громадянській війні скинути Національну Раду. Не
важко здогадатися, яка таємна сила переставляла ці фігурки на шахівниці. 
Московське радіо 25 березня 1919 року, тріумфуючи з нагоди перемоги ко
мунізму в Угорщині, де владу отримав Бела Кун, одночасно повідомило: 
селяни та робітники також скинули Українську Національну Раду, ув’язнили 
Державний Секретаріат та проголосили Західноукраїнську Радянську Рес
публіку. Отже, в Москві вже 25 березня 1919 року було відомо заплановане 
у Станіславі лише на ЗО березня.105 Також складається враження, що у поши
ренні анархії в Західній Україні брала участь потужно розгалужена польська 
шпигунська мережа. Вже у лютому 1919 року анонімні листівки закликали 
західноукраїнських селян до примусового розподілу великих землеволодінь 
та до погромів євреїв як першопричини їх злиднів.106
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Безперечно, Українська Національна Рада почувалася перед цим ру
хом безпорадною, тим більше, що у ті часи обмежувати свободу слова чи 
преси вважалося непристойним. Політика невтручання пояснювалася ще 
одним аргументом: у стані зовнішньої війни доволі нерозумно було наража
тися на ще якийсь внутрішній збройний конфлікт. Тим більше, що реальна 
боєздатність союзу виявилася незначною. Коли Національна Рада відхили
ла ультиматум, союз погрожував "наслідками", проте сам не зробив жод
них висновків; їм справді не спадало на думку організувати повстання.107 З 
величезної чорної хмари "світової революції" випав лише дрібний дощик: 
все залишалося, як і раніше без будь-якого "білого терору". Ці заворушення 
лише істотно послабили військову міць західноукраїнської армії. Так, спро
ба перетворення Західної України на радянську зазнала поразки зсередини 
з огляду на соціал-революційний розпад.

П р о р адян ськ і н астр о ї у н ац іон ал ізм і У країн и

Значно серйозніше слід було поставитися до вітчизняного відчаю, 
який, подібно до Угорщини, штовхав на приєднання до більшовиків. "Перед 
нами стоїть питання з далекосяжними наслідками, -  так сформулював цей 
відчай західноукраїнський національно свідомий публіцист Василь Па- 
ч о в с ь к и й 108: чи укласти мирову угоду з поляками, що вершать кривавий 
суд над Україною, і усі наші сили кинути на боротьбу проти північного во
рога?.. Проте зауважмо: якщо навала московського більшовизму загрожує 
Наддніпрянській Україні лише національно-економічною руйнацією, то для 
Західної України вторгнення польського війська значно небезпечніше!.. Нам 
відомо з нашого історичного досвіду, що поступ польського імперіалізму не 
зупиниться на західно-волинській лінії Бугу, а лише десь під Харковом, та 
що зграя польських переслідувачів та лицарів-грабіжників, які намагають
ся викрасти в нас нашу країну та нашу волю, порозуміється з росіянами з 
метою перетворення нашого народу на раба на його власній території ... З 
огляду на це ми вимушено повинні дотримуватися тієї умови: Польща по
винна віддати Львів, Перемишль та Холм, а щодо областей Жешув та Ной- 
Садец вирішувати повинно населення: чи воно бажає належати до Польщі, 
чи до України. Якщо Польща не пристане на цю умову, нам не залишиться 
нічого іншого, як боротися не на життя, а на смерть. Більшовицька навала 
нічим не зашкодить Україні: голий не боїться злодіїв! Нехай тремтять перед 
нею Польща з Антантою -  ми ж переконані, що цей потужний потік, цю 
нову масову релігію, цей небачений переворот ми не зможемо стримувати 
довго. В кінці кінців нам не залишиться нічого іншого, як опинитись в цен
трі цього руху та спрямувати його таким чином, щоб він прийняв якомога



менш болючих для нас форм та пролив якомога менше нашої крові! Це прав
да, навала московського комунізму загрожує тим, що українська держава на 
Дніпрі стане жертвою самодержавства московських варварів, проте ця на
вала несе в собі також зародки наступного демократичного ладу; тоді наш 
народ невідворотно повинен піднятися до панівного стану у власній країні. 
Селянство отримало від "Директорії” підґрунтя для волі, -  тепер воно по
винно захищати цей дар. Якщо воно цього не розуміє, то воно потрапить 
під владу московських Рад -  і так йому й треба. Таким чином воно пройде 
школу, якої потребує! Це буде кривава школа, проте саме такою є історична 
необхідність для народу, який не збагнув, чого варта власна держава!”

Багато у чому наведений уривок вартий уваги. Не минуло і року з того 
часу, як Польща захопила Східну Галичину, коли вже у 1920 році справді за
зіхнула панувати на Дніпрі. Як буде показано далі, польське вторгнення на 
українські території випливало з передумови, що Польща порозуміється з 
Росією щодо поділу України і разом із росіянами тіснитиме українців.

Особливо заслуговує на увагу чітке формулювання дилеми, яку лег
ко побачити зі згаданого тексту: або дотримання доктрини національної 
державності -  тоді відмова від українських областей аж до Бугу в Східній 
Галичині на користь поляків, перемир'я з ними, якщо вони на це погодять
ся, та боротьба проти більшовиків усіма об'єднаними силами, які були на 
той час у розпорядженні України, або ж така сама однозначна відмова від 
усієї національно-державної доктрини, безумовне прийняття ленінського 
більшовизму, щоб раз і назавжди знищити Польщу та якось пізніше, коли 
більшовизм виродиться, знову постати як українська імперія у Східній Єв
ропі, охопивши всі українські території від Карпат до Дону. Боротися про
ти більшовизму та одночасно претендувати на збереження етнографічних 
кордонів на заході було неможливим, як і, недооцінюючи суть більшовизму, 
"лише орієнтуватися на нього”, вірячи, що більшовицька світова революція 
зупиниться перед "дрібнобуржуазною” галицькою державою, навіть під
тримає у боротьбі проти Польщі, проте не намагатиметься перетворити її 
на радянську.

Тим часом західноукраїнській громадськості бракувало духовних та 
характерних якостей, щоб побачити цю небагатьом зрозумілу дилему. Слід 
було прийняти рішення відносно того, яка саме з двох однаково досяжних 
власними силами цілей стане більшим благом для Батьківщини: українська 
національна держава-обрубок чи розгром Польщі та об'єднання всієї укра
їнської країни під владою московського більшовизму. Тут вплутувалися 
спекуляції на зразок того, що краще: "орієнтація на Антанту” чи "на більшо
визм” з метою отримати українську національну державу завдяки "загаль
ному становищу”, так би мовити, в подарунок, подібно як поляки та інші
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народи, що самовизначилися, отримали власну національну державність з 
огляду на "загальносвітову кон'юнктуру" після перемоги Антанти. Одні, зо
крема офіційна політика Української Національної Ради, робили ставку на 
те, що Антанта визнає відносно Західної України "право народів на само
визначення", змусить Польщу до миру на вигідних для західних українців 
умовах та підтримає Західну Україну для перетворення її на базу боротьби 
проти більшовизму. Це називалося "орієнтація на Антанту". Інші ж, навпа
ки, нічого не очікували від втручання Антанти та хотіли шляхом союзу з 
більшовиками досягти того, щоб ті залишили Україну, підтримали її в бо
ротьбі проти Польщі та визнали її національно-державне, зокрема "дрібно
буржуазне" існування. Це називалося "орієнтація на більшовизм". "Орієнта
ція на Антанту" була більш поширеною, але ще нічого не означала. Оскільки 
обидві орієнтації ґрунтувалися на очікуванні порятунку від зовнішніх сил, 
вони не мали можливості створити нову ситуацію і тому будь-якої миті були 
готовими змінити свою позицію, якщо це здавалося корисним для "права на 
самовизначення".109

Пробільшовицькі впливи Радянської Угорщини

Отже, навіть національний відчай не підштовхував Україну до армії 
більшовизму. Тим часом за таким західноукраїнським метушінням із зане
покоєнням спостерігав інший народ, а саме: угорці. 21 березня 1919 року 
Верховна Рада у Парижі повідомила угорському демократичному урядові 
К а р о й ї  неймовірно важкі умови перемир'я з Румунією. У відповідь на це 
К а р о й ї  пішов у відставку та передав уряд крайнім лівим. Під проводом 
Куна угорці знову вступили в боротьбу проти Антанти для порятунку 
Угорщини. Таке радянське домінування, яке пізніше зазнало нищівної по
разки з огляду на несамодостатність Куна,  попервах вирішило підпоряд
ковуватися патріотично налаштованим угорським колам. Воно відважило
ся на те, на що раніше насмілилися західні українці. Становище Угорщини 
виявилося надзвичайно важким. Зусібіч ворожі війська, зокрема французи, 
італійці, південні словенці, румуни та чехословаки, тіснили її.110 У подібній 
ситуації, здавалося, вже немає жодного іншого порятунку, як тільки щоб 
східноєвропейські більшовики прорвалися через Західну Україну та через 
Карпати і з півночі спрямували свої війська проти ЧехоСловаччини та Руму
нії. Східні українці С им она  П етлю ри  зробили на той момент усе мож
ливе, насилу перекрили військові шляхи: ця оборона виявилася достатньо 
сильною для перешкоджання прориву більшовиків. Однак за ними ще зна
ходилася "дрібнобуржуазна" Західна Україна і для військової допомоги з пів
ночі Угорщина, на лихо, залишалася недоступною.



Одночасно угорські комуністи звернулися до колишнього президен
та Директорії Володимира В инниченка ,  що недавно склав свої по
вноваження, з пропозицією виступити посередником між московськими 
більшовиками та українськими лівими соціалістичними партіями з метою 
створення в Україні за національним складом переважно чи навіть цілко
вито українського радянського уряду. Цей новий уряд міг би, сподівали
ся вони, ліквідувати Директорію і незалежний західноукраїнський уряд та 
об’єднати всі українські військові сили. Радянський єдиний фронт Угор
щини разом із Західною та Східною Україною і Росією повинен був дати 
генеральний бій союзникам Антанти в Центральній Європі. Цілком лояль
но Радянська Угорщина, з якою Західна Україна підтримувала такі ж самі 
добрі стосунки, як перед тим із урядом К арой ї ,  запропонувала західно
українському Державному Секретаріату стати посередником між нею та 
Радянською Росією.111

Тим часом попри російський шовінізм більшовиків, що в якості "укра
їнського радянського уряду" домінували в Києві й відкидали найменше зі
ставлення ленінізму з українськими національними почуттями, московські 
більшовики усвідомлювали: українській "революційній демократії", як 
прагнули угорці, слід передати правління в Києві лише з метою схиляння 
національних почуттів на бік світової революції, які були лише бурхливою 
"революційною демократією". Довірити такому хаосу кермо влади означало 
би взагалі відмовитися від диктатури пролетаріату в Україні та знову запро
вадити спотворений парламентаризм, як траплялося за часів Центральної 
Ради -  соціал-революційна фразеологія (у даному контексті -  сукупність 
прийомів словесного вираження. -  Прим. ред.) та "дрібнобуржуазна" наці
оналістична практика. Так, однозначно можна було очікувати лише того, 
що схильність української революційно-демократичної педократії до руй
нівного бунтарства незабаром розірве єдиний фронт світової революції, 
що українці, самі нездатні управляти, однак виступаючи одночасно і проти 
проводу Москви, невдовзі наважаться на "визвольне повстання" проти ко
муністичної диктатури. Отже, обізнаним із ситуацією та доступними засо
бами московським більшовикам довелося заради власної світової революції 
відмовитися від посередництва Куна.  Вони з іронією дали зрозуміти, що 
не знають, для чого створювати новий радянський уряд в Україні замість 
уже існуючого в Києві, і вимагали від українців або ж стати більшовиками 
та без опору скоритися очільництву Москви, або ж так само рішуче боро
тися за "дрібнобуржуазне", сепаратне розуміння свободи проти більшо
вицької світової революції. Отже, угорське посередництво зазнало поразки 
і, разом з тим, Західна Україна втратила останній шанс стати радянською.112 
Західній Україні у спадок від усіх більшовицьких планів залишалося лише
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одне: розвиток добрих добросусідських відносин із Радянською Угорщи
ною/ У квітні 1919 року з ними було укладено торговельну угоду113, хоча 
це аж ніяк не заважало українцям надалі боротися проти московських 
більшовиків. Війна на два фронти проти них та одночасно проти поляків 
і надалі характеризувала становище України. Однак тут постає запитання: 
яке місце займала Західна Україна у великій політиці сил Антанти, що саме 
радилися щодо формування післявоєнної Європи в Парижі? Відповідь на 
це запитання повинна була би випливати з планів щодо України, які поляки 
намагалися представити силам Антанти. *

* Припущення мало не всієї польської історіографії відносно подій 1918-1919 років, що 
західні українці постачалися військовим потенціалом із Радянської Угорщини, взяте з 
повітря. Радянським угорцям не вистачало військового потенціалу навіть для себе. Свої
ми початковими військовими успіхами вони завдячували виключно незрозумілому стра
ху противників. Західні українці виглядали незрівнянно потужнішими з військової точ
ки зору, ніж з будь-якої точки зору жалюгідні радянські угорці під проводом Куна.



Ill ЧАСТИНА

ПАРИЗЬКА М ИРНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

ТА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА  

ЗА СХІДНУ ГАЛИЧИНУ

1. П ольська д и п л о м а т ія  т а  "східногалицьке питання"

Перемога Антанти зумовила появу на чолі польської зовнішньої полі
тики, звичайно ж, того табору який захищав орієнтацію на Антанту в серед
овищі польської громадськості, а саме: націонал-демократію на чолі з Р о м а 
ном Дмовським.  Щоб дати чітку оцінку дипломатичної переваги Польщі 
над Західною Україною у 1918-1919 роках, необхідно коротко окреслити 
походження та зростання впливу польської націонал-демократи в колах Ан
танти у період світової війни.

Як відомо*, польська національна демократія відповідно до власної 
встановленої десятиліття тому програми на початку війни вважала, що на
слідком поразки Центральних держав стане об’єднання всіх польських роз
дроблених територій Росією і вага Польщі як відносно Російської імперії, 
так і решти Європи зросте настільки, що її державна самостійність, чи то 
в межах федерації, чи поза об’єднанням із Росією стане неминучою. Проте 
вже в 1915 році стало очевидним, наскільки нездійсненним було розігру
вання карти Росії на користь Польщі. І не лише тому, що Росія виявилася 
не в змозі спричинити поразку Центральних держав. Як змушений був вже 
тоді визнати Роман Д м о в с ь к и й ,114 ініціатор орієнтації на Росію та Ан
танту, Росія ніколи, а тим більше на початку війни, не мала наміру у випад
ку перемоги справді виконувати спрямовані на формування русофілії серед 
поляків обіцянки щодо об’єднання Польщі, які передбачав заклик великого 
князя Миколи М иколайовича  від 15 серпня 1914 року, та приєднува- *

* Детально польська політика проаналізована дт. В. Рекке, Польське питання як пробле
ма європейської політики, Берлін, 1927 (с. 174-284). Там наведений детальний перелік 
джерел.
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ти якісь етнографічно переважно польські області, що знаходилися на те
риторії Центральних держав, зокрема Німеччини, до Російської імперії. 
Вона побоювалася посилення внаслідок цього власної польської громади. 
До того ж, Росія не терпіла жодного втручання інших сил Антанти у свою 
польську політику.115 Цей опір призвів у кінцевому результаті до того, що за 
надання Франції повної свободи дій на Рейні Росія поставила Франції ви
могу надати їй повну свободу дій відносно питання російського західного 
кордону і справді гарантовано отримала її на початку березня 1917 року* 
лише для того, аби за жодних обставин уникнути виконання власних обіця
нок із приводу об'єднання Польщі. Отже, актуалізація польського питання 
в європейській політиці стояла перш за все на шляху Росії. Лише поразка чи 
принаймні послаблення Росії могли змінити це відчайдушне становище для 
націонал-демократичної польської громадськості.

Міжнародне значення проголошення самостійності Польщі
1916 року

Військова перемога Центральних держав над Росією у 1915 році, їх 
прагнення схилити на свій бік Королівство Польське, яке вигідно звільнилося 
від російської урядової системи116, і, нарешті, демонстрації на зразок промови 
Бетмана-Гольвега  в рейхстазі 5 квітня 1916 року, де оголошувалося про 
вирішення польського питання військовим шляхом, похитнули позицію Росії. 
У цій новій ситуації дуже вдало виступила польська націонал-демократична 
дипломатія. Дії Центральних держав викликали на Заході, особливо у Фран
ції, страх, що польська спільнота стане на бік Центральних держав та надасть 
у їх розпорядження польську вільнонайману армію, яка налічувала кілька со
тень тисяч бійців.117 Цю стурбованість національні демократи використали 
для того, щоб остаточно переконати Францію у важливості польського пи
тання та заручитися з цієї миті цілковитою підтримкою власних устремлінь. 
Національно-демократична пропаганда стала врешті-решт приводом перших 
обережних французьких рекомендацій, які повинні були схилити Росію до 
конкуренції з Центральними державами у польському питанні. Оскільки по
дібне втручання за часів царського панування відзначалося безуспішністю, то 
це стало першою ознакою того, що польське питання внаслідок кроків Цен
тральних держав поступово перетворювалося на міжнародну проблему.118

* Після падіння Росії, що відбулося невдовзі після цього, інші держави Антанти не визна
ли даної російсько-французької угоди, як повідомив Бальфур в англійському парламенті 
19 грудня 1917 року (Temperley, A History of the Peace Conference (Темперлей. Історія 
мирної конференції) т. І, с. 184 прим.) Див. також. Seyda, Polska na przełomie, (Сейда. 
Польща на зламі) с. 458-461 (дт. Рекке, який не мав доступу до праць Темперлея, такої 
деталі не згадує.)
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Проголошення Центральними державами 5 листопада 1916 року Ко

ролівства Польського вирвало у Росії прерогативу у вирішенні польського 
питання та остаточно обґрунтувало його міжнародне значення для націо
нально-демократичної дипломатії. Об'єднання Польщі під владою Росії її 
більше не задовольняло, вона вимагала від Антанти негайно визнати само
стійність об'єднаної Польщі.119 Тому західні держави Антанти і зараз, побо
юючись сепаратного миру Росії з боку Польщі, залишали вирішення цього 
питання Росії і лише дуже обережно намагалися вплинути на останню і не 
роздратувати*. Необхідність переваги над Центральними державами спо
нукала їх все ж до того, щоб вони, все більше прислухаючись до національ
но-демократичних емісарів, поступово почали розглядати створення Поль
ської держави як мету власних військових дій**.

Останнім поштовхом для такого розвитку подій стали дві неймовірних 
катастрофи, що не підпадали під будь-які політичні розрахунки -  російська 
революція 1917 року та поразка Центральних держав у 1918 році. Перша 
уможливила західним державам Антанти після проголошення польської дер
жавності революційною Росією відкриту заяву про теоретично уявну для них 
Польську державу як про мету своїх військових дій***, остання ж, на противагу

* Про це Рекке, с. 259. Така обережність пронизує ноту Вільсона з умовами миру Антанти 
від 10 січня 1917 року: "§9. Наміри Його Величності Імператора Росії стосовно Польщі 
чітко викладені в Маніфесті, якого він саме надіслав своїм арміям". (Temperley, т. І, с. 172 
прим. Рекке таку ноту не цитує.) Під цим мається на увазі армійський наказ царя від 25 
грудня 1916 року, виданий як відповідь на німецьку пропозицію миру, що обіцяв серед ін
шого створення "вільної Польщі". Ця обіцянка була настільки маловартісною, що скликана 
царем для обговорення заходів із виконання армійського наказу комісія змогла відмовити
ся навіть обдумувати питання "вільної Польщі" (див. Рекке, с. 259-269, Сейда, с. 455-460).

** Ініціатива виходила від послання Вільсона до американського Сенату від 22 січня 1917 
року, тобто ще до вступу Америки у війну. У посланні писалося: "Я вважаю, наприклад, 
безсумнівним, якщо я маю право навести принаймні один приклад, що всі державні ді
ячі одностайні в питанні існування єдиної незалежної та самостійної Польщі та в гаран
туванні у майбутньому недоторканної безпеки життя, віросповідання та економічного 
розвитку всім частинам цього народу, які до того жили під владою урядів ворожих вірос
повідання та волі", (див. також Рекке, с. 285-286, Сейда, с. 461-463).

*** Право Польщі на самостійність було проголошене 28 березня 1917 року Петербурзькою 
робітничо-солдатською радою, а суверенітет Польщі -  ЗО березня 1917 року Тимчасо
вим урядом (дослівний текст обох документів опублікував Р. Roth, Die Entstehung des 
polnischen Staates (П. Рот "Виникнення Польської держави"), с. 127-128). Проте лише 
28 жовтня 1917 року російський міністр зовнішніх справ Терещенко зміг заявити про 
те, що Франція та Англія зобов’язалися сприяти реставрації "самостійної та неподільної 
Польщі" як одному з основних принципів побудови майбутньої Європи. За кілька днів 
до таких зобов’язань долучилася також Італія (Темперлей, т. І, с. 183-184), див. також 
Kumaniecki, Odbudova (Куманецький, Відбудова), с. 109, Сейда, с. 464-469; Рекке не 
згадує про цю заяву. Таке повідомлення було підтверджено від імені Франції міністром 
зовнішніх справ Пішоном 27 грудня 1917 року (Дмовський, с. 318), від імені Англії
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попередній, досягнення цієї мети шляхом звичайного диктату. Принаймні 
вихід Польщі до Балтійського моря ще до листопада 1918 року здавався май
же фантастичним не лише Англії та Америці, але й навіть Франції.120

Так Центральні держави визначили перебіг подій, який створив та 
розширив поле діяльності для польської національно-демократичної дипло
матії. Саме становище спонукало Польщу до подвійної гри: як орієнтовану 
на Центральні держави, так і орієнтовану на Антанту. В обох випадках поль
ські табори діяли в інтересах піднесення Польщі.

Вирішальний вплив польської орієнтації 
на Центральні держави

Вирішальною при цьому виявилася політична діяльність Польщі щодо 
її орієнтації на Центральні держави. Лише з огляду на те, що така тенден
ція спостерігалася в певних колах польської громадськості, а також спону
кала Центральні держави конкурувати за польську громаду і зовсім не тому, 
що інший табір очікував усіх благ від Антанти, польське питання поступово 
набирало ваги і для Антанти. Коли національна демократія запекло відсто
ювала іншу польську орієнтацію та намагалася схилити всю польську гро
мадськість до непримиренної позиції щодо Центральних держав, то вона 
власне намагалася зрубати сук, на якому сиділа. Так само і основи польської 
державної організації закладалися політикою орієнтованого на Центральні 
держави табору і аж ніяк не національною демократією. Саме справою його 
рук були легіони, з яких на межі 1918-1919 років сформувалася польська ар
мія. Ту перевагу, яку могла б отримати Польща після поразки Центральних 
держав, якщо би за два роки до цього не переміг би загальний національно- 
демократичний саботаж Центральних держав, коли би виникла сильна поль
ська армія, навіть переважно під німецьким командуванням, було би важко 
переоцінити*. Справою рук орієнтованого на Центральні держави табору

Ллойдом Джорджем 5 січня 1918 року (Темперлей, т. І, с. 191) та від імені Америки 
13 пунктом мирних умов Вільсона від 8 січня 1918 року (Темперлей, т. І, с. 413). Ця 
низка заяв окремих урядів увінчалася спільним рішенням Франції, Англії та Італії на кон
ференції союзників у Версалі від 3 червня 1918 року (Куманецький, с. 118).

* Про Брест-Литовський мирний договір та вступ військ Центральних держав в Україну 
пише М. Bobrzynski, Wskrzeszenie Państwa Polskiego (M. Бобжинський, Воскресіння 
Польської держави), т. І, с. 212-213: "... Дехто з поляків, хто виступав проти легіонів та 
польської армії -  тієї, яку хотіли організувати німці у 1916-1917 р.р. -  думає сьогодні, на
скільки по-іншому виглядала б окупація цих земель польською армією, навіть у випадку, 
якщо б вона була під командуванням Беселера. Якщо він просувається далі у своїх думках, 
то він також ставить собі запитання, чи виглядав би таким чином Брест-Литовський мир
ний договір та чи дійшло би до такого знищення польської громади на русинських (укра
їнських) територіях, якщо б на російський фронт виступили підтримані всім народом пе-



П а р и з ь к а  м и р н а  конф еренц ія  т а  п о л ь с ьк о -у к р а їн сь к а  в ій н а  з а  С х ід н у  Г аличину________ 185
виявилася так само Рада Регентства, що -  як би її не зневажали поляки, була 
все ж інституцією, з якої пізніше, у період найнебезпечнішої кризи, в кінці 
1918 року розвинулося польське державне управління. Врешті-решт спра
вою його рук було те, що система освіти та судочинства Королівства Поль
ського знаходилася в руках поляків і що від самого початку в Галичині існу
вала польська автономія, яка стала першоджерелом польського державного 
управління. Польська національна демократія нічого не створила у світовій 
війні, а лише з надзвичайною спритністю зібрала врожай того, що на ту мить 
можна було отримати з огляду на світову політичну кон’юнктуру. Її мото
рність стала лише віртуозністю політичного ремісника -  дипломатією, а не 
державотворчою розсудливістю, що створює нові реалії та ситуації, а саме: 
політикою. До того ж, польська національна демократія недосконало володі
ла політичним ремеслом. Пливучи за течією подій, вона лише вчасно довела 
до відома країн Антанти усвідомлення, наскільки польське питання придатне 
для "перекреслення прагнення прусської держави”, як ще у 1848 році про 
це висловився Бісмарк.  Не в самій орієнтації на Антанту, наскільки вона 
домінувала серед мас польського народу, а у запеклості та відвазі, з якими 
національно-демократичні дипломати пропагували програму знищення Ні
меччини та створення потужної Польщі. У роз’ясненні того, що це здавалося 
чимось неможливим навіть для Антанти, полягає найбільша заслуга Романа 
Дмовського  та його соратників перед сучасною Польщею.

Організація польської націонал-демократичної дипломатії
1915-1916 років

Організація цієї дипломатії була розгалуженою і розширеною Р о м а 
ном Дмовським у 1915 році, коли він у листопаді, втративши надію на 
Росію, покинув імперію з метою пошуку розуміння для польської справи у 
західних держав. Протягом тривалого часу, розраховуючи лише на кошти, 
які пожертвувала національна демократія області Позен та граф Маурицій 
Замойський із власних приватних статків*, вона розпочала своє існування у

реформовані в сильну армію легіони?" Щоправда, це визнання не стримує Бобжинського 
від того, щоб за кілька сторінок (т. II, с. 10) представити Польщу у військовому аспекті 
жертвою німців. Він пише: "Після того, як німці розбили легіони та зірвали створення 
польської армії, Польща не змогла -  у листопаді-грудні 1918 року -  зайняти територію в 
межах запланованих кордонів, які сягали її власних етнографічних областей".

* Dmowski (Дмовський), с. 168-169, 293-294. Пізніше надійшла фінансова допомога від 
Національного комітету (Wydział Narodowy) з Чикаго та у кінці 1918 році позика, га
рантами якої виступали самі члени Національного комітету і яку Польська держава по
винна була повернути, а саме: 175 000 франків на місяць від Франції та 75 000 франків на 
місяць від Англії. Цей борг пізніше справді взяла на себе Польська держава (Рот, с. 240).
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вересні 1915 року зі створення польського прес-центру ("Centralna Agencja 
Polska” “Agence Polonaise Centrale”) на чолі з позенським журналістом 
Мар'яном Сейдою, який повинен був чинити пропольський вплив на газети 
Західної Європи121. Незабаром після цього спершу поверхневе об'єднання 
друзів Д м о всько го  з національно-демократичної та близької до неї пар
тії реалістів утворило вже неофіційний польський дипломатичний корпус в 
усіх столицях країн Антанти.122 Д м овськи й  осів у Лондоні, де з неймовір
ною витривалістю займався в англійських політичних та журналістських ко
лах просвітницькою діяльністю щодо польського питання. Вже в 1917 році 
виявилося необхідним виникнення офіційної орієнтованої на Антанту поль
ської організації, яка власне і була створена в Лозанні 15 серпня 1917 року 
під назвою "Польський національний комітет" ("Komitet Narodowy Polski"), 
проте незабаром перенесла свою штаб-квартиру в якості майбутнього уря
ду в Париж.123 До складу Комітету під головуванням Романа  Дмовського  
входили Еразм  Пільтц  та граф М аури ц ій  З ам о й сь кий ,  які представ
ляли його разом із Д м о вськи м  у Парижі, граф Владислав Собан- 
ський,  що вирушив у Лондон, М ар 'я н  С е й д а т а Я н  Розвадовський ,  
котрі спершу як представники прусського та австрійського представництв 
залишалися у Швейцарії, К о с т я н т и н  С к ір м у н т  у Римі та І гнацій  Па- 
д еревський ,  що працював у Сполучених Штатах.124

Плани Д м о вськ о го  щодо об'єднання Польщі, звичайно ж, одержа
ли цілковиту підтримку перш за все у французьких політичних колах.* Саме 
вони були тими колами, які, передбачаючи крах Німеччини, першими дуже і 
дуже обережно125 виступили перед Росією з клопотанням про долучення до 
польських планів. Саме вони, ці кола, тим більше переймалися польським 
питанням, чим більше втрачала силу опору Російська імперія з огляду на 
власний внутрішній розпад після вибуху революції 1917 року, щоб створи
ти у Східній Європі на місці такого противника Німеччини нового та по
тужнішого -  польського. Ще до створення Польського національного ко
мітету Декретом президента Французької Республіки від 4 липня 1917 року 
було оголошено про створення польської добровільної армії126, яку очолю
вав незабаром прибулий до Франції генерал Ю з еф Галлер. Підтриманий 
Францією Національний комітет поставив перед собою наступні завдання: 
1. Отримати від урядів країн Антанти чіткі роз'яснення того, яким чином 
вони мають намір вирішити польське питання після перемоги над Німеччи
ною; 2. Організувати польські збройні сили проти Німеччини; 3. Взяти на 
себе турботу про поляків у країнах Антанти; 4. Розвивати активну пропа-

* Рекке (с. 183-184) припускає, що вже започаткування русофільської політики Дмов
ським у 1907 році слід пов'язувати з певною таємною домовленістю цього польського 
політика з Францією.
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ганду польського питання.127 Незабаром Комітету як офіційному представ
ництву польської нації вдалося досягти визнання урядами країн Антанти: 
Францією 20 вересня 1917 р., Англією 15 жовтня 1917 року, Італією ЗО жов
тня 1917 року та Сполученими Штатами Америки 1 грудня 1917 року.128 З 
цього моменту офіційне представництво об’єднаної нації в Антанті 20 берез
ня 1918 р. -  Польський національний комітет -  уклало з відповідними фран
цузькими державними інституціями підтверджену прем’єр-міністром угоду, 
яка містила автономний статут польської армії у Франції. Кінець кінцем цей 
автономний статут було замінено 28 вересня 1918 року на військову конвен
цію між Комітетом та французьким урядом, на основі чого польська армія 
Галлера визнавалася Францією о б ’єднаними воюю чими зб р о й н и м и  
силами ("armee autonome et belligerante sous un commandement polonaise 
unique”) та за певних обмежень передавалася під командування Польського 
національного комітету.129

Таким чином, із завершенням війни Комітет набував відносно країн 
Антанти справді значення польського національного уряду, і польський стяг 
4 липня 1918 року вперше майорів на святі з нагоди Дня незалежності Спо
лучених Штатів Америки поряд із прапорами країн Антанти на знак прин
ципової рівності Польщі з тими державами, кривава боротьба яких забез
печувала їй незалежність.130

Впливи польської націонал-демократи в Антанті 1917/1918 р.р.

Численною виявилася підтримка польської справи повсюди у Західній 
Європі та Америці. Чи були це об’єднання, чи окремі особи з суспільними 
та політичними зв’язками, вони сприяли діяльності Комітету, дотримуючись 
ідей Дмовського чи просто з власної ініціативи. Після Франції Сполуче
ні Штати стали другою країною, де польські впливи виявилися надзвичай
но сильними. Потужна організація американських поляків істотно підтри
мувала Комітет матеріально, шляхом проведення маніфестацій, організації 
делегацій до керівних державних діячів, публікацій у пресі. Все це активно 
працювало на те, щоб викликати пропольські настрої в громадській думці 
американської демократії.131 Навіть така велика газета, як "Нью-Йорк Тайме", 
була врешті-решт надана у розпорядження пропаганди основної ідеї Д м о в 
ського про те, що без створення потужної польської держави з територією 
гирла Вісли та Данцігом мир із Німеччиною означатиме програну Америкою 
та Антантою війну.132 Безпосередній вплив окремих польських авторитетних 
осіб сягав найвищих щаблів американського державного керівництва.133

Так готувалося потужне підґрунтя для особисто близького до Віль- 
сона Ігнація  П адеревського ,  другого після Д мовського  керівника
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національно-демократичної акції. Незважаючи на це, Біль сон довго опи
рався бачити у реставрованій Польщі державу, яка мала право отримати, 
окрім незаперечно польських територій, ще й етнографічно не польські об
ласті, передусім на Балтійському морі. Роман  Д м овськи й  прибув у серп
ні 1918 року до Америки, щоб схилити на свій бік Вільсона, і змусив того по
ступитися, лише прозоро натякнувши на погрозу забрати у нього "чотири 
мільйони польських голосів" на наступних виборах до Конгресу в листопаді 
1918 року.134 Проте і в американських комісіях, які мали збирати матеріал 
для майбутнього мирного договору, поширювався безпосередній вплив по
ляків. Так було і з керівництвом утвореного влітку 1918 року відділення з 
польського питання, яке очолив дуже прихильно налаштований до поляків 
професор історії Гарвардського університету Ро б ер т  Говард Л о р д .135 До 
того ж, серед його співробітників налічувалося двоє американських профе
сорів польського походження.136 Тому польська дипломатія мала можливість 
отримати доступ до інформації про наміри Вільсона  щодо вирішення 
польського питання. Крім того, цей доволі професійно слабкий державний 
сановник не зміг опиратися тиску всіх польських впливів та з найщирішою 
наївністю підтримував на мирній конференції в Парижі майже всі без винят
ку польські вимоги, які, у свою чергу, планомірно підтримувала французь
ка дипломатія, щоб повернути з точністю до протилежного всю програму 
Вільсона про "самовизначення націй" та "роззброєння світу".137

І нарешті, найменший успіх мала націонал-демократична акція в Ан
глії. Потужний англійський ліберальний табір не погоджувався з планами 
тривалого відсторонення Німеччини Францією від усіх світових проце
сів та "польською великодержавністю" від усіх світових процесів. Не лише 
прем'єр-міністр Л лойд  Д ж ордж ,  який відверто виступав проти таких 
планів, а й міністр закордонних справ Б аль фур, який все ж виявляв певний 
інтерес, поводилися вкрай стримано. До цього додавалася та обставина, що 
у 1917 році Лондон також став осередком польської ліберальної та соціа
лістичної демократії -  табору Л едн іцького ,  що брав участь у російській 
революції 1917 року. На чолі з А вгустом  Залеським,  який підтримував 
дружні стосунки з колами, близькими до Л лойда  Д ж о р д ж а138, цей осеред
ок обмежувався поміркованою програмою близького миру та об'єднання 
Королівства Польського з Галичиною, залишаючи питання польських об
ластей відкритими, перекреслюючи тим самим усю націонал-демократичну 
пропаганду продовження війни аж до повного знищення Центральних дер
жав.139 Проте ідеї Д м овського  все ще мали багато англійських прихильни
ків. За Національним комітетом стояли впливові антиліберальні кола Англії, 
насамперед консервативно-католицький напрям, представником якого став 
письменник Д. К. Ч е с т е р т о н .  До послуг національно-демократичної
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пропаганди тут була впливова газета "Морнінг Пост" (Morning Post).140 До 
того ж, Ігнацій  П адеревсь кий  мав близькі особисті стосунки з Л л о й 
дом Д ж ордж ем 141, так що і у цьому найслабкішому пункті польська гро
мада не виявилася цілковито відстороненою.

Польща як представник Східної Європи 
на Паризькій мирній конференції

Тим часом Центральні держави зазнали поразки, і в той час, коли ви
снажена Європа лежала ниць, а Східна -  захлиналася у війнах, представники 
переможців поспішили до Парижа, щоб продиктувати переможеним новий 
світовий порядок. Тепер, після того, коли основну територію реально існу
ючої Польської держави вже тримав у своїх руках незалежний уряд на чолі з 
Юзефом Пілсудським,  Паризький національний комітет був змушений 
після кількох інтриг, що мали на меті шляхом збройного перевороту ски
нути П ілсудського142, відмовитися від своїх амбіцій, стати першим уря
дом Польської держави*. Вимагалося також досягнення компромісу, правда 
лише під тиском Франції, що закликала Комітет до розсудливості143, між 
ним та ненависним варшавським урядом. Ігнацій  П адер евсь ки й  став 
16 січня 1919 року прем'єр-міністром Варшавського уряду144, а Паризький 
національний комітет під головуванням Романа Д мовського  перетво
рився на дипломатичне представництво -  згодом підсилене Варшавою -  ре
ально існуючої Польської держави на Паризькій мирній конференції.145 Ця 
держава вже більше не була предметом пропагандистської програми, а доко
наним фактом. Її офіційно визнала своїм членом Антанта, причому конфе
ренція союзників запросила листом французького уряду до Національного 
комітету від 15 січня 1919 року Польщу до участі представництвом із двох 
її уповноважених у мирній конференції, яка відкривалася в Парижі 18 січня 
1919 року.146 Тим самим Польща стала однією з "союзних та асоційованих 
держав", однією з "держав-переможниць", які повинні диктувати мир. Ви
значався навіть ранг цієї новоприйнятої держави Антанти. Америка, Англія, 
Франція, Італія та Японія повинні були делегувати на конференцію по 5 упо
вноважених представників, Сербія, Бельгія та Бразилія -  по 3, Китай, Гре
ція, Хіджаз, Польща, Португалія, Румунія, Сіам та Чехословаччина -  по 2,

* Спершу ці амбіції підтримувалися Францією: вона намагалася отримати згоду Англії на 
визнання Національного комітету польським "урядом -  de facto", однак Бальфур відхи
лив це у своїй ноті від ЗО листопада 1918 року (див. Рот, с. 51). Ще 29 грудня 1918 року 
Пішон назвав Комітет у французькому парламенті "регулярним урядом", у кожному разі 
він чинив тиск на Комітет, аби той порозумівся з Пілсудським (Бобжинський, т. II, с. 38). 
Разом з тим, націонал-демократи більше обурилися тим, що їх варшавські земляки були 
більше австрофілами та пронімецьки налаштованими, ніж сама Франція.
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південноамериканські республіки -  по одному*. Ні Росію, яка на той момент 
у Москві та Петербурзі опинилася під владою більшовиків, а решта її тери
торій стали справжнім театром військових дій, ні будь-яке інше з державних 
утворень, які виникли на території колишньої Російської імперії, до конфе
ренції не допустили. Всю Східну Європу представляла одна лише Польща.**

Програма оновлення Європи Романа Дмовського 1917 року

"Мені здається, я маю повне право сказати: програма відбудови Євро
пи, яку було прийнято в договорах, укладених у Версалі та Сен-Жермені, 
як одне ціле спершу формулювалася та обґрунтувалася нами -  поляками", -  
каже Роман Д м о в с ь к и й . 147 Цю справді потужну програму польський 
дипломат представив у квітні 1917 року англійському міністрові зовнішніх 
справ А. Д ж . Б а л ь ф у р у 148, а пізніше, у липні 1917 року, для потреб ан
глійського політичного світу в опублікованій монографії "Проблеми Цен
тральної та Східної Європи"***, у час, коли влада Німеччини та її союзників 
здавалася непохитною, досягла вершини своїх успіхів. "Німеччина, якщо 
коротко узагальнити, здобувши становище найпотужнішої держави кон
тиненту, загрожує підкоренням усієї Східної та Південно-Східної Європи 
своїй владі. Австро-Угорщина, Болгарія та Туреччина стали протягом світо
вої війни залежними від Німецької імперії державами, на яких базувалася ця 
влада, як і проникнення німців у ближню Азію. Мир на основі лише дещо 
зміненого status quo зразка 1914 року закінчився б за певний нетривалий 
період новою війною в Європі, з якої Німеччина, безумовно, вийшла б по- 
вною переможницею. Тоді вже нічого не врятувало б Європу від німецького 
панування. Тому війна, що ведеться сьогодні, не повинна закінчитися рані
ше від остаточного подолання будь-якої загрози з боку Німеччини. Відпо

* Темперлей, т. І, с. 247-248. Власні представництва мали також Індія та британські домі
ніони.

** До цього додавалася та обставина, що незабаром варшавський уряд de jure було визнано: 
ЗО січня 1919 року Сполученими Штатами, 24 лютого 1919 року Францією, 25 лютого 
1919 року Англією, 27 лютого 1919 року Італією, 6 березня 1919 року Бельгією, 8 бе
резня 1919 року Фінляндією, 12 березня 1919 року Швейцарією, 13 березня 1919 року 
Грецією, 22 березня 1919 року Японією, ЗО березня 1919 року папською курією, 15 квіт
ня 1919 року Бразилією, 21 квітня 1919 року Норвегією, 22 березня 1919 року Іспанією, 
28 травня 1919 року Чехословаччиною, 31 травня 1919 року Данією, 3 червня 1919 року 
Швецією, 21 червня 1919 року Румунією та Португалією, 7 липня 1919 року Аргенти
ною, 28 серпня 1919 року Чилі, 29 серпня 1919 року Персією, 9 жовтня 1919 року Па
рагваєм (Kutrzeba, Polska odrodzona, /Кутжеба, Відроджена Польща/, с. 187).

*** Ця праця у польському перекладі повністю опублікована у Дмовського, с. 450-505. Час
тини англійського оригіналу, які стосуються кордонів майбутньої Польщі, можна відшу
кати також у «Akty і dokumenty dotycząct sprawy granic Polski», т. I, с. 21-31.



відно до цього бажаний мирний договір повинен не дати Німеччині жодної 
можливості утвердитися на своїй вибореній у світовій війні міцній позиції 
у Південній Європі з огляду на те, що повинна бути розбита залежна від 
неї Австро-Угорщина. З точки зору загальноєвропейського розвитку в ас
пекті утворення національних держав повинні, виходячи з вищезазначено
го, поділятися австро-уторські території між Італією, Сербією, Румунією та 
Польщею та створюватися нова держава -  Чехословаччина. Угорська ж дер
жава, яка з огляду на власне географічне положення з необхідності мусить 
підтримувати дружні стосунки з Німеччиною, повинна обмежитися лише 
етнографічно суто мадярськими територіями, а решта територій німецької 
Австрії повинні відійти до Німеччини. Останнє для того, як висловлюється 
Дмовський  в іншій праці149, щоб обмежити всередині самої Німецької ім
перії владу Пруссії, цього оплоту німецького мілітаризму, шляхом посилен
ня менш небезпечного південно-німецького елемента. Проте ця нова анти- 
німецька Центральна Європа може втриматися лише в тому випадку, якщо її 
опорою стане потужна Польська імперія. Росія не має насправді природної 
зацікавленості в тому, щоб протистояти Німеччині. Тепер, після спалаху ре
волюції 1917 року, вона, окрім того, вступає, як передбачено, у тривалий, 
можливо тривалістю з людське життя, період внутрішнього розпаду з пері
одичними етапами революцій та контрреволюцій, розпаду, що виключить 
Росію як фактор із системи європейських держав та остаточно відкриє її для 
німецького впливу. Лише могутня охоплююча потужні території Польська 
імперія здатна усунути можливість німецької експансії після розпаду Росії, 
та лише приєднання до Польщі Шлезії, області Позен та Данцігу і, як ре
зультат, створення маленької східнопрусської держави, меншою чи більшою 
мірою пов’язаної з Польщею, здатне завдати смертельного удару німецько
му мілітаризму, який живиться саме з цих земель. Окрім того, повинні га
рантовано відійти території Ельзас та Лотарингія до Франції та Шлезвіг до 
Данії. Лише локалізований таким чином, із могутньою Польщею в ролі цен
тральної вісі нового укладу в Центральній та решті Європи, німецький на
род поступово буде змушений змиритися зі своїм новим становищем, цілко
вито відмовитися від власних амбіцій та на благо всієї заспокоєної Європи 
зайняти відведене йому місце без утисків для решти європейських народів”.

У ці глобальні взаємозв'язки Дмовський у своїй праці, при аналізі за
гального становища та його окремих проблем, включає також знову постале 
у Східній Європі українське питання. "Воно належить, -  як неодноразово 
зазначає Дмовський,  -  до потужного і, напевне, нестримного процесу вну
трішнього розпаду Росії внаслідок проникнення європейської національної 
ідеї. У Східній Галичині воно вже набуло власної національно-політичної 
форми у вигляді руху, що спрямований як проти Росії, так і проти Польщі.
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Однак, хоча це, без сумніву, найважливіший із усіх національних рухів на те
риторії колишньої Російської імперії, хоча він, зародившись, як передбача
лося, стрімко зростатиме та матиме на меті державну незалежність України/ 
майбутнє такого руху, що його носієм виступає неісторичний та незрілий 
народ, ще не готове до прийняття рішень. Тим більше, коли Німеччина саме 
прагне зіграти роль оборонця цього руху та коли він отримує з Відня та Бер
ліна підтримку, спрямовану проти Польщі. Німеччина має на меті створення 
української держави, яка поряд із обмеженою лише територією Королівства 
Польського малою Польською державою належатиме до системи прибереж
них держав між Балтійським та Чорним морями -  системи нових залежних 
від Німеччини держав, на яких вона базуватиметься та які забезпечуватимуть 
її панування над Східною Європою. Отже, сильна Польська імперія має пе
ред собою завдання не лише підірвати німецьке втручання у внутрішні спра
ви Великороси, але також перекрити шлях для німецьких інтриг в Україну. 
Східний кордон Польщі повинен охоплювати колишні території Росії від гу
берній Ковно, Вільна та Гродно повністю та більшу частину губерній Мінськ 
та Волинь, і, звичайно ж, Польщі повинна належати Східна Галичина, де 
після усунення віденських та берлінських інтриг незабаром буде досягнуто 
справедливий польсько-український компроміс".

Міркування Дмовського щодо "українського питання" 
та східного кордону Польщі

Вибух польського повстання 1 листопада 1918 року у Львові виглядав 
перш за все виявом не політичних міркувань, а польського національного 
темпераменту, і вже за два роки до того Роман Д м о вськи й  передбачив 
цю польсько-українську збройну боротьбу у взаємозв’язках світової політи
ки, як він їх бачив. Правильно чи ні, проте його підхід до розгляду як поль
ського, так і українського питання стояв незрівнянно вище над формулю
ваннями на зразок "етнографічного права" західних українців, серед яких із 
часів старого доброго покоління Д р а г о м а н о в а  у другій половині XIX ст. 
майже ніхто не займався глобальними питаннями світової політики, щоб 
взагалі бути свідомим того, до якого з протиставлених одне одному, з огляду 
на їх політичні інтереси, кіл Європи власне належить Україна та її ймовірна 
державність. Що власне не сказане відкрито в праці Д м овського ,  проте 
невідворотно випливає з усієї бази доказів та обґрунтувань, то це наступні 
міркування відносно можливостей майбутнього розвитку в Східній Євро- *

* Це написано, дозвольте зазначити, в першій половині 1917 року, коли українська спіль
нота прагнула лише федеративної перебудови Росії, а думка про самостійність України 
здавалась їй мало що не смішною.



пі в аспекті українського питання: ”3 одноосібним пануванням Великоро
си над Східною Європою з Москви та Петербурга, з владою, що могла б 
об'єднатися з Німеччиною проти Польщі, після перевороту 1917 р. покін- 
чено на невизначений час. Проникнення національної ідеї в неросійські на
родні маси на території Російської імперії настільки стимулювало відцен
трові сили, що Великоросія, прагнучи зберегти єдність Росії, буде протягом 
невизначеного періоду часу настільки зайнята боротьбою з неросійським 
національно-політичним сепаратизмом, що вона виявиться нездатною за
грожувати Польщі зі Сходу у можливому союзі з Німеччиною. Таким чином 
будь-яка небезпека для Польщі з боку Москви та Петербурга виключалася. 
Якщо Польща і могла очікувати якоїсь загрози з боку Східної Європи, то це 
загроза не від Великороси, а саме: з боку України. Якщо б українцям вдалося 
заснувати державу, то ця держава, напевне, стала би значно більшою мірою 
дружньо налаштованою до Німеччини, ніж коли-небудь за всю свою історію 
була Росія, і тоді на східному кордоні Польщі з'явився би ворог, чий союз із 
Німеччиною міг би колись стати для Польщі фатальним. Отже, в польських 
державних інтересах було загальмувати розвиток українського національно
го руху на якомога довший час, а саме: шляхом приєднання Східної Галичи
ни, де цей рух уже досяг рівня державотворчої потужності, до Польщі, щоб 
решта територій України, які раніше належали Росії, внутрішньо ще недо
статньо готові до перемоги у боротьбі з Росією та заснування власної наці
ональної держави, однак вже достатньо національно свідомі для прагнення 
відокремитися від Росії, -  отже, щоб ця решта територій була внутрішньо 
на тривалий час послаблена і таким чином політично спаралізована. Якби 
Польщі вдалося виграти час зовнішньої безпеки, то до того, доки ситуація 
в Європі якимось чином прояснилася би на користь Польщі, жителі при
єднаних до Польщі українських територій Східної Галичини та Волині були 
б остаточно полонізовані, а українська загроза усунена зсередини. Однак 
найважливішим є те, що шляхом зриву заснування Української держави не
відворотно виникає тривала спільність інтересів між Польщею та Велико- 
росією на зразок тієї пруссько-російської, яка виникла після поділів Поль
щі, а саме: природна спільна польсько-російська зацікавленість в утисках та 
приниженнях українців, яка гарантувала б тривалий мир між Польщею та 
російською Східною Європою”. Отже, якщо абстрагуватися від національ
них та історичних сентиментів, які начебто не давали полякам відступити 
українцям Східну Галичину, то польська націонал-демократична дипломатія 
вимагала приєднання до Польщі Східної Галичини та деяких українських об
ластей колишньої Російської імперії, цілковитого викорінення українських 
прагнень до самостійної державності не лише на Західній, а й на Східній 
Україні і тим самим повного усунення України з майбутньої системи євро
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пейських держав з метою забезпечення позиції Польщі проти Німеччини, 
у чомусь рівнозначної придушенню Угорщини, з основ нового порядку в 
Європі, порядку обов’язкового французько-польського домінування на Єв
ропейському континенті. Як пропагандистська праця на користь створення 
"великодержавноїПольщі" дослідження Д м о в сь к о го  було блискучим. Але 
як відображення реального стану речей воно, навпаки, виявилося далеким 
від ідеалу. Центральні держави все ж не мали жодних наперед складених 
українських планів. їхня увага прикипіла до України лише в кінці 1917 року, 
коли не вдалася спроба залучити на свій бік польську спільноту та була по
валена Росія. Отже, умовиводи Д м о в с ь к о го  щодо України диктувалися не 
хибним розумінням реального стану речей, а наперед сформованою уперед
женою думкою. В усьому, що здавалося некорисним для Польщі, він вбачав 
таємничу німецьку руку, і, оскільки західні українці виступили проти галиць
ких поляків, то, зрозуміло, він відчув тут німецьку інтригу/

Ідея Дмовського щодо поділу України між Польщею та Росією

Проте Д м о вськи й  віривуте, що в своїй пропагандистській доктрині 
відобразив реальну дійсність. І коли його прогнози зразка 1917 року щодо 
остаточного формування ідеї власної національної державності в україн
ців справдилися вже на початку 1918 року, він разом із польською націо- 
нал-демократією терміново вдався до рішучої боротьби проти державного 
становлення України саме під таким кутом зору, який випливав із його ж 
дослідження. Брест-Литовський мирний договір, здавалося, підтвердив той 
факт, що начебто Німеччина вже давно сприяла створенню Української дер
жави для оточення Польщі. Тому саме зараз настав час, коли Д м овський  
мав на меті протиставити цьому оточенню поділ України між Польщею та * з

* Загалом існувало багато негативних почуттів, які охоплювали Дмовського. Так, він, на
приклад, вірив в існування якогось таємного всесвітнього німецько-єврейсько-франкма- 
сонського соціалістичного заколоту, який, керований інтриганським даром ясновидіння, 
повсюди на земній кулі використовував кожну найменшу нагоду, аби зашкодити Польщі. 
Щодо "Підтримки українців німцями", то він був переконаним (с. 311): Німеччина вже
з кінця XIX ст. планувала створення Української держави як власного протекторату. 
"Проект Брест-Литовського мирного договору, -  зазначає він в іншому місці (с. 74), -  
як можливий варіант вирішення польського питання у випадку війни з Росією повинен 
був бути принаймні в загальних рисах розробленим заздалегідь та бути представленим 
в Берліні вже в 1907 р."... "Звичайно ж, були й інші проекти", -  тактовно продовжує він. 
Він навіть заходить настільки далеко -  і тут торкається найвразливішого місця, -  що 
стверджує (с. 336-337): український студент Мирослав Сочинський, який у 1908 році 
застрелив намісника Галичини графа Анджея Потоцького, був у цьому теракті "виконав
цем великих берлінських планів", і саме тому його не повісили, а помилували, щоб потім 
уможливити втечу з в’язниці до Америки.
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Росією. Тепер Паризький національний комітет надав формулювання у квіт
ні 1917 року лише в загальних рисах окресленого ходу думок Дмовсько-  
го, прийнявши 28 лютого 1918 року рішення за будь-яку ціну остаточно 
знищити українську державність в Європі, аби велика Польська імперія в 
майбутньому не відчувала загрози зі Сходу щодо власної позиції проти Ні
меччини. "Захист розташованих на Сході Польщі литовських та русинських 
(українських) земель від поширення безпосереднього та опосередковано
го німецького панування, -  зазначалося в рішенні, -  може забезпечуватися 
лише тоді, коли Польща на Сході межуватиме безпосередньо з Росією, а ли
товські та русинські (українські) землі з огляду на нереальність заснування 
справді незалежних литовської та української держав замість перебування 
під німецьким впливом потраплять частково під російський та частково під 
польський вплив150". З цього часу польська націонал-демократія дотримува
лася окресленого політичного напряму, не беручи до уваги зміни політич
ної ситуації в Східній Європі. Ще у жовтні 1918 року існував український 
Гетьманат, який з огляду на поразку Центральних держав та внаслідок со
юзницької політики все більше схилявся на бік Антанти та готувався до 
рішучої боротьби проти більшовизму, в чому він майже напевне міг роз
раховувати на підтримку Антанти. Проте польська націонал-демократія 
не зважала на існування цієї загалом уже не орієнтованої на Німеччину 
держави у своїй акції перед Антантою. Адже мова йшла про те, щоб вза
галі запобігти утворенню будь-якого силового центру в Україні, незалежно 
від того, чи цей центр об’єднається з Великоросією, чи навпаки, виступить 
проти Росії. Об’єктивно занепад Гетьманату не лише проклав для більшо
визму шлях до України, а й також цілком відповідав польському прагненню 
знищити Україну.

Поділ України як мета зовнішньої політики Польщі

Дипломатична кампанія, що повинна була дискредитувати Україну пе
ред Антантою та схилити останню до поділу України між Польщею та Росі
єю, розпочалася передачею Вільсонові  8 жовтня 1918 року меморандуму 
Дмовського .151 Меморандум, присвячений розширенню території май
бутньої Польської держави, містив усі аргументи, які тільки були спрямо
вані проти України в усіх нотах до Антанти та в усіх пропагандистських ма
теріалах. Наполегливість, із якою проводилася ця польська акція, виявилася 
просто вбивчою для України, особливо Західної. "Населення, що розмовляє 
русинською (українською), -  сформульовано в меморандумі стосовно поль
ських претензій на всю Галичину, -  проживає у Східній Галичині, де поля
ки становлять лише 25 % населення. В другій половині минулого століття
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у Східній Галичині розвинувся руський національний рух, сьогодні також 
відомий як український. Від самого початку він підтримувався австрійським 
урядом, що вбачав у ньому засіб для послаблення Польщі, і саме з цих мірку
вань Берлін залюбки допомагав розвиткові цього руху протягом останніх 15 
років". На це ключове твердження "гра українців проти поляків із подачі Ав
стрії та Німеччини" -  твердження, що дозволяло полякам виступати в ролі 
жертви, -  припадав акцент. Пізніше стверджували, що західноукраїнська 
армія створювалася Австрією та підтримувалася Німеччиною. Можна лише 
уявити, наскільки це повинно було налаштувати громадськість країн Антан
ти проти України на фоні тієї "чорної" пропаганди, яка викликала в усьому 
світі таку люту ненависть до німців під час світової війни. "Русинські (укра
їнські) ватажки, -  йшлося далі у меморандумі, -  вимагають відокремлення 
Східної Галичини від Польщі, мотивуючи тим, що більшість населення цих 
земель є українським. Однак слід пам’ятати, що руський (український) на
ціональний рух, існування якого неможливо заперечити, ані не проник в 
усі народні маси русинського (українського) населення, яке здебільшого 
неосвічене та національно несвідоме, ані не сформував донині потужного 
та незалежного освіченого класу. Офіційна статистика свідчить, що в усіх 
професіях та ремеслах у Східній Галичині, за винятком малого фермерства, 
руський (український) елемент складає менш ніж 5%! За таких обставин 
важко зрозуміти, як русини (українці) зможуть керувати країною. Якщо за 
часів австрійського панування управління Галичиною зосередилося в руках 
поляків, то аж ніяк не тому, що Австрія надавала їм перевагу, але тому, що на 
цих землях не виявилося жодного іншого елемента, здатного взяти на себе 
таке управління".

Польська зовнішня пропаганда проти України 1918-1919 років

До цього аргументу державної неспроможності західних українців до
дається згодом, у період польсько-західноукраїнської війни, також ще спря
мована проти західних українців "чорна" пропаганда, а також твердження, 
буцімто західні українці пов’язані з московськими більшовиками. Проте 
можливості перевірити польські заяви були надзвичайно обмеженими. Адже 
Західна Україна виявилася майже цілковито відрізаною від зовнішнього сві
ту. В Західній Європі ніколи не було забагато інформації відносно настільки 
віддалених східноєвропейських країн, отож навіть твердження, що Австрія 
проти власної волі віддала адміністративне управління на Східній Галичині 
в руки поляків, здавалося цілком логічним. Наскільки ж великий вплив по
винна була мати тоді польська пропаганда, коли згадати, що вона вперто, 
наполегливо, систематично проводилася потужними, можна навіть сказати,



поширеними в усьому світі організаціями! Останньою у низці аргументів 
стала заява про те, що українці не повинні очікувати від Польщі жодних 
утисків, жодної полонізації. "Території, на які ми претендуємо на Сході, -  
говорили між собою* різноманітні оратори на засіданні Національного ко
мітету від 2 березня 1919 року, -  потрібні нам для експансії полонізму, це те, 
про що ми не можемо заявити на мирній конференції ...

Східні території є нашими колоніями, до певної міри вони завжди ними 
були і повинні ними залишатися... Ми самі перед собою можемо визнати 
відверто: якщо ми говоримо про наші східні кордони, ми розуміємо під цим, 
що на сьогодні не заселені поляками території незабаром будуть заселені 
ними... Якщо нам вдасться реалізувати плани Комітету отримати доволі ве
лику територію на Сході та асимілювати її з поляками шляхом полонізації, то 
ми досягнемо становища, яке дозволить нам за кілька десятиліть просунути
ся далі на Схід аж до наших історичних кордонів". Проте перед Вільсоном 
Д мовський  проголошував наступне: "Такимчином принаймні в найближ
чому майбутньому польське адміністративне управління", на Східній Гали
чині, "є єдиним, про яке може йтися, яке забезпечить нормальний розвиток 
та прогрес цих територій. Національні амбіції русинів (українців) повинні 
задовольнятися забезпеченими гарантіями цілковитої свободи їх національ
ного життя шляхом визнання офіційного характеру русинської (україн
ської) мови, україномовного викладання в освітніх закладах на території да
них земель і т. п. Проте доки русинська (українська) національна свідомість 
перебуває в зародковій стадії та доки рівень русинського (українського) 
духовного життя є надто низьким, щоб створити прогресивний, сучасний, 
очолюваний русинами (українцями) уряд, до того часу Східна Галичина по
винна залишатися невід’ємною частиною Польської держави”. Пізніше такі 
обіцянки по-різному доповнювалися зобов’язаннями Польщі забезпечити 
Східній Галичині територіальну автономію, і цей аргумент виявився на
стільки привабливим, що, остаточно переконаний ним, Біль сон енергійно 
виступив на Паризькій мирній конференції за приєднання Східної Галичи
ни до Польщі.152 Такою ж не досить чесною була аргументація польських 
претензій на східноукраїнські території. "За останні 50 років, -  запевняв 
Д мовський  Вільсона,  -  існувала певного рівня літературна діяльність у 
середовищі українців, поєднана з слабким політичним рухом, спрямованим 
на національне відокремлення від Великороси. Однак цей рух поширювався 
лише на певні кола студентів університетів, здебільшого нащадків представ
ників духовенства та селянства. Він ще не розвинувся достатньо для того, 
щоб створити серед українців потужну інтелігенцію. Якщо Німеччина ви
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* Це висловлювання Антоні Зуйковського, Менарда Довнаровича, графа Яна Жолтовсько- 
го та Йоахима Бартошевича (Акти та документи, ч. І, с. 82, 94, 100).
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знала український народ у Брест-Литовському договорі, то вона зробила це 
не з огляду на міжнародну справедливість, а лише з метою знищити Росію та 
зменшити територію Польщі. Німеччина зробила це, чітко усвідомлюючи, 
що Українська держава не зможе існувати справді самостійно та неминуче 
потрапить під німецький протекторат... На сьогодні поляки надто слабкі, 
щоб успішно управляти всіма територіями, історично польськими, східних 
провінцій. Беручи до уваги, що там немає іншого достатньо сильного куль
турного елемента, проблему політичного майбутнього цих східних поль
ських провінцій вирішити практично неможливо. Заснування незалежних 
литовської та української держав означало б або анархію або ж чужу, зокре
ма німецьку, присутність. Повернення цих провінцій до Росії означало б не 
меншу анархію та стагнацію у духовному та економічному житті. Віднов
лення Польської держави на всіх цих територіях -  до меж кордонів зразка 
1771 р. -  поклало б на плечі Польщі непосильне для неї завдання та позбави
ло б її певної закритості, яка потрібна кожній державі, зокрема Польщі, без
посередньому сусідові Німеччини. Не існує жодного оптимального способу 
вирішення цієї проблеми, отже за необхідності слід вибрати такий, який має 
менше недоліків, ніж інші. Подібним вирішенням може бути поділ території 
східних польських провінцій на дві частини: західна частина, де польський 
елемент більш численний та однозначно переважає польський вплив, пови
нна відійти до Польської держави, східна ж частина -  до Росії. Це забез
печило би Польщі дещо далі на Схід просунутий кордон, ніж після другого 
поділу (1793 р.).м Ця аргументація була надзвичайно майстерною. Націо
нальні демократи розуміли: кордони Польщі зразка 1771 року охоплюють 
надто великі українські території, аби навіть мріяти про їх отримання в по
вному обсязі. Зрозумілим було також, що тільки з історичною аргументаці
єю неможливо видавалося досягти результату в Антанти -  зокрема, в Англії 
та Америці, та що за умови таких чітких та зрозумілих формулювань поль
ських вимог уся проблема ставала надто прозорою, щоб не запропонувати 
її протилежне так само чітко сформульоване вирішення, зокрема шляхом 
необхідного визнання права українців на самовизначення -  у тому числі на 
Східній Галичині -  та надання їм цілковитої свободи у справі самостійного 
заснування держави на власних територіях. А от рішуче заперечуючи спро
можність українців до створення національної державності та вказуючи на 
тіньові сторони приєднання всіх територій між етнографічною Польщею 
та Дніпром в повному обсязі до Польщі чи в повному обсязі до Росії, си
туацію перетворювали на нерозв’язний ребус, і тоді справді не залишалося 
жодного іншого розв’язку, як лише надати Польщі повну свободу дій щодо 
поділу таких територій між нею та Росією так, як у них це вийде. Окрім того, 
подібна аргументація справляла враження об’єктивної. "Вищеокреслена те-
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риторіальна програма, -  заявляв Д мовський  Вільсону, -  не є втіленням 
певних претензій на національну експансію, ані не продиктована якимись 
ворожими почуттями до сусідів Польщі. В Європі немає жодного іншого 
народу, настільки налаштованого на встановлення міцного довготривалого 
миру після нинішньої війни, ніж поляки, які страждали не лише протягом 
усієї світової війни, але протягом уже понад століття триваючої війни, яку 
ведуть проти поляків їх гнобителі. Польщі доведеться провести величезну 
творчу відбудову, щоб залікувати рани цієї довгої війни, відновити еконо
мічний добробут, підвищити народну освіту, організувати політичне життя 
народу за сучасними принципами та перетворитися на здорову творчу де
мократію, життєздатну та продуктивну, спроможну зробити внесок у про
грес цілого людства".

Помилковість поглядів Дмовського

Отже, у справі польських претензій на Східну Галичину йшлося не 
лише про спірні кордони, як, наприклад, у польсько-чеському конфлікті з 
приводу питання Тешена. Йшлося про цілковите знищення українських 
державотворчих прагнень у цілому, про заперечення того, щоб на руїнах 
світової війни поряд із Польщею змогла постати будь-яка українська держа
ва. Польська дипломатія претендувала в цьому аспекті на Паризькій мирній 
конференції не лише на Східну Галичину, а й на більшу частину Волині та 
Західне Поділля з Проскуровим та Кам’янцем-Подільським, як заявив про 
ці вимоги Роман Дмовський  29 січня 1919 року усно перед Верховною 
Радою153 та як було викладено письмово в ноті польської делегації від 28 лю
того 1919 року та від 3 березня 1919 року до створеної мирною конферен
цією міжсоюзницької комісії у справах Польщі.154

А тим часом, наскільки спритною виглядала вся ця дипломатична під
приємливість Дмовського ,  настільки ж невлучними виявилися в 1919 році 
її передумови та мотиви, зокрема, що Україна за будь-яких обставин за
лишиться вороже налаштованою до Польщі і тому в польських держав
них інтересах повинна поділятися між Польщею та Росією. Були підстави 
припустити, що Гетьманат утвердився б у своїх позиціях із часів окупації 
Центральних держав та захистив би самостійність і відокремленість від Ве
ликороси зі зброєю в руках, а також вступив би в тісний зовнішньополітич
ний, військовий та економічний союз із Росією, чого власне і прагнув. Тоді, 
звичайно, існувала загроза, що така потужна сила, яку являла би собою 
Україна, могла би вступити в союз із Німеччиною для витіснення Польщі 
на Сході у межі етнографічно суто польських територій. Однак після зане
паду Гетьманату виявилося: українці нездатні державотворчо утвердитися
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на всіх своїх територіях, а єдине, на що їм вистачає сил, -  це зберегти на
ціональну державу-"обрубок" у західній частині України, територія якої в 
кращому разі сягала б до Дніпра. Яка роль надовго відводитиметься поді
бній державі у Східній Європі, несподівано чітко з’ясувалося вже в перші мі
сяці 1919 року. Вона успішно закривала Польщу від решти Східної Європи. 
Лише завдяки такому прикриттю Польща змогла тоді в цілковитій безпеці 
сформувати власну державу. Цей епізод не виглядав випадковим. Україн
ська держава-"обрубок" між Дніпром та Польщею повинна була протягом 
тривалого періоду притягувати решту територій, незалежно чи то більшо
вицької, демократичної, чи підкореної реакційною Росією, лівобережної 
Східної України. З огляду на це вона повинна була опинитися у тривалому 
непримиренному, на довгий період часу охоплюючому як Росію, так і Украї
ну, протистоянні з Великоросією. У такому становищі ця держава-"обрубокм 
виявилася б змушеною, незалежно від того, наскільки українці ненавиділи 
чи любили б поляків, рано чи пізно шукати підтримки в союзі з Польщею чи 
Румунією, що власне і зробив у 1920 році Сим он  П етлю ра .  Якими б про- 
німецько налаштованими не виявилися українці, вважав Д м овськи й ,  вихо
дячи з вищезазначеного, подібна українська держава-"обрубок" могла стати 
незалежною від Німеччини і залежною від Польщі. З огляду на необхідність 
витримування тиску решти російської Східної Європи та захисту Польщі 
зі Сходу вона тим самим посилювала позицію Польщі проти Німеччини, 
внаслідок чого сприяла не новому злету Німеччини, а, навпаки, посиленню 
французько-польського панування на європейському континенті.

Знищення України як центральна ідея 
польського державотворення

В певний момент у лютому 1919 року французький генеральний штаб, 
як детальніше розкриватиметься далі, зрозумів це становище в Україні. Од
нак Д м о в с ь к и й  ніколи не осягнув реального стану справ. Досвід перших 
місяців 1919 року спричинив примусове внесення коректур у плани Дмов- 
ського  щодо поділу України, причому перебіг подій давав полякам у руки 
значно більш дієву можливість знищення України, ніж її поділ на дві частини 
між Росією та Польщею, а саме поділ України на три частини: Західна Волинь 
та західна частина Східної Галичини зі Львовом відходять до Польщі, інші 
території Волині та Східна Галичина з Поділлям -  до української держави- 
"обрубка", а решта територій Східної України -  до Росії. Таким шляхом 
Польща отримувала не лише тривале прикриття зі Сходу. Цей потрійний 
поділ, у свою чергу, на невизначений час виключав можливість виникнення 
будь-якої загрози з боку України для Польщі. Причому жодна частина Укра-
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їни не виявилася достатньо сильною, щоб піднятися: ні анексовані Поль
щею західноукраїнські області, аби протягом тривалого часу опиратися 
полонізації, ні українська держава-"обрубок", аби відірвати від Росії решту 
територій України, ні лівобережна Східна Україна, аби не дати себе цілко
вито поневолити Великороси. Проте всього цього Дмовський,  на жаль, не 
розумів. Тому програма Дмовського не містила ні реального розуміння 
східноєвропейського співвідношення сил, ні необхідного рівня мислення 
державного діяча. Це був по суті проект аполітичного геометрично-догма
тичного складу розуму. Не лише у власних припущеннях, а й в  очікуваних 
догматичних наслідках він цілковито помилявся. Він не брав до уваги, що в 
будь-якому випадку, незалежно від того, чи і далі зростатиме український 
рух у Росії, чи навпаки, Східна Україна знову підпадатиме під русифікацію, 
а перебування території Наддніпрянської України під владою Росії стано
витиме постійну -  і до того ж винятково серйозну -  загрозу для Польщі. 
Адже для потужно прогресуючого у власному розвитку українства завжди 
залишатиметься відкритою можливість так само примиритися з Росією за 
рахунок Польщі, як сам Дмовський та його націонал-демократія уклали 
перемир'я з Росією за десятиліття до світової війни та під час світової ві
йни за рахунок Німеччини. Тоді самим українцям буде вигідно використати 
зброю Дмовського проти нього самого та замість польсько-українського 
союзу з метою стримування розвитку України створити українсько-росій
ський союз для знищення Польщі. Саме таким шляхом здійснювалися поділи 
історичної Польщі ще в XVII ст. -  адже ідея про поділ Польщі виникла тоді 
у великого українського козацького гетьмана Богдана  Хмельницького, 
а також потім, у XVTII ст., у поділах Польщі відобразилася не московська, а 
власне українська історична ідея. Якщо ж, навпаки, наддніпрянське україн
ство стало б жертвою русифікації, то проти Польщі обернулася би так звана 
"всеросійська нація" -  великоросійсько-українська культурна та політична 
єдність, як у 1914 році вона обернулася проти Австрії. Окрім того, москов
ське державне мислення істотно недооцінювалося Дмовським,  оскільки 
воно знайшло у більшовизмі форму, що виключала будь-який польсько-мос
ковський союз та й загалом перетворювала польсько-московські відносини 
лише на низку короткочасних порозумінь. Отож, що мала Польща від при
мушування ЗО мільйонів українців іти за настільки непередбачуваною вла
дою, як більшовицька Золота Орда?

"Пристрасні апетити" Польщі

Тим часом, чи оцінювала дипломатія Дмовського ситуацію щодо 
України правильно чи неправильно, чи досягалися такою дипломатією успіхи
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на благо Польщі, чи, навпаки, вона виступала противником України перед 
Антантою, яка повинна була стати суддею у польсько-українській боротьбі 
за Східну Галичину. Ця дипломатія керувалася двома основними напрямами: 
знищення Німеччини та знищення України. Обидвох цілей Д м овськи й  до
сягав з огляду на те, що він намітив для майбутньої польської держави такі 
кордони на карті Європи, які найболючіше утискали Німеччину на Заході та 
Україну на Сході. Водночас спрямована проти України польська дипломатія 
оцінювала все, до чого вона вдавалася по відношенню до решти Сходу з тієї 
точки зору, як ці заходи відобразяться на українському питанні. Таким чином 
певні побоювання з огляду не лише на Німеччину, а й на Україну стали ви
рішальними для зовнішньої та внутрішньої структури Польської держави в 
тому вигляді, в якому вона сьогодні існує. Внаслідок мирної угоди Національ
ного комітету з варшавським урядом у Комітеті зіштовхнулися дві політичних 
точки зору: національно-демократичне бачення єдиної польської держави та 
політики полонізації анексованих частин чужоземних народів із представле
ною Пілсудським частиною польських соціалістів та краківськими кон
серваторами ідеєю створення польсько-литовської федерації. Рішення щодо 
цього та щодо областей, які повинні долучитися до Польщі, мало прийматися 
на засіданні Національного комітету від 2 березня 1919 року. "Якщо ми при
станемо на федеративну точку зору стосовно Литви, -  підкреслив станови
ще один із промовців155, -  тоді ми повинні будемо її відповідно застосувати і 
щодо русинів (українців), і це позбавить нас Східної Галичини". Інший про
мовець зробив висновок, що єдинодержавна програма Д м овського  біль
шою мірою відповідає польським інтересам, ніж федеративна, "коли вона 
вигідним чином вирішує русинське (українське) питання, що не може пере
носитися у федеративну програму, тому що є не настільки багато поляків, які 
власне бажали б існування русинської (української) держави, аби вступати з 
нею у федеративну угоду". Прагнення не допустити піднесення України тим 
самим переважило на користь єдиної Польської держави, якби навіть дове
лося відмовитися від литовської області Ковно. Незмінною залишилася на 
цьому засіданні цілковита згода відносно того, що власне повинно Польській 
державі, як висловлювалися всі промовці, "доштукуватися" на Сході. Делего
вані з Варшави до Комітету федералісти прагнули "доштукувати" більше, ніж 
хотів навіть майстер "справедливого до штуко вування" Д м овський .  Тому 
він спершу сформулював завдання: "Між сильнішим німецьким народом, з 
одного боку, та анархічним російським, -  з другого, ми мусимо, -  шляхом 
полонізації передусім українців та білорусів, -  прагнути стати більшим на
родом, ніж ми є".156 Тим самим ця дипломатія ставила перед собою не такі за
вдання, з якими міг впоратися польський народ. Розраховуючи на вилучення 
України, вона перш за все прагнула збільшення чисельності польського на-
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роду) щоб він принаймні загалом досяг стану заповнення Польської держави 
зі "справедливо доштукованими" територіями. При цьому Дмовський на
гадував: "Звичайно ж, добре було б мати все, проте це неможливо. Не робімо 
помилки, яка зруйнувала Російську державу. Ця держава відзначалася тим, 
що її апетити були більшими, ніж це відповідало її шлункові. Вона пристрас
но бажала більшого, ніж могла "перетравити". Я знаю, що і в нас є апетит, 
проте ми все ж західний народ і можемо приборкати власні пристрасні ба
жання. І ці пристрасні бажання повинні приборкуватися, оскільки в іншому 
разі ми створимо для наступних поколінь таку Батьківщину, що вони не здат
ні утримати, як росіяни не змогли утримати Росію, оскільки її апетити вияви
лися надто великими157". І ця "поміркованість в апетитах", аби легше було по
лонізувати меншу чисельність українців, настільки захопила Дмовського,  
що він на Сході "доштукував" істотно більшу територію до Польської дер
жави, ніж вона охоплює сьогодні, -  від території України всю Волинь та За
хідне Поділля з Проскуровим та Камянцем-Подільським. Суперечка з при
воду "апетитів" закінчилася врешті-решт тим, що всі зійшлися на польській 
великодержавності, яка відповідала "апетитам" Дмовського.  Приймалося 
остаточне рішення щодо всіх польських "апетитів", зокрема також щодо долі 
Східної Галичини. Разом з тим, щодо існування чи неіснування Української 
держави зразка 1919 року рішення повинна була прийняти Паризька мирна 
конференція. Таке право належало виключно Верховній Раді, спільному ор
ганові Америки, Англії, Франції, Італії та Японії, де засідали під головуван
ням Ж . Клемансо президент В. Вільсон,  прем’єр-міністри Д. Ллойд 
Джордж та Орландо, двоє японських делегатів та міністри закордонних 
справ чотирьох інших держав: Лансінг,  Бальфур, Пішон та Сонні- 
но. Цю "Раду Десяти" було протягом березня 1919 року замінено на "Раду 
Чотирьох", "Велику Четвірку": В. Вільсон, Ж. Клемансо,  Д. Ллойд 
Джордж та О рландо .158

Вже 22 січня 1919 року Верховна Рада прийняла рішення делегувати 
міжсоюзницьку місію в Польщу для перевірки становища на місці.159 Місія 
вирушила в дорогу після того, як Верховна Рада під головуванням фран
цузького посла Нулана 29 січня 1919 року заслухала Д м о в с ь к о г о /  В 
самому Парижі для перевірки польських вимог було створено Комісію у 
справах Польщі, також під головуванням француза Ж. К а м б о н а Врешті- * **

* До цієї місії, окрім того, увійшли генерал Ніссель (Франція), генерал-майор Ф. Дж. Кернан 
та проф. Лорд (Америка), сер Есме Говард та бригадний генерал А. Картон де Віарт (Ан
глія), Ж.К. Монтанья та генерал Ромей Доньєна (Італія). (Kozicki /Козицький/, с. 62).

** До складу цієї Комісії, окрім того, увійшли дт. Ісайя Боуман (Америка), сер Уїльям Ті- 
релл (Англія), Марк П. делла Торетта (Італія) та Очіаі (Японія). Секретаріат Комісії 
складався з: лейтенанта де Персіна (Франція), Стюарта Монтгомері (Америка), полков
ника Ф.Г. Кіша (Англія) та Дж. Брамбілія (Італія) (Kozicki /Козицький/, с. 62).
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решт 1 березня 1919 року ця комісія утворила підкомісію, знову під фран
цузьким головуванням генерала Ля Ронда, яка повинна була намітити про
ект кордонів Польщі/ І комісія, і підкомісія, незважаючи на розходження в 
думках у Верховній Раді, виявилися позитивно налаштовані стосовно поль
ських претензій160

Туманні уявлення про Україну в країнах Антанти

Отже, ситуація поляків на мирній конференції була наступною: поля
ки перетворилися на союзницьку націю Антанти, офіційно визнаною дер
жавою Антанти, реставрація якої стала однією з військових цілей Антанти. 
Її дипломатія та пропаганда мали у власному розпорядженні надзвичайно 
дієву організацію з потужними зв'язками та впливами серед громадськості 
країн Антанти та істотними іншими джерелами підтримки, яка охоплювала 
веку Західну Європу та Сполучені Штати. Польські територіальні претензії, 
безумовно, підтримувала Франція, а також майже завжди Америка. В інших 
країнах Антанти, найменшою мірою в Англії, польські впливи прослідкову- 
валися цілком послідовно; робочі комісії, які мали розробити рішення Вер
ховної Ради, виявилися виразно пропольсько налаштованими. Це був один 
із аспектів дипломатичної гри за володіння Західною Україною, інший -  
представляли з будь-якої точки зору значно слабші західні українці.

2. У к р а їн сь к а  д и п л о м а т ія  та  к р а їн и  А н та н ти

Пасивність західноукраїнської зовнішньої політики як відносно Поль
щі, так і відносно Східної України пояснювалася довірою урочисто прого
лошеному Антантою "праву народів на самовизначення" та побоюванням 
послабити "правові позиції" Західної України надто сміливими зовнішньо
політичними діями, передусім безпосередніми переговорами з Польщею. 
Зміст цієї позиції полягав у наступному. Західні українці очікували, що Ан
танта визначить кордони їх держави на правах третейського судді та трима
тиме Польщу на відстані, таким чином створить їх державу, як уже вчинила 
з поляками та чехами. Однак для цього потрібні були дві передумови: по- 
перше, щоб Антанта визнала українців загалом чи принаймні західних укра
їнців національно та політично сформованим народом, та по-друге, щоб 
створення самостійної Західної України становило настільки істотну вигоду 
для окремих держав Антанти, що вона визнала б вартим зусиль виступити *

* До складу цієї підкомісії, окрім того, увійшли: дт. Ісайя Боуман (Америка) та полковник 
Ф.Г. Кіш (Англія) (Kozicki /Козицький/, с. 63).
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за західних українців з усією повнотою власної влади -  подібно до Франції в 
чеському питанні за чехів чи, наприклад, Англії в питанні Д а н ц іг у за  німців 
проти поляків, з метою успішного приборкання польських ’'апетитів”. Однак 
жодної з таких передумов у випадку західних українців не існувало.

Українська дипломатія та країни Антанти

”В основному всі держави Антанти були одностайними щодо необхід
ності створити Польську державу і власне з реальними можливостями існу
вання, тобто на якомога триваліший час та з реальною владою. Думки роз
ходилися лише в тому, яким чином можна зробити Польщу якомога більш 
сильною на якомога триваліший період”, -  так англійський історик161 сфор
мулював загальну позицію Антанти щодо полонізму. Проте на іншій шальці 
терезів, які повинні були утримувати цю конкретно розглянуту польську ре
альність у рівновазі на користь українців, лежало щось туманне, що стано
вило галузь спеціальних знань лише для фахівців Антанти з питань Східної 
Європи: "українське питання”. Воно було для Антанти чимось новим, що 
викликало недовіру. Хто знав до 1917 року чи навіть до Брест-Литовського 
мирного договору зразка 1918 року щось про Україну? Звичайно ж, надії, що 
країни Антанти покладали на Гетьманат як на базу боротьби проти більшо
визму, перетворили Україну на реальність, однак ці надії в грудні 1918 року 
виявились оманливими. Україна, як і в 1917 році, знову розглядалася у меж
ах "українського питання”.

Погляди Польщі та Росії як вирішальні для Антанти

Сам Дмовський,  запеклий ворог України, визнавав в якості експер
та Антанти постановку "українського питання" дуже справедливою. У сво
єму меморандумі до Бальфура зразка 1917 року він заперечував політич
ну спроможність українців, проте принаймні визнавав, що вони окремий, 
відмінний від росіян народ, що український національний рух спинити не
реально та, ймовірно, в майбутньому українці стануть здатними створити 
власну національну державність. Проте ще в 1923 році цитований вище по
зитивно налаштований щодо західних українців англійський історик вважав, 
що українська національна свідомість -  це до певної міри оманливе почуття, 
яке лише тоді стане дійсністю, коли поляки остаточно сформують його в 
Україні. Він зазначав наступне162: "Національні почуття приєднаних сьогод
ні до Польщі чужоземних народів можуть стати небезпечними для поляків, 
особливо у випадку білорусів та малоросів, оскільки, незважаючи на штуч
ні спроби трактувати ці почуття як такі, що випливають лише з прагнення
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протиставлення як російській, так і польській нації, то відносно білорусів та 
малоросів вони будь-якої миті можуть поринути в загальний всеросійський 
рух. Самі росіяни вважали ці народи лише відгалуженими народностями 
єдиного російського народу, і було важко відшукати багато осіб, окрім поля
ків та русинських (українських) ватажків у Галичині, які би притримувалися 
іншої думки. Поляки, звичайно, могли би сформувати на цих землях не поль
ську та не російську національну свідомість, проте обставини невблаганно 
складаються, не сприяючи успішному результату, і тому малосумнівним є 
той факт, що на даний момент таке почуття є відносно незначним'1.

Якщо ще навіть у 1923 році щось подібне могло заявлятися у праці 
про Паризьку мирну конференцію, виданій за підтримки англійської служби 
закордонних справ, то наскільки більше неясності повинно було спостері
гатися стосовно "українського питання" у 1919 році на самій конференції! 
Для сановників Антанти "українське питання" було тільки питанням про те, 
чи взагалі існує якась відмінна від російської українська етнографічна маса. 
Східноукраїнські інтереси у дипломатії Антанти пронизувалися не поль
ськими національно-демократичними, а здебільшого ідеалами російських 
реакціонерів, незважаючи на болюче пережитий реакціонерами той факт, 
що у повстанні проти русифікованого Гетьманату вони розбивалися на ти
сячі друзок та виметалися геть не більшовизмом, а соціально-радикальним 
українським націоналізмом.

Ставлення до західних українців виявлялося, звичайно ж, іншим. Було 
більш ніж зрозуміло: "русини" (українці) не хочуть належати до Польщі, на
віть якщо припустити наявність у них польського, подібно до малоросів, ро
сійського коріння. Було також відомо, що у "русинів" та "малоросів" спільна 
мова. Проте, оскільки їх вважали чимось більшою мірою розвиненим по
рівняно з "малоросами", то їх справа розглядалася цілком окремо від "ма
лоросійської", неначе вони окрема за походженням народність. Оскільки, 
безумовно, не заперечувалася національна самобутність західних українців, 
ця позиція цілковито збігалася з позицією Д м овського .  Подібно до того, 
як реакційно-російські погляди стали визначальними для Східної України, 
єдиним джерелом інформації про "русинів" (українців) стала для Антанти 
польська національно-демократична акція.

Доля обернулася проти українців загалом, особливо ж проти західних 
українців, до чого спричинилися мало не всі експерти. Не беручи до уваги 
того, що стосовно національних питань Східної Європи чинні інші масшта
би, ніж для Заходу, та що ера переворотів повсюди знову підняла поневолені 
народи, всі наукові консультанти з питань Східної Європи, залучені до скла
дання "праці миру", виступили з готовою, сформованою ще в XIX століт
ті системою переконань, яка передбачала існування в Східній Європі лише
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двох вартих уваги сил -  Росії та Польщі. Суттєвою помилкою було б побачи
ти в майбутньому на арені Східної Європи гру трьох навіть нерівноцінних 
сил -  Росії, Польщі та України. Наперед визначалося посилення впливу поль
ських національно-демократичних та російських реакційних переконань за 
рахунок авторитету науки. І звичайно ж, не випадково, якщо взагалі хто- 
небудь із сановників Антанти визнавав реальними Україну та її національний 
рух, то це виявлялися здебільшого не експерти-науковці, а солдати.

Фатальні експерти Антанти

Коли, наприклад, професор Роберт  Говард Лорд,  один із найбільш 
довірених радників Біль со на та, напевно, найбільш фатальний із експертів 
Паризької мирної конференції з питань центральноєвропейських та німець
ких інтересів, бажав вірити лише в те, що його власна науковість служить 
єдиним джерелом, з якого справедливість Вільсона черпає експертну оцін
ку, безумовно, для власного використання, то насправді виступав не кимось 
іншим, а лише рупором з метою озвучення усіх меморандумів, нот, вираже
них в усних розмовах поглядів Дмовського.  Однакякщо Д м овськом у  не 
слід було вірити, оскільки він представляв зацікавлену сторону, то експерт 
заслуговував на довіру. Тому однією з найбільших бід українців на Паризькій 
мирній конференції стало те, що з майже фатальною неминучістю експерти 
Антанти повинні були підтвердити правильність тенденційних польських та 
російських висловлювань проти України, що фактично і зробили.

Якщо порівняти оцінки на кшталт цитованих вище з опублікованої 
Г. В. Темперлеєм англійської праці про мирну конференцію з висловлю
ваннями Лорд а зразка 1920 року, то не треба напружуватися, щоб побачити 
в останніх відображення загальних уявлень експертів Антанти про "русинів" 
(українців). Лорд висловився, немов намагаючись перевершити Д м о в 
сько го 163: "Протягом пяти чи шести століть, коли обидва народи, поляки 
та русини, жили поряд, їх взаємовідносини були порівняно задовільними 
та дружніми. Здебільшого вони залишаються такими і нині, якщо не втру
чаються політики. Це виявляється, наприклад, у високих відсотках мішаних 
шлюбів. Проте у XIX ст. у середовищі русинів (українців) розвинувся націо
налістичний рух, який переріс в яскраво виражену антипольську тенденцію 
та призвів до жорстоких міжусобиць, які лютують на Східній Галичині про
тягом останніх тридцяти років. Дуже ймовірно, що така боротьба ніколи не 
набула б такого запеклого характеру, якщо би це не провокувалося хитрими 
інтригами австрійського уряду, оскільки він не пропускав жодної нагоди зі
ткнути один із одним обидва народи, підтримуючи то один, то інший від
повідно до традиційного австрійського кредо "розділяй та владарюй". Про-
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тягом останніх двадцяти років до цих процесів жваво долучився німецький 
уряд, таємно підбурюючи та підтримуючи русинів проти поляків, оскільки 
останні з давніх-давен були ворогами Берліна і ще за десятиліття до Брест- 
Литовська німецькі державні сановники розглядали можливості "української 
ідеї" для використання одночасно проти Росії та проти Польщі".

Шкода для української справи 
внаслідок дій східногалицьких русофілів

Проте, ймовірно, ще більш фатальною для західних українців ста
ла віроломна діяльність їх власних співвітчизників-русофілів, жалюгідних 
залишків колись настільки сильного табору русофілів, який розвинувся зі 
східногалицького всерусинства. У 1918 році зі справою русофілії на Захід
ній Україні складалося насправді так, що навіть найвірніші прихильники ідеї 
"всеросійської" національної єдності, які залишилися в країні чи повернули
ся з Росії, визнавали помилку у власній ідеології, отож русофілію було май
же викорінено. Якщо українська національна ідея сама здобула цілковиту 
перемогу в країні, то можна було б вважати, що купцям ватажків-русофі- 
лів, які все ще отиралися біля російських реакціонерів та частково осіли в 
Парижі, не залишалося нічого іншого, ніж з огляду на важку боротьбу За
хідної України проти Польщі підтримати українську дипломатичну акцію 
в Парижі чи принаймні не заважати їй. Адже основним на ту мить залиша
лося все ж протистояння Західної України з Польщею, і якщо вже хтось ні 
за яку ціну не бажав відмовитися від русофільської ідеї, то завжди можна 
було пізніше, у разі успішного протистояння з Польщею, знову повернутися 
до такої ідеї всередині західноукраїнського народу, щоб спонукати західних 
українців до відмови від власної державності та приєднання до Росії та до 
"всеросійського народу". Між тим, ця у власній країні подолана кліка об
рала саме Париж ареною своїх підтримуваних російськими реакціонерами 
інтриг з метою навернути до власної ідеології принаймні англійців, фран
цузів та американців, якщо вже навернення власних співвітчизників закін
чилося невдачею. Наскільки віроломними були ці підступні дії, наскільки це 
було зрадою батьківщини та самої "всеросійської" справи, можна побачи
ти з оцінки англійського історика164: "Тим часом позиції русинів у Парижі 
залишалися слабкими з огляду на їх внутрішні чвари, чвари, що, як можна 
побачити з історії Польщі, є характерною рисою саме для пригноблених 
народів. Наскільки можна судити, більшість русинів (українців) хизують
ся тим, що вони становлять особливу націю, та демонструють ворожість до 
Великороси, що випереджає лише ворожість до Польщі. Однак тут присут
ня також варта уваги меншість, яка населяє в основному Прикарпаття по



ряд із певними іншими місцевостями, яка є рішуче проросійською і вважає 
себе гілкою єдиного російського народу. Тому представники Східної Гали
чини прибули до Парижа вороже налаштованими один проти одного, і це 
їх противникам істотно полегшило поширення твердження, що українці -  
політично не розвинений та національно не визначений народ. Подібна не
певність підтвердила якоюсь мірою той факт, що поляки мали рацію у своїх 
претензіях. Кожна зі сторін також без жодної потреби встановлювала для 
себе певний аргумент і таким чином шкодила сама собі, оскільки відволікала 
увагу від реального становища. Русофільська сторона прагнула встановити 
панування Росії аж до вершин Карпат. Питається: хто міг би взяти на себе 
відповідальність за виникнення подібної загрози для стабільності в Європі, 
та ще й, до того ж, у час, коли Росія опинилася в руках більшовиків? Руська 
чи то українська сторона, навпаки, оголосила про свій намір перетворитися 
на "П'ємонт” України та стати центром пропаганди проти Росії на користь 
самостійної України. Проте хто відважився б влаштувати такий штурмовий 
центр у серці Європи, таке вибухонебезпечне джерело роздратування для 
Російської імперії? Отже, обидві сторони перетворили на центр всезагаль- 
ної уваги не лише власний розбрат, а й академічні питання, які на дану мить 
не мали жодного практичного значення, і таким чином зробили все для яко
мога глибшого приховування суті справи. В чому вони виявилися справді 
одностайними, а це суперечило будь-якому праву на самовизначення, -  при
мусово віднести до Польської держави понад три мільйони населення, не за
безпечивши йому жодного права на якесь вільне та відкрите волевиявлення”.

Якщо довіра західних українців до Антанти була суттєвою помилкою, 
то дії русофілів нагадували божевілля. Оскільки західні українці все ще мали 
армію та державу, то вони могли би справді успішно утвердитися у власних 
позиціях, якщо би Польща відступила від Західної України. Проте русофіли 
вимагали від Антанти ввести війська в Україну та взяти на себе адміністра
тивне управління в країні, доки Росія оговтається та Західну Україну пере
дадуть під її відповідальність!165 Наслідки оприлюднення настільки фантас
тичних намірів виглядали тим важчими, що за посередництвом досвідчених, 
добре відомих у країнах Антанти дипломатів та політиків колишньої Росій
ської імперії русофільські "політики” неодноразово вислуховувалися там, 
доступ куди для західноукраїнських делегатів внаслідок браку суспільних 
зв'язків залишався закритим.

З огляду на кшталт Лорда  мали змогу навести всі аргументи на ко
ристь того, що стосовно оцінки "русинів” (українців) вони цілковито мали 
рацію. Він роз'яснює: "Для настільки відсталої у власному розвитку нації, 
всередині якої існують настільки запеклі протиріччя, яка настільки звикла 
звертати свій погляд до Відня чи Берліна в очікуванні директив та підтрим
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ки, світова війна прийшла взагалі невчасно166"."... Наскільки можна оцінити 
співвідношення сил між двома руськими сторонами перед війною, сторона, 
яка прагнула створення самостійної української держави, могла теоретично 
становити більшість серед русинів (українців), проте лише меншість від за
гального населення Східної Галичини.167

Таким чином методом дедукції можна цілком фахово зробити висно
вок, що навіть з демократичної точки зору не буде несправедливим, коли 
Східна Галичина пізніше відійде до Польщі. Адже на цих землях немає жод
ного українського народу, а лише "українська сторона", яка власне становить 
меншість населення Східної Галичини! Навіть більше! Лорд  відважився 
зробити висновок, що Польща шляхом захоплення Східної Галичини звіль
няє ці території. Він стверджує168, що "... більшість населення (однаковою мі
рою як поляки, так і євреї) і самі русини (українці) зітхнуть із полегшенням, 
коли буде повалено український уряд і в Галичину увійдуть польські війська!"

Негативний вплив східноукраїнського хаосу 
на репутацію західних українців

Якщо переважає подібна точка зору щодо "українського питання", то, 
звичайно ж, навіть побачене на власні очі не може змінити точку зору на кра
ще. Внутрішнє становище, дієвість уряду в Польщі на початок 1919 року на
справді виявлялися менш задовільними, ніж на Західній Україні. Проте поля
ки були відомою в усьому світі історичною нацією, і якщо в їх країні існували 
погані умови, то ніхто не турбувався про це трагічне становище, йому не на
давали великого значення, його вважали перехідною кризою, але не ознакою 
державотворчої неспроможності поляків. Проте місії та агенти Антанти, які 
час від часу прибували до Західної України, заздалегідь налаштовувалися ви
шукувати виключно негативні сторони і лише за їх відсутності неохоче пере
конуватися у ситуації на користь західних українців. До того ж, місії та аген
ти Антанти "на місцях" отримували інформацію від поляків, які проживали 
на Західній Україні, що взагалі робило їх подорож непотрібною. До цього 
додавалися дрібні нюанси дискомфорту туристів. Із почуттям полегшення, 
охоче прагнули вони повернутися з похмурої Західної України до приві
тної Варшави. Польська гостинність та елегантність справляли відповідне 
враження на представників великих західних націй. Західні українці вигля
дали ж, навпаки, пригнобленими власними турботами, похмурими, різкими, 
можливо, взагалі нетактовними в товаристві. Поляки виступали майстрами 
показних парадів, у західних українців ж, навпаки, нічого нереального було 
побачити, окрім грубої неотесаності варварів. Цей спосіб цілеспрямованого 
підтвердження попередньо сформованої думки Л орд  визнає відверто. Ось
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що він про це пише169: "Окрім того, взагалі сумнівно, чи русини могли взяти 
на себе керівництво власною країною. У них протягом майже шести століть 
не існувало власної держави, та їх національний розвиток виглядав настіль
ки відсталим та незадовільним, що було нелегко повірити в їхню здатність 
започаткуєання сучасної самостійної держави. На яких би елементах ство
рювалася міцна держава? Таких елементів не було в наявності ні серед несві
домих та неосвічених селянських мас, ні серед незначного класу інтелігенції. 
Ці інтелектуали вже показали рівень власних можливостей. Протягом шести 
місяців вони намагалися створити уряд, проте який результат? Майже всі з 
численних уповноважених Антанти, яких було відряджено з метою вивчення 
ситуації, виявилися одностайними в оцінці, що цей український уряд вигля
дав, мяко кажучи, сумним провалом".

Сюди долучалися не цілком неправильні уявлення про Східну Украї
ну, що залишилися в Європи після занепаду Гетьманату, як їх сформулював 
Ллойд Джордж в грудні 1918 року в дискусії союзників про основні на
прями політики Антанти у Східній Європі. Гетьманська держава мала в се
редовищі Антанти репутацію держави, з якою варто вступити в союз. Проте 
після падіння Гетьманату Східна Україна перетворилася в очах сановників 
Антанти на анархічну облюбовану бандами територію можливої колоніаль
ної експансії Західних держав, в кращому випадку -  якщо все ж утвердить
ся якась українська держава-"обрубок", на напівколоніальну, відкриту для 
зовнішніх диктатів та втручань у внутрішні справи залежну державу. "Со
юзники базувалися на тому, -  зазначав Ллойд Джордж,  звертаючись до 
К л е м а н с о 170, -  що в Україні буде створено сильний уряд, проте, за свідчен
нями очевидців, авантюрист Петлюр а на чолі якоїсь тисячі осіб з легкістю 
цей уряд скинув. Таке повстання мало більшовицький характер, а його успіх 
наочно показав, що Україна не була тією фортецею проти більшовиків, яку 
в ній вбачали. Вчинене у Великороси тепер починає наслідувати Україна".

Те, що західні українці не застосували силу для захоплення на Східній 
Україні Симона Петлюри з метою успішного встановлення стабільного 
державного укладу, тільки погіршило їх становище в очах Антанти. Те, в чому 
зазнали поразки східні українці, стало доказом державотворчої неспромож
ності всього українського руху, а отже свідчило і проти західних українців.

Україна як здобич чи як інструмент

З огляду на описані обставини гідним подиву було те, що принаймні не 
всі, а лише майже всі уповноважені Антанти поділяли повідомлений Лордом 
висновок про державну неспроможність західних українців. А для американ
ського офіцера, генерал-майора Ф. Дж. Кернана ,  який доклав зусиль та у
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березні 1919 року самостійно об’їздив Польщу та частково Західну Україну, 
стало неймовірним відкриттям те, що західні українці здалися йому загалом 
не такими вже й поганими, як їх змальовували у Варшаві відкомандировані 
уповноважені представники Антанти. Якого типу характеристики це були, 
можна побачити зі звіту американця. 11 квітня 1919 року він пише Віль- 
с о н у 171: "Певним однозначним враженням, яке я виніс зі Східної Галичини, 
було те, що керівники українців -  це інтелігентні особи і в жодному разі не 
більшовики... Я не тільки сформував спостереження, а й поспілкувався з ба
гатьма незалежними спостерігачами, які саме зараз подорожували Україною, 
і в результаті переконався, що нинішній український уряд та більшість самих 
українців у жодному разі не є більшовиками... Українці цілковито ізольова
ні від Європи та, на мою думку, здебільшого неправильно змальовані перед 
світом, оскільки це відповідає політиці ворогів видавати їх за розбійників та 
більшовиків. Подібні повторювані заяви, попри безпідставність, все-таки чи
нять свій вплив". Тим часом генерал К ернан  міг скільки завгодно сміливо 
спростовувати поширені уявлення, вони були та залишалися серед пересіч
ної політично зацікавленої та активної громадськості держав Антанти та в се
редовищі діючих у Східній Європі місій Антанти для західних українців ще 
більш несприятливими, ніж самі оцінки експертів на зразокЛорда. Це були 
приблизно подібні уявлення, що панували за 50 років до того про Албанію. В 
кожному разі західні українці все ж викликали повагу та симпатію в окремих 
англійських фронтових офіцерів, які мали нагоду ближче познайомитися із 
західноукраїнською фронтовою армією, хоча і не мали жодного впливу.172

У першій передумові для того, щоб принципи правосуддя Біль со на 
застосовувалися відносно західних українців, щоб Антанта визнавала їх як 
достатньо національно розвинутий, політично потенційний народ, захід
ним українцям було відмовлено. Український народ та його національний 
рух стали для Антанти "фактором, яким можна знехтувати". Звичайно ж, за
хідним українцям дуже зашкодило те, що у світовій війні вони виступили на 
стороні Центральних держав.173 Проте для Антанти такі гріхи виглядали на
стільки незначними, що, як вважав Л орд ,  сумнівним було, чи варто взагалі 
за це докоряти174: "... Що стосується русинів (українців), -  висловлювався 
Л ор д, -  то Париж ніколи не міг остаточно вирішити, як до них ставитися -  
як до друзів, як до ворогів чи нейтрально".

Тим часом експерти та уповноважені ще довго не визначилися, що ро
бити з Україною, якого значення їй слід надавати у політичних планах Ан
танти. Рішення залежало від політиків останньої. Становище на фронтах та 
за лінією фронту в адмірала Колчака та навіть у генерала Д ен ік іна  на
справді могло виявитися не надто кращим, а навіть, як наприклад у Сибіру, 
значно гіршим, ніж у С им о на  П етлю ри .  Слід було також рахуватися з



перемогою над окремими російськими спільниками. Проте в них бачили 
представників Росії, у здатності якої перемогти врешті-решт найважчу кри
зу та знову стати могутньою імперією по суті ніхто не сумнівався. Отже, 
в той час, коли у зв’язку з найрізноманітнішими обставинами розрахову
валося все ж на можливість перемоги Колчака чи Д ен ік іна ,  у них при
наймні вбачали майбутнього потенційного союзника. Зі звітів про Україну 
політики Антанти так само почерпнули не академічну оцінку, чи є українці 
народом, відмінним від російського, а власне практичну політичну оцінку: 
наскільки є підстави розраховувати на те, що, коли ці українські "бажаючі 
бути народом авантюристи" все ж створять -  з підтримки ззовні чи без та
кої -  власну державу, то чи це державне утворення могло б зміцніти до рівня 
настільки авторитетної сили, що про нього би говорили як про вартого ува
ги союзника. Оскільки висновок експертів про Україну був абсолютно не
сприятливим, позиція щодо неї політиків Антанти суттєво відрізнялася від 
позиції відносно Колчака чи Д енік іна .  Українці не бралися до уваги як 
потенційні союзники, а лише як здобич чи інструмент. Якщо "українських 
авантюристів" нереально стане використати для досягнення певних на дану 
мить актуальних загальних цілей окремих держав Антанти, -  тоді їм відмов
лять у будь-якій допомозі і вони спокійно стануть здобиччю власних сусідів; 
якщо ж, навпаки, трапиться нагода для досягнення певної мети використати 
українців в якості рабів, -  тоді їх, імовірно, підтримають військовим мате
ріалом, байдуже, що трапиться потім: чи утвердяться вони як держава, чи, 
незважаючи на підтримку, зазнають поразки.

В такій ситуації було досить малоістотним, яку саме діяльність розви
нула в Парижі українська дипломатія, аби Україна принаймні стала не здо
биччю, а інструментом. Вона могла робити, що хотіла, не її вміння вирішу
вали справу, а загальна позиція держав Антанти щодо Східної Європи і саме 
цю позицію слід розглянути в першу чергу. Звичайно ж, ще передчасно, до 
одержання доступу до архівів Антанти, робити остаточні висновки з окре
мих важливих питань щодо політики окремих держав Антанти на Паризькій 
мирній конференції в усіх подробицях*. На даний момент ми обмежені лише 
позицією окремих політиків Антанти та самими фактами, підґрунтя яких 
не завжди до кінця зрозуміле. Складається враження, що вже зараз можна 
окреслити картину, яка приблизно відображає процеси у Парижі.

* Так, наприклад, А. Марголін у праці "Україна і політика Антанти", с. 120, небезпідставно 
припускає, що Англія та Франція ще у 1917 року уклали таємний договір про поділ Росії 
на сфери власних інтересів. Відповідно до нього прибалтійські території, Північ Росії, 
Кавказ, Кубань та східна частина придонських територій повинні були відійти до англій
ської сфери інтересів, а Польща, Україна, Крим та Західна частина придонських терито
рій -  до французької. Лише певні ознаки, що стосуються початку 1920 року, свідчать про 
анулювання цієї угоди. Проте А. Марголін не наводить жодних доказів.

Паризька мирна конференція та польсько-українська війна за Східну Галичину________ 213
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Україна у зовнішньополітичній системі 
англійського консерватизму

III частина

Справа України торкалася двох потужних блоків взаємозв'язків того
часної світової політики: пов'язаного з майбутнім Німеччини та пов'язаного 
з майбутнім Росії; і в обох випадках певну роль відігравала попри всі пере
ваги військового союзу реально існуюча напруга між Францією та Англією. 
Проте; якщо цілі Франції виглядали однозначними та зрозумілими; то ан
глійська політика щодо Європейського континенту ще ніколи не була на
стільки хиткою та ненадійною; як на Паризькій мирній конференції.175 На
скільки одностайними виявлялися англійці в тому що поза межами Європи 
йдеться про їх панування на морях та про якомога потужніше розширення 
своїх колоній176; настільки ж глибокі протиріччя виникали у них як відносно 
Німеччини; так і відносно Росії. Біля керма англійської політики знаходи
лися ліберали на чолі з Л лой дом  Д ж ордж ем ;  проте цій партії майже не 
поступався консервативний табір; представлений такими особистостями; 
як лорд Кер з о н чи У ї н с т о н С п е н с е р  Ч е р ч і л л ь .  З метою утри
мання при владі Л лойд  Д ж о р д ж  постійно намагався обійти то лібералів, 
то консерваторів, щоразу такими гаслами та рішеннями, якими можна було 
завоювати якомога ширшу популярність серед англійської громадськості та 
в парламенті.177 А консервативний табір, у свою чергу, найбільшу загрозу 
для існування Британської імперії вбачав у Німеччині. Знищити Німеччину 
раз і назавжди, як Рим знищив Карфаген, і нехай далі вся Європа порине 
в злидні, досягти цілковитої економічної незалежності Британської імперії 
шляхом її перетворення на тривалий період у забезпечене природними ре
сурсами будь-якого типу та ринками збуту самодостатнє ціле, навіть якщо 
ціною за це повинно стати тривале одноосібне панування Франції на Єв
ропейському континенті -  так можна сформулювати в найпростішій формі 
основні напрями політики даного табору.178 Проте щодо Росії табір підтри
мував необхідність знищення більшовизму військовими силами Антанти, 
щоб загасити це вогнище, на якому розпалювалося соціальне невдоволення 
в усьому світі, а також в Англії, як і для того, щоб Німеччина не знайшла в 
більшовизмі потенційного союзника.179

Для використання України у консервативній системі в кожному разі 
місця не залишалося. Не лише тому, що в Англії майже нічого не знали про 
Україну, окрім стверджуваного російськими реакціонерами.180 Англійським 
консерваторам здавалося також, що максимальні гарантії знищення більшо
визму дає російська контрреволюція, яка зайняла стабільні позиції в Криму, 
на Доні та Кубані, які поступово захоплювалися армією добровольців ге
нерала Д ен ік іна .  З таких міркувань не слід було втручатися у національні
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проблеми Російської імперії; під цим розумілося; що більшовизм на даний 
момент є найактуальнішим питанням у Східній Європі; перед яким решта 
можуть відкладатися. А оскільки кампанія Д енік іна  виглядала найбільш 
масштабною антибільшовицькою силою; було б надто легковажно вимагати 
від так само воюючих проти більшовизму народів та народностей Росії; зо
крема від східних українців; приєднатися до Денік іна  та йому підпорядко
вуватися.181 Всупереч усім експертам ніхто не закривав очі на те, що рухи; 
такі як східноукраїнський; повинні являти собою певну реальну силу проте 
пропонувалося рішення англійського типу: в федеративній реструктуриза
ції Росії вбачалося підґрунтя для об’єднання всіх цих рухів під верховним 
очільництвом Д ен ік іна .182

Зовнішньополітична система англійського лібералізму

Не набагато кращою була у цій системі ситуація і з Західною Україною. 
З метою повалення Німеччини знадобилася потужна Польща; яка охоплюва
ла б великі колишні німецькі території. Проте; оскільки одночасно робилася 
ставка і на реставрацію Росії; то питання; наскільки далеко сягатимуть кор
дони Польщі на Сході; мало погоджуватися з відновленою в майбутньому 
Росією. Оскільки ще з часів світової війни існували зобов’язання стосовно 
визнаних Антантою претензій Росії на Східну Галичину то Західна Україна 
також розглядалася у межах спірних питань; проте не сама по собі; а з огляду 
на Росію. Якщо і тут думки суттєво розходилися -  оскільки Західну Україну 
вважали явищем тимчасовим; -  то вони виявлялися в будь-якому випадку 
далекими від того, щоб за всіх наявних обставин та з усією енергійністю 
підтримати західноукраїнську справу на противагу польським претензіям. 
Практично, незважаючи на теоретичні заперечення, наразі рішення щодо 
долі західноукраїнської тимчасовості залишили на розсуд польсько-укра
їнської збройної боротьби.183 Отже, ні Східна, ні Західна Україна на жодні 
преференції від англійських консерваторів розраховувати не могли.

Якщо йдеться про погляди лібералів, то тут усе складалося по-іншому. 
Цей табір, який прагнув капіталістичного процвітання Англії, бажав, окрім 
колоніальних надбань, сприяти стрімкому економічному зростанню Англії 
за допомогою укладення миру. Табір опинився під таким сильним впливом 
капіталістично-економічної точки зору на політичні трактування та рішен
ня, що зокрема вважав "одним із основних військових завоювань британське 
панування над нафтовими джерелами в Месопотамії".184 "Великобританія, -  
пише, посилаючись на англійських лібералів, американський історик185, -  
відчайдушно намагалася передусім знову отримати потужну економічну 
базу". "Вона бажала отримати всю економічну міць світу, яку тільки могла.
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Нею керувало пристрасне бажання узалежнити від себе всю Європу. Про
те Німеччині та іншим ворожим країнам, у тому числі Росії, повинні мали 
залишатися принаймні можливості економічної життєздатності, адже бри
танська економічна могутність так само залежала від європейського еконо
мічного добробуту. Інакше, як же ж британці продаватимуть, коли ніхто не 
буде в змозі платити?"186 З цієї точки зору для англійських лібералів поява у 
межах ненажерливих націоналізмів малих на етапі становлення власних на
ціональних держав чи кількісно зростаючих народів із їх мілітаризмом, їх 
нападами на слабших сусідів з метою якнайшвидше у загальному хаосі стати 
"великими державами", виявлялася відверто небажаною. Отже, "доки вони 
не заспокояться, не йтиметься про мир та відновлення нормального еконо
мічного та торговельного обміну, в чому британці, а також меншою мірою 
американці, були зацікавлені перш за все".187

Англійський лібералізм та Західна Україна

З цих міркувань, аби по можливості економічно захистити Німеччи
ну та перевести її в стан економічної залежності від Британії, ліберальна 
Англія виступила перш за все проти Польщі. Якщо йшлося про обмеження 
польських "апетитів" та узалежнення самої Польщі від англійського капіта
лу, то тут певним чином реально було б використати і Західну Україну. Тим 
більше, що вона мала нафтові родовища, які не обіцяли надзвичайно велико
го прибутку, проте все ж відігравали певне значення, оскільки малу та слаб
ку Західну Україну легше змусити передати їх під англійський контроль, ніж 
набагато сильнішу, підтримувану Францією Польщу.188 Ці міркування суто 
капіталістично-економічного характеру назовні подавалися у формі ідеаліс
тичних гасел на кшталт "самовизначення народів", "роззброєння та мир в 
усьому світі", "свобода та демократичне волевиявлення населення". Англій
ські міркування такого типу, щоб випередити наступні твердження, залиша
лися єдиною в європейській дипломатії точкою опори західних українців у 
їх прагненні схилити на свій бік Антанту під час мирної конференції. Однак, 
наскільки енергійно Л лойд  Д ж о р д ж  дипломатично підтримував західних 
українців, настільки ж слабкою виявилася ця точка опори. Французька під
тримка Польщі випливала з суто владно-політичних міркувань. Для влади, 
як її розуміли французи, для існування Франції було необхідним створення 
сильної Польщі, і, виходячи з цього, благо Польщі перетворилося на мало 
що не життєво важливе питання для Франції, за яке та з головою кинулася 
в боротьбу, можливо навіть ціною економічних втрат, неначе йшлося про 
її власну тривалість життя.189 Проте для Англії Західна Україна сприйма
лася лише як другорядна. Навіть ліберальній Англії ніколи не спадало на
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думку оспорювати претензії Польщі на всі етнографічно-українські терито
рії Східної Галичини і вона розглядала в якості західного кордону Східної 
Галичини певну лінію на Схід від ріки Сян, так що, за означенням, навіть 
якби Англія виступила за "самовизначення" Західної України, досить вели
кі, з огляду на національну приналежність населення, переважно українські 
прикордонні області разом із містом Перемишль все одно залишалися би 
під Польщею.190 І якщо вирішальними для британської точки зору стали ви
ключно капіталістично-економічні міркування, Англія також була готова 
кожної миті відмовитися від Західної України, коли тільки вона отримає за 
це інше економічне відшкодування, або як тільки підтримка "права на са
мовизначення" західних українців виявиться більш економічно невигідною 
Англії, ніж якийсь інший спосіб вирішення даного питання, навіть якщо 
йтиметься про окупацію Східної Галичини Польщею. Отож, як виявилося, 
Англія в жодному разі не мала на меті створення Західноукраїнської дер
жави, але виступала лише за те, щоб не віддати Східну Галичину Польщі191, 
вона була готова або якимось чином зарезервувати ці землі для Росії, або ж 
перетворити їх у тій чи іншій формі на контрольований англійцями мандат. 
Тоді, коли західні українці тягнулися до Ллойда  Д ж ордж а,  вони не усві
домлювали надзвичайну хиткість цієї опори, що в жодному разі вони для 
Англії не є політичним, а лише економічним об'єктом обміну. Навіть, якщо 
Англія не робить нічого, щоб уможливити їм військовий опір проти Польщі, 
захищаючи свої землі від поляків, вони роблять усе, аби Англія у випадку 
потреби продала їх якомога дорожче. Отже, англійсько-французькі розбіж
ності в справі Західної України торкалися лише того питання, чи вдасться 
Франції отримати Східну Галичину для Польщі, так чи інакше нічого не від
шкодовуючи Англії, чи Франція неминуче буде змушеною за Східну Галичи
ну, так би мовити, заплатити ціну в розмірі кількох десятків чи сотень тисяч 
сирійців, арабів чи жителів Месопотамії. Можна з впевненістю припустити, 
що відкриття архівів Антанти для досліджень дозволить оприлюднити доку
ментальні підтвердження внутрішньої взаємозалежності "східногалицького 
питання" та англо-французьких суперечок у справах колоній.

Англійський лібералізм та більшовизм 1919 року

На противагу цьому для Східної України англійський лібералізм не за
лишав навіть крихітного шансу, який давав Західній Україні. Як у випадку 
Німеччини й Центральної Європи, так і у випадку Росії й Східної Європи 
англійський лібералізм прагнув якомога швидше одержати можливість від
новити торговельні та інші економічні відносини на території колишньої 
Російської імперії. Не лише з огляду на те, що московський більшовизм став
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вогнищем для соціального бродіння, яке загрожувало всьому капіталістич
ному світові, а й з огляду на те, що спровоковані заворушення у Східній 
Європі виключали Росію зі "світового ринку", англійські ліберали були на
лаштованими щодо більшовизму так само вороже, як і англійські консерва
тори. Якщо би тільки ліберали вірили подібно до консерваторів у можли
вість військового подолання більшовизму об'єднаними силами російської 
контрреволюції та Антанти, то вони з певністю брали б участь у цій кампа
нії пліч-о-пліч із консерваторами. Проте ліберали усвідомлювали масштаби 
небезпеки, над прірвою якої балансував тоді світовий капіталізм, загалом 
надто нечітко, щоб так само зробити все можливе для збройного опору біль
шовикам, як у світовій війні проти Німеччини. Як і в усьому, вони і тут віри
ли, що економічне процвітання є остаточною метою людського існування, 
і вважали: саме по собі економічне піднесення Німеччини та інших цен
тральноєвропейських країн зведе непохитну стіну, яка зупинить поширен
ня "більшовицької хвороби" в Європі.192 Внаслідок недооцінки більшовизму 
та того факту, що його, звичайно ж, можна подолати шляхом внутрішнього 
зміцнення європейських країн, проте лише за одночасного використання 
військових силових засобів, англійські ліберали не були схильними до мате
ріальних жертв, яких вимагала підтримка військових дій проти більшовиків. 
А оскільки без таких жертв з боку світового капіталізму російській контрре
волюції дуже складно було би перемогти, ліберали взагалі заперечували до
цільність військової боротьби з більшовизмом. Вони вважали: методи "пра
во на самовизначення", "свобода", "демократія" та "економічне зростання", 
з якими вони працювали на решті територій Європи, можна успішно ви
користати також і у Східній Європі без застосування зброї у, так би мовити, 
вільній та мирній конкурентній боротьбі проти більшовицької ідеї.

Ніколи і ніде так яскраво, так лякаюче виразно, як у неофіційних кон
тактах між англо-американським світовим капіталізмом, який представляли 
Л лойд  Д ж о р д ж  та Вільсон, та більшовицькою світовою революцією, яку 
репрезентували делегати Л ен іна ,  не виявлялася абсолютна слабкість ка
піталістично-економічного мислення у його застосуванні в політиці проти 
владно-політичного мислення у тому вигляді, як воно існувало у більшовиз
мі. Якими ж безпорадними виглядали ці капіталістичні сили, що зруйнували 
такі імперії, як Австрія та Німеччина, та поділили між собою півсвіту, перед 
феноменом зовсім іншого способу політичного мислення, цілковито від
мінного від вирішення політичних питань за схемою зважування особистих 
економічних переваг зацікавлених капіталістичних концернів, що вважали 
між собою більшовизм чимось на кшталт голодного божевілля і серйозно 
розмірковували про найкращий засіб подолання більшовизму, чимось по
дібний до "гуманітарної акції" -  насичення Великороси продуктами харчу-
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вання з Америки!193 Настільки цілковитим було капіталістичне ігнорування 
більшовизму настільки неперевершеною була власна переоцінка, з висоти 
якої капіталістичне процвітання вважалося найбільш відповідним станом 
людства, з глибоким переконанням, що жоден більшовизм не здатний про
тистояти прагненню до цього стану, якщо тільки Росія познайомиться з 
благами "права на самовизначення" та "демократичних свобод", що капіта
лістичний світ вважав мало не покликанням подарувати народам Росії мир, 
якого вони самі не можуть досягти. Як оптимістично висловився з цього 
приводу Ллойд Джордж: "Уповноважені союзників, покидаючи Париж 
після завершення мирної конференції, не змогли б привітати себе з внеском 
у створення кращого світу, якщо в ту мить половина Європи та половина 
Азії все ще були б охоплені полум’ям війни".194

Зовнішньополітична система Франції 1919 року

За даних обставин, керуючись імпонуючою обізнаністю з такою капіта
лістичною психологією та способом мислення, більшовицькі владні політи
ки, з певним почуттям переваги та навіть вишуканістю, зазначили, що на межі 
1918-1919 років виникали миті, коли власники світового капіталу несвідомо 
були поставлені мало що не на службу більшовизму. Більшовикам йшлося 
про те, щоб зупинити підтримку з боку Антанти російської контрреволюції 
та виграти час. На захоплених контрреволюцією територіях вони намагали
ся призвести її до краху шляхом внутрішнього, спричиненого більшовизмом 
соціального вибуху та зміцнити на захоплених територіях власні позиції про
ти контрреволюції до наступу проти Центральної Європи, а також доки со
ціальні заворушення в країнах Антанти не підготують ґрунту для створення 
комунізму. Шляхом різноманітних видів обману економічного характеру, на 
кшталт відважних обіцянок повернення боргів царської Росії до решти поді
бних, які передавалися представникам світового капіталу через посередни
ків, більшовики досягли врешті-решт складання з їхньої ініціативи програми 
Ллойда Д ж ордж а та Вільсона,  англійського лібералізму та американ
ської демократії щодо Східної Європи. 16 січня 1919 року Алой д Д ж ордж  
представив цю програму на конференції союзників у Парижі. Він хотів по
долати хаос у Східній Європі шляхом визнання усіх de facto існуючих урядів 
на колишніх російських територіях, встановлення загального перемир’я між 
ними та більшовиками та зведення їх в одну конференцію, для налагодження 
порозуміння.195 Це найвище і вирішальне слово капіталістично-економічної 
політики було, звичайно ж, нетвердим. Як Франція, так і російська контр
революція відкинули нахабні вимоги з глибоким обуренням, і, хоча англій
ський лібералізм ще протягом деякого часу, аж до квітня 1919 року, підпав
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під вплив більшовицької дипломатії, врешті-решт ця програма з огляду на 
надзвичайно небезпечну для Л лойда  Д ж ордж а  англійську консервативну 
опозицію була відхилена настільки остаточно, що Ллойд  Д ж орд ж  заявив 
16 квітня 1919 року в англійському парламенті про незнання існування яки
хось домовленостей із більшовиками.196 Отже, англійський лібералізм відмо
вився від політики щодо колишньої російської Східної Європи і керівництво 
англійською зовнішньою політикою в Східній Європі остаточно перейшло 
до консерваторів*, так що врешті-решт Східна Україна не могла ні на що спо
діватись і від лібералів. Якщо більшовики виступали однією з владних сил 
у тогочасній Європі, чиї політичні погляди суверенно панували над загаль
ноєвропейським становищем, то не Англія, а Франція була другою силою, 
яка чітко бачила власні цілі та шляхи їх досягнення посеред загального хао
су. Керована непримиренною ненавистю до Німеччини, в одному Франція 
виявилася рішучою: всі європейські проблеми повинні були вирішуватися з 
однієї-єдиної точки зору, а саме: наскільки те чи інше рішення може сприяти 
у даному питанні максимальному послабленню Німеччини чи принаймні за
вдаванню їй якомога більшої шкоди. Чітко усвідомлювалося, що ніщо так не 
сприяло об’єднанню всіх сусідів Німеччини під проводом Франції в тривалий 
союз проти неї, як спільний страх перед помстою першої. До того ж, щось від 
територій Німецької імперії перепало кожному. Францію з усіх сил підтри
мували не лише Польща, Данія та Бельгія, які по можливості повною мірою 
наситилися німецькими територіями, а й, оскільки не було іншого виходу, 
навіть Чехословаччина. Останній, що, хоча і отримала лише таку дрібницю, 
як приєднання до території невеличкого клаптика Шлезії, не вдалося уник
нути необхідності чинити все, щоб сприяти створенню навколо Німеччини 
замішеного ворожого кола. Роздроблення Австро-Угорщини на національні 
держави та одночасні утиски німецьких федеративних союзників, угорців та 
болгар стало наступним кроком приструнити Німеччину. Загальний страх 
ненімецьких народів Центральної Європи перед тим, щоб знову стати здо
биччю зміцненої Німеччини, повинен був одночасно спонукати їх до ство
рення другої лінії тривалої осади Німеччини під проводом Франції. Третє 
рішення приймала Франція в Східній Європі. З огляду на крах Росії у фран
цузьких політичних поглядах перемогла ідея Д м овського  створити замість 
такої імперії потужну Польщу, яка охопить великі відвойовані у Німеччини 
території і відтак непримиренно протистоятиме останній. Основу цієї всієї 
системи повинні були забезпечити стабільніша позиція Франції на Рейні та 
зубожіння Німеччини внаслідок більш обтяжливих репараційних платежів. 
Ось так можна кількома штрихами окреслити французьку політику на Па-

* 6 лютого 1919 року Денікін отримав перший морський вантаж із англійською військо
вою амуніцією (див. Гурвич, Історія російської громадянської війни, с. 137).
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ризькій мирній конференції. Всю Францію об’єднувало одне почуття, отож 
французьке прагнення знищення Німеччини уособлювалося в одній люди
ні -  у прем’єр-міністрові Франції Ж орж ев і  К лем ансо .197

Ідея Клемансо про "сан ітарний  кордон" у С хідній Є вропі

Більшовизм же загрожував переворотом усій цій системі. Якщо б він 
лише проник у Центральну Європу і там перемогла б ідея об’єднання наро
дів у боротьбі проти світового капіталу, тобто проти Антанти, то метропо
лією цих народів стала б Москва, а не Париж і у кращому разі Франція знову 
сама протистояла б Німеччині. Якщо б і Німеччина приєдналася до світо
вої революції, то метрополією останньої, напевно, замість Москви став би 
Берлін. Необхідність знищення московського більшовизму у Франції була 
загальновизнаною, проте ідеї щодо найпридатніших для цього засобів від
різнялися, не суперечачи, а доповнюючи одна одну -  взаємодія рідкісної 
спритності.198 Сам Клемансо,  а разом з ним і табір, який приймав рішення 
від імені французької громадськості, а також від імені Франції на Паризькій 
мирній конференції, обстоював позицію, що сил Антанти для впорядкуван
ня величезних територій колишньої Російської імперії недостатньо. Чого 
він прагнув, так це зміцнення низки підпорядкованих Франції національ
них держав, у першу чергу Польщі та Румунії, в другу -  Чехословаччини, 
де перш за все слід було подолати англійські впливи, щоб такий "санітарний 
кордон" утримував здалеку від Європи цю "більшовицьку хворобу" та, не
мов непереборна перепона, відокремлював Німеччину від більшовицької 
Росії.199 Однак доля Росії повинна була залишатися на милість її власного 
внутрішнього безладу. Ймовірно, саморуйнування Росії затягнулося би на 
невизначений термін, тоді завжди залишалася можливість поділити та впо
рядкувати відповідним для Франції чином Східну Європу за рахунок зміцні
лих тим часом держав Польщі та Румунії. Якщо ж, навпаки, з’явилися би пев
ні ознаки подолання східноєвропейського безладу Росією зсередини, тоді 
все одно залишився би час, щоб зорієнтуватися у новій ситуації та прийняти 
певне рішення. Для Польщі було важливо встановити міцні кордони з Ні
меччиною, на Сході ж, навпаки, тимчасово розширитися настільки, наскіль
ки потрібно, щоб стати потужною дамбою перед Східною Європою. Якщо 
Польщі вдасться якимось чином включити західних українців у "санітарний 
кордон", не захоплюючи всієї Східної Галичини, -  тим краще, так що Фран
ція -  на противагу Д мовському  -  не мала нічого проти "самостійної", про
те обов’язково залежної від Польщі, української держави-"обрубка"\ Якщо *

* Пізніше, 19 травня 1919 року, саме коли поляки захопили Східну Галичину, французька 
служба зовнішніх справ вказала у своєму листі до української делегації в Парижі на
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ж Польщі цього не вдасться і вперта Західна Україна сплутає карти у вза
ємодії Польщі та Румунії; тоді Східна Галичина повинна обов’язково при
єднатися до Польщі; щоб у тієї виник безпосередній кордон із Румунією. У 
кожному разі польсько-західноукраїнська війна розглядалася як перешкода 
та виглядала небажаною. Найпростішим варіантом було би підкорення За
хідної України з боку Польщі. Східна Україна Ж; навпаки; належала до країн 
поза "санітарним кордоном"; якими тимчасово ніхто не цікавився. Могло 
скластися так, що східні українці бажали би під польсько-румунським про
водом та за "підтримки" стати допоміжним народом для активного захисту 
меж "санітарного кордону"; слугами. Тоді подальша доля -  чи "національна 
державність"; чи приєднання до Росії; ЧИ; як бажав цього Дмовський ;  по
діл між Росією та Польщею -  вирішувалася би пізніше; коли проясниться 
ситуація в Східній Європі. Французька політика неупереджено і чітко ви
знала: українці; навіть якщо вони раніше; у світовій війні; виступали про- 
німецькими; не за всіх обставин повинні такими залишатися; а за певних 
обставин здатні використовуватися як інструмент Франції та Польщі. Саме 
тут виявлялася -  наскільки би програма Д м овського  не перегукувалася 
би з політикою КлемансО; -  відмінність між далекоглядністю справжнього 
державного діяча -  К лем ансо  -  та звичайною навичкою спритно лавіру
вати у ситуації; що склалася з огляду на обставини; які характеризували по
літичного доктриналіста Д м о в с ь к о го .200 Якщо Франція не мала відносно 
України жодних упереджень на зразок Д м овського  та бачила перспективу 
включення останньої у французьку систему в Східній Європі; то реально 
було би вважати; що це відкриває для України якісь шанси успішної дипло
матичної гри з Францією саме в розумінні України як союзника; а не лише 
просто інструмента Франції. А тим часом подібна неупередженість демон
струвала лише; які можливості мала б Україна в очах Франції; якби внутріш
ня політична цінність України виявилася би більшою; ніж насправді на межі 
1918-1919 років. Якщо б гетьманська держава з усім її соціально-політич
ним укладом встояла б перед русифікацією та збереглася би як українська 
національна держава; тоді гетьманська Україна; яка за її встановленим від
повідно до Брест-Литовського мирного договору обсягом території та її 
внутрішніми характеристиками претендувала б на силову державу першого 
порядку в Європі; більш ніж придавалася би для того; щоб французька не-

необхідність безпосереднього польсько-українського порозуміння як на передумову 
французької підтримки України. В листі це звучало так: "Необхідним є, щоб українці 
та поляки об'єдналися для боротьби з їх спільним ворогом, більшовизмом, забули про 
власні взаємні егоїстичні (особистісні) претензії та припинили вже і без того надто 
надовго затягнені ворожі взаємовідносини". Навіть тоді українці не зрозуміли, що 
шлях до підтримки Франції лежить через Варшаву. (Марголінна, с. 372-373 та 144-146 
наводить повний текст такого дуже характерного листа).
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упередженість була б поставлена на таку українську карту як на майбутньо
го в принципі рівнозначного Франції союзника і та цілковито підтримала б 
Україну проти Великоросії, як Польщу проти Німеччини, щоб Українська 
держава могла стабільно заснуватися. Якщо б після падіння Гетьманату 
Східна Україна Петлюр и принаймні на правобережних територіях Дніпра 
була би такою ж внутрішньо організованою демократичною державою, як 
Західна Україна, навіть тоді подібна держава мала би для Франції цінність як 
союзник. Навіть припустивши, що Польща уклала би мир з Західною Укра
їною і та успішно вступила б в Східну Україну та створила там відповідні 
внутрішні умови та власними силами успішно потіснила би більшовиків на 
Правобережній Україні, навіть тоді, невеличка, проте внутрішньо стабільна 
і передусім така, що сама приймає рішення з приводу відносин зі своїми су
сідами, зокрема з Польщею, шляхом активної зовнішньої політики, Україна 
могла би розраховувати на те, що отримає підтримку у Франції і при цьому 
як союзник Франції у "санітарному кордоні” збереже певний достатньо ви
сокий рівень власної самостійності та що Франція навіть на Паризькій мир
ній конференції виступить за створення Української держави.

Проте Україна, така, якою вона була на межі 1918-1919 років, не мала 
жодних передумов придатися для французької неупередженості у даному 
контексті. Західна Україна захлиналася у запеклій війні з Польщею, тобто 
конфліктувала з Францією, оскільки вже зазначалося, до якої міри благо 
Польщі сприймалося французами як життєво важливе для Франції питан
ня. Західна Україна так само не збиралася закінчувати цю війну, оскільки не 
могла відважитися вирішити конфлікт шляхом безпосередніх переговорів із 
Польщею, навіть ціною істотних власних втрат. Дозволяючи вирішити влас
ну долю на французькій мирній конференції, Західна Україна не покращува
ла власних відносин із Францією, оскільки у сфері беззаперечно французь
ких інтересів у Східній Європі відважувалася стати об’єктом обміну в руках 
ліберальної Англії. Отже, у Франції з’являлася ще одна причина, окрім блага 
Польщі, протистояння з Англією, щоб стерти з лиця землі Західну Україну. 
При цьому можна майже з певністю припустити, що французи західноукра
їнську державність оцінять вище, ніж англійські друзі Західної України, та 
що вони цілковито свідомі: у разі знищення Західної України вони виклю
чать будь-яку можливість утворення навіть української держави-”обрубка” у 
Східній Європі.

Французька неупередженість стосовно України

Що ж залишиться після виключення Західної України з французьких 
міркувань щодо України? Східна Україна С им она  П етлю ри .  Якою вона
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була на той момент? Була настільки виразно державно неспроможною, що 
навіть якийсь східноукраїнський Талейран ,  якби українці мали такого, не 
зміг би переконати Францію у придатності Східної України С им она  П е т 
люри для її серйозного сприйняття як союзника Франції у "санітарному 
кордоні". Отож, та сама французька неупередженість, яка могла би стати точ
кою опори України в європейській дипломатії, якщо б Україна була стабіль
ною державою з ясним баченням власних цілей та шляхів їх досягнення, без
застережно обернулася проти України, і не лише проти Західної, але перш 
за все проти Східної. Це сталося через самих східних українців. Нездатна 
утвердитися власними силами та впорядкувати свої території, Директорія 
вбачала, як раніше Центральна Рада в питанні вступу німецької окупацій
ної армії, вже з грудня 1918 року свій єдиний порятунок у підтримці з боку 
Антанти її військовими матеріалами, твердо переконана: чужі танки могли 
б сприяти заснуванню держави там, де виявлялося недостатньо засобів для 
самоврядування.201 Цей крик про допомогу Директорії до Антанти ставав 
тим відчайдушнішим, чим успішніше більшовики збивали з ніг Директорію. 
Відтак східні українці робили все, аби французька неупередженість -  якщо 
би виникло відповідне бажання -  використовувала би східних українців за 
потреби тимчасово як захисний щит для кордонів Польщі та Румунії, при 
цьому Франції зовсім не обов’язково було підтримувати прагнення до ство
рення української "часткової держави".

Таким виявилося загальне ставлення Франції до українського питан
ня, подібне до стабільної точки маятника. Проте в окремих ситуаціях цей 
маятник коливався то на користь залежної від Франції Української держа
ви, то в напрямі знищення будь-яких українських національно-державних 
устремлінь. Не Клемансо ,  а французька мілітаристська партія на чолі з 
маршалом Фошем у певний час наблизилася до того, щоб вступити в гру зі 
Східною, а навіть і з Західною Україною.

Позиція Клем ансо  з його "санітарним кордоном" стала власне од
ночасно основною лінією фронту французької політики у Східній Європі, 
на флангах якої до певної міри легкі тактично незалежні загони здійснюва
ли диверсії, щоб шляхом можливих фрагментарних успіхів зміцнити осно
вну лінію фронту, або ж, будучи розбитими, втекти за таку лінію, причому 
на саму лінію фронту це ніяк не впливало. Так, з одного боку, французьке 
міністерство зовнішніх справ підтримувало дружні контакти з російською 
контрреволюцією, причому воно симпатизувало реставрації не федератив
ної, як англійці, а централізовано єдиної Росії, з метою забезпечення для 
Франції відкритої можливості порозуміння з Росією на випадок перемоги 
там реакційних сил навіть за спиною чи за рахунок Польщі.202 1 ще 17 черв
ня 1919 року французький міністр зовнішніх справ П іш он  висловився у
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французькому парламенті за реставрацію єдиної Росії.203 З іншого боку 
представник іншої диверсії; маршал Фош, розгортав мілітаристську політи
ку збройної інтервенції Антанти в Росію. Водночас не йшлося обов'язково 
про ТЄ; щоб реставрувати єдину Росію; а перш за все про те; щоб знищи
ти московський більшовизм об'єднаними силами самої Антанти, російської 
контрреволюції та народів Росії. Лише після цього можна було виступати 
або за єдину Росію, або за якийсь інший лад у Східній Європі.204

Плани інтервенції в Східну Європу маршала Фоша

Такий план виник уже в кінці світової війни. Умови перемир'я для 
Німеччини містили пункт про відкликання німецьких окупаційних армій у 
Східній Європі лише за наказом Антанти. Німців збиралися відсунути піз
ніше за допомогою організованих на місцях антибільшовицьких збройних 
сил і, напевно, також гарнізонів Антанти. Базою цієї масштабно спланова
ної акції проти Москви повинна була стати, як свідчить попередньо цитова
ний датований груднем 1918 року лист Ллойда  Д ж ордж а  до Клемансо,  
гетьманська Україна. Проте реалізації плану перешкодило повстання про
ти гетьманату. Ще до того, як Антанта мала час лише підготувати відступ 
німців, у Східній Європі склалося цілковито інше становище, ніж те, на яке 
розраховували. Гетьманська Україна була втрачена на користь революційно
го східного українства, база контрреволюції звузилася до невеличкої тери
торії, на якій панував генерал Денікін:  Крим, південна частина степової 
України та Кубань, а також самостійно утримувані генералом Красновим 
території придонських областей. Контрреволюція у зв'язку з повстанням 
проти Гетьманату виглядала настільки дезорганізованою, що стало зрозумі
ло: план Фоша потребуватиме не лише задіяння значно потужніших військ 
Антанти, ніж допускалося раніше, чи навіть військ, які Антанта мала на той 
момент у власному розпорядженні у віддалених східних країнах, а й також 
значно більших фінансових затрат, ніж вважалося попередньо. Це всю кам
панію Фоша узалежнило не лише від військового запалу маршала та Фран
ції загалом, а й від американського та англійського капіталу. Отже, найбільш 
різношерстий контингент, який на той час реально було зібрати переважно 
в армію Салонік -  французи, поляки, греки, російські загони добровольців -  
під французьким командуванням зайняли після битви з озброєним натовпом 
Директорії вже 18 грудня 1918 року Одесу, де французькі можновладці од
разу ж вступили в контакт із російською контрреволюцією і навіть створили 
особливий Південноросійський уряд.205 Одночасно у Парижі вдавалися до 
певних кроків, щоб залучити до французької акції у Східній Європі також 
Америку та Англію. Маршал Фош запропонував 12 січня 1919 року Вищій
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військовій раді" терміново створити переважно американську та під амери
канським верховним командуванням союзницьку армію, закинути її в Поль
щу та з такої бази остаточно знищити більшовиків. Вища військова рада не 
пристала на це, оскільки Фош одночасно вимагав тривалого захоплення 
Францією у свою власність прирейнських територій, а оскільки у військах 
Антанти Ф ош у відмовили, французька мілітаристська партія долучилася до 
інтриг, які, з одного боку, готували базу для наступного вступу військ Ан
танти не лише у Польщі та Румунії, а також і в Україні, а з іншого, -  повинні 
були змусити Америку та Англію приєднатися до плану інтервенції Фоша 
та надати в розпорядження маршала потужні війська та фінансові засоби.

Ажція відносно Східної України проводилася під керівництвом коман
дуючого французької військової місії в Румунії генерала Бертло.206 1 5 січ
ня 1919 року генерала д’Ансельма  з начальником штабу полковником 
Ф р о й д е н б е р г о м  було призначено головнокомандувачем об’єднаної різ
ношерстої Армії Південної Росії, територія повноважень якої тимчасово 
обмежувалася лише Одесою та її околицями.207 На початках планувалося 
розширення цієї бази шляхом зайняття території України періоду Дирек
торії російськими контрреволюційними військами.208 Проте незабаром ви
явилося, що натовп армії Південної Росії, яким командували французи, був 
надто слабким та маловартісним, щоб відважитися вступити на територію 
охопленої заворушеннями України під керівництвом Директорії. З іншого 
боку, Директорія через своїх численних посланців209 надто настирливо про
сила про допомогу Антанти, щоб незаперечно вважати її "напівбільшовиць- 
кою" та цілковито відмовитися від залучення також озброєних загонів Ди
ректорії до французької армії Південної Росії. Врешті-решт було прийняте 
рішення послугуватися у плані Фоша поряд із іншими, так би мовити, до
поміжними народами також і східними українцями. Встановлені при цьому 
умови виглядали такою ж мірою обтяжливими для східних українців, якою 
виявлялися сприятливими для Франції. Остання мала на меті отримати за 
рахунок Східної України заставу проти Росії, яку пізніше можна або повер
нути Росії за відповідне відшкодування, або ж залишити на тривалий час у 
ролі залежної від Франції "самостійної" України.

Інтриги французької мілітаристської партії в Східній Україні

На конференції представників Директорії210 з полковником Ф р о й 
д е н б е р г о м  у Бірзулі 6 лютого 1919 року французька мілітаристська партія 
висунула наступні ультимативні умови: 1. Відставка найбільш соціально-ра- *

* Вища військова рада складалася з французів маршала Фоша та генерала Вейгана, англій
ця сера Генрі Уїлсона та американця генерала Таскера Блісса. (Бейкер, т. І, с. 137).
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дикального члена та одночасно президента Директорії Володимира  Ви- 
нниченка ,  оголошеного авантюристом Симона Петлю ри та зажилого 
негативної репутації іредентиста російської реакції П . А ндр ієвського  з 
Директорії; ліквідація соціалістичного Кабінету В. Ч еховського  та ре
організація Директорії та її уряду відповідно до вказівок французького го
ловнокомандувача армії Південної Росії; 2. Передача залізничних шляхів 
під контроль французького головнокомандування; а також 3. Фінансів під 
контроль Франції; 4. Підпорядкування військ Директорії французькому го
ловнокомандувачеві армії Південної Росії; 5. Залучення російських офіце
рів армії Денікіна  в українських військах у випадку недостатньої кількості 
українських офіцерів; 6. Лист українського уряду скерований до французь
кого; В ЯКОМу ТОЙ ВИСЛОВЛЮЄ Ж аЛ Ь 3 ПрИВОДу ВСІХ СВОЇХ ПОПереДНІХ ПОМИЛОК; 
таких як підтримка українцями Німеччини в світовій війні та спроби соціа
лізації після повалення Гетьманату обіцяє продовжувати війну проти біль
шовиків та просить Францію про підтримку перш за все у справі створення 
української армії; а потім і у справі організації всього "економічного; фінан
сового; військового та політичного життя України"; причому в листі виразно 
наголошується; що прохання України до Франції обумовлені виключно до
вірою до французів, їх великодушністю та їх історичною славою.211 Окрім 
того; французи висунули вимогу щоб аграрна реформа проводилася лише 
на основі виплати відшкодування великим землевласникам та щоб політика 
Директорії взагалі "не завдала шкоди економічним і соціальним інтересам 
жодної з верств населення".212 Як відповідна послуга за виконання цього 
ультиматуму французькі військові можновладці обіцяли підтримати укра
їнців військовим матеріалом*; надати допомогу в справі відправки україн
ської місії на мирну конференцію в Парижі та таємно визнати Директорію. 
Однак; аби не сплутати карти у власній грі з російською контрреволюцією 
українськими авансами; мілітаристська партія суворо дотримувалася того; 
щоб офіційно називати Україну Південною Росією; а Директорію -  "урядом 
української зони".213

Слухняність східноукраїнської Директорії щодо Франції

Навіть на вершині владщ на чолі армії; яка налічувала сотні тисяч; три
маючи Україну міцно у власних руках та маючи право обґрунтувати власні 
вимоги відповідними послугами; такими як дієвий захист країни від анархії *

* Так само і донський козацький генерал Краснов був ощасливлений 27 січня 1919 року 
подібною пропозицією французького протекторату на території до того часу з 29 квітня 
1919 року державно незалежних донських областей, однак відмовився від підтримки на 
таких умовах (Гурвич, с. 141).
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всередині та чужоземних нападів ззовні, німці не вимагали у 1918 році так 
багато, як тепер французькі командири, не володіючи жодним українським 
портом та на чолі зігнаного докупи різношерстого лякливого натовпу, що 
сама Директорія все ще могла кожної миті розігнати та "скинути в море", 
як висловився з цього приводу один із українських ватажків.214 Справді не
забаром, в останні дні березня та перші дні квітня 1919 року, "Одеська Ан
танта" -  як її називали -  з найменшими зусиллями була змушеною під тиском 
одного єдиного повсталого проти Директорії та пов'язаного з більшовиками 
східноукраїнського ватажка Григор 'єва  якомога швидше звільнити Оде
су. Тим часом поєдналися почуття власної слабкості, ненависть до Росії, що 
спонукала надавати перевагу навіть існуванню України як французької ко
лонії перед російським пануванням, бажання за всяку ціну досягти приєд
нання до Антанти, що розглядалося як єдина можливість підтримки ззовні, 
розуміння власної національної державності не як реальної влади у власній 
країні, а радше як "принципової програми" -  розуміння, що в найгіршому 
випадку було готовим задовольнятися напівколоніальним існуванням, коли 
тільки цю "вільну" Україну -  як відважно обіцяли французи -  формально 
внесуть до переліку "самостійних держав". Усе це разом схилило Симона 
П е т лю р у  та окремих більш поміркованих східноукраїнських політиків до 
прийняття ультиматуму. 9 лютого 1919 року президент Директорії В оло ди- 
мир В инниченко  разом із соціалістичним Кабінетом В. Ч еховського  
пішли у відставку. Під головуванням С. О стап ен к а  13 лютого 1919 року 
було створено Кабінет партій, які раніше періодично підтримували Гетьма
нат.215 Також 17 лютого 1919 року було таємно розроблено проект тексту 
маніфесту Директорії до Франції, якого вимагала остання, та надіслано ге
нералу д'А не ель м у .216 Проте цього французам виявилося замало. 1 березня 
1919 року вони і надалі наполягали на відставці С. П етлю ри  та П. Ан- 
др ієвськ о го  та обіцяли взамін негайну допомогу.217 Вони навіть надіслали 
проект тимчасового договору командування армії Південної Росії з Дирек
торією, аби показати, наскільки близьким є обіцяне Францією щастя.218

Коли щось у цьому французькому ультиматумі було благом для Укра
їни, то це те, що недолугий літератор В олодимир  В инниченко ,  який до 
того відігравав велику роль в українському літературному та політичному 
житті, політично руйнував східне українство у 1917-1918 роках своїм над
звичайно великим впливом "революційно-демократичного напряму", за 
десятиліття до 1917 року отруював його власним спритним пером, після 
ультиматуму раз і назавжди зник із громадського життя, хоча і спостеріга
лися пізніші спроби порівнювати себе з більшовиками. Проте прийняття 
С и м о н о м  П е т л ю р о ю  ультиматуму звело нанівець усю ідею повстання 
проти Гетьманату та навіть самого протесту проти панування всеросійської
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контрреволюції в Україні. Адже йшлося про місцевих, територіально-укра
їнських, нехай навіть з національної точки зору і русифікованих елементів, 
які користувалися цим правом влади. Для українського національного руху 
завжди існувала можливість у конкурентній боротьбі позитивних культур
них та інших надбань схилити на бік українства цю місцеву "всеросійську" 
верству населення з усім її політичним досвідом та матеріальною повнотою 
влади. Однак зараз заради фантома -  цілковито ілюзорної "самостійності" 
України -  власну країну тягнули в прірву ситуації, з якої переважно немає 
жодного виходу, в становище об'єкта експлуатації для чужоземних та ано
німних клік та концернів, а їхнє панування не могло принести нічого, крім 
остаточної внутрішньої корумпованості всього українського національно
го життя. Так втрачався увесь зміст українсько-російської боротьби, оскіль
ки ця боротьба виглядала лише як врегулювання українсько-російських від
носин на основі певного результату безпосередньої сутички українських 
та російських сил на території України. Більш оптимальним, ніж будь-який 
французький пакт, з точки зору державного мислення виявився би, виходя
чи з цього, пакт із генералом Де ні кін им, якщо той би на таке погодився. 
Тим часом, приймаючи французький ультиматум, східні українці С и м о 
на Петлю ри діяли як бунтівники, а не як державні діячі, оскільки тепер 
французи диктували, незважаючи ні на реальне українсько-російське спів
відношення сил, ні на власну волю українців, те, що повинно відбуватися 
з "Українською зоною" в інтересах Франції, адже ці інтереси потім могли 
вимагати як безумовного приєднання України до єдиної Росії, так і створен
ня певної експлуатованої "української" держави-"обрубка", що для українців 
означатиме ще більш фатальну долю, ніж повторне приєднання до Росії. Та
ким було становище України у ролі інструмента Франції, як його прагнули 
бачити генерали Б ер тло та д’Ансельм.

Інтриги французької мілітаристської партії в Парижі, 
лютий 1919 року

Тим часом у тодішній ситуації сталася неочікувано сприятлива для 
України зміна, причому не з огляду на вагу Східної України (щойно зазна
чалося, наскільки незначною вона була), а зважаючи на вагу Західної. У дусі 
інтриг Б ертло та д'Ансельма відносно Східної України генерал Фош за
пропонував у Парижі в лютому 1919 року істотно інший план інтервенції, 
ніж у січні 1919 року. Якщо Америка відмовилася задіяти більше власних 
військ, а, окрім інших аргументів, вже існував негативний досвід під Ар
хангельськом, де висадилися британські, американські та італійські війська 
для боротьби з більшовизмом219, а розлючені скіфи цілком могли розбити
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також увінчані перемогами, проте вже виразно втомлені боями війська Ан
танти, -  то генералові Ф о шу доводилося у військовому відношенні шукати 
допомоги деінде, і зараз для нього йшлося, очевидно, лише про виділення 
з боку Америки та Англії власних коштів. Натомість необхідність підтрим
ки у питанні чисельності військ він окреслив 25 лютого 1919 року перед 
"Радою Десяти", вказавши на потребу створення ще однієї армії з греків, 
сербів, румунів, поляків, чехів, словаків та естонців і т.д. під французьким 
командуванням, яка задіюватиметься в Східній Європі.220 При цьому не 
забули також про армії Південної Росії. 19 лютого 1919 року представник 
французького військового міністерства генерал Альбі зачитав у Комітеті 
мирної конференції в справах Румунії ноту, де французька служба зовнішніх 
справ наполегливо наголошувала, що сформована в Румунії армія генерала 
Б ер тло повинна якомога швидше "приводитися в стан боєготовності та го
туватися до задіяння в Південній Росії".221 Для безпосереднього посилення 
армій Південної Росії Ф о ш планував, як він повідомив 25 лютого 1919 року, 
відкомандирувати в Одесу три грецьких дивізіони.222 Грецькі війська справ
ді з'явилися в Одесі, щоб через місяць "бути скиненими в море" разом із 
рештою "Одеської Антанти". Справи Фоша в Парижі покращилися після 
того, коли Біль сон та Ллойд  Д ж о р д ж  у середині лютого 1919 року по
кинули місто. Найперше від імені Англії на Паризькій мирній конференції 
заступник Л лойда  Д ж о р д ж а ,  лідер консерваторів У ї н стон  Черчілль, 
висунув вимогу енергійної акції проти більшовиків.223 Використовуючи 
цю ситуацію, Фош відразу ж 26 лютого 1919 року представив на затвер
дження "Ради Десяти" мало що не кабальні для угорців умови угорсько-ру
мунського перемир'я, які завбачливо не були негайно повідомлені урядові 
Каройї, і таким чином Фош отримав чудову нагоду потім за потреби при
мусити В ільсона  та Л лойда  Д ж о р д ж а  пристати на його плани. Якщо 
обидва підтримали би хрестовий похід проти більшовизму, то армії Фоша 
нав'язали б ці умови угорцям на шляху до Росії, коли ж навпаки, він не отри
мав би схвалення, то можна було б очікувати, що повідомлення про ці умови 
викличе якусь відчайдушну акцію, найімовірніше радянізацію Угорщини, та 
англосакси відчують себе зобов'язаними доручити Фошу місію хрестового 
походу проти вже проникаючого в Центральну Європу більшовизму/ *

* Існує пояснення Бейкера, т. II, с. 24, чому умови перемир’я раптом після відхилення 
пропозицій Фоша 17 березня 1919 року повідомлялися угорцям 19 березня 1919 року, 
хоча вони затверджувалися "Радою Десяти" ще 26 лютого 1919 р. "Увесь матеріал цих 
таємних документів" -  мирної конференції -  "чітке підтверджує те, що французькі вій
ськові та дипломатичні авторитети такий результат" -  радянізацію Угорщини -  "не лише 
вітали, а й сприяли йому з тих міркувань, що таким чином можна було проводити в при
мусовому порядку військові акції та укладати військові угоди", -  зауважує з цього при
воду Бейкер.
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Причини втручання Бертелемі 
в польсько-західноукраїнську війну

Вже зазначалося, що новий план Фоша мав на меті створення армії 
"з греків, сербів, румунів, поляків, чехів, словаків та естонців і т.д." Слово
сполучення "і так далі" мало на увазі і західних українців. Усі кампанії проти 
московських більшовиків у лютому 1919 року розгорталися вкрай невдало. 
Незабаром, у другій половині березня 1919 року, вже чулися благання про 
допомогу від одеських армій Південної Росії224, а за кілька днів загроза зни
щення нависла над британсько-американськими військами на Півночі Ро
сії.225 А тим часом, у період, коли кожен солдат на боці контрреволюції був 
мало що не на вагу золота, чиста чисельність бійцівського складу західно
української фронтової армії у війні проти Польщі складала майже 50 000 
осіб та майже стільки ж мала ця армія у власному тилу. Навіть за неймовір
но недолугого командування вона настільки жорстоко тіснила поляків, що 
залишається незрозумілим, чому вона тоді не взяла Львів та не відкинула 
поляків за річку Сян. Зі Львова лунали відчайдушні крики про допомогу226, 
проте Польща, як на зло, була нездатною зробити у боротьбі проти західних 
українців більше, ніж те, що вона робила. Під відповідним командуванням -  
яке, зокрема, консультували би французькі офіцери Генерального штабу -  
ця майже недоступна для поширення більшовицьких гасел армія була здатна 
досягти більш ніж вагомих успіхів у боротьбі з більшовизмом. Якщо Поль
ща на ту мить не могла подолати навіть західних українців, не кажучи вже 
про виступ проти Києва та Москви, то з цього випливав чіткий розрахунок: 
у польсько-українській війні задіювалося лише чистого бійцівського скла
ду понад 20 000 поляків та майже 50 000 західних українців, а вивільнення 
загалом 70 000 осіб для боротьби проти більшовизму спричинило б одним 
махом, за тодішнього співвідношення сил у Східній Європі, вирішальну си
лову перевагу на боці контрреволюції. Напевно, ніколи -  ні до, ні опісля -  
доля московського більшовизму не висіла на такій тоненькій ниточці, зале
жачи від відповіді на питання, чи вдасться припинити польсько-українську 
війну за Східну Галичину/ 3 огляду на це вже в січні 1919 року з Парижа в 
Польщу було відправлено військову місію під керівництвом французького 
генерала Бертелемі з метою детально ознайомитися та згладити польсько- 
західноукраїнський конфлікт.227 Результати мали виявитися для західних 
українців загалом більш сприятливими, ніж досвід генералів Бертелем і  та *

* Для порівняння можна навести тут кількісні характеристики збройних сил Денікіна: на 
початок 1919 року (до об’єднання з армією донських козаків) "армія добровольців" Де
нікіна (включно з кубанськими козаками) складала лише 40 000 осіб та мала в своєму 
розпорядженні 193 гармати, 621 автомат, 8 бронетранспортерів, 7 танкових взводів та 
29 літаків (Гурвич, с. 144).
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д’Ансельм а  зі східними українцями, оскільки те, що в попередньому ви
падку рішуче відхилялося, а саме: визнання державного суверенітету Укра
їни, чітко і відкрито обіцялося західним українцям генералом Бертелем і ,  
безсумнівно за погодженням з Фошем. У дусі нових планів Фоша місія 
Б е р т е л ем і ,  що прибула до Львова 28 лютого 1919 року, запропонувала 
польсько-українське перемир’я та закликала західних українців виступити 
єдиним фронтом проти більшовиків. Наскільки би руйнівним не виглядало 
для західних українців це перемир’я, воно давало єдину можливість, яку вза
галі мали українці протягом усього часу, поки тривала мирна конференція, 
заснувати Українську державу за підтримки Антанти, тобто Франції. За умо
вами перемир’я українці повинні були віддати Польщі не лише Львів, у боях 
за який вони на той час жорстоко тіснили противника, а й міцно утримува
ний ними нафтовий басейн, тобто майже половину власних східногалиць- 
ких територій. Взамін Б е р т е л е м і  обіцяв визнання Української держави 
Антантою та навіть до певної міри дезавював дії Бертло щодо Директорії, 
заявляючи про ширші повноваження, ніж одеські можновладці, та здатність 
вплинути на більш сприятливе завершення їх переговорів із Директорією.228

Це втручання Бертелемі здається рішенням першого рангу, і його 
варто розглянути з різноманітних точок зору. Плани Фоша зразка люто
го 1919 року без перебільшення з передбаченими в них відстороненням на
родів формальної Росії та виступом проти московського більшовизму лише 
силами "греків, сербів, румунів, поляків, чехів, словаків та естонців і т.д.", 
здавалося би, означали катастрофічну політику, яка могла призвести до за
непаду капіталістичної Європи. Всі ці народи, з якими генерал намірявся ви
ступити в Росію, були внутрішньо настільки дезорганізованими, що лише, 
докладаючи максимальних зусиль, стримували соціальні заворушення у 
власних країнах. Існував намір їхні армії, що, як довів одеський досвід, самі 
характеризувалися послабленням дисципліни та революційними віяннями, 
відірвати від власної землі та кинути вглиб Росії на боротьбу із загнаним у 
кут противником, який відчайдушно відбивався, -  з московським більшовиз
мом. Що могло би бути більш логічним, ніж поява у натовпі "греків, сербів, 
румунів, поляків, чехів, словаків та естонців і т.д." посеред скіфської глуши
ни відчуття, що боротьба, в якій вони повинні проливати кров на чужині, не 
має жодного змісту, що вони не борються за благо власної батьківщини, а є 
лише гарматним м’ясом для американського, англійського та французького 
світового капіталу? Та що могло би бути наслідком цього, як не те, що вони, 
збентежені сумнівами у змісті боротьби, злякано втекли би від відчайдушно
го більшовицького противника, водночас цілковито дезорганізувавшись, та 
як носії соціальних змін, із бунтівними настроями, повернулися би до своїх 
рідних країв?229
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Наслідки втручання Бертелемі у Західну Україну

Зовсім інакше виглядали б справи, якщо б було рішуче відкинуто ідею 
реставрації старої єдиної Росії та розширено "санітарний кордон" К л е 
мансо в напрямі поступового стримування московського більшовизму 
шляхом підтримки заснування національних держав прикордонними наро
дами колишньої Росії в дусі політики німецької окупаційної армії в Україні 
та української гетьманської держави, які прагнули заснування об’єднаних 
між собою у тісний союз проти московського більшовизму самостійних 
держав донських та кубанських козаків поряд із українською. Якщо навіть 
українство на межі 1918-1919 років характеризувалося цілковитою дезор- 
ганізованістю, то ключовим пунктом подібної політики обмеження щодо 
московського більшовизму виступала все ж Україна. Якщо б було приве
дено в рух вплив прикордонних народів, у першу чергу українців, так, що 
ці безпосередньо зацікавлені в знищенні більшовизму народи з їх арміями 
стали б авангардом контрреволюції, на який би припали найважчі військові 
контрудари більшовизму, то в їх тилу можна було би спокійно розмістити 
навіть гарнізони "з греків, сербів, румунів, поляків, чехів, словаків та естон
ців і т.д.", де не існувало би шансів "заразитися більшовизмом", оскільки 
фронтові бої їх би не торкнулися. Це стало, здається, чи не єдиним шляхом, 
для "західної цивілізації" завоювати Східну Європу, як уже багато століть 
тому купка західних хрестоносців заволоділа Візантійською імперією, що їй 
вони мали допомогти в боротьбі проти ісламу. Якщо б західні українці при
йняли жорсткі умови Б ертелем і  та погодилися на перемир’я з Польщею, 
виступили би проти Києва, а за їх спинами розлився б по Східній Європі 
всесвітній потоп "армій східної цивілізації", як цього бажав Фош, тоді не 
лише бідні західні та східні українці, а й усі народи Східної Європи повинні 
були би готуватися до гіршого. Виходячи з ультиматуму "Одеської Антан
ти", "західні хрестоносці" не планували після викорінення більшовизму зі 
Східної Європи поділити такі неймовірно багаті землі для блага винищен
ня більшовизму на власні колоніальні та напівколоніальні сфери інтересів. 
Великоросія та Центральна Росія ймовірно, могли б уникнути лихої долі з 
огляду на надто велику віддаленість та надто велику чисельність населення, 
на відміну від легкодоступної, і тут тріумфував би дух генералів Б ер тло та 
д’Ансельма. Проте якби англосаксонські держави виступили проти гран
діозного плану Фоша, -  що власне в дійсності і сталось, -  і якби маршалу 
не вдалося розгорнути той західний всесвітній потоп, то існувала велика 
ймовірність, що західні українці, залишені в спокої Польщею та Росією 
та військово підтримувані Францією, вибороли б у більшовиків виключно 
власними та східноукраїнськими військовими силами хоча б українську
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державу-'‘обрубок" як члена "санітарного кордону" поряд із Польщею та 
Румунією. З такою державою, з огляду на значно більшу силу Західної Укра
їни, ймовірно, потрапили б у не настільки кабальну залежність від Франції, 
як та, що саме збиралася підтримати Директорія, особливо якби західні 
українці взагалі ліквідували Директорію та створили б єдиний український 
уряд у спілці з поміркованими східними українцями.

Так можна окреслити єдиний шанс заснування у 1919 році української 
держави за підтримки Антанти, тобто Франції, і цей шанс забезпечувала не 
ліберальна Англія зі своїми привабливими гаслами про "право на самовиз
начення", як думали західні українці, а французька мілітаристська партія, як 
правильно визначили С им он  П етлю р а  та східні українці.

Тим часом шанс вислизнув із рук українців так само швидко, як і 
з'явився. Західні українці не прийняли пропозицію Б е р т е л ем і ,  а вперто 
наполягали на продовженні війни з Польщею, переконані в тому, що лібе
ральна Англія змусить Польщу до укладення з ними справедливого миру. 
Так само і Директорія відмовилася прийняти відставку С им о на  П етлю ри  
таП.  А н д р ієв ськ о го ,  і ще до того, як одеські французи ухвалили рішення 
про можливість відхилення від цієї вимоги, корабель Директорії у березні 
1919 року, здавалося, остаточно пішов на дно. Французькі умови були на
стільки обурливими, що війська Директорії, як і Січові стрільці, наблизили
ся до проголошення радянської влади. 9 квітня 1919 року до штурвала знову 
став соціалістичний Кабінет Б о р и с а  М артоса .  Однак повсюди успішно 
тривав більшовицький наступ, а здійснена 29 квітня 1919 року спроба пра
вих партій повалити С им о на  П е т лю р у  остаточно закріпила крах на всіх 
фронтах, так що Українська Народна Республіка врешті-решт, доклавши 
всіх зусиль, змогла утриматися лише в окремих областях Центральної Во
лині230 (Карта III). Тому плани Ф о ш а в Парижі знову перекроїли, отож по
силення армій Південної Росії новими військовими загонами стало нереаль
ним. Внаслідок цього не вдалося утримати одеську військову базу, і 3 квітня 
1919 року її було здано більшовикам.231

Відмова Фоша від Західної України на користь Польщі

З огляду на всі обставини українці відразу втратили цінність для фран
цузької мілітаристської партії і Фош теж відступив на позицію К л е м а н 
со, тобто поділяв політику "санітарного кордону" та оборонну тактику від
носно більшовиків. Тепер Фош діяв за новим, третім планом. Коли раніше 
визнання національно-державних прагнень українців меншою чи більшою 
мірою як таких, що мають право на життя, чітко визначалося центральним 
пунктом лютневих планів Фоша,  то тепер -  у березні 1919 року -  Фош



спрямував усю енергію на обов'язкове знищення західних українців, які за
важали, мов камінь на шляху, та своєю війною проти Польщі надзвичайно 
ускладнювали становище в Східній Європі, позбавляли його прозорості, 
не дозволяючи поділити Східну Європу на революційний та контрреволю
ційний табори. У Франції саме було завершено комплектацію кількох різної 
чисельності польських дивізіонів армії генерала Галлера, і саме на цю пре
красно оснащену, консультовану французькими офіцерами Генерального 
штабу армію, робив ставку Фош. Він невтомно знову і знову повторював 
перед Верховною Радою мирної конференції свою вимогу негайно відпра
вити армію Галлера в Польщу для деблокування Львова. 17 березня він 
рекомендував спрямувати ці війська через Відень. Проте Верховна Рада не 
уповноважила на таке, перемогла англійська точка зору щодо встановлення 
польсько-українського перемир'я.232 Англійці відтягували вирішення питан
ня відправлення армії Галлера,  вони знали, що польські "апетити" за наяв
ності настільки великої кількості військ стануть небезпечно нестримними, і 
побоювалися раптового нападу цієї армії на Д анціг.

Тепер Фош вирішив змусити Верховну Раду дати згоду на за
йняття армією Галлера Західної України. Він звелів власне 19 березня 
1919 року оголосити в Будапешті вже згадані умови румунсько-угорсько
го перемир'я, у відповідь на що уряд К а р о ї  пішов у відставку, а Бела  
Кун очолив Радянську Угорщину233. Тільки-но 21 березня 1919 року 
Верховна Рада остаточно відхилила план Фоша щодо задіяння армії Гал
лера  уЛьвові234, як уже 27 березня 1919 року Фош знову наполягав на 
необхідності втручання союзників, вказуючи на прихід більшовиків до 
влади в Угорщині, та вимагав від Верховної Ради організації війська, куди 
увійшли би французи, британці, американці, греки, серби та румуни, ар
мії, яка повинна була би зайняти території від Одеси до Угорщини, Відень 
та придушити угорський більшовизм, об'єднатися в Будапешті та звідти 
"закрити львівський пролом", тобто роздушити та остаточно стерти з 
лиця землі Західну Україну.235 Верховна Рада знову відхилила пропозицію 
Ф ош а236, однак він залишився при своїй думці щодо знищення Західної 
України і справді втілив її в життя пізніше, після того, як армію Галлера  
було відправлено на Польщу через Німеччину. Якщо врешті-решт щось 
залишилося від великих визначальних для світу планів Фоша, то це кон
центрація могутнього удару, якого "західна цивілізація" повинна була за
вдати на територіях аж до Волги на маленькій західноукраїнській державі 
шириною не набагато більше за 200 кілометрів та довжиною 200 кіло
метрів. Немов голодний лев, що не мине навіть миші, могутній маршал 
вилив весь свій гнів на купку нещасть, яку уособлювала Західна Україна 
посеред битви світових держав-гігантів.
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Ще до появи українських делегатів у Парижі, щоб представити перед 
благодійниками людства, які мали подарувати йому вічний мир, скромні ба
жання своєї невеличкої країни, долю останньої вже остаточно вирішили без 
їх відома. У французьких поглядах -  як К лемансо ,  так і Фоша -  вже оста
точно переміг Д м овськи й .  Тепер Франція прагнула заволодіння з боку 
Польщі всією Західною Україною та всіляко у цьому підтримувала Польщу. 
Натомість ліберальній Англії перед французькою настирливістю не залиша
лося нічого іншого, як протестувати проти "доконаних фактів", не з метою 
вирвати Західну Україну з пащі франко-польського лева, але щоб, так би мо
вити, збільшити річний торговельний обіг Англії зі Сходом на кілька мор
ських вантажів.

Позиція Америки, Італії та Японії щодо України

, Проте у західноукраїнській -  як і в усіх інших -  справах найжалюгідні
ше виглядав у Парижі сам пророк "права на самовизначення народів" Віль- 
сон,  довіряючи якому західні українці шукали справедливості в Парижі. 
Без нього західні українці могли би вести відповідну до обставин політику, 
навіть відважитися на відчайдушну боротьбу, щоб уникнути настільки фа
тальної долі, і тоді, ймовірно, не втратили своєї країни. В той час, коли їх 
зупиняла лише довіра до В ільсона ,  той був нічим іншим, як лише ляль
кою в руках таких вороже налаштованих проти західних українців експер
тів, як Л орд ,  а той -  лише лялькою в руках Д м овського .  Таким чином 
Біль сон,  що у питанні німецьких областей періодично, навіть якщо дуже 
нерішуче й особливо на пізніх етапах мирної конференції надзвичайно не
надійно, проте все ж став на сторону Л лой д а  Д ж о р д ж а  проти Польщі237, 
в "східногалицькому питанні" однозначно виступав на стороні Польщі та 
Франції проти Західної України, якій він виділяв у кращому разі становище 
автономії в межах Польської держави.238 У випадку Східної України амери
канське ставлення до української справи виглядало ще гірше. "Переговори 
з Л а н с ін г о м  справили на нас жахливе враження", -  повідомляє один із 
представників східних українців у Парижі, А рн оль д  М аргол ін ,  про свій 
візит до американського держсекретаря ЗО червня 1919 року.239 "Лансінг 
продемонстрував цілковиту необізнаність зі становищем у Східній Європі 
та сліпу довіру до Колчака та Д ен ік іна .  Він категорично наполягав на 
тому, щоб український уряд визнав Колчака  главою своєї держави та го
ловнокомандувачем усіх антибільшовицьких армій. Коли мова зайшла про 
принципи В ільсона ,  застосування яких відносно народів колишньої Ав
стро-Угорщини було справою заздалегідь вирішеною, Л ан с ін г  заявив, що 
він знає лише єдиний російський народ та як єдиний шлях до реставрації
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Росії може розглядатися федерація на зразок Сполучених Штатів”. І справ
ді, єдиним шляхом до реставрації Росії була федерація, проте більшовицької 
Росії! Тим часом американців турбувало питання відновлення Росії. їх ціка
вило фінансування з боку Америки та Японії кампанії Колчака, і у випадку 
її провалу вони не відшкодували би своїх витрат за допомогою концесій у 
Сибіру, подібно як Англія фінансувала Денік іна ,  та розхвалювали його за
хідним українцям, щоб при такому великому "розпродажі Росії" за її плечи
ма привласнити собі принаймні нафтовий басейн Баку, і на зразок того, як 
Франція сприяла піднесенню Польщі та схиляла українців на свій бік, щоб 
приструнити Німеччину. Все відбувалося за рахунок народів колишньої Ро
сії, кровопролиття яких у 1914-1915 роках взагалі уможливило славну пере
могу західних держав.

"Італійці, -  пише англійський історик240, -  не мали особливих інтересів 
чи чіткої точки зору щодо кордонів Польщі з Німеччиною. Вони підтриму
вали поляків стосовно Тешена проти чехів та в Східній Галичині проти ру
синів. Що ж до колишніх російських територій, то вони істотною мірою від
чували за собою зобов'язання, які випливали з укладеного в період світової 
війни союзу з Росією. Вони притримувалися тієї думки: було би бажано, аби 
Польща залишилася у межах визнаних урядом Кер енського етнографіч
них кордонів, в той час коли було дуже небажано просувати рішення щодо 
земель, до яких виявляла інтерес Росія".

"Японці, -  веде далі англійський історик, -  не були безпосередньо за
цікавлені в польській історії, в тому вигляді, як це вирішувалося на мирній 
конференції. Адже питання кордону Польщі з Росією, до якого вони мали 
більш безпосередній інтерес, остаточно не обговорювалося".

Чехословацько-українська спільність інтересів 1919 року

З усіх інших народів Антанти лише чехи вважали доцільною підтримку 
претензій західних українців на самовизначення. Вони власне скористалися 
тією обставиною, що майже вся військова потужність Польщі задіювалася у 
війні проти західних українців, висунули претензіїна ще в листопаді 1918 року 
захоплену поляками область Тешен промислового району в австрійській Шле- 
зії, здійснили на цих територіях збройний напад на поляків 23 січня 1919 року 
та відняли у них цей об'єкт суперечки. Проте не лише спільність інтересів у 
суперечливому питанні, в якому чехи завдячували західним українцям завою
ванням та утриманням Тешена, спонукала до приязного ставлення відносно 
західних українців. Польська промисловість запекло конкурувала з чеською, а 
можливе захоплення поляками Східної Галичини відрізало б Чехословаччину 
від Східної Європи з її великими ринками збуту. Виходячи з цього, для чехів за-
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лишалися дуже важливими або заснування західноукраїнської держави, з якою 
би вони межували безпосередньо в Словаччині та на Закарпатті, як транзитний 
шлях до Східної Європи, або ж приєднання Східної Галичини до Східної Укра
їни або ж -  і цього чехи прагнули найбільше -  до Росії.241

У пекельний чан Паризької мирної конференції знову і знову потра
пляли новоприбулі посланці України. їхня країна виявилася майже цілко
вито відрізаною від зовнішнього світу військовими фронтами -  власними і 
такими центральноєвропейськими, як румунсько-угорський та чесько-угор
ський, отож єдиним безпечним сполученням між мирною конференцією та 
Україною залишалося радіотелеграфне. Посланцям цієї країни створювали в 
дорозі, особливо на території Франції, максимальні перепони з паспортами, 
і минали тижні, а навіть місяці, до потрапляння людей у Париж. У самому 
Парижі їх терпіли так само, як представників інших народів колишньої Росії, 
лише як політичний комітет без дипломатичних привілеїв. Взаємовідносини 
з мирною конференцією обмежувалися тим, що Генеральний Секретаріат 
конференції приймав ноти та інколи підтверджував їх надходження. Безпо
середнє контактування представників мирної конференції з ними належало 
до рідкісних, без перебільшення виняткових, випадків та стосувалося лише 
"східногалицького питання”.242 Причому доступ до сильних світу цього від
різнявся надзвичайною ускладненістю; вони наражалися на милість та не
милість підлеглих дипломатичного корпусу секретарів та експертів. їх ди
пломатична активність залишалася великою мірою лише воланням у пустелі.

Першим, кому вдалася складна експедиція в Париж, був голова деле
гації Української Народної Республіки на мирній конференції, представник 
Східної України Г. Си дор енко,  чия нота від 10 лютого 1919 року містила 
вимоги визнання України та її допуску до мирних переговорів і стала пер
шим офіційним кроком українців у Парижі.243 Лише через місяць, в останні 
дні лютого 1919 року, віце-президента цієї делегації, західноукраїнського 
держсекретаря з питань зовнішніх справ, дт. Василя П ан ей к а ,  було до
пущено в Париж, натомість другому за ієрархією представникові Західної 
України, дт. С т е п а н о в і  Том аш івському ,  Франція видала дозвіл на в’їзд 
тільки ще через два місяці, в кінці квітня 1919 року і, до того ж, після аме
рикансько-англійських клопотань перед Верховною Радою. Французи не 
гребували навіть такими дріб’язковими методами, як перешкоджання в’їзду 
нечисленних представників Західної України в Париж, щоб зашкодити не
величкій країні, долю якої вони і без того тримали в своїх руках. Ще до того, 
як протягом квітня та травня 1919 року українська місія все ж змогла в по
вному складі опинитися в Парижі*, представники європейської дипломатії

* Крім названих о с ів , до складу делегації входили представники Східної України Арнольд 
Марголін, Олександр Шульгін, Сергій Шелухін; М. Кушнір та дт. Матюшенко, які прибули
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прийняли рішення щодо існування України як держави внаслідок припи
нення української гри партією Фоша, з одного боку, та формування Англі
єю твердої позиції за відновлення Росії, -  з іншого боку. Проте програною 
в європейській політиці була вже не лише загальноукраїнська справа, а й 
західноукраїнська. Англія не вважала вартим зусиль енергійно виступати 
на стороні Західної України, зокрема шляхом відмови брати участь у пере
говорах стосовно західного кордону Польщі, доки поляки не укладуть мир 
із Західною Україною на бажаних для Англії умовах. Натомість Польщу та 
Францію не зупинили протести Англії і вони до кінця впроваджували щодо 
Західної України політику доконаних фактів. Тому все, чого могли б досягти 
дипломатичним шляхом українці, -  то це максимум відтермінування фор
мального чинного відповідно до норм міжнародного права визнання таких 
фактів, однак у жодному разі не прийняття сприятливого для Західної Укра
їни матеріального рішення. Цього максимального успіху західноукраїнські 
дипломатичні представники в Парижі, дт. Василь П анейко  тадт. С т е 
пан Томашівський,  з політичної точки зору напевне найосвіченіші та 
найталановитіші голови, які взагалі тоді представляли західних українців, 
досягли пізніше -  коли від українців взагалі щось залежало для Антанти -  
більше зробити виявлялося неможливо.

Складності української дипломатії в Парижі 1919 року

До тих відчайдушних зовнішніх обставин, в яких повинні були діяти 
українські дипломати, додалася ще і відсутність у них в Парижі внутрішньої 
єдності, що остаточно паралізувало. Однак провина за це покладається не 
лише особисто на українських дипломатів. Тут відіграв свою роль і той факт, 
що представлена ними держава не вела взагалі жодної до певної міри ціле
спрямованої зовнішньої політики, втілюваної дипломатами. Оскільки ви
значення основних напрямів цієї політики залишалося на розсуд дипломатів 
та існував не один, а декілька можливих основних напрямів, то дії окремих 
дипломатів, звичайно ж, повинні були істотно відрізнятися. Адже реально 
існувала не одна, а дві українських держави, і передусім воюючу одночасно 
проти Польщі та проти більшовиків, а, до того ж, протиставлену російській 
реакції Україну нереально було віднести до якоїсь із протиборствуючих у 
Східній Європі політичних систем, доки вона не прийме рішення відмови
тися від однієї з цілей своєї боротьби. Адже воююча на всі боки Україна

в квітні 1919 року. 7 травня 1919 року приїхали ще представники Західної України 
дт. Михайло Лозинський та Дмитро Вітовський у справах польсько-українського перемир'я. 
В червні 1919 року до складу делегації увійшов ще представник Західної України дт. Теофіл 
Окуневський. Окрім того, у делегації передбачався малочисленний персонал перекладачів 
та службовців. (Марголін, с. 105-106, 134; Лозинський, с. 114-117).
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виявилася надто слабкою, щоб, виступивши проти всього світу, одночасно 
утвердитися, не потребуючи підтримки жодної із зовнішніх сил.

З точки зору можливості створення хоча б якоїсь української держа
ви в Східній Європі об’єктивно найбільш перспективний основний напрям, 
який відображав зовнішню політику гетьманату, представляли Арнольд  
М ар г о л ін  та Олександр  Шульгін  зі Східної України. Цей основний на
прям М ар г о л ін  сформулював після переговорів в Одесі з представниками 
донських та кубанських козаків та білорусів -  із генералом Ч ер еч у к ін им ,  
Л. Б ичем  -  та представниками білорусів генералом Баханови чем ,  а та
кож консулом Н е кр а ш е в и ч е м ,  у спільному меморандумі, який 5 лютого 
1919 року було передано генералові д’А нсельм у  в Одесі. У цьому не з огля
ду на його слабку аргументацію, але з огляду на його тенденції вартому над
звичайної уваги документі244 всі ці менш чи більш легітимні представники 
України, придонських територій та Кубані, а також Білорусії вказували: вна
слідок піднесення неросійських національних рухів із 1917 року вперта під
тримка з боку Антанти та російської контрреволюції ідеї відновлення єди
ної, навіть якщо федеративної, Росії не в змозі призвести до перемоги над 
більшовизмом, і тільки за сприяння утворенню на території колишньої Росії 
національних держав у Східній Європі вивільняться сили, які, об’єднавшись 
із російською контрреволюцією, виявляться достатньо потужними, щоб по
долати більшовизм. Для полегшення Антанті та російській контрреволюції 
прийняття цього рішення у меморандумі зазначалося: за таких обставин 
відновлення колишньої єдності Росії можливе лише шляхом того, щоб на 
розсуд установчих органів усіх вищезгаданих національно-державних ново
утворень залишити, після подолання більшовизму, прийняття рішення, чи 
союз даних держав повинен перерости у федерацію.245

Розбіжності у діях української дипломатії

З перспективи часу, який відтоді минув, немає сумніву: якщо йшлося 
про відновлення Росії, то не російська контрреволюція, а саме більшовизм 
був здатен досягти цієї мети. Коли ж на противагу такому -  на чому власне 
і залежало Антанті -  йшлося про знищення більшовизму, знову ж не росій
ська контрреволюція сама по собі, але лише її об’єднання в союз із неро
сійськими національними рухами з метою нового переділу Росії на націо
нально-державні території могли призвести до подібного знищення. Однак 
російська контрреволюція не була задоволеною формулою українсько-ро
сійської рівності, яку представили М ар го л ін  таШ ульгін ,  наполягаючи на 
тому, що майбутній "всеросійський установчий орган" повинен вирішувати 
долю народів Росії, а відтак вимагала підпорядкування Східної України ад



міралові Колчаку чи генералові Д енікіну. Так зазнали краху переговори, 
які Марголін  вів у Парижі в квітні 1919 року з представниками різних ро
сійських партій/ Оскільки Англія визнавала цю не прийнятну для українців 
російську позицію та до підтримки програми М аргол ін а  за певних умов 
схилялася лише Франція, то логічними виглядали наступний крок та спроба 
домовитися з Францією за рахунок західних українців. Однак такий крок 
суперечив особливим цілям західних українців, і тому напрям М аргол ін а  
було паралізовано.

Оскільки Англія наполягала на відновленні Росії та одночасно на ’’са
мовизначенні" західних українців, останнім не залишалося нічого іншо
го, як по можливості відхреститися від Східної України в якості окремої 
та самостійної, так би мовити, незацікавленої держави. Саме це і зробили 
дт. Василь Панейко та дт. Степан  Томашівський,  наполегливо на
голошуючи в процесі своєї діяльності, що Західна Україна є незалежною від 
Східної, старанно приховуючи свою кампанію від решти української деле
гації в Парижі. Якщо ж вони хотіли б зміцнити власну позицію в очах Англії 
та викликати зацікавлення Англії до Західної України не лише з економіч
ної, а й з політичної точки зору, то не існувало іншого шляху, ніж федерація 
Східної України з Денік іним та перетворення Західної України з огляду на 
підтримку Денікіна  на англо-російський бастіон захисту від поширення 
французьких впливів у Східній Європі. Насправді П анейко  намагався по
розумітися також і з російською контрреволюцією246, проте це виявилося 
би безперспективним, оскільки на його шляху опинилася іредентно-сепара- 
тистська Східна Україна. Отже, дипломатичні дії українців було заблокова
но і в цьому напрямі.

Найслабшою виглядала дипломатична проникливість прихильників 
тієї точки зору, що передбачала повне збереження єдиної української дер
жави, а також усіх українських претензій як щодо Польщі, так і щодо Росії, 
дт. Михайла Лозинського  та Дм итра  Вітовського .  Вони протесту
вали проти того, що М аргол ін  таШульгін  обіцяли перспективу федерації 
України з Росією, оскільки це суперечило національно-державній доктрині. 
Вони заперечували щодо діяльності П анейка  та Томаш івського ,  оскіль
ки їх відокремлена кампанія суперечила принципу української державної 
єдності. Вони також вимагали акцентування уваги на прагненні України на
ціональної державності, а не на тому, що Україна могла би стати фактором 
у боротьбі проти більшовизму.247 Незрозумілим залишалося лише те, з якою 
метою вони взагалі приїхали в Париж і шукали там справедливості та під- *
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* Проводилися розмови з Маклаковим, соціал-революціонерами та іншими представника
ми російської демократії Соколовим, Слонімом, Сухомлиним, Керенським, Вішняком, 
Авксентьевим, Львовим, М. Чайковським (Марголін, с. 138-143; Лозинський, с. 117).



242 III частина

тримки, якщо попередньо вирішили не долучатися до жодних умов країн 
Антанти. Тому ноти, якими лідер даного напряму, Г. Сидоренко ,  бомбар
дував мирну конференцію, належали до найменш втішних еманацій україн
ського політичного духу. Цим дилетантам, які не мали жодного поняття про 
тодішнє політичне становище в світі, здавалося, що в Антанти можна було б 
"викликати інтерес до України" фантазіями про "Україну як бастіон для за
хисту Дарданелл, Суецького каналу, Перської затоки та Індії".

Таким чином українська дипломатія вичерпувала останній та найслаб- 
ший, порівняно з іншими майже незначними, фактор вирішення в Парижі 
українського питання.

Дилема, яка виникла перед Паризькою мирною конференцією, була 
зрозумілою. Стосовно Східної України поставало питання, що в перспекти
ві призвело б до знищення більшовизму: підтримка реставрації контррево
люційної Росії чи підтримка роздроблення Росії на території національних 
держав. Після певних коливань Антанта одностайно виступила за перше, 
тому ніщо не затуманювало чіткість цієї дилеми. Стосовно Західної України 
проблема так само виглядала визначеною: поставало питання, чи повинна 
Східна Галичина приєднуватися до Польщі, чи слід визнати західноукраїн
ську державу. Проте, оскільки позиції Франції та Англії у такому питанні від
різнялися, то ця дилема, наскільки б чіткою вона не була в дійсності, стала 
пробним каменем для проникливості експертів, спроможності великодер
жавної дипломатії приховувати справжні цілі за корисливими заперечення
ми, спритності поляків мутити воду, щоб доконані факти бачилися якомога 
менш помітними після підготовки та реалізації. Одним словом, усе вигляда
ло тим складнішою загадкою, чим старанніше та глибше її обговорювали, 
щоб по можливості знайти компроміс, який насправді був недосяжним. "З 
усіх питань, що стосувалися Польщі, -  скаржиться англійський історик248, -  
східногалицьке виявлялося, напевно найскладнішим та найважчим". Англій
ці стверджували249: "Якщо Польща повинна бути могутньою як зовнішньо, 
так і внутрішньо, тоді необхідним є формування в її основі самовизначення. 
Але якщо Польща, крім неминучої наявності єврейської та німецької наці
ональних меншин, отримає ще на Сході значні маси вороже налаштованих 
литовців, білорусів та русинів (українців), то її політична дієвість буде тим 
меншою, чим більшою буде її територія. Польща стане на зразок Австрії 
конгломератом національностей, неспроможним справедливо поводитися 
та демократично управляти власним населенням. Ззовні її оточить кільце 
ворогів, які, пронизані болючим почуттям заподіяної несправедливості, 
проповідуватимуть на прикордонних територіях Польщі євангелію іреден- 
ти та готуватимуть бунт в очікуванні нагоди для військового виступу проти 
Польщі, яку цілком неважко виявиться знайти. І цими ворогами стануть дві
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з наймогутніших держав Європи -  Росія та Німеччина. Зі сторони Польщі 
було би мудрим уникати найменшого приводу конфлікту з Росією, навіть 
ціною визнання окремих із російських претензій, нехай і розцінюваних як 
несправедливі. Надзвичайно небезпечним було би використовувати собі на 
користь тимчасову слабкість Росії та захоплювати прикордонні народи, по
збавлявши їх шансу для вільного волевиявлення. Таке, звичайно ж, терито
ріально відокремило б Німеччину від Росії, проте поєднало би дух країн, 
і в результаті легко міг би виникнути новий і цього разу остаточний поділ 
Польщі, від якого б її вже не врятувала жодна людська влада".

Французи ж у відповідь дотримувалися тієї позиції, що "обов’язком 
конференції є створити велику Польщу як бар’єр проти більшовизму та як 
союзника Франції в її майбутній війні з Німеччиною".250

Неможливість вирішення "східногалицького питання" 
для дипломатії Антанти

Тут заговорили про породжені різноманітними факторами сумніви251: 
"Поляки мають усі підстави зайняти певні частини країн, що межують із 
Росією, щоб звільнитися від анархії та прикрити Польщу від більшовиць
кого нападу. Доки в таких країнах топитиметься боротьба, неможливим є 
забезпечити самовизначення, було би ризикованим, якщо не нерозумним, 
уже зараз вирішувати долю цих країн. Існує надія, що Колчак чи Д енікін  
відновлять Росію, отож потім із останнім можна буде вести переговори про 
приналежність спірних територій. Проте ця надія стає все примарнішою. 
Під тиском загроз з боку більшовицьких армій, ослаблені війною, голодом 
та хворобами, ці прикордонні народи нездатні заснувати власні стабільні 
держави. З іншого боку, поляки не можуть бездіяльно дивитися, як більшо
вики заволодіють цими прикордонними територіями, де поляки представля
ють буржуазію та велике землевласництво".

"Серед цих прикордонних народів заявляють про себе також русини 
з їх вимогами щодо самовизначення, -  міркувалося далі. -  Проте дуже сум
нівно, що вони достатньо зрілі для створення самоврядування!252 Вони не 
зможуть встояти перед більшовиками та перекрити тим шлях до Радянської 
Угорщини!253 Поляки достатньо сильні, щоб зайняти спірні східні області. 
Якщо конференція їм таке заборонить, то це однозначно призведе в Польщі 
до такого вибуху пристрастей, що польський уряд буде зметено, а на його 
місці не залишиться нічого, крім анархії!"254

"Є питання, -  вигукне охоплений жахом англієць чи американець з 
огляду на "східногалицьке питання", -  є питання, які є надто серйозними 
для простих смертних!".255
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Неможливість вирішення "східногалицького питання” 
для дипломатії Антанти

"Проголошення самостійності всієї східногалицької території, -  
пише англійський історик256, -  задовольнило би русинів, проте, звичайно 
ж, не підкорилися би поляки, а навіть, якби вони це зробили, не існувало 
би жодної гарантії формування з боку русинів стабільного уряду та до
статньою мірою захисту польської меншості. Передати всю територію 
полякам можна було би лише з примусу зі зброєю в руках, що, очевидно, 
виглядало би несправедливим. Отже, знадобилося знайти якесь рішення 
і принаймні спробувати вчинити справедливо для обох сторін... Комісія 
мирної конференції у справах Польщі не залишила поза увагою жодного 
можливого варіанта вирішення даної проблеми. Розглядалися навіть най
більш малоймовірні перспективи, як, наприклад, тимчасова окупація всієї 
Східної Галичини Чехословаччиною та Румунією. Проте всі делегації, за 
винятком британської, рішуче виступали за те, щоб уся ця територія в тій 
чи іншій формі відійшла би до Польщі з тими гарантіями та обмеження
ми, які визначатимуться за необхідні. Проте висувалася також пропозиція 
поділити всю територію кордоном на Схід від Львова та Дрогобича. Тим 
часом, якби таким чином до Польщі відійшли великі території, населені 
русинами (українцями) і це все ще не задовольнило б Польщу, то серед 
русинів (українців) виник би найзапекліший опір, а не включена до складу 
Польщі частина Східної Галичини являла б собою лише знівечений окра
єць, позбавлений будь-якої підтримки і неспроможний існувати. Однак 
таке пропонувалося лише на випадок прийняття британської точки зору, 
що русинам (українцям) рано чи пізно повинна надаватися можливість 
для реалізації їх права на самовизначення. Стверджувалося, що якщо вже 
доля країни повинна залишитися невизначеною, то ця невизначеність не 
повинна ставити під сумнів приналежність Львова та Дрогобича до Поль
щі. Отже, залишалося одне з двох: або ж спробувати інтернаціонально за
безпечити вільне волевиявлення населення, або ж принаймні тимчасово 
надати Польщі щось на зразок права верховної влади на Східній Галичині. 
Перше виглядало дуже складним, а опоненти стверджували, що взагалі не
можливим. Адже нереально було провести негайний плебісцит до окупу- 
вання територій нейтральними силами і, до того ж, він ініціювався б в час, 
коли люди палали пристрастю та виявлялися малосхильними до того, щоб 
при голосуванні керуватися міркуваннями про істинні державні інтереси. 
І ще: перед яким вибором може ставитися населення в час, коли Росія по
ринула в хаос і самостійність Східної Галичини здатна була би призвес
ти до внутрішніх заворушень і, ймовірно, від чого особливо застерігали,



до співробітництва з більшовиками? Отже, плебісцит відкладався до того 
часу, доки охолонуть пристрасті та Європа набуде остаточного вигляду 
після випробувань полум’ям війни та революції. Проте для забезпечення 
цього Ліга націй мала знаходитися під якимось верховним наглядом. Бо 
якими ж виявилися б шанси представників Ліги націй, якщо б вони прибу
ли без жодних збройних сил в киплячу у вирі громадянської війни країну? 
З іншого боку, виключалося відрядження в настільки віддалену континен
тальну країну, яку оточили вороги та біля воріт якої стояли більшовики, 
великої інтернаціональної армії. Яка б з великих держав взяла на себе 
військову охорону мандата Ліги націй у цій країні в період, коли війська 
терміново потребувалися деінде, періодично висувалися вимоги демобі
лізації та всі нації почувалися вже достатньо виснаженими? Навіть якби 
якась із великих держав і взяла на себе таку місію, то у результаті, напев
но, виникли б економічний занепад та політична невизначеність, оскільки 
країна і надалі залишалася б ареною агітації та заворушень, до прийняття 
того чи іншого остаточного рішення. Польща, і на цьому загострювалась 
увага, одна лише Польща могла забезпечити негайне вирішення проблеми 
на тривалий час і Польща однаковою мірою була жаданою та жадала взяти 
на себе відповідальність! Незважаючи на протести британської делегації, 
врешті-решт більшість держав на конференції виступили за таке рішення. 
В кожному разі ця справа до певної міри вислизнула з рук мирної конфе
ренції, внаслідок захоплення Польщею Східної Галичини протягом трав- 
ня-червня 1919 р.".

Отже, все повернулося проти Західної України. Для чіткого виразу во
левиявлення населення заснувати власну державу не досить було її війни з 
Польщею. Навіть сама боротьба України проти більшовизму зіграла з нею 
злий жарт, тому що "Як може, -  так мовилося, -  ослаблений війною, голо
дом та хворобами народ під загрозою більшовицької армії заснувати власну 
державу?" І, розраховуючи на крах цього народу, вважалося вигідним, щоб 
поляки окупували його країну замість більшовиків.

Тому західні українці їздили в Париж даремно. Чи здійснили б вони це 
паломництво чи ні, завершення справи вирішував результат їхньої зброй
ної боротьби з Польщею і Паризька мирна конференція виступала все одно 
лише біржею, яка залежно від рішень Верховної Ради поступово нотувала 
періодичний стан акцій безпосередньої польсько-української боротьби.

Паризька мирна конференція та польсько-українська війна за Східну Галичину_________ 245
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3. Х ід п о ль сь к о -зах ід н о ук р а їн сь к о ї в ійни  
т а  р іш ен н я  В ерховної Ради

І.

Якщо існує бажання виміряти складність військового завдання; яке 
постало перед Західною Україною безпосередньо при заснуванні держа
ви; то слід для порівняння кинути оком на військове становище Польщі на 
межі 1918-1919 років.

Вигідне військове становище Польщі на мела 1918-1919 років

В кінці листопада 1918 року польське державне управління у Варшаві 
передбачало сферу дії; яка поширювалася на Королівство Польське та За
хідну Галичину. На Заході та Півночі цього державного утворення ще збері
галися старі кордони Німецької імперії; проте Німеччина вже не становила 
небезпеки для Польщі. На південному заході; в австрійській Шлезії; 5 листо
пада 1918 року було підписано тимчасову чесько-польську угоду яка забез
печувала Польщі володіння областю Тешен. На південному сході; у Східній 
Галичині; поляки в районі Перемишль-Хирів та Львів; а також на Південь 
від Замостя в напрямі Рави-Руської воювали з українцями; проте це була 
польська наступальна війна. На Сході поляки утримували і навіть перейшли 
лінію Бугу кордон між областю Холм та Волинню. З другого боку Бугу сто
яли українці; не для проникнення в область Холм; а лише для запобігання 
вступу поляків на Волинь. Єдиним напрямом; із якого можна було теоре
тично очікувати чужоземного нападу на Королівство Польське; виглядав 
північний схід; тобто Москва. Проте у Брест-Литовську та на білоруських 
територіях на Схід та на Північ ще частково до лютого 1919 року залиша
лися німецькі окупаційні війська як до певної міри захист від більшовицької 
навали. Отже; Польща знаходилася все одно що в мертвому просторі; і по
ляків спонукала невпинно скаржитися перед Антантою на надзвичайно не
безпечне становище в жодному разі не загроза знищення зародків польської 
державності в Центральній Польщі; а лише можливість поширення цієї дер
жави не на всі території; на які вона претендувала. Це поляки кваліфікували 
як вороже вторгнення у власну країну та говорили; наприклад; про “україн
ське вторгнення“ у Східну Галичину. Щоб чинити опір подібним вторгнен
ням; польський народ вдався одночасно до низки наступальних збройних 
конфліктів на всіх кордонах навколо Центральної Польщі. Спершу вибух
нула польсько-західноукраїнська війна у Східній Галичині; потім у зв'язку



з цим спалахнули конфлікти зі східними українцями на Західній Волині, 
далі познанські поляки підняли 27 грудня 1918 року повстання проти нім
ців з метою якомога дальшого просування польських кордонів на Захід та 
врешті-решт польські загони розпочали переміщення в Білорусію у напрямі 
на Пінськ, Барановичі, Волковиськ та Гродно-Вільнюс, як тільки німецькі 
окупаційні війська звільнили ці території. Єдина оборонна війна, яку вела 
Польща, вибухнула 23 лютого 1919 року, проте вже 25 лютого 1919 року 
припинилася Антантою. Це була чесько-польська війна, територіально мало 
значний прикордонний конфлікт з приводу лише володіння безпосередніми 
околицями Тешена, так що і тут не спостерігалося загрози безпосереднього 
іноземного втручання у Західну Галичину.257

В усіх цих конфліктах Польща володіла надзвичайно вигідним станови
щем. Противники не мали жодного наміру у випадку поразки поляків зі свого 
боку вдиратися на територію Західної Галичини та Королівства Польського. 
Таким чином поляки в своїх прикордонних війнах нічим не ризикували. Вони 
велися невеличкими імпровізованими арміями, що здебільшого складалися 
з добровольців на прикордонних територіях, які власне і виступали предме
том конфлікту. Центральній Польщі потрібно було їх доповнювати та під
тримувати лише настільки, щоб уникнути негайного знищення, а тим часом 
створити регулярну армію та лише після завершення формування останньої 
рішуче долучитися до прикордонного конфлікту. Цей процес формування 
розгортався винятково повільно, він розпочався лише з лютого 1919 року, 
коли в Польщу почав у все більших кількостях постачатися французький вій
ськовий матеріал. До того часу фронтові війська, подібно до західних україн
ців, підкріплювалися нерідко необдумано та несистематично ще не до кінця 
вишколеними рекрутами. Та все ж в квітні 1919 року польська армія сфор
мувалася вже настільки, що можна було здійснити вирішальний наступ на 
Вільнюс. Після появи кількох франко-польських дивізіонів армії Галлера в 
травні 1919 року, коли проводився вирішальний загарбницький похід проти 
західних українців, Польща зі своїми 300 000 загального армійського складу, 
150 000 осіб бійцівського складу, безперечно, перетворилася на наймогутні- 
шу військову державу тогочасної Східної Європи. Коротко кажучи, Польща 
від листопада 1918 року мала майже півроку часу спокійно оснаститися з вій
ськової точки зору, доки вона з усіма резервами сил вступила у власні при
кордонні війни. Незважаючи на те, що поляки мали в своєму розпорядженні 
незрівнянно численніші та кращі підрозділи офіцерського корпусу, ніж за
хідні українці, проте їх військово-організаційні здобутки на межі 1918-1919 
років були, безсумнівно, значно скромнішими, ніж західноукраїнські.258

Становище західних українців істотно відрізнялося: вони з перших 
днів існування держави вели війну на власній території. Виходячи з цього,
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вони були змушені "за такого істотного, -  як стверджує польський військо
вий історик259, -  "браку офіцерів, про який не мала поняття навіть досить 
бідна з огляду на офіцерський склад польська армія", імпровізовано фор
мувати фронтове військо, що польське населення прикордонних територій 
організовувало спонтанно, не обтяжуючи Центральну Польщу, та в процесі 
війни реорганізовувати свій тримільйонний народ у той час, коли Централь
на Польща мала змогу зробити це спокійно, більш-менш систематично, у 
великій країні з населенням близько 15 мільйонів. Отже, становище вимага
ло від західних українців подвигів. Того найвищого напруження всіх сил, а 
тільки воно могло в такій ситуації забезпечити перемогу. їм досягти цього 
не вдалося, однак докладені зусилля все ж виглядали дуже великими -  зна
чно більшими, ніж будь-якого з інших народів, що створювали власну наці
ональну державу в повоєнній Європі.

Менші військово-організаційні успіхи Польщі 
в порівнянні з західноукраїнськими

Як уже зазначалося, західноукраїнська армія цілком спонтанно вини
кла 1 листопада 1918 року. На заклик Української Національної Ради в краї
ні створювалися західноукраїнські групи захисту, які зайняли всю країну аж 
до річки Сян. Це спонтанне військове формування виявилося спершу дуже 
незначним -  більшість боєздатного населення власне ще не повернулося на 
батьківщину зі світової війни. Решта солдатів, що були в країні, виснажили
ся війною та здебільшого не зголосилися. Певна частина цих груп захисту 
створювалися з військових формувань української національності, що існу
вали ще за часів Австрії, проте за істотно меншого чисельного складу. Однак 
більшість складалася з нашвидкуруч імпровізованих та частково ще не ви
школених загонів добровольців. Не існувало жодного центрального коман
дування цими розпорошеними в усій країні угрупуваннями та батальйонами 
з огляду на недостатню підготовку перевороту 1 листопада 1918 року. Вони 
діяли на власний розсуд там, де саме з'являвся польський опір; тому саме 
так сталося, що ні у Перемишлі, ні у Львові, де цей опір спалахнув найпо
тужніше, західні українці не були достатньо сильними, щоб утриматися на 
власних позиціях.260

Після втрати спершу Перемишля, а потім і Львова, на кінець листопа
да 1918 року в країні склалося наступне військове становище: на Схід та на 
Південь від Перемишля воювали сонми польського війська, щоб зберегти 
сполучення між Центральною Польщею та Львовом. У Львові, неначе у фор
теці в облозі, знаходилася більшість польських сил. Слабкі польські групи 
захисту з бронепоїздами охороняли залізничну гілку Перемишль-Львів. Уся
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країна на Південь та на Північ від цієї залізничної гілки опинилася цілкови
то в руках українців, межа зайнятих ними територій проходила на Північ від 
Перемишля біля Ярослава до колишнього австрійсько-російського кордону 
приблизно по річці Сян. На обох зовнішніх флангах цієї польської позиції 
Перемишль-Львів слабкі польські підрозділи здійснювали диверсії: на Пів
день вздовж Карпат із Сяноку біля Хирова та на Півночі польська прикор
донна охоронна група на території Ярослава на Сяні. Головнокомандувачем 
усього цього польського фронту став генерал Я н Розвадовський .  Значно 
далі на Північ, цілковито відділений від польських збройних сил у Галичині, 
самостійно діяв невеличкий польський підрозділ із Замостя на Південь та в 
напрямі на Раву-Руську (Карта І).261

Стратегічне становище львівських поляків виглядало надзвичайно 
несприятливим. Вони були прив’язані до міста і тому приречені на пасив
ність. Зміст їх боротьби полягав у тому, щоб за всяку ціну втриматися на 
своїх позиціях, доки підкріплення з Центральної Польщі з’єднають польські 
військові бази Перемишль-Львів-Ярослав-Рава-Руська зі здатним чинити 
дієвий опір фронтом та на тривалий час забезпечать сполучення Львова з 
Центральною Польщею, і далі аж до моменту коли наступ із Півночі з від
різку фронту в районі Рави-Руської в напрямі на Львів на Північ від заліз
ничної гілки Перемишль-Львів розгортатиметься таким чином, що українці 
втратять ці території, і врешті-решт доки Центральна Польща стане в змозі 
розгорненим великомасштабним наступом збити з ніг західних українців та 
захопити Східну Галичину.

Помилкові засади західноукраїнської стратегії

Дане становище майже нав’язало західним українцям наступний 
стратегічний план: вони повинні були, збагачені досвідом краківського та 
перемишльського деблокування військ у Львові в листопаді 1918 року, най- 
сильнішими військовими угрупуваннями під енергійним командуванням 
обов’язково повернути собі Перемишль, щоб таким чином міцно перекрити 
сполучення між Центральною Польщею та Львовом і цей перехід через Сян 
вони мали утримати за всяку ціну. Друга потужна група їх військ повинна 
була вести активну оборону шляхом повернення собі Рави-Руської, захо
плення Ярослава та проникнення на територію Холмщини до Замостя. Біля 
Львова ж, навпаки, слід було залишити лише один сильний спостережний 
корпус у стані миттєвої боєготовності, щоб постійно викликати занепоко
єння Львова шляхом створення постійної загрози вторгнення українських 
військ у місто, прив’язати до Львова польські сили та позбавити можливості 
ведення масштабних військових дій. Під захистом цього агресивного веден-
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ня війни західні українці повинні були в тилу створити регулярну резервну 
армію, аби з нею приблизно в січні 1919 року захопити Львів, якщо він до 
цього часу не капітулює, та знищити оточені там польські війська, а потім 
виступити з усіма західноукраїнськими військовими силами до річки Сян 
та на Холмщину. Якщо би вдалося на цій лінії фронту відбити наступ Цен
тральної Польщі з метою повторного захоплення Львова, тоді західні укра
їнці могли б розраховувати на досягнення миру з Польщею, який зберіг би 
за ними всю їх країну зі Львовом включно. В іншому разі не залишалося би 
нічого іншого, як тільки за всяку ціну шукати миру з Польщею, доки Цен
тральна Польща не була здатною виступити з усіма своїми силами проти 
західних українців.

Тим часом жодної чистої стратегії не існувало, а спосіб ведення війни 
великою мірою відповідав тим уявленням, які мали політичні лідери народу 
про досягнення миру з противником. Проте західноукраїнське політичне 
керівництво прагнуло не безпосереднього миру з Польщею, а визнання Ан
тантою права Західної України на власну національну державність. Отже, 
для нього йшлося перш за все про те, що утримання українськими військами 
якомога більшої території Східної Галичини служило б доказом прагнення 
населення до самовизначення. Проте подібна політика від самого початку 
вимагала концентрації військових сил, зі стратегічної точки зору наразі у 
межах другорядного пункту, а саме: Львова, щоб шляхом захоплення цьо
го міста справити на Антанту позитивне враження щодо західноукраїнської 
справи. Насправді таким чином не вигравалося нічого, а, навпаки, захоплен
ня Львова відсувалося у часі, оскільки успішні операції на флангах під Пере
мишлем та під Равою-Руською-Ярославом швидше вплинули би на падіння 
столиці, ніж концентрація сил на потужно укріплених поляками львівських 
позиціях. Проте українське військове командування потрапило в полон уяв
лень, що метою боротьби є не розбити поляків, а захопити Львів, і це гальмо, 
це обмеження стратегічного бачення з самого початку позбавило західно
українську стратегію будь-якої свободи маневру. Скуте міцною позицією 
противника у Львові західноукраїнське військове командування прирекло 
себе на стратегічну оборону, в той час коли воно було змушене, на обох сво
їх флангах, де справді на першій стадії вирішувалася доля війни, перейти 
до оборони. Тим самим західні українці від самого початку відмовилися від 
ризикованої маневреної війни і віддали ворогові всі переваги такої стра
тегічно великодушно розгорненої маневреної боротьби, розпорошивши 
власні чисельно протягом місяців істотно переважаючі противника сили по 
фронту. Це було фатальною помилкою в самій основі ведення війни з боку 
західних українців.
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II.

Успіхи західноукраїнської народної мобілізації, 
грудень 1918 року

Якщо в листопаді 1918 року західноукраїнський народ пригнічувало 
виснаження війною, то втрата Львова призвела спершу до перелому подій. 
Західноукраїнський уряд негайно оголосив загальну мобілізацію всього 
здатного носити зброю населення у віці від 18 до 35 років. Народ настіль
ки чітко усвідомив небезпеку підкорення Східної Галичини Польщею, що 
спершу мобілізація проводилася цілком успішно. В грудні 1918 року, коли 
додому повернулася більшість західних українців, які раніше служили в ав
стрійській армії, без істотних винятків, в окремих округах мобілізувалося 
боєздатне населення навіть віком до 40 років.262 Польська військова історіо
графія помиляється, поширюючи на західних українців досвід, який трохи 
пізніше мали поляки у своїх спробах мобілізації у Західній Галичині, та гово
рить про невдачу мобілізації також і у них.263 Це можна підтвердити чисель
но. З часу тієї першої мобілізації в кінці листопада та в грудні 1918 року за
хідні українці більше не поповнювали свою армію в межах нової мобілізації, 
однак траплялися випадки, що в окремих округах рекрутів було набрано не 
одразу, а трохи згодом. Тим часом тільки західноукраїнська фронтова армія 
налічувала, попри істотні втрати внаслідок хвороб та дезертирств, які роз
почалися з березня 1919 року та причини яких висвітлюватимуться далі, на 
17 квітня 1919 року264 все ще 1 412 офіцерів та 53 224 бійці*. Це число не 
охоплює ні сформованих у процесі листопадової мобілізації охоронних та 
патрульних груп усіх типів в тилу, ні з грудня 1918 року повторно відкоман
дированих на Східну Україну підрозділів, здебільшого рекрутів, які станом 
на квітень 1919 року повинні були складати щонайменше 60 000 озброєних 
осіб** та разом із фронтовою армією становили 115-125 000 осіб. Сюди слід 
додати втрати західних українців із грудня 1918 року хворими, мертвими, 
пораненими та військовополоненими, кількість яких мала б складати на кві
тень 1919 р. загалом щонайменше близько 10 000 осіб. Втрати в світовій 
війні загиблими, небоєздатними, втікачами та військовополоненими, що

* Принаймні до кінця січня 1919 року кількість західноукраїнських фронтових угрупу- 
вань була значно більшою, ніж свідчили офіційні джерела. У військах тоді просто по
ширилася погана звичка -  як і часом серед поляків -  вказувати значно нижчу кількість 
особового складу з метою якомога швидшого отримання підкріплення (див. Шухевич, 
т. І, с. 105).

** Західноукраїнський головнокомандувач, генерал Омелянович-Павленко, вказує у своїх 
спогадах (с. 61) значно більшу кількість: 20 000 воюючих на Східній Україні західних 
українців та 50 000 тилових військ, разом 70 000.

Паризька мирна конференція та польсько-українська війна за Східну Галичину
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ще не повернулися з Росії, а особливо з Італії, мали б у відповідні роки та 
на період, про який ідеться, складати щонайменше 100 000 осіб.265 Отже, 
в квітні 1919 року чисельність збройних сил Західної України оцінювалася 
щонайменше в 225 000 осіб, ймовірно навіть у 235-240 000 осіб. З цього 
випливає, що ще навіть в квітні 1919 року, в період військового занепаду 
західних українців, за мобілізації до віку 35 років із людського резерву в 
З мільйони, який реально мали західні українці, внаслідок дезертирств чи 
відмови вступу на військову службу випало, за оцінками, щонайбільше 20 з 
сотні військовозобов'язаних, або ж, іншими словами, народ майже повністю 
виконав свій обов'язок військової служби. Бо який ще народ, виснажений 
світовою війною, міг тоді краще провести мобілізацію?

Ця багаточисельна народна армія, яка загалом налічувала понад 
100 000 осіб, була створена протягом грудня 1918 року західноукраїнським 
військовим міністром Д м и т р о м  Б іт о вс ь к и м  з надзвичайною енергійніс
тю начебто на пустому місці. З огляду на матеріальний чинник її існуван
ня уможливлювалося перш за все наявністю у розпорядженні залишилися 
військові склади 14 роздислокованих на території країни в період світової 
війни австрійських запасних батальйонів. Проте з самого початку в армії 
з'явилися дуже істотні недоліки. Це були наспіх сформовані народні заго
ни, доїси виникла можливість створити стабільну організаційну структуру, 
а настільки неорганічно посталу армію потім виявилося надзвичайно важко 
дисциплінувати. До цього додавався майже катастрофічний брак підлеглих 
офіцерів. Фахово освіченого вищого командного складу спершу не передба
чалося взагалі; лише неймовірними зусиллями настільки неповного офіцер
ського корпусу таку величезну імпровізовану армію вдалося втримати.266

Нашвидкуруч сформовані у самостійні батальйони, у самостійні слаб
кі полки та навіть у самостійні роти та ще більшою мірою поспіхом забезпе
чені офіцерським складом підрозділи мобілізованих знову і знову відправ
лялися в грудні 1918 року та в січні 1919 року передусім на Львів, а також 
на Перемишль та на північний кордон у напрямі на Раву-Руську, в надії на 
подолання за короткий час поляків. Проте це робилося настільки поспіхом, 
що поміж тим на фронт спрямовували ще не вишколених рекрутів. Наслід
ком стало те, що потім фронтові підрозділи змушені були організовувати 
навчальні групи безпосередньо за лінією фронту, аби рекрутів відповідно 
підготувати. Загалом військо мало не захлиналося у морі мобілізованих ре
крутів, для вишколу яких не вистачало офіцерів. Тому знову і знову в грудні 
1918 року і потім багато з них відсилалося на Східну Україну для підкрі
плення загонів Січових стрільців.267

Чисельність бійцівського складу цієї імпровізованої західноукраїнської 
фронтової армії перевищувала на кінець грудня 1918 року поляків, які мали
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на той час у власному розпорядженні на східногалицькому фронті, напевно, 
понад 15-18 000 осіб бійцівського складу, мало що не вдвічі більшу кількість. 
І все ж армія в тодішньому вигляді не могла забезпечити перемогу, оскільки 
ще меншою мірою являла собою органічне ціле, ніж армія противника.

Західноукраїнська народна армія як імпровізоване військо

Окремо взятий український вояк мав інші риси характеру, ніж поль
ський, проте вони обидва під командуванням хороших офіцерів виявлялися 
цілком придатними для ведення війни -  навіть добре придатними. Поляк -  
вибраний вояк-доброволець, елемент численного народу -  був значно більш 
інтелектуальним, ніж західний українець, із багатшою фантазією та більш 
підприємливим, значно більш спритним, проте менш витривалим, підвлад
ним раптовим змінам настрою, та, якщо навіть загалом цілком підкореним 
військовою дисципліною, то все ж у поведінці з цивільним населенням, осо
бливо ворожим, нерідко нещадним та схильним до насильницьких дій. На 
противагу йому західний українець, який мав стосунок до народної мобілі
зації, в чому поступався полякові, виглядав невимогливим та витривалим, не 
дуже кмітливим та водночас сміливим: за умови доброго командування був 
дуже потужним у наступі, розсудливим та спокійним в обороні. Військо
во дисциплінований, він, проте, доброзичливо ставився до цивільного на
селення та демонстрував готовність допомогти. Якщо ж він виривався з пут 
дисципліни, то ставав грубим. Обидва противники палко ненавиділи один 
одного. При цьому поляк не поважав західного українця і тому ставився по 
відношенню до свого ворога не по-людськи. Західний українець, навпаки, 
виявляв повагу і тому вмів, як у Львівських боях в листопаді 1919 року, з 
переможеним противником добре поводитися. Однак коли він одного разу 
став свідком польських звірств, він на свій селянський лад став мстивим та 
жорстоким. Те, що поляки мали західних українців не за рівних собі проти
вників, а за рабів, вирішило характер боротьби з обох сторін. Вона стала 
чимось на зразок більшовицько-контрреволюційного взаємознищення -  з 
польського боку як система, з української -  як відплата.

Проте поляки мали незрівнянно більш чисельний та передусім значно 
краще освічений офіцерський корпус, ніж західні українці. Як тип польські 
фронтові офіцери були зразком переможної бравої легкості, гордовиті та спо
внені почуття власної гідності, добросовісні у службі, відважні в бою, якщо 
навіть у період перерв між боями вони не дуже турбувалися про свої підроз
діли та полишали солдатів напризволяще. Добре освічені, оскільки серед них 
було багато активних офіцерів Генерального штабу, вони зі своїх імпровізо
ваних військ, значно швидше, ніж західні українці, сформували навички вза-
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ємодії не лише в невеликих підрозділах на кшталт рот та батальйонів; але і в 
межах великих об’єднань. Отже, невеличка польська армія добровольців була 
за визначенням маневреноЮ; більш маневреною ніж мобілізоване українське 
народне військо. Загалом польське військове командування утримувало ста
новище лише завдяки тому; що постійно намагалося вести маневрену війну. 
В цьому -  як і у західних українців у протилежному напрямі -  польська стра
тегія теж визначалася політикою; а власне наміром; не лише втримати Львів, 
а й захопити всю Східну Галичину. Вздовж усього фронту, поступаючись 
західним українцям за чисельністю, у вирішальних битвах поляки, оскіль
ки відлагоджено функціонувала їх шпіонська служба, завжди були нарівні з 
українцями, нерідко перевершували їх -  в окремих випадках -  перевершува
ли вдвічі і більше. Цьому сприяла наявність у розпорядженні безпосередньо 
за лінією фронту по всій її довжині залізничної гілки Львів-Перемишль. На 
львівському відрізку поляки могли, крім того, протягом кількох годин пере
кинути свої війська безпосередньо через Львів із одного відрізку фронту на 
будь-який інший, навіть найбільш віддалений, у той час коли у західних укра
їнців та ж сама операція з обходами навколо Львова займала цілі дні. Отже, 
загалом командування польськими військами здійснювалося компетентно, 
продумано, швидко та сміливо. До того ж, поляк був значно краще, ніж за
хідний українець, одягнений, оснащений та забезпечений.

Порівняння західноукраїнської та польської армій

Інакше складалися справи у західних українців. Чим відзначалися біль
шість їх нижчих офіцерських чинів, так це тим, що рідко траплялися вій
ська, чиї ватажки настільки проникалися духом простоти та аскетизму, як 
ці. Якщо польські офіцери добивалися слухняності власних солдатів шляхом 
бойових успіхів, досягнутих під їх командуванням, то західноукраїнські -  
тим, що, виконуючи власні обов’язки, потерпали від усіляких злиднів та 
негараздів більше, ніж їх останній солдат. У найнещадніших сутичках вони 
були першими в атаці та останніми у відступі. Вживання алкогольних напо
їв їм заборонялося ще на початку війни як умова очолювання підрозділів, і 
не спостерігалося майже жодного випадку порушення цієї заборони. Отже, 
корпус західноукраїнського офіцерства відрізнявся серйозністю. Разом з 
тим, воно було суворим у своїх вимогах до солдатів, проте до себе самих ще 
більше. На цих якостях нижчих офіцерських чинів базувалася вся дисциплі
на західноукраїнської армії.

Проте таким рисам характеру західноукраїнського фронтового офі
церського корпусу не відповідала військова компетентність. Ротні коман
дири були більш-менш на належному рівні. Добрі командири батальйонів



траплялися вже рідше, а компетентних командирів більших утрушувань спо
стерігалося взагалі дуже мало. Тому в межах батальйонів військові підрозді
ли у бою взаємодіяли достатньо добре, проте належної взаємодії батальйо
нів майже не спостерігалося, не кажучи вже про більші підрозділи, і єдине 
ціле сприймалося в результаті вкрай незграбним.

Наслідком цього була неоднакова боєздатність військових частин. 
Поряд із окремими військовими підрозділами надзвичайно високого рівня 
функціонували дуже посередні угрупування, а зовсім поряд із ними цілком 
незугарний натовп, хоча людський матеріал повсюди був майже однаково
го рівня. З огляду на засади всієї війни, яка велася за територію, а не за пе
ремогу, в межах цієї армії переважно панувало прагнення лише відтіснити 
ворога замість рішучості відшукати його, знайти, проникнути в його лави, 
знищити, -  прагнення, яке дозволяє в сутичці бачити кінцеву мету бойо
вої операції. Тому серед військ незабаром розвинувся той самий перебіль
шений страх перед ворожими проривами та обхідними маневрами, яким 
так відзначалася австрійська армія в період світової війни, і таким чином 
усі їх зусилля спрямовувалися меншою мірою на спричинення небезпеки 
для ворога і більшою -  на захист від втрати власних позицій. Це було зна
чною мірою характерно і для поляків, проте в певному сенсі виправдане з 
огляду на їх загальне оборонне становище. До цього долучалася недооцін
ка доброго солдата. Оскільки усвідомлювалися власні слабкості, постійно 
існувала небезпека саморозпуску такої не надто взаємопов’язаної, імпро
візованої, після чотирьох років світової війни виснаженої народної армії. 
Звичайне виконання власних обов’язків нерідко підносилося до рівня по
двигу, замість того, щоб сприйматись як само собою зрозуміле, тим самим 
придушувалося прагнення вимагати героїчних вчинків та наважуватися на 
них. Лише там, де нічого не вдалося би зімпровізувати -  у піхоті, а солдат 
та офіцер повинні бути відповідним чином вишколені -  в артилерії -  ви
являлося, наскільки в інших аспектах не до кінця використовувався бойо
вий потенціал західноукраїнського солдата. Зокрема, західноукраїнська 
артилерія виглядала відмінно, істотно перевершувала польську з огляду на 
стрілецьку техніку та тактику, а також відвагу в бою, отож найкращі блис
кучі військові підрозділи мали західні українці. Західноукраїнський сол
дат воював, за винятком перехідного періоду розпаду армії в квітні-травні 
1919 року, все ще загалом непогано. За приблизними оцінками польських 
втрат у травні-червні 1919 року, поляки, ймовірно, втратили в усій цій війні 
понад 10 000 мертвими та пораненими, західні українці ж набагато більше: 
десь понад 15 000 осіб, або приблизно 15 людей зі 100 загального особово
го складу їх армії -  істотне співвідношення втрат для тієї млявої війни, яку 
вели українці.268
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Армія, створена на кшталт західноукраїнської, могла проходити ви
шкіл та з часом стати єдиним цілим -  боєздатною регулярною армією лише 
за однієї умови: за умови великих перемог у процесі рішучої, зі стратегічної 
точки зору, вдало веденої наступальної та маневреної війни під проводом 
непересічного Генерального штабу. Саме таким чином східні українці по
ступово перетворили власний на початках мало що вартий натовп у над
звичайно боєздатну армію. Тим часом у західних українців цієї стратегічної 
точки зору не виникало, а визначних командирів, здатних зібраний докупи 
озброєний натовп перетворити власним духом на регулярний армійський 
організм, спершу майже не існувало, а потім вони траплялися дуже рідко.

Недолугість вищого військового командування 
західних українців

Майже відразу ж західні українці розпочали пошук вищих офіцерів. 
Уже в грудні 1918 року на службу взяли багатьох активних колишніх австро- 
угорських офіцерів будь-яких національностей -  звичайно ж, крім поляків. 
Проте спершу вдавалося отримати лише таких, що здебільшого уособлю
вали втілення австро-угорської військової недолугості, як вона тоді дуже 
часто зображалася у карикатурах. Лише в кінці лютого 1919 року вдалося 
одержати кількох тямущих німецько-австрійських офіцерів Генерального 
штабу, проте це з огляду на вже застосовані підходи мало чим допомогло. 
До всіх бід додалася ще одна. В них не виникло запалу, без якого неможливо 
здійснити героїчний бойовий вчинок, викликати захоплення у військ, від
так згуртувати бойові підрозділи в єдине велике військо. Замість того вище 
військове командування було широко бюрократизоване.269 Внаслідок цього 
західноукраїнська армія і надалі залишалася на рівні просто механізму без 
власного життєвого принципу. Незабаром почався знову той процес, який 
позначився на воякові після чотирилітньої світової війни -  розпад.

Генерал М. Омелянович-Павленко

Якщо вище військове офіцерство західних українців було нездатним 
скерувати військо до перемоги, то армійське верховне командування харак
теризувалося провалом. Незабаром західні українці звернулися до східних із 
проханням про полководця -  вихідця з власного народу. 10 грудня 1918 року 
західноукраїнським головнокомандувачем було призначено східного укра
їнця вищого офіцера колишньої російської армії генерала М. О м еляно- 
в и ча-П авлен к а , який привіз із собою в якості начальника штабу так само 
східного українця колишнього офіцера російського Генерального штабу



полковника О лександра М иш ковського . Тим часом генерал О м еля- 
нович-П авленко  вже як тип людини не відповідав настроям західних 
українців. Нащадок знатного роду із запорізьких козаків, які в кінці 1820-х 
років вступили на російську службу з метою подальшого використання для 
підкорення народів Кавказу, генерал О м елянович-П авленко  також і по 
материнській лінії походив із грузинського князівського роду, який поко
ліннями перебував на російській військовій службі. Отже, він виріс у сімей
них традиціях військовослужбовців Російської імперії. Любов до військово
го ремесла, яка спонукає вважати війну формою життєдіяльності народів, 
а солдатський табір -  формою життєдіяльності, та особиста відвага -  ось 
головні чесноти такого типу людей. Заплата за службове завзяття у формі 
поступової військової кар'єри та відзнак -  це виявилося життєвою метою 
військової аристократії, яку взагалі могла запропонувати Російська імпе
рія та яку вона власне і хотіла отримати. Кожною своєю клітинкою генерал 
О м елянович-П авленко  був військовослужбовцем, скромний у мисленні 
та й загалом у своїх духовних інтересах, нездатний осягнути цілісну карти
ну, чи то в політиці, чи в стратегії, а також впорядкувати та спрямувати її від
повідно до основних точок зору. Особисто неймовірно сміливий та тілом і 
душею як безумовний український патріот абсолютно відданий справі, якій 
він служив, за своєю природою, на жаль, був не полководцем, а слухняним 
командиром полку чи дивізіону, виконавцем верховної волі на певній обме
женій частині фронту з обмеженими завданнями в межах вже сформованої 
регулярної армії. Неформальна патріархальна дружня поблажливість, бать
ківська поведінка, зокрема з простими солдатами, як це було прийнято в 
російській армії, а особливо в традиціях козацьких військ, сентиментальні 
українські національні почуття, в тому вигляді, в якому вони в колах схід
ноукраїнської еліти пережили найгірші часи русифікації в XIX столітті та 
черпали свої ледь жевріючі життєві сили з наївної любові до українських 
народних пісень та традицій, а також із переказів про славне минуле україн
ського козацтва, -  все це накладало на генерала О м елянович а -П ав л ен 
ка відбиток показної скромності. Тому в західноукраїнській армії, якою 
він командував, нічого не відбувалося з цілеспрямованої волі, а нібито само 
собою. Однак за таким начебто скромним образом приховувалися непере
борна впертість, яку генерал вважав силою волі, прагнення популярності, а 
навіть вразливість, що спричиняла очікування почестей як чогось належно
го, важко зносила образи і схиляла його -  у випадках, якщо командування не 
передбачало спонтанного визнання, -  краще відійти на задній план, ніж бо
ротися за своє становище. Натомість західні українці потребували стратега, 
який осягнув би цілісну картину ведення війни проти всієї Польщі та надих
нувся би великою ідеєю. Тим часом генерал одержав спеціальність із навчай-
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ня військ, а не тактики бою. Своїм поглядом він міг сягнути лише в межах 
окремих частин фронту, оскільки цей верховний головнокомандувач вважав 
польсько-західноукраїнський фронт не основним, як було насправді, а лише 
другорядним та вирішення основної долі війни очікував від боротьби Схід
ної України з більшовизмом. Західні українці в якості командувача прагнули 
вояка з жорсткою, рішучою, цілеспрямованою та твердою солдатською на
турою, який би відповідним чином виховав та вишколив командирів нижчо
го рангу, сформував би всю внутрішню організацію українського війська та 
вимагав би від нього максимальних результатів у маневреній боротьбі. Бать
ківська поведінка генерала супроводжувалася поблажливою повільністю і 
не дозволяла навіть завоювати любов все ж цілковито чужих йому за своєю 
природою західних українців, оскільки ті любили лише того ватажка, який 
їм імпонував. Отож, генерал О м е л я н о в и ч -П ав л е н к о  не був для західних 
українців ані полководцем, ані тим, хто створив би для них потужну армію. 
Перемогу могло би забезпечити лише відчайдушно ризиковане командуван
ня західноукраїнськими військами, однак генерал не сприймав зміст ведення 
війни як єдиний ефективний спосіб вирішення долі народу, тож О м е л я н о 
вич-П авленко  цілком зосередився на боротьбі за територію, що узгоджу
валося із західноукраїнською політикою. Обережно, нерішуче та повільно 
проводив генерал операції довіреної йому армії, і ця обережність, цей брак 
розмаху були для армії аж ніяк не корисними.

Стримуваний впертістю верховного головнокомандувача начальник 
штабу полковник М и ш к о в сь к и й ,  який потім став офірним цапом за за
хідноукраїнські військові поразки, взагалі не був тактиком, настільки по
трібним тоді західним українцям. За ним закріпилася лише слава людини з 
надзвичайними здібностями щодо проектів організації військ. Бони справ
ді стали потім основою західноукраїнського війська. Проте навіть якщо 
полковник М и ш к о в сь к и й  виглядав визначним теоретиком у галузі орга
нізації військових угрупувань, у кожному разі він не був практичним орга
нізатором, здатним змусити своїх підлеглих успішно діяти в межах доброї 
організаційної схеми. Йому навіть не вдалося створити дієвий штаб верхо
вного головнокомандування. Жоден із його підрозділів не функціонував 
бездоганно. Обидва очільники спричинили для західноукраїнської армії 
лише додаткові проблеми: східну, російську, фамільярно-патріархальну не
дбалість у вищому армійському командуванні.270

Хід формування західноукраїнської армії, вояк та фронтовий офі
цер, вищий командний склад та характер більших військових угрупувань і 
врешті-решт головнокомандувач -  ось елементи, які окреслювалися до цьо
го. В усіх аспектах були варті уваги зусилля самого народу та спроможність 
керівництва. Тепер розглянемо ситуацію за лінією фронту, тили. Звичайно
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ж, повсюди в тилу були особистості, які осягнули складність ситуації, і саме 
завдяки їхній добросовісності трималася країна, так що держава, щойно по
ставши, відразу ж не розпалася. Однак проблема полягала не лише у надто 
великій чисельності тилових вояків порівняно з фронтовою армією. Загалом 
вони були надто малодисциплінованими, щоб не стати для країни швидше 
тягарем, ніж перевагою. Надто багаточисельним та, на противагу фронтовій 
армії, виразно недолугим та маловідповідним своєму обов’язку виступав та
кож тиловий офіцерський корпус. У тилових військах поширювалися, знову 
ж таки на противагу фронтовій армії, система протекціонізму та водночас 
хабарництво, що становили найістотнішу загрозу для обороноздатності 
народу. І найгірше: тилові організації дуже мало чи навіть взагалі не тур
бувалися про хід війни, що виражалося, наприклад, у відсутності розшуку 
дезертирів. Це становище, напевно, не було гіршим, ніж у тилу тогочасної 
польської армії. Навпаки, порівняно з анархією у Східній Україні в тилу ро
сійської контрреволюційної армії ситуація здавалася мало що не бездоган
ною. Проте для країни з настільки загрозливим станом, як у Західної Украї
ни, вона все ж виглядала нестерпною.271

Бездуховність західноукраїнського панівного класу

Тим часом ще ніколи не існувало жодної армії, ані жодної війни, тил 
яких тією чи іншою мірою не зазнавав би розкладу. Отже, сам цей факт не мав 
надто великого значення для того, переможуть чи зазнають поразки захід
ні українці. Проте вирішальним у їх подальшій долі став брак справжнього 
панівного класу. Таке становище виникло не лише у західних українців. Це 
було основним лихом усіх народів, які щойно "самовизначилися”. Демокра
тичне епігонство, яке, окрім ідеології, не мало нічого спільного з до певної 
міри героїчними початками демократії, поширилося в Австрії ще за кілька 
десятиліть до світової війни, щоб стати до штурвала лише внаслідок відми
рання Дунайської монархії та перемоги зовнішньої сили -  Антанти. Само 
вже загальне підґрунтя, створене переворотами 1918 року, сприяло тому, 
щоб на чолі рухів "за самовизначення" опинилося філістерство, схильне пе
ребільшувати власні успіхи, ховатися за чужі спини в дні нещасть, породже
не популярністю та лише з натяжкою здатне керувати завдяки популярності. 
Як показала суто парламентська діяльність Української Національної Ради, 
подібне керівництво народом цілком може бути достатнім для заснування 
національної держави за міжнародно прийнятою конституційною схемою, 
як, наприклад, зробили чехи, в межах системи малих народів Антанти. Цей 
правлячий клас, який мали західні українці, міг би бути цілком здатним на 
те, щоб в якості представництва одного із захищених під крилом Антанти
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малих народів пожати зовнішньополітичні плоди за рахунок переможених у 
світовій війні націй встановленими Антантою для тодішнього нового укладу 
в Європі та легкозасвоюваними методами меморандумів та бунтівної дис- 
кредитаційної пропаганди щодо противника. Проте тут не було, як і повсю
ди в колах цього напівреволюційно, напівбуржуазно мислячого та діючого 
середнього класу, що дорвався до влади, -  тієї величі душі, без якої нереаль
ні справді творчі звершення, зокрема здобута у жорстокій боротьбі з воро
жим оточенням виключно власними силами можливість заснування власної 
національної держави, як вимагалося тепер від західноукраїнського народу. 
Повсюди, незважаючи на різницю у рівні цивілізованості, цей у період за
непадів та переворотів правлячий епігонський елемент зазнавав поразки, чи 
то в час небезпек, чи в ті моменти, коли вимагалося здійснення величних 
вчинків, взяття на себе великої відповідальності за прийняте рішення чи по
треба будь-якою ціною наполягти на своєму. Так, поразки зазнала постала 
не внаслідок справжньої демократичної революції, а як результат розпаду 
старого режиму республіканська демократія в Німецькій імперії, коли вона 
опинилася перед надзвичайно небезпечним вибором прийняття чи відхи
лення Версальського договору. Безпорадною виявилася також чеська наці- 
онал-революційна демократія, коли йшлося вже не про парламентські деба
ти в Празі чи спритні фальсифікації в Парижі. Перед нею постало відносно 
легке завдання ведення війни проти Радянської Угорщини, яке вона вирі
шила вкрай невдало. Безголовою та малодушною виявилася і польська наці- 
онал-демократія області Познань, яка своєю закордонною пропагандою та 
дипломатією настільки мало зуміла нашкодити Німецькій імперії, що сама 
потрапила у становище, подібне до західноукраїнського зразка 1919 року, 
коли у 1920 році в Польщу ринув натовп більшовиків, і вона сама не лише 
"територіальними програмами", закликами, зборами та переслідуваннями в 
пресі, а значними державотворчими та військовими вчинками повинна була 
довести спроможність шляхом боротьби та перемоги створити та зберег
ти власну національну державу. Однією лише тією обставиною, що у захід
ноукраїнського народу протягом десятиліть до світової війни не існувало 
соціально-політично вищої за рівнем розвитку еліти, з якої зараз походи
ло би принаймні вище військове командування, а тим більше що вже з тих 
часів малодушне, по-пацифістському налаштоване філістерство, якому все 
військове виявлялося цілковито чужим, очолювало західноукраїнське на
ціональне життя, можна було приписати той факт, що не підготовлена до 
ведення війни і погано озброєна Західна Україна втягувалася в боротьбу 
за власне існування. До цього долучалося ще і те, що зашкарублість та бю
рократизація Австрії з її до найдрібніших деталей врегульованим та забез
печеним життєвим укладом середнього класу чинили свій вплив так само і



після краху Дунайської монархії. На подібному ґрунті, звичайно ж, не міг 
зрости та виділитися серед громадськості ні визначний державний діяч, ні 
справжній полководець, оскільки дріб’язковий правлячий клас або ж душив 
здібні, сильні, енергійні, схильні до лідерства натури, або ж виштовхував їх 
на узбіччя та прирікав на позбавлення будь-якого впливу на будь-що. Низь
кий рівень усього панівного класу, який зараз чинив переважаючий вплив не 
лише на функціонування тилу для війни, а й передусім на політику держави 
загалом, таким чином лише заважав подвигам західноукраїнського народу. 
Жодна диктатура, жодна організаційна реформа нічого змінити не могла, 
оскільки у технічній, організаційній стороні справи західні українці все ж 
досягли відносно багато. Значно більшою мірою з огляду на духовність у та
кому складному становищі, в яке вони потрапили, фатальна доля була визна
чена наперед. Не на користь західних українців істотно впливали не лише 
зовнішні тилові проблеми, а перш за все бездуховність керівництва.
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III.

Перша стадія польсько-західноукраїнської війни, 
грудень 1918 року

Трьома наступальними діями розпочала Польща свою війну проти За
хідної України в листопаді 1918 року, коли загальна народна мобілізація в 
західних українців тільки розпочалася. В той час, коли польські окупацій
ні війська Львова, використовуючи дезорганізацію свого противника після 
втрати ним столиці, здійснили набіги на Схід та Південь, на Півночі Східної 
Галичини польські війська з Холмщини увірвалися у Раву-Руську із завдан
ням пробитися до Львова, й одночасно на Півдні з Перемишля виступали 
інші війська зі сторони Хирова на Самбір. Обидві польські операції на флан
гах мали на меті заволодіти перш за все надзвичайно важливими на даній 
стадії війни залізничними сполученнями, на додачу до гілки Перемишль- 
Львів, а саме: західно-східними Ярослав-Рава-Руська-Сокаль на Півночі та 
Хирів-Самбір-Стрий у Прикарпатті на Півдні, а також північно-південними 
Рава-Руська-Львів та Самбір-Львів (Карта І). У цілому всі ці три польських 
кампанії зазнали поразки, північна -  принаймні часткової. Західноукраїн
ські військові підкріплення, що наближалися з усіх боків, відкинули львів
ську групу військ назад у місто. На львівському відрізку невдалою була також 
спроба західних українців перекрити на тривалий час залізничне сполучен
ня Львів-Перемишль. Незважаючи на те, що західні українці захопили роз
ташоване на цій залізничній лінії містечко Городок під Львовом, уже за кіль
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ка днів їх було відкинуто назад польським контрнаступом. Аналогічно вони 
зазнали поразки так само на перемишльському напрямі. В перші дні грудня 
1918 року вони не лише відбили польську групу військ на хирівському на
прямі, а навіть у ході контрнаступу захопили Хирів, примусили противника 
з частковими силами відступити на Північ, на Перемишль, а також на пів
денний захід, на Ліско, та 9 грудня 1918 року дійшли аж до зовнішніх споруд 
перемишльської фортеці. Польське військове командування щонайшвидше 
сформувало особливу групу підкріплення для Перемишля, яка наприкінці 
цієї операції чисельно переважала війська західних українців майже втричі, 
та до 17 грудня 1918 року західних українців відкинули на їх вихідні позиції 
на Схід від Хирова. Особливо складними стали бої під Равою-Руською. Там 
західні українці відкинули назад польські полчища і тим самим зірвали їх 
плани досягти Львова, однак надзвичайно жорстокі західноукраїнські ата
ки на міцно укріплену поляками Раву-Руську були все ж з великими втрата
ми відбиті, та загальний результат більш ніж влаштовував поляків. Групам 
військ Рави-Руської та Ярослава принаймні вдалося відкинути західних 
українців на Південь залізничної гілки Ярослав-Рава-Руська. Західноукраїн
ські напади на Цішанів -  Любачів між Равою-Руською та Ярославом змінили 
у результаті лише те, що перешкодили на певний час полякам у використанні 
цього залізничного сполучення.

Перша стадія польсько-західноукраїнської війни, 
грудень 1918 року

Таким чином уже на першій стадії війни чітко виявилися слабкі сторо
ни західних українців. Західноукраїнське військове командування не осяга
ло повної картини ведення війни; воно не дбало ані про вчасну концентра
цію військ у місцях вирішальних боїв, як під Перемишлем, ані про вчасне 
військове підкріплення тимчасових військових успіхів, досягнутих завдя
ки активності командирів підрозділів, в той час, коли противник до змін 
ситуації відносно швидко пристосовувався. З огляду на це з української 
сторони відбулася до певної міри автоматизація бойових операцій. Щойно 
імпровізовані західноукраїнські угрупування з дуже різним рівнем боєго- 
товності під командуванням призначених за кілька днів до того офіцерів, 
повільні у маневрі, нерідко безпорадні у тактиці наступу, до того ж майже 
цілковито незнайомі з військовою дисципліною, великою мірою стихійно 
вирушали з тилу на фронт, неначе війна була справою окремих регіонів, 
а не верховного головнокомандування. Кинуті в такому вигляді на фронт, 
вони, як правило, спершу вдиралися в розташування ворожих військ, при
чому кожен солдат воював за себе. Проте взаємодія військових груп між



собою з огляду на цілковиту неспроможність верховного командування ви
являлася недостатньою, отож більш маневрений противник постійно від
кидав їх назад концентрованими силами в ході контрнаступів і бойові дії 
припинялися. Майже автоматично наповнювався внаслідок західноукраїн
ської мобілізації у грудні 1918 року західноукраїнськими військами непро
порційно довгий, протяжністю понад 250 км фронт, що пролягав, зокрема, 
десь по лінії Хирів-Перемишль-Львів-Яворів-Любачів-Рава-Руська-Сокаль 
(Карта І). Це був фронт окремих батальйонів, які командуваннями окре
мих ділянок фронту об’єднувалися у більші одиниці -  "групи”. Стягнути 
ці війська, що зіштовхнулися з ворогом, до військового резерву або ж не 
робилося спроби, або ж з огляду на надзвичайно малу спроможність коман
дувачів ділянками фронту вести активну маневрену оборону та з огляду на 
їх схильність до позиційних військових дій виявилося дуже складно. Таким 
чином верховне головнокомандування над своїми збройними силами до 
певної міри втратило контроль. Йому постійно бракувало у розпоряджен
ні вільних військ для проведення масштабніших операцій, у той час, коли 
по всьому фронту загалом західні українці з середини грудня 1918 року 
чисельно повсюди істотно переважали противника, хоча це за такого стилю 
ведення війни, власне, не мало великого значення, оскільки армія була роз- 
дислокована і гранично розмежована.272

У кожному разі становище львівських поляків на кінець грудня 
1918 року знову стало критичним. Наступальні кампанії польського вій
ськового командування в цілому все ж зазнали поразки. Тим часом західні 
українці, які внаслідок поступового прогресу народної мобілізації з кож
ним днем ставали все сильнішими, мало не безперервними набігами у Льво
ві виснажували свого противника. Українська артилерія обстрілювала місто 
день і ніч. Польським військам, власне, нічого не бракувало, проте цивіль
не населення вимушено потерпало від холоду та злигоднів, опинилося на 
межі справжнього голоду. Виявилося, що Центральна Польща в ту мить не 
могла перемогти західних українців. Усвідомлення залежності долі Львова 
лише від енергійності західноукраїнського військового командування було 
майже нестерпним, та ще й з огляду на те, що під Львовом з’явилися також 
східноукраїнські війська -  окремі селянські загони з повстання проти Геть
манату, які Директорія відправила на Західну Україну, переконана: вже за
хідні українці знайдуть засоби та шляхи тримати ці загони в дисципліні та 
під контролем.

Це спонукало західноукраїнське військове командування призначи
ти генеральний наступ на Львів 27 грудня 1918 року разом із проведенням 
одночасних західноукраїнських диверсій по цілому фронту, особливо в ра
йоні Перемишля, де планувалося зруйнувати залізничну колію на Львів.
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Противник, очевидно вчасно повідомлений про західноукраїнські наміри, 
одразу ж перекинув цілу наступальну колону, якою він оперував, із Хирова 
проти Самбора -  2 400 бійців, 150 вершників кавалерії, 10 бойових гармат 
-  для підкріплення Львова в Городок під Львовом. У той час, коли вперті 
західноукраїнські штурмові атаки розбивалися об міцно укріплені львів
ські бастіони, удар цієї хирівської групи військ, яка раптово з’явилася під 
Львовом, по лівому флангу західноукраїнської львівської ділянки фронту 
зупинив увесь генеральний наступ західних українців, до того ж саме тоді 
бунт підняли так само задіяні в битві східноукраїнські селянські загони.273

Друга стадія польсько-західноукраїнської війни, 
січень 1919 року

Так закінчився перший етап польсько-західноукраїнської війни. 
Б його межах перед західними українцями поставало завдання виграти ві
йну в якомога коротший строк. Однак намагання, якими відзначалася ця 
стадія війни, -  подолати чисельно слабші, проте загалом більш боєздатні 
польські збройні сили за допомогою імпровізованого і нашвидкуруч ство
реного західноукраїнського народного війська, -  зазнали поразки. Війна 
перейшла у другу стадію. Ця стадія характеризувалася тим, що в її межах 
почав усе відчутніше виявлятися переважаючий вплив Польщі, тоді, коли 
західноукраїнська народна мобілізація завершилася і без нових військово- 
організаційних заходів, до яких західні українці не вдавалися ні зараз, ні 
пізніше, чисельність західноукраїнської армії зростати не могла. Тим ча
сом безперервний приплив добровольців із усієї Польщі для поповнення 
фронтової армії не лише міцнів, а й дозволяв все швидше збільшувати її чи
сельність, формувати знову і знову нові польські військові об’єднання, які 
з Центральної Польщі використовувалися для проведення великомасштаб
них наступальних операцій. Польська армія зміцнила свої позиції, зокрема 
на ділянці Перемишль-Львів, створила низку добре укріплених військових 
баз. Тим самим вона великою мірою позбавила противника свободи манев
ру та перетворила Львів на основний стратегічний пункт війни. Отже, в той 
період, коли західні українці в січні-лютому 1919 року реорганізували своє 
народне військо у регулярні збройні сили, обидва противники прагнули 
розділити військові дії на окремі, більш-менш ретельно підготовлені кон
центрованими силами окремі бої. Ініціатива цього заходу знову ж виходила 
від Польщі. Польські прагнення спрямовувалися перш за все на захоплення 
залізничного сполучення Рава-Руська-Львів, а також утримуваної західни
ми українцями території на Захід від нього. З цією метою вже в перші дні 
січня 1919 року Королівство Польське створило нову груп військ із 5 000



осіб бійцівського складу під проводом генерала Ромера та відправило в 
район Рави-Руської. Однак у ході жорстоких боїв з обох сторін у період 
6-11 січня 1919 року, а потім знову в середині місяця поляків було розбито, 
частково навіть нищівно, в районі Рава-Руська-Сокаль-Жовква, причому 
відзначився майбутній начальник штабу західноукраїнського військового 
головнокомандування, на ту мить командир воюючого на цій території 
першого західноукраїнського армійського корпусу, колишній полковник 
австрійського Генерального штабу Віктор Курманович.  Лише неве
личкій частині польської групи військ генерала Ромера  вдалося 8-11 січня 
1919 року, хоча і з величезними втратами, пробитися до Львова. Таким чи
ном плани польського військового командування зривалися, західні україн
ці змогли виправити становище на фронті, відновивши до того стану, яким 
воно було до цієї операції.

Польське командування зосередило в районі Львів-Городок 14-16 ти
сяч осіб бійцівського складу та 60 гармат з метою відкинути другий захід
ноукраїнський армійський корпус, який тримав облогу Львова, від столиці 
на Південь. Тим часом чисельно істотно меншому не обізнаному з поль
ськими планами західноукраїнському облоговому корпусу було наказано 
здійснити новий, уже другий, генеральний наступ на Львів. Таким чином 
11-13 січня 1919 року дві наступальних операції зіткнулися, причому випе
редивши поляків. У запеклій битві, що склалася з наступів та контрнаступів 
з обох сторін, польські наміри перекреслилися: становище на фронтах за
лишилося незмінним.

Не менш безуспішною була і третя польська операція -  здійснений 
у перші дні лютого 1919 року наступ в районі Хирова на Самбір. Його 
було відбито з істотними втратами поляків третім західноукраїнським ар
мійським корпусом. Лише безпорадність західних українців у маневрених 
боях врятувала поляків від остаточної поразки.

Одного полякам все ж вдалося досягти: вони перетворили польсько- 
західноукраїнську війну, незважаючи на ці три великих кампанії, у виразно 
позиційну війну. Найменше вона була характерною для першого північ
ного західноукраїнського армійського корпусу, значно більшою мірою -  
для другого армійського корпусу під Львовом (там він залишався на своїх 
позиціях із кінця грудня 1918 року з перервою на військові дії в період 
11-13 січня 1919 року аж до другої половини лютого), а найбільше -  для 
третього -  південного -  армійського корпусу, який протягом усієї зими 
майже повністю залишався пасивним. З огляду на західноукраїнську вій
ськову мораль цей важкий зимовий похід пов'язувався з висуненням за
надто високих вимог, звідки бере свій початок фатальна доля західноукра
їнської народної армії.274
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IV.
I l l  частина

Пригнічення морального духу українських військ 
внаслідок зимової кампанії

Зима 1918-1919 років видалася досить суворою, а західноукраїнська 
армія виявилася абсолютно не оснащеною для ведення військових дій у хо
лодну пору року. Велика частина солдатів не мала навіть зимових плащів. В 
очікуванні великих наступальних дій солдат спершу мужньо зносив злигод
ні і ще довіряв командуванню. Тому дезертирств із фронту в кінці лютого 
1919 року майже не спостерігалося. Проте було добре відомо, що в тилу де
зертирів розшукують. Багато фронтових угрупувань намагалися допомогти 
собі, виявляючи ініціативу, наприклад організовували різноманітні майстер
ні. Селянство в багатьох регіонах фронтової зони також організовувалося у 
комітети взаємодопомоги та віддавало на цій уже істотно сплюндрованій 
світовою війною землі останній одяг та білизну для солдатів фронту. Воно 
терпіло інші негаразди, наприклад обтяжливу службу підвозу провіанту.

І все ж Західна Україна не впоралася би з цим зимовим походом, якби 
не отримала підтримку з Києва. Як тільки 14 грудня 1918 року в Києві одер
жала владу Директорія, Січові стрільці зробили все від них залежне для до
помоги своїй малій батьківщині. Військовий матеріал будь-якого ґатунку, 
все, що вони тільки змогли врятувати в умовах анархії у Східній Україні, 
відправляли на Західну Україну. Згодом до Львова прибув надзвичайно боєз
датний та відважний артилерійський полк Січових стрільців, а разом із ним 
єдина важка артилерія, що мали західні українці. Її наступні бойові дії стали 
визначними. На противагу цьому спроба задіяти в боях під Львовом у кінці 
грудня 1918 року сформовані під час повстання проти Гетьманату східно
українські селянські загони виявилася невдалою. В них дивовижним чином 
воскрес дух розкладеної російської армії зразка кінця 1917 року, неначе 
східногалицька земля викликала його якимось заклинанням. Загони обгово
рювали отримані накази на зборах та без бою здавали позиції, не гребували 
розбоями, і врешті-решт їх довелося роззброїти, частково навіть скоротити 
та якомога швидше відправити за Збруч. Однак допомога з Києва ще не ско
ро відобразилася на фронті. Народна армія прагнула наступальної та манев- 
реної війни, але не була спроможна на неї через брак офіцерів, недолугість 
Верховного штабу та тенденції розкладу армії через злигодні. З огляду на 
гіркий досвід переговорів про перемир’я в листопаді 1918 року під час львів
ських вуличних боїв спершу виникали підозри щодо військового команду
вання, нібито воно і зараз дотримується режиму припинення збройних дій 
із Польщею, себто зраджує власну справу на користь ворога. Викликали не-
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задоволення й безладдя та відносний надлишок офіцерів у тилу. Вояк почав 
лаяти офіцерський корпус загалом та врешті-решт довіряв, десь із березня 
1919 року, лише безпосередньому командиру. Серед військ поступово по
ширювалася апатія.

Ця зневіра охопила всю країну. Народ був переконаний, що сил на 
фронті, аби розбити поляків, достатньо і не міг зрозуміти, чому останні 
постійно залишаються у вигідному становищі. Саме тому з січня-лютого 
1919 року рекрути вступали до війська все менш слухняно та в меншій кіль
кості. У Станіславі партії почали критикувати армію. Ліві опозиційні партії, 
насамперед Селянсько-робітничий союз, не упустили нагоди, щоб, вико
ристовуючи незадоволення армією, зокрема офіцерами, самим здобути по
пулярність. Із березня 1919 року в багатьох місцях врешті-решт дійшло до 
локальних заворушень. Масові незадоволення негайно використали поль
ські таємні служби, які своєю пропагандою спритно розкладали морально- 
психологічний стан галицьких українців.

Реорганізація західноукраїнського народного війська 
в січні 1919 року

Спершу така тенденція впливала на посилення ненависті до поляків. 
Водночас стихійний натовп, що все більше переходив межі дозволеного, чі
плявся за всі аргументи і був переконаним, що знайшов у цьому справжню 
причину власних невдач. Висувалася вимога повного виселення польського 
населення з усієї прифронтової зони. Все більше наполягалося на негайно
му інтернуванні поляків у тилу. Озлоблення викликало те, що уряд постійно 
відхиляв систематичну політику репресій відносно польського населення, а 
головнокомандування евакуацію фронтової зони не дозволило. До того ж, 
українці, які залишилися у Львові, знову і знову вимагали енергійного об
стрілювання міста, не враховуючи ризик загибелі також окремих українців. 
"Народну думку" обурив Львівський митрополит А ндрей  Ш ептицький ,  
який просив утриматися від обстрілу міста, якщо його відразу ж після цьо
го не штурмуватимуть.274 Керована здебільшого власними довільними інси- 
нуаціями чи принаймні істотно перебільшена, винятково злісна та активна 
польська "чорна" пропаганда проти західних українців у Центральній Поль
щі справді вивела останніх із рівноваги.

Ще гіршою була ситуація, внаслідокякоїпротягом зими 1918-1919 ро
ків управління державою почало вислизати з рук і без того не надто сильних 
та відповідальних народних лідерів. По-справжньому цілеспрямованого по
літичного керівництва західноукраїнський народ ніколи не мав, навіть за 
часів Австрії. Проте західноукраїнський освічений клас загалом заслужив
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довіру народу оскільки перед світовою війною багато зробив для культур
ного та економічного піднесення селянства. Тепер ця роками завойовувана 
довіра втратилася, тож і без того слабкий та постійно стурбований власною 
популярністю уряд почувався безпорадним. Новостворена держава все 
більшою мірою ставала некерованою.275

V.

У цих вкрай несприятливих умовах війна в лютому 1919 року пере
йшла в свою третю, вирішальну для західнихукраїнців, стадію. Охарактери
зований вище наростаючий розклад суспільства в січні-лютому 1919 року 
виглядав лише можливою тенденцією розвитку. Обороноздатність держа
ви спершу від такого істотно не постраждала. Навпаки, фронтова армія на 
дану мить виступала кращим інструментом, ніж будь-коли. Незважаючи 
на труднощі для переборювання, протягом січня 1919 року вона реоргані
зувалася полковником М и ш к о в с ь к и м ,  набула стабільної структури, так 
що з огляду на внутрішню організацію стала більш керованою. Вся фрон
това армія в єдиному порядку сформувалася в 12 бригад. Кожна бригада 
складалася з чотирьох самостійних потужних батальйонів по чотири роти 
кожен -  загалом близько 3 000 осіб піхоти бійцівського складу, що мав у 
своєму розпорядженні власну, різної потужності, відповідно до потреб, 
артилерію (загалом в усій армії понад 50 батарей), кавалерію та технічні 
війська. Бригади львівської ділянки забезпечувалися артилерією найкра
ще, зокрема кожна мала по два артилерійських полки. Не надто великі та 
одночасно забезпечені всіма типами військ ці бригади чудово надавалися 
до самостійних швидких дій у маневреній війні. Таку структуру західно
українська армія зберегла і надалі. Хоча полковник М и ш к о в с ь к и й  пла
нував створення наступних десяти бригад в тилу, це не вдалося: істотна 
прогалина у стратегії західних українців, яка з військово-організаційної 
точки зору сприяла краху.

Вплив початкових успіхів західноукраїнських військ 
у лютому 1919 року

Вся фронтова армія розділялася на три армійські корпуси по чотири 
бригади кожен. Увесь другий армійський корпус стояв під Львовом, потуж
ності якого при тодішньому співвідношенні сил повинно було вистачити для 
взяття Львова; перший армійський корпус воював на Півночі країни -  в райо
ні Сокаль-Львів; третій -  на Півдні, в районі Хирів-Перемишль-Городок.276



Тепер настав час західноукраїнському державному керівництву відпо
вісти собі на запитання: чого воно зі своєю армією вже досягло і чого ще 
може досягти. Залежно від власної відповіді на це запитання діяти було по
трібно далі, незважаючи на всі "народні та армійські настрої".

Швидка військова реорганізація у західних українців уже до кінця січ
ня 1919 року ще задовго до того, як це реалізувалося в Центральній Поль
щі, забезпечила західноукраїнському верховному командуванню в країні 
велику повагу.277 Вважалося, що вороже військове командування повинно 
бути так само вправним і з огляду на оперативність. Тоді ще не з’явилося 
безперечних доказів, які виникли згодом, що це командування з політичної 
точки зору ні до чого не надається. Воно не здатне навіть зі своєю реорга
нізованою армією та зі своїми все ще великою мірою боєздатними вояками 
взагалі здійснити щось чи досягти якогось визначного результату на полі 
бою. Незважаючи на всі теоретичні міркування Дмовського  та польської 
націонал-демократи, закралися серйозні сумніви, чи взагалі вдасться коли- 
небудь завоювати всю Західну Україну. Вже почали звикатися з думкою, що 
Польща змушена буде задовольнятися щонайбільше Львовом та нафтовим 
басейном чи навіть лише Львовом, а решту Східної Галичини залишить за
хідним українцям. І навіть ці претензії здавалися перебільшеними, оскільки 
становище Львова на початок лютого 1919 року виглядало критичним, а не
забаром взагалі катастрофічним. Окупаційні війська Львова виснажилися, 
проте Центральна Польща у ту мить на біду не могла відправити до Львова 
навіть на одного солдата більше, оскільки надзвичайно несприятливим ста
вало становище не лише у Львові, а й навколо самої Центральної Польщі. У 
провінції Познань активізувалися бої з німцями. В австрійській Шлезії спа
лахнула війна з чехами. Під Любачевом, Равою-Руською та Бєльцами на Пів
ночі Східної Галичини західні українці знову переходили в наступ, і операції 
першого армійського корпусу проти генерала Ромера  починали розгор
татися доволі успішно. На Південно-Західній Волині східні українці часом 
доходили навіть до ріки Буг. У Білорусії тривало звільнення цих територій 
німцями, і Центральна Польща повинна була поспіхом створювати імпро
візовані війська, щоб зайняти такі території, випередивши більшовиків.278

Отже, якби на початку лютого 1919 року постало питання про досяг
нення армії західних українців, то відповідь звучала б наступним чином: 
вони змусили Польщу сумніватися у можливості захоплення всієї Східної 
Галичини та обмежити власні територіальні претензії по суті лише Львовом 
та нафтовим басейном. Якщо посилатися на такі доктрини, як "право на са
мовизначення" та "право на державність у межах етнографічних кордонів", 
то такий результат виглядав не перемогою, а поразкою західних українців. 
Однак коли зважити на те, що народ, який майже шість століть жив під гні
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том Польщі та ще зовсім недавно відмовлявся від амбіцій колись мати власну 
державу змусив свого одвічного ворога виключно власними силами змири
тися з втратою більшої частини Західної України, то об’єктивно вже такий 
результат був переможним завершенням війни для західних українців.

Далі поставало запитання: чого ще здатна досягти ця армія? Якщо до
тримуватися доктрини "етнографічних кордонів”, то така армія могла би за
хопити Львів та дійти до лінії ріки Сян. Навіть більше! Було зрозумілим: 
Польща ніколи і нізащо не відступила би від Львова, коли тільки всю її армію 
не знищать ще раз у контрнаступі на річці Сян, до того ж настільки рішуче, 
що Польща вважатиме повторне захоплення Львова раз і назавжди виклю
ченим. Однак уже в лютому 1919 року стало дуже сумнівним, чи відкинути 
поляків за річку Сян реально взагалі. Так, кожна розсудлива та обізнана з 
ситуацією людина мала підстави засумніватися, чи західні українці під та
ким військовим та політичним керівництвом взагалі могли захопити хоча би 
Львів. На початок лютого 1919 року західні українці мали в своєму розпо
рядженні у 12 бригадах власної фронтової армії у піхоті близько 35 000 осіб 
бійцівського складу. Натомість польська армія генерала Р о звад о всь ко го  
нараховувала на лінії Хирів-Перемишль-Львів вже 21 000 осіб бійцівського 
складу, а також армія генерала Р ом ера  в районі Рави-Руської -  5 600 осіб 
такого складу. Загалом це складало понад 26 000 осіб бійцівського складу. 
Отже, чисельна перевага західних українців не виглядала вже такою вирі
шальною, як за місяць до того.279 З огляду на людські ресурси західні україн
ці власне мали шанс взяти Львів, проте не більше ніж принаймні ще до цього 
Перемишль, якщо б їм вдалося нереальне: оточити та знищити всю польську 
львівську групу військ. Чи були українці в змозі хоча би відбити під Перемиш
лем польський контрнаступ з метою повторного захоплення Львова? Якби 
вони виявилися народом зі значно вищими державотворчими та бійцівськи
ми якостями, ніж поляки, -  тоді ймовірно! Проте вони такими не були. Як за 
рівнем інтелектуального розвитку, так і за рівнем розвитку вмінь та навичок 
вони поступалися полякам. Для правлячих у Західній Україні політичних кіл 
навіть ті аж ніяк недостатні зусилля в боротьбі з поляками, які доклали, вже 
виходили за межі потенційних можливостей, однак кращого правлячого кла
су західноукраїнському підґрунтю зростити не вдалося -  принаймні не на 
дану мить та не найближчим часом. Так само і західноукраїнське військове 
командування вже показало втаємниченим рівень власних здібностей. Воно 
не могло мірятися силами з польським. Західноукраїнський тил поринув у 
хаос, чисельність офіцерів виявлялася надто малою. Щодо рядового складу, 
то за енергійного підходу ще реально було би створити резервну армію чи
сельністю 50 000 загального складу. Проте з одними лише рядовими, якою 
би боєздатністю вони не відрізнялися, неможливо виграти битву, не кажучи



вже про війну. За недостатньої чисельності офіцерів та з урахуванням інших 
негараздів виникали сумніви, чи взагалі реально втримати як одне ціле таку 
масу. Так само і військовий матеріал закінчувався. З чим же ж було вести ве
лику війну проти Польщі, якщо для цього недостатньою виявлялася якість 
власних народних сил, якщо всі вищі народні органи виглядали надзвичайно 
слабкими? Поляки ж, навпаки, за кілька місяців з надзвичайною легкістю 
в порівнянні зі складностями західних українців змогли виставити проти 
останніх фронтову армію в 100 000 осіб бійцівського складу. Що ж тоді за 
подібної переваги залишилося би від Західної України? Так само не слід за
лишати поза увагою східноукраїнські взаємовідносини. Якщо Східна Укра
їна ставала жертвою більшовизму, то державне існування невеличкої Захід
ної України, навіть якби вона сягнула своїх "етнографічних кордонів" аж до 
річки Сян, відносилося до розряду неможливого.

Отже, досягти остаточної перемоги з точки зору "етнографічного 
принципу" західноукраїнська армія тільки власними силами не була в змо
зі навіть в лютому 1919 року, коли знаходилася на вершині своїх успіхів та 
боєздатності. Звичайно ж, ситуація склалася б інакше, якби зовнішні об
ставини склалися на користь Західної України, якщо би вона мала підстави 
сподіватися на перевагу від виграшу в часі. Проте це був не той випадок. 
Чесько-польська та польсько-німецька війни відрізнялися суто місцевим ха
рактером; хоча вони до певної міри тимчасово полегшували ситуацію За
хідної України, проте лише від Польщі з її гнучкості залежали припинення 
будь-якої миті таких конфліктів, аби згодом із усіма своїми силами виступи
ти проти західних українців.

Загальне становище західних українців спонукало до роздумів про 
припинення війни з поляками, доки обставини були кращими та самі укра
їнці почувалися достатньо сильними. Перш за все це означало за допомогою 
військових засобів забезпечення якнайвигіднішої позиції, щоб мати після 
того можливість діяти залежно від обставин: або ж зберегти завойоване та 
продовжити війну з метою досягнення "етнографічних кордонів", якщо си
туація у Польській державі і надалі погіршуватиметься, або ж -  у разі по
треби великих жертв -  таки укласти мир із Польщею, оскільки існуватиме 
небезпека найближчим часом покращення становища поляків.

Нічого не було вигіднішим для західних українців, ніж захоплення 
Львова. Такий успіх виявився би корисним не лише в зовнішньополітичному 
аспекті, беручи до уваги можливі переговори з Польщею. Ще більше значен
ня мало те, що захоплення столиці повинно було мати неймовірний вплив 
на зростання загальної боєздатності західноукраїнських військ. Отже, в 
лютому 1919 року західноукраїнське військове командування врешті-решт 
окреслило собі наступну мету -  захоплення Львова. Проте на противагу
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цьому в сфері зовнішньої політики нічого не відбувалося. У полоні доктрин 
про "право на самовизначення" та "етнографічні кордони" західні українці 
думали лише про продовження своєї війни, проте нічого не робили для під
готовки можливого укладення миру. Вирішальне значення при цьому мало 
їхнє самоусунення від дій Антанти щодо польсько-українського конфлікту, 
та й загалом щодо вирішення "українського питання", хоча існувала нагода 
принаймні спробувати зменшити шкоду втручання Антанти в їхні справи.

Успіхи великого західноукраїнського наступу 
14-25 лютого 1919 року

З огляду на західноукраїнські військово-організаційні успіхи і зокре
ма на той факт, що, хоча Директорія тільки-но втратила Київ, однак усе ще 
утримувала майже все Поділля, а також Волинь (Карта II), не було нічого 
дивного в тому, що саме зараз -  у лютому 1919 року -  маршал Фош, як 
уже окреслювалося детальніше, почав розраховувати на Україну в своїх пла
нах інтервенції проти московського більшовизму. Тому в січні 1919 року з 
Парижа до Варшави спрямовувалася міжсоюзницька місія у складі англій
ського генерала К а р т о н а  де В іарта ,  американського професора Л о р 
да та італійського коменданта Стабіле  на чолі з генералом Б ертелем і ,  
щоб, якби західні українці не виявилися "більшовиками", якими їх вважала 
підбурювана поляками громадськість країн Антанти, спонукати до укладен
ня польсько-західноукраїнського миру. Вже 19 січня 1919 року до Львова 
прибула англійська місія генерала К а р т о н а  де Віарта ,  яка поставила 
перед західноукраїнським армійським верховним командуванням питання 
про укладення перемир'я з поляками на основі встановлення чіткої демар
каційної лінії. Таким чином у західних українців з'являлася нагода принай
мні спробувати з дипломатичної точки зору підготувати мир із Польщею, -  
можливо, навіть схилити англійців на свій бік для впливу на вгамування 
польських "апетитів". Однак західні українці не усвідомлювали термінової 
необхідності шукати миру з Польщею, доки остання залишалася слабкою. 
Вперте дотримання "етнографічного принципу" здавалося західноукра
їнському урядові стабільною політикою, оскільки, до того ж, він підбурю
вався "народними настроями" та турбувався про власну популярність. Цей 
уряд вважав, що армія в змозі найближчим часом захопити Львів і не брав 
до уваги військовий потенціал поляків та помилково вважав взяття Львова 
завершенням війни. Тому уряд відповів на цю англійську ініціативу, пого
джуючись на перемир'я з демаркаційною лінією лише вздовж річки Сян, але 
не готовий поступитися українськими територіями, розташованими на За
хід від ріки Сян -  лінією, яка не була в розпорядженні західних українців та



якої вони, ймовірно, і не могли коли-небудь досягти в ході військових дій.280
Отже, місія Бертелемі ,  незважаючи на багаторазові запрошення 

західноукраїнського уряду до більш тривалого візиту в Західну Україну281, 
обмежила свої переговори виключно територією Польщі. Це були в осно
вному переговори між французькою мілітаристською партією та поляками 
про те, на які жертви готові останні, аби Франція змогла включити укра
їнців у інтервенційний похід проти московського більшовизму і в систему 
французького панування в Європі. Таку діючу в Варшаві місію врешті-решт 
до енергійного втручання у польсько-західноукраїнську війну спонукало те, 
що в середині лютого 1919 року військове становище поляків у Східній Га
личині здавалося майже безнадійним.
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VI.

На початку лютого 1919 року посаду начальника Генерального штабу 
західноукраїнського військового головнокомандування замість полковни
ка М иш ковського  одержав західний українець, відомий із битв у райо
ні Рави-Руської-Жовкви колишній начальник Генерального штабу Віктор 
Кур м а н о в и ч . Така зміна викликала в армії спершу загальну довіру та схва
лення, і попервах це здавалося виправданим. Одразу ж було підготовлено 
велику наступальну операцію. Відповідно до її плану частини третього ар
мійського корпусу захоплювали центральну частину залізничної лінії Львів- 
Перемишль між Городком та Судовою Вишнею, в той час як перший корпус 
продовжував наступ на лінії Рава-Руська-Сокаль, а другий корпус, посиле
ний частинами першого шляхом масштабної диверсії на Півночі Львова, 
оточував львівську польську групу військ на підходах до столиці. Після опе
рації в районі Городка-Судової Вишні за планом здійснювався третій гене
ральний наступ на Львів, а за очікуваним завоюванням Львова на черзі було 
взяття Перемишля.

14 лютого 1919 року розпочиналися західноукраїнські наступальні 
операції та захоплювалися польські військові бази на всьому напрямі між 
Городком та Судовою Вишнею. Війська досягли залізничної колії та з вогне
вою підтримкою зайняли територію на 25 км вглиб. Хоча полякам вдалося 
зупинити просування західноукраїнських військ, однак відчайдушні контр
наступи, під час яких польське військове командування вдалося до всіх за
собів для відкинення західних українців назад, зазнавали поразки, наштов
хуючись частково на опір, а частково на подальші атаки західних українців. 
20 лютого 1919 року сполучення між Львовом та Перемишлем перервалося. 
Критичне становище столиці в облозі вкрай загострилося.
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Тепер очікувалося власне захоплення самого Львова. Падіння відрі
заного від будь-яких джерел життєвого забезпечення міста з певністю очі
кувалось усіма протягом наступних днів. У повідомленнях міжсоюзницьких 
місій із Варшави в Париж про це говорилося як про невідворотний факт.282

І тут трапилося непрогнозоване. Поряд із недолугістю керівництва та 
бунтівними настроями в масах джерелом остаточної поразки Західної Укра
їни стало втручання третьої сторони.

Втручання місії Бертелемі на користь Польщі 
25 лютого 1919 року

У майже безнадійному для поляків становищі Антанта вступила в 
польсько-західноукраїнську боротьбу на боці Польщі. Терміново -  17 лю
того 1919 року -  місія Б ер т е л ем і  вирушила з Варшави на Львів. Йшлося 
про порятунок в останню мить Львова для поляків: в інтересах Франції було 
за Польщею залишити західну частину Східної Галичини. Крім того, було 
зрозуміло: якщо Львів захоплять західні українці, то саме через польський 
опір. Тому, коли західні українці заволодіють цим містом, війну не вдасться 
швидко зупинити, а це покладе край тогочасним планам маршала Фоша. 
Вже в дорозі місія Б ер теле мі телеграфом висунула вимогу до західноукра
їнського армійського головнокомандування негайно припинити ворожі дії. 
Вимогу відхилили, мотивуючи можливість проведення переговорів також і 
в процесі здійснення військових операцій. У відповідь місія через Львів не 
без істотних труднощів перетнула лінію фронту і 22 лютого 1919 року при
була до західноукраїнського армійського головнокомандування в Ходорів. 
Тут вона заявила, що як уповноважене представництво Антанти вважати
ме відмову припинити бойові дії розірванням політичних відносин з боку 
Західної України з країнами Антанти та негайно покине країну. Під таким 
тиском західні українці вранці 25 лютого 1919 року припинили свої успішні 
бойові дії, а їх делегація вирушила до Львова для переговорів. Так, завдяки 
втручанню Антанти Східну Галичину було врятовано для поляків. Безпере
чно, що передбачуване захоплення Львова саме в ту мить настільки підняло 
б бойовий духу народних настроях західних українців, що наступні польські 
удари наштовхувалися би на незрівнянно потужніший опір. Тоді поляки, на
певне, не змогли би боями проти непокірного народу підкорити всю Східну 
Галичину. Польщі тоді довелося би задовольнятися більш-менш обмеженою 
західною частиною цих територій. Антанта ж вирішила хід подій не на ко
ристь західних українців, і, зокрема, не лише шляхом безпосереднього втру
чання Б ер т е л ем і ,  а й також і це вплинуло ще сильніше внаслідок того, що 
з даного моменту ведення війни з боку Західної України стало хаотичним,
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оскільки її військові кампанії вже визначалися не безпосередньо з огляду 
на оцінку західноукраїнсько-польського співвідношення сил, а найвищою 
мірою безпідставними очікуваннями справедливого третейського рішення 
Антанти відносно польсько-українського протистояння.

Умови перемир’я Бертелемі 28 лютого 1919 року

Переговори далися непросто. Всі представники союзників, зокрема 
англійці, підтримували Польщу. їхнє ставлення до західноукраїнських пред
ставників відзначалося надзвичайними нетактовністю, грубістю та навіть 
нахабністю. Повний текст договору про припинення бойових дій вони при
везли готовим із Варшави. Поляки про нього знали. Приступивши на чолі 
з графом Олександром С карбеком до безпосереднього обговорення 
тексту договору з українцями, вони відверто насміхалися зі свого проти
вника, пропонуючи у відповідь на його вимогу територій до ріки Сян за
довольнятися кордоном вздовж ріки Збруч -  східної межі Галичини та в 
якості своєї останньої поступки демаркаційну лінію, яка пролягала ще далі 
на Схід, ніж визначена пізніше лінія Б ер т е л ем і .283 Оскільки безпосеред
ні переговори польської та західноукраїнської делегацій виявилися безре
зультатними, в силу вступило третейське рішення Антанти. Передусім мі
сія Бертелем і  27 лютого 1919 року відвідала Сим она  Петлюру,  який 
прибув до Ходорова в ставку західноукраїнського головнокомандування, 
щоб ще й собі глянути на цього ’’шукача пригод”, перед тим як скориста
тися Україною в боротьбі проти більшовиків. 28 лютого 1919 року генерал 
Б ертелемі вручив у Львові окремо українцям, окремо полякам пропозиції 
Антанти щодо порядку припинення військових дій. Виголошена ним із цієї 
нагоди перед західними українцями промова звучала наступним чином284: 
”Ми, представники Антанти, тобто Англії, Франції, Америки та Італії, до
бросовісно та ретельно вивчили всі обставини справи, за якою нам довелося 
приймати рішення. Ми вимагаємо жертв від обох сторін, жертв, про які йти
меться лише тимчасово, до рішення мирної конференції. Це правда, що на 
сьогодні ваше становище є виграшним, проте воно може обернутися не на 
вашу користь. Між Польщею та Чехією вже укладене перемир’я, і полякам 
дозволено транспортувати амуніцію через чеські території. Так само неза
баром буде укладене перемир’я між Польщею та Німеччиною/ Більшовики 
ще не захопили жодної частки польської території і тому поляки не змушені 
вести боротьбу ще і на тому фронті. Це все полякам відомо, і це певне ста- *

* Його умови справді були вже 16 лютого 1919 року продиктовані німцям Антантою, част
ково щоб зупинити німецький контрнаступ у провінції Познань, частково з метою ви
вільнити польські збройні сили для боротьби проти західних українців.
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новище сповнює їх надією та силою. Якщо Би не приймете нашої пропо
зиції, Ви відповідатимете перед усією Антантою. Ви повинні будете вести 
війну з поляками, яким допомагатиме відважна та добре організована армія 
Галлера.  Ми у Франції переконалися у силі цієї армії. З іншого боку, про
ти Вас виступлять більшовики, які вже зайняли Київ та більшу частину ва
шої території та тупцюють біля ваших воріт. Якщо ж Ви, навпаки, приймете 
нашу пропозицію, ми вживемо заходів для визнання вашого суверенітету. 
Той факт, що ми ведемо з Вами переговори та звертаємося до Вас із цією 
пропозицією, вже є до певної міри визнанням вашої держави, оскільки пере
говори не ведуть із кимось, хто власне не існує. Тоді з нашою допомогою 
Ви подолаєте більшовиків, відвоюєте свої втрачені території та постанете 
перед мирною конференцією не з порожніми руками. Наше рішення впли
не на результат переговорів Директорії з представниками Антанти в Одесі, 
оскільки наші повноваження значно ширші, ніж в одеських уповноважених. 
Ми вживемо заходи, щоб Ваших представників було допущено до участі в 
мирній конференції. Ми скеруємо до Вас місію, яка перебуватиме у Вас про
тягом тривалого часу та повідомить уряди наших країн про ваші потреби. 
Ми налагодимо зв’язок між вашим урядом та державами Антанти. Згадайте 
приказку: "Допомагайте собі самі і Небеса вам допоможуть!" Ці небеса -  це 
держави Антанти. Ваше рішення стане початком вашого нового життя та 
вашого національного блага. Ніколи і за жодних обставин у Вас більше не 
буде такої нагоди, як зараз. Ця мить -  велична та урочиста. Доля вашого на
роду знаходиться у ваших руках!"

Такі нагадування відповідали умовам перемир’я. Західні українці по
винні були протягом 14 днів звільнити майже половину всіх україномовних 
територій Східної Галичини. Демаркаційна лінія повинна була пролягати 
від колишнього австро-російського кордону вздовж річки Буг до Кам’янки- 
Струмилової, потім загалом через Бібрку та Миколаїв до Дністра, а далі між 
Дрогобичем та Стриєм на південний захід через Карпати до колишнього 
галицько-угорського кордону. Львів та нафтовий басейн залишалися на те
риторії Польщі (Карта І). Підписання договору про перемир’я планувалося 
на 5 березня 1919 року. Одночасно би підписувався договір, проект якого 
так само запропонувала місія, про постачання західним українцям нафти 
з Польщі. Хоча проект умов перемир’я містив примітку, що він у жодному 
разі не є попереднім рішенням мирної конференції відносно Східної Гали
чини, однак було зрозуміло: демаркаційна лінія означала встановлення май
бутнього кордону між Польщею та Україною.

Умови виглядали нечуваними, як і все, що диктувала Антанта перемо
женим у світовій війні народам. Адже частину західноукраїнських терито
рій, які повинні були відійти до Польщі, на той момент стабільно займали
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західні українці. По суті поляки захопили з цих територій лише два міста: 
Перемишль та Львів. Щодо Львова, то відхід міста до Польщі відбувався ще 
і за правом важко здобутого військового трофея. Адже поляки все ж над
звичайно мужньо та з надзвичайною витривалістю доводили власне право 
володіння цим містом у боротьбі з чисельно переважаючим противником. З 
такою втратою, а також із втратою східногалицьких територій на північний 
захід від Львова національні почуття західних українців ще з важким серцем 
могли би змиритися. Йшлося приблизно про чверть усієї території їх краї
ни, проте це не виходило за межі кабальних умов перемир'я. Однак додатко
ва втрата територій на Південь та на Схід від Перемишля сприймалася для 
західних українців уже майже нестерпно.

Примус до прийняття умов Бертелемі

І все ж їм нічого не залишалося, як прийняти мирні умови Б ер т е л е - 
мі. Оскільки становище та перспективи західних українців і насправді ви
явилися саме такими, як змалював Б ертелемі,  без підтримки Антанти про 
перемогу над більшовиками годі було і думати. Проте Б ертелемі  пообіцяв 
українцям прийняття до країн Антанти. Те, що західні українці -  невідомий 
народ, на який противники зводили злісні наклепи, змусив до цього країни 
Антанти виключно завдяки власній зброї, вже було значним успіхом у його 
становищі. В тогочасній Європі не існувало інших союзницьких можливос
тей, як лише примкнути до більшовицького табору. Якщо Антанта одного 
разу визнає українську державність, тоді існуватиме певна гарантія уник
нення повторних нападів Польщі на Україну, якщо ж Україна зазнає поразки 
в боротьбі проти більшовиків, тоді поляки, безсумнівно, заволодіють усією 
Галичиною.285 Проте за наявності такого, значно краще ніж у генерала Де- 
н ік ін а 286 ч и у С и м о н а  П етлю ри ,  організованого тилу, який попри всі 
наявні недоліки мали на Західній Україні, можна було небезпідставно споді
ватися встояти в боротьбі проти більшовиків -  як саме встояли Балтійські 
держави -  та встановити кордони української частково територіальної дер
жави (держави-"обрубкам) аж до Дніпра та Чорного моря в районі Одеси. 
Сумними виглядали перспективи такої залежної від ласки Франції та Поль
щі держави, проте більше за тодішнього внутрішнього та зовнішнього ста
новища України виявлялося недосяжним. І все одно для бездержавного на
роду здобуття хоча би права на створення держави-"обрубка", якщо обирати 
доводиться лише між цим та цілковитим поневоленням, розцінювалося як 
величезний крок вперед.

Проте народ повинен бути в галузі політики досить великою мірою 
вільним від етнографічних уявлень, щоб приймати мир на таких умовах, які
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запропонував Б е р т е л ем і .  Він повинен сприймати міжнародну політику 
як гру реальних народних сил, а не абстрактних народних прав. Етногра
фічні області є в такому випадку лише наявним природним простором для 
політичної діяльності, а народність, навпаки, лише матеріалом, який зміню
ється та формується. Метою політики не є ні обов'язкове охоплення всьо
го простору власною національною державністю, ні охоплення нею всього 
народу даної національності, а заснування певного укладу, встановлення 
певної законності на території, на яку поширюється суверенітет даного 
народу. Подібне мислення не було цілковито чужим східним українцям, 
оскільки вони усвідомлювали те, що нічим іншим як лише власною зброєю 
можна вибороти свою державність, зокрема в тих територіальних межах, 
які власні сили дозволять з огляду на потужність зайняти. Тому Симон 
П е т лю р а  порадив західним українцям терміново прийняти умови Б е р 
телемі .  Для них самих це було б очевидним, якщо би прокламація принци
пів Біль со на як найвищої норми міжнародних відносин не спричинила б 
хаотизації політичних уявлень серед демократій тогочасної Європи. Так, у 
взаємовідносинах між народами з'явився новий момент, а саме: спотворен
ня уявлень про міждержавну та міжнародну справедливість. До того часу 
було чітко зрозумілим, що кожен народ сам кує своє щастя, що кожен народ 
має можливість реалізувати власні прагнення шляхом збільшення власних 
здобутків та що у взаємовідносинах між народами справедливим є мир на 
таких умовах, які випливають для однієї зі сторін із тимчасово сприятливі
шого становища й одночасно враховують істотні життєві інтереси, укла
даючи перемир'я сторін, та відповідають в основному співвідношенню їх 
сил. І навпаки, несправедливим є те, що або ж шкодить основним життєво 
важливим інтересам одного народу і таким чином піддає сумніву його са
мозбереження або ж неправильно відображає внутрішнє співвідношення 
сил між народами. Тепер же, завдяки ідеї демократичного "самовизначен
ня", критерієм міжнародної справедливості стали самі прагнення, зокрема 
прагнення етнографічно-територіального характеру без урахування того, 
якою мірою ці прагнення з огляду на рівень державотворчого, духовно- 
культурного та військового потенціалу народу можуть реалізовуватися та 
й взагалі є виправданими.

Причини відмови від умов Бертелемі

Ставши на такий шлях змішування реалій із прагненнями, трактуючи 
декларацію прагнень як принцип укладу світу, західні українці сприйняли 
мирні умови Б е р т е л ем і  як зраду власної національно-політичної справи, 
і в цьому уподібнилися до решти народів, "що самовизначалися", проте жо



ден із них не спромігся би в ситуації західних українців -  навіть чехи чи по
ляки -сприйняти подібні умови по-іншому.

Народ, сповнений прагнень здобути власні етнографічні кордони в 
розумінні Біль со на, можна було б схилити до опанування власних націо
нальних інтересів відповідно до політичної ситуації, щоб таким чином запо
бігти катастрофі та зберегти національну державу, якій загрожувала небез
пека краху. Але це все лише за умови, якби даний народ очолювала справжня 
провідна еліта, яка керувала би ним із позицій репутації, а не популярності, 
та якби народ мав дієвий уряд. Однак такої еліти та такого уряду в західних 
українців, аналогічно до інших народів, що перебували в процесі "самовиз
начення", не існувало. Уряди новоствореної національної держави тримали
ся не на стабільній репутації та довірі, а на дуже примхливій популярності. 
Отже, західноукраїнський уряд побоювався, і небезпідставно, що не матиме 
змоги прийняти мирні умови Б ертелемі ,  не ставши жертвою розпуску чи 
навіть радянського перевороту, оскільки захоплений етнографічними прин
ципами натовп розцінив би прийняття яких завгодно умов як принципову 
відмову від територіально польських українських земель і, разом з тим, як 
національну зраду уряду. Оскільки пропозиція Б ер тел ем і  висувалася в 
ультимативній формі, так що подальші переговори виключалися, західноу
країнське військове командування у ніч із 28 лютого на 1 березня 1919 року 
терміново оголосило про відмову від припинення бойових дій, незважаючи 
на повторний ультиматум місії Бертелем і ,  який закликав до зворотного. 
Армія та народ тріумфували з приводу цієї начебто твердості. Однак неза
баром усі збагнули ціну такого рішення.287
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VII.

Тепер західні українці повинні були продемонструвати спроможність 
до справді героїчної боротьби. "Криця і кров повинні розсудити нас із по
ляками!" -  у відповідному західноукраїнському наказі армії це звучало гор
до, хоча не підкріплювалося героїчними вчинками. Відхилення мирних умов 
Бертелемі  мало б зміст лише в тому випадку, якщо б уряд відважився ви
рішувати справу свого народу лише власними силами. Тоді актуальними би 
виявився всенародний заклик до боротьби не на життя, а на смерть, чітке 
загальнонародне проголошення того, що лише максимальне напруження 
всіх сил може врятувати від краху. Проте подібне виглядало за своєю при
родою невластивим пануючому на Західній Україні класові. Значно більшою 
мірою західні українці, як і всі малі народи Європи, перебували в полоні 
уявлень про припустиму всемогутність Антанти. Оскільки вона взяла на
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себе обов’язки третейського судді в усіх європейських конфліктах та одно
часно проголосила принципи Біль со на генеральним напрямом своїх тре
тейських рішень, західноукраїнській політиці розходилося лише на тому, 
щоб шляхом бойових дій примусити Антанту рахуватися із західноукраїн
ськими прагненнями та прийняти більш сприятливе для України рішення. 
Отже, для посилення західноукраїнської військової потужності не робило
ся нічого. Навпаки, бойове завзяття народу послаблювалося тим, що уряд з 
метою підтримки в народі духу, під яким він розумів хороший настрій, все
ляв віру в усвідомлення з боку Антанти неправомірності втручання Бер-  
телемі та забезпечення українцям цілковитого етнографічно-національно- 
державного самовизначення. Так, до процесу розпаду армії та народних мас 
підштовхнув новий чинник: для чого, власне, особливо перенапружуватися, 
якщо західноукраїнська доля залежить більше від почуття справедливості 
Антанти, ніж від власних здобутків народу? Однак навіть за такої позиції 
уряду відхилення мирних умов Б ер т е л ем і  все ще мало виправдання, якби 
військове командування переконалося: з тими силами, які були в його роз
порядженні, воно в змозі перемогти противника, а передусім негайно про
тягом найближчих днів заволодіти Львовом і наочно довести Антанті її не
дооцінювання західних українців у рішенні Бер тел ем і .

Нищівна поразка західних українців 12-18 березня 1919 року

Тим часом це командування відмовилося від плану штурму Львова, на 
якому ще недавно наполягало. Крім того, командування політично несвідо
мо розраховувало на достатність простого оточення Львова та з огляду на 
злигодні змушення до капітуляції, що передбачалося приблизно за місяць. 
Водночас подібне рішення навіть зі стратегічної точки зору було помилко
вим, оскільки з огляду на потужність польської львівської групи військ та вій
ськового потенціалу Центральної Польщі виглядало дуже малоймовірним, 
що облога Львова, незважаючи на очікувані енергійні операції по її прориву 
з боку Центральної Польщі, справді протримається місяць. Проте навіть з 
огляду на тактику план облоги Львова розроблявся західноукраїнським ко
мандуванням неправильно. Знадобився би енергійний західноукраїнський 
наступ на Перемишль, а західні українці тим часом задовольнялися продо
вженням перерваних втручанням Б е р т е л ем і  наступальних операцій у ра
йоні Городка-Судової Вишні на залізничній лінії Львів-Перемишль, щоб піс
ля їх успішного завершення очікувати польського підкріплення для Львова 
під Судовою Вишнею. Проте вільна територія для маневру шириною 25 км, 
яка залишалася в розпорядженні західноукраїнських військ для відсічі пере
мишльського підкріплення між Судовою Вишнею та позиціями львівської



групи військ під Городком, була настільки обмеженою, що полякам заздале
гідь давався дуже великий шанс розірвати це на Захід від Львова таке вузьке 
західноукраїнське кільце навколо столиці шляхом здійснення операцій пе
ремишльського підкріплення. До того ж, завдяки Б ер тел ем і  поляки ви
грали час для відпочинку, і ось західних українців спіткала катастрофа на 
полі бою. В той час, коли західноукраїнський уряд 4 березня 1919 року про
тестував перед Антантою та всією ’’культурною громадськістю" світу проти 
умов Б ертелемі  -  приєднання до Польщі великої переважно української 
території з населенням у півтора мільйона українців всупереч волі самого 
населення, -  на залізничній лінії Перемишль-Львів у межах ділянки фрон
ту Городок-Судова Вишня 8 березня 1919 року відновилися західноукраїн
ські наступальні операції. Через день польське сполучення в цьому районі 
втратилося; дана ділянка залізничної колії перейшла під контроль західних 
українців. Львів було оточено також із Заходу, всі підходи перекрито. За
мість того, щоб продовжити наступ далі на Захід, на Перемишль, західноу
країнське головнокомандування повернуло наступальні колони проти поль
ської львівської групи військ, де вони безрезультатно виснажилися в боях із 
добре укріпленими польськими бойовими базами під Городком. Так само і 
третій західноукраїнський армійський корпус, замість того, щоб посилити 
свій правий фланг у районі Судової Вишні з метою підкріплення для Львова 
перед очікуваною незабаром битвою з польськими загонами, усунув війська 
з окресленого напряму та надаремне скерував їх на інший напрям. Так готу
вався ґрунт для великої польської перемоги. А тим часом у ці дні сама доля 
двічі давала західним українцям шанс взяти Львів, треба було лише протяг
ти руку, щоб завдати полякам несподіваної поразки. Першого разу нагода 
трапилася 5 березня 1919 року, в день, коли повинні були підписати мирний 
договір, на несправедливість якого нарікали, коли важка артилерія Січових 
стрільців висадила в повітря польські склади амуніції у Львові і противник 
у паніці розбігся зі своїх позицій, переконаний у захопленні міста за його 
плечима західними українцями. Другого разу -  за кілька днів, коли всі оку
паційні війська Львова, за винятком кількох міліціонерів, перекидалися в 
район Городка, щоб стримати там небезпечний західноукраїнський прорив. 
Проте через млявість командирів другого західноукраїнського армійсько
го корпусу обидві нагоди було втрачено. Отож Центральна Польща кинула 
12 березня 1919 року нову групу військ під командуванням генерала Ів аш - 
кевича на Перемишль, щоб з нею прорватися на Львів. Це були війська з 
усієї Польщі, а також із фронту в Шлезії та з області Познань, оскільки фран
цузи перед тим зробили все, чим власне і погрожував Б ертелем і  західним 
українцям, щоб завдяки перемир'ю з чехами та німцями звільнити польські 
війська з усіх напрямів та уможливити полякам максимальну концентрацію
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сил для боротьби проти західних українців. З новою групою військ польська 
фронтова армія в Східній Галичині загалом уже чисельно перевершила за
хідноукраїнську. До цього додавався той факт, що військове головнокоман
дування в українців було недолугим, а у поляків -  дуже добрим. Отже, з Пе
ремишля розпочався польський контрнаступ, у ході якого спершу розбили 
частини третього українського армійського корпусу на Півдні залізничної 
лінії Перемишль-Судова Вишня. Оточені між Перемишлем та львівською 
групою українці в районі Городка-Судової Вишні зазнали нищівної пораз
ки. 18 березня 1919 року вони повсюди відкидалися на попередні позиції 
на Півдні залізничної лінії Перемишль-Львів. Десятиденну облогу Львова 
було прорвано; сполучення цього '‘польського Вердена", як поляки любили 
називати Львів, із Центральною Польщею остаточно відновилися, а сили 
української армії підірвалися.288

VIII.

Введення західних українців в оману Верховною Радою 
19 березня 1919 року

На рішучість такого малодушного керівництва, як західноукраїнське, 
цей нещасливий поворот подій подіяв вбивчо. Однак "настрої непокори", че
рез які було відхилено вимоги Б ертелем і ,  все ще проявлялися. Ні широкі 
маси, ні уряд та військове командування під їх тиском остаточно не зрозумі
ли: за існуючих західноукраїнських негараздів, які спричиняли нездатність 
народу до успішного ведення військових дій, війну вже було безнадійно про
грано і завдання полягало лише у порятунку того, що ще взагалі можна було 
врятувати з огляду на національно-державну самостійність. Водночас рішен
ня, прийняті під Львовом, не одразу стали відомими в Парижі. Там станом 
на 17-19 березня було відомо про оточення Львова, і ні в кого не виникало 
сумнівів, що західні українці принаймні збираються вступити до Львова. 
Тому французи з усією енергійністю взялися до польської справи, оскільки 
втрата Львова істотно би позначилася на престижі Польщі та ускладнила 
би задоволення претензій Польщі стосовно західних кордонів на мирній 
конференції. Як уже зазначалося, саме коли взяття Львова західними укра
їнцями здавалося неминучим, маршал Фош вперше 17 березня 1919 року 
порушив питання перед Верховною Радою про негайне перекинення армії 
Галлера через Відень на Львів. Між тим, шанси Західної України у Ллойда  
Д ж о р д ж а  та в колах американської делегації, в якій особливо виступав за 
н е ї ісайя  Б о у м ан ,  виглядали ще достатньо високими: західноукраїнський



протест від 4 березня 1919 року та телеграма західноукраїнського держсе- 
кретаря Василя П анейка  В ільсону від 13 березня 1919 року, звичайно 
ж, не залишилися поза увагою щодо їх дипломатичного впливу. У своїй де- 
пеші-відповіді від 17 березня 1919 року Вільсон завірив західноукраїнську 
сторону в добрій волі країн Антанти відносно України.289 Проте передусім 
західні українці справляли враження боєздатних та успішних, так що взяти 
під захист такого протеже здавалося вартим. Отож, Верховна Рада відхили
ла вимогу Фоша і 21 березня 1919 року доручила останньому розпочати 
попередні переговори з німцями про відправку цієї армії через територію 
Німеччини.290 Це стало часом найбільшого напруження на Паризькій мир
ній конференції, оскільки за рішеннями Верховної Ради приховувалося не 
що інше, як шахові ходи окремих сил, що, поступаючись своєму партнеро
ві, завтра самі змушували його поступитись. Отже, 17 березня Клемансо, 
а 21 березня Ллойд Д ж ордж  погодилися на поступки щодо армії Галле
ра, проте тим часом, очевидно на настирливу вимогу французів, 19 берез
ня 1919 року ’’східногалицьке питання” вперше внесли до порядку денного 
Верховної Ради. При цьому французам розходилося на тому, щоб негайно 
стримати помилково прогнозовані військові поступи західних українців 
авторитетом Верховної Ради -  як попередньо вони були стримувані втру
чанням місії Бертелемі ,  а потім якомога довше відстрочувати рішення 
Верховної Ради відносно "східногалицького питання”, аж доки армія Гал
лер а не дістанеться до Польщі та змусить західних українців погодитися на 
поступки чи навіть зовсім знищить їх. Відповідно, Верховна Рада прийняла 
19 березня 1919 року рішення вимагати від сторін, воюючих під Львовом, 
негайно припинити військові дії на зайнятих позиціях за умови відновлен
ня залізничного сполучення з містом для забезпечення його безперебій
ного постачання. Одночасно Верховна Рада заявила, що таке припинення 
бойових дій є передумовою для вислуховування аргументів обох сторін, та 
запросила польську та західноукраїнську делегацію в Париж з метою про
ведення переговорів про укладення миру.291 Як можна побачити, це рішен
ня приймалося з розрахунку, що Львів все ще відрізаний від світу, а західні 
українці ідуть у наступ, і односторонньо спрямовувалося проти них, так 
само як і попереднє втручання Бертелем і .

У стані паралічу, що характеризував українське керівництво, таке 
втручання Верховної Ради було справді не на користь західних українців. 
Без цього втручання, ймовірно, вони могли б оговтатися, щоб або ж ки
нутися у відчайдушну війну, або ж шукати безпосереднього порозуміння з 
Польщею. Зараз же, здавалося, підкріпилася віра в Антанту та її третейське 
визнання ’’права на самовизначення” західних українців. З'явилися підстави, 
не озираючись, покластися на Верховну Раду, частково в надії на те, що її
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вирок виявиться сприятливішим від рішення Б е р тел ем і  або умови, про 
які можна було би домовитися з поляками, частково тому, що диктат Верхо
вної Ради в якості "переважаючої сили" звільняв західноукраїнський уряд як 
від необхідності прийняття самостійних рішень, так і від відповідальності 
за ймовірну втрату територій. Наслідки цього в Західній Україні виглядали 
такими невідворотними, як послідовний мат у шаховій партії.

Непокірність поляків; їх військові наступи 
від 23 березня 1919 року

Тому вимоги Верховної Ради від 19 березня 1919 року, які, до того ж, 
з'явилися одночасно з повідомленням про позитивні завіряння Біль со на, за
хідноукраїнський уряд та військове головнокомандування сприйняли майже 
мов чудесний порятунок у найтяжчу хвилину.292 Проте тієї миті керівництво 
західними українцями здійснювалося вже вкрай безвідповідально і, незважа
ючи на те, що як уряд, так і військове командування вважали перемир'я єди
ним порятунком, з огляду на власну популярність вони не змогли відважи
тися прийняти це рішення самостійно. Генерал Омелянович-Павленко  
полишив дане рішення під відповідальність уже істотно розхитаної, з точки 
зору дисципліни, армії. За його розпорядженням -  і це започаткувало розпад 
такого народного війська -  кожен батальйон обрав по одній довіреній осо
бі, які, зібравшись у ставці головнокомандування, повинні були дати згоду на 
відновлення перемовин, що вони і зробили під тиском погроз про відставку 
відповідних генералів та начальників штабу всупереч власним "переконан
ням". Згодом західноукраїнське військове головнокомандування відразу ж, 22 
березня 1919 року, погодилося з паризькими вимогами, і уряд взявся делегу
вати своїх представників на переговори з поляками в Париж.293 Відповідно до 
вимог Верховної Ради західні українці одразу ж звернулися до польського ар
мійського головнокомандування з пропозицією про припинення бойових дій, 
проте, на їх подив, з'ясувалося, що поляки навіть і не думають дотримуватися 
даних вимог.294 Польська армія в Східній Галичині, яка тепер перебувала під 
командуванням генерала Івашкевича,  вже чисельно дорівнювала західно
українській чи навіть її переважала. Де тільки не наступали польські війська, 
українські, як правило, відступали. На місці коридору Перемишль-Львів те
пер постав взаємопов'язаний польський фронт від Карпат аж до Волині. З 23 
березня 1919 року -  саме коли західні українці запропонували припинення 
бойових дій -  польські війська зрушили з місця у напрямі Львів-Любачів та 
очистили від західноукраїнських загонів особливого призначення до кінця бе
резня 1919 року територію на Північ від залізничної гілки Перемишль-Львів 
аж до напряму Янів-Вишенька-Немирів-Рава-Руська (Карта III). Групи військ



генералів Івашкевича та Ромера таким чином з'єдналися. На місці кори
дору посеред ворожої території постав широко роздислокований польський 
клин Перемишль-Львів-Рава-Руська, прекрасна вихідна позиція для нищів
ного наступу на західних українців. Ці успішно здійснені польські приготу
вання до захоплення всієї Східної Галичини, з одного боку, та обізнаність із 
планами Фоша стосовно армії Галлера, -  з іншого, спонукали поляків не 
особливо зважати на постанови Верховної Ради.295 Відверті приготування 
поляків довести Верховну Раду до відома перед доконаним фактом у Східній 
Галичині підштовхнули Ллойда Джорджа,  за підтримки з сторони амери
канської делегації, закликати поляків до послуху. Оскільки поляки залишили 
без відповіді постанову Верховної Ради від 19 березня 1919 року, зрозуміло 
чому у Варшаві основному представникові Америки в міжсоюзницькій комісії 
з питань Польщі, генералові Ф. Дж. Кернану  було доручено забезпечити 
припинення бойових дій у Східній Галичині.296 Він справді зібрав 27 берез
ня 1919 року в Хирові під Перемишлем представників воюючих сторін для 
нових переговорів. На подив західних українців, переконаних, що рішення у 
руках Антанти в Парижі, поляки заявили про готовність до перемир'я лише в 
тому випадку, якщо західноукраїнський уряд протягом трьох днів після при
пинення бойових дій прийме демаркаційну лінію Бертелемі .  "Ви помиляє
теся в оцінці ситуації, -  сказав у приватній розмові одному з українських пред
ставників польський граф Олександр Скарбек ,  визначний політик старої 
школи, який завоював також велику повагу серед західних українців. -  Коли 
Верховна Рада приймала свою постанову, становище було зовсім іншим, ніж 
зараз. Тоді здавалося, що Львів ось-ось потрапить до ваших рук, тепер же ж, 
як Вам відомо, цьому місту нічого не загрожує. Для Вас саме час погодитися 
на лінію Бертелемі.  Врахуйте, що, пропонуючи Вам подібне перемир'я^ ми 
діємо всупереч бажанням власної громадськості, яка за це може закидати нас 
каменями. Проте в нас є виправдання, що такою була воля Верховної Ради. 
Якщо Ви зараз не укладете перемир'я, то за місяць у нас тут буде армія Гал
лер а і ми викуримо Вас із усієї Східної Галичини!".297 Першого разу західних 
українців -  тоді ще як тогочасних тимчасових переможців -  повчав щодо оцін
ки власного становища генерал Бертелемі ,  тепер вони -  вже як переможе
ні -  вдруге вислуховували дуже щирі та відверті повчання в галузі політики 
від представника ворожого табору. Графа Олександра Скарбека  могло 
спонукати до цього розуміння того факту, що перед вирішенням питання за
хідних кордонів Польщі для неї дуже важливим та бажаним було б покласти 
край усім суперечкам відносно Східної Галичини з англосаксами. Тим часом, 
оскільки західноукраїнське керівництво довіряло Антанті та цуралося відпо
відальності, а також більше не керувало "настроями" власного народу, воно не 
погодилося навіть із такими аргументами, які наводив граф Скарбек .  Воно
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вважало, що краще дочекатися диктату Верховної Ради, та втішало себе тим, 
що в найгіршому випадку все ж залишатиметься можливість укласти з Поль
щею мир на умовах Бертелемі .  Отож, західноукраїнські представники від
хилили польські умови, і переговори в Хирові відбулися безрезультатно.298 За
хідні українці втратили останню нагоду укласти мир із поляками.

IX.

Створення в Парижі комісії Боти з питань перемир'я 
2 квітня 1919 року

У кожному разі Верховна Рада зробила все можливе -  причому К ле
мансо спокійно завірив у цьому своїх англосаксонських противників, -  щоб 
остаточно заплутати західних українців та скласти уявлення про правиль
ність позиції останніх у Хирові. У відповідь на повідомлення про польські 
умови перемир'я Верховна Рада ухвалила 2 квітня 1919 року створити в 
Парижі комісію з питань розробки умов польсько-українського перемир'я, 
якою головував бурський генералЛуїса Б о та .  З квітня 1919 року Верхо
вна Рада повідомила польський уряд телеграфом про створення цієї комісії 
та рішуче заперечила, що польські умови тимчасового припинення бойових 
дій на Східній Галичині повинні розглядатися як попередній зразок умов 
майбутнього перемир'я. Одночасно генерал К ер н ан ,  що вже був на шляху 
до Парижа, отримав розпорядження терміново повернутися та все ж до
битися припинення бойових дій. Генерал виконав свій обов'язок та відвідав 
знову польського верховного головнокомандувача, генерала Івашкевича в 
Перемишлі, однак був змушений приїхати в Париж, не вирішивши справи, 
оскільки поляк заявив, що відступати від наказаної його урядом лінії Б е р 
телемі поза межами його повноважень.299

З огляду на створення в Парижі комісії Б о т а  у західних українців, 
здавалося, з'явилися достатні підстави сподіватися на вживання всіх захо
дів з боку Верховної Ради на їхню користь. Таким чином англосаксонське 
втручання Верховної Ради насправді ще більше погіршило становище захід
них українців. Втручання не дозволило останнім негайно прийняти умови 
лінії Б е р т е л ем і  безпосередньо від поляків, проте не запобігло тому, щоб 
поляки підготували та провели нищівний наступ проти західних українців. 
Водночас в очікуванні паризьких рішень взагалі припинилася будь-яка вій
ськова активність з боку західних українців, оскільки, здавалося, не мало 
жодного сенсу здобувати щось військовими засобами тепер, коли в Парижі 
встановлюються умови польсько-західноукраїнського перемир'я. Однак для
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західноукраїнської армії це означало остаточну втрату військової моралі, 
оскільки вся війна з позицій західних українців виглядала беззмістовною.

В той час, коли Ллойд Джордж у Парижі активно займався спра
вою західних українців, у Спа 4 квітня 1919 року було укладено договір між 
Фошем т аЕрц бергером  про транзит армії Галлера через Німеччину. За 
два тижні, 17 квітня 1919 року, паризька преса вже мала змогу повідомити 
про початок такого транзиту, а вже 21 квітня 1919 року генерал Станіслав  
Галлер особисто прибув до Варшави, щоб відразу ж отримати доручення 
розробити план нищівного наступу проти західних українців. Цей наступ 
уже заздалегідь, 16 березня 1919 року, був запланований варшавським верхо
вним головнокомандуванням на травень 1919 року.300 Тим часом по всій лінії 
фронту проти західних українців з’являлися все нові польські військові утру- 
пування, зокрема на ділянці Перемишль-Львів відносно потужна військова 
група познанських поляків. Врешті-решт на кінець квітня 1919 року тільки 
на ділянці Хирів-Перемишль-Львів уже 57 польських батальйонів протисто
яли щонайбільше 40 українським. Одночасно серед громадськості Централь
ної Польщі прокотилася хвиля натхненних націонал-демократіею рухів за 
негайне підкорення всієї Західної України, і постанова Варшавського Сейму 
від 11 квітня 1919 року містила вимогу негайного рішучого наступу.301

Згасання західноукраїнського запалу 
до боротьби через надії на Антанту

Західноукраїнське керівництво все більше впадало у паніку. З одного 
боку, Польща концентрувала всі свої сили проти Західної України для її під
корення, з іншого, -  Верховна Рада приваблювала своїми обіцянками спра
ведливого рішення. Що робити? Шикуватися до боротьби? Однак Верховна 
Рада вимагала припинення бойових дій в якості обов’язкової передумови за
безпечення справедливості. Довести свою добру волю тим, що не чинити 
нічого у відповідь на польське переозброєння? Проте поляки нападуть -  і їх 
напад загрожує загибеллю Західній Україні. Так, принципи В іль с о н а стали 
прокляттям Західної України, яка вірила в них та їх дотримання Антантою. 
Тепер доля помстилася західноукраїнському керівництву за всі політичні 
та стратегічні помилки, і все в його уявленні перетворилося на заплутаний 
клубок, в якому керівництво задихалося. Сумнів та відчай забирали залишки 
сили волі. Керівництво безсило обмежилося лише засипуванням Верховної 
Ради телеграмами, а всіх членів усіх можливих комісій, яких вдалося зна
йти, -  заявами про готовність до негайного припинення військових дій та 
вимагання від Антанти вплинути на Польщу в цьому напрямі.302 Марно очі
куючи з дня на день польських парламентарів, західні українці бездіяльно
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спостерігали, як польські удари відкидають назад їх лінію фронту з 23 берез
ня 1919 року, щоб створити собі якомога більш сприятливі вихідні позиції 
для майбутнього наступу. Все, що тоді зробили, -  це заява ноти протесту 
української делегації в Парижі від 7 квітня 1919 року, яка вимагала від Вер
ховної Ради status quo з дня на день очікуваного припинення бойових дій 
від 21 березня 1919 року, тобто від дня загального оголошення постанови 
Верховної Ради від 19 березня 1919 року.303 Завдяки подібній активності за
хідні українці врешті-решт досягли того, що їх англосаксонські покровите
лі так само настільки активно взялися до справи з метою дипломатичним 
шляхом втихомирити Польщу в її діях щодо Західної України, а внаслідок 
цього командування армією Галлера формально припинило здійснюва
тися верховним головнокомандуванням у Варшаві, а перейшло виключно 
у розпорядження маршала Фоша з однозначною умовою незадіяння армії 
на території Східної Галичини. Сам генерал Галлер повинен був до цього 
зобов'язатися, а також польський прем'єр-міністр взяти на себе додаткове 
зобов'язання з приводу підпорядкування Польщі рішенню Верховної Ради 
стосовно Східної Галичини.304 Власна діяльність, з одного боку, й однознач
ні зобов'язання, -  з іншого, врешті-решт заплутали самих англосаксів, так 
що і їм здалося безпосередньо досяжним швидке вирішення польсько-захід
ноукраїнського конфлікту.305

Польські зобов’язання; поява більшовиків на ріці Збруч

Проте значно важливішим, ніж усі ці нічого не варті дипломатичні 
успіхи західних українців, виявився насправді той вплив, який мала паніка 
в керівних колах Західної України на її війська. Переможені в невдалому 
березневому наступі загони, які повернулися до своїх бригад, із яких ра
ніше вилучалися, прибули обурені, обілені, з розхитаною дисципліною та 
поширили своє незадоволення таким відверто недолугим вищим військо
вим командуванням в інших підрозділах. Безнадійне розчарування повсюди 
миттєво викликало вибух тамованого місяцями виснаження війною. Раптом 
загрозливо поширилося дезертирство у військах, які бездіяльно відсиджу
валися в окопах, в апатичному очікуванні, що противник стягне ще кілька 
батальйонів на їх ділянку і розіб'є і їх, як до того сусідній підрозділ. Неза
баром по країні потяглися групи мародерів, обірвані та бунтівні, іноді плюн
друючи все на своєму шляху додому. То тут, то там спалахували заворушен
ня. Так само і полякам часто доводилося відчувати на собі непритомну лють 
свого розбитого противника. Б деяких місцях було здійснено інтернування, 
та військовополонені й інтерновані стикнулися з таким самим ставленням, 
яке вже місяцями демонстрували до полонених західних українців поляки.



Військове командування та уряд відмежувалися від цього розкладу сус
пільства та полишили перебіг подій напризволяще. Так, поступово Західна 
Україна ставала легкою здобиччю для захоплення поляками, і подібно як у 
лютому 1919 року майже всі західні українці не сумнівалися у перемозі над 
Польщею, так тепер, у квітні 1919-го, поляки майже одностайно розрахову
вали на те, що польські війська найближчим часом дійдуть до річки Збруч.306

На вже і без того розгублене західноукраїнське керівництво тим часом 
чатував ще один удар. Внаслідок різноманітних обставин, зокрема залишен
ня Одеси французами, східні українці в ході свого масштабно розгорнутого 
наступу проти Києва на початку квітня 1919 року зазнали поразки, так що 
їх війська було відсунуто на територію Центральної Волині. Більшовики за
йняли все Поділля і незабаром з'явилися на річці Збруч вздовж усього захід
ноукраїнського кордону (Карта III).307 Хоча недавно, 21 березня 1919 року, 
стався радянський переворот в Угорщині, у цю мить кон'юнктурність Цен
тральної Європи для більшовиків розцінювалася як пройдений етап, отож 
більшовизація Західної України вже не мала би того вирішального значен
ня, що в січні-лютому 1919 року. Проте і зараз західні українці залишалися 
далекими від прагнення приєднатися до більшовицької світової революції і 
з огляду на просування більшовиків до річки Збруч розуміли одне: всі біди 
падають на їх голови. Генерал О м елянови ч-П авлен ко  вже марив нере
альними ідеями часткового залишення Східної Галичини перед наступом 
більшовиків, проте нічого не змінилося і все залишилося по-старому, лише 
19 квітня 1919 року було створено мішану східно-західноукраїнську групу 
військ -  "східний фронт", який частково власними силами країни захищав 
кордони Західної України від більшовиків.308 Однак більшовики зупинили
ся на річці Збруч, очікуючи, що Польща і так прибере Західну Україну до 
своїх рук, та сконцентрували всі сили на знищенні східноукраїнських військ 
С им она П етлю ри у Центральній Волині. Незабаром, 7 травня 1919 року, 
київський радянський уряд повідомив західноукраїнському про прагнення 
укласти перемир'я із Західною Україною. В його оприлюдненому 9 трав
ня зверненні до "трудящих мас Галичини та всього світу" чітко та відкрито 
формулювалися наміри більшовиків. Хоча звернення і закликало "галицьких 
селян та робітників" об'єднатися в єдиний фронт із Радянською Угорщиною 
та Радянською Україною, однак містило також заяву, що доки радянські вій
ська не отримають згоди західних українців допомогти в боротьбі проти 
буржуазії -  тобто доки на Західній Україні не відбудеться радянський пере
ворот, вони не зроблять більше жодного кроку в напрямі через річку Збруч, 
оскільки з метою остаточного знищення східноукраїнських військ С им она 
П етлю ри, чиї військові запаси зосереджувалися в Тернополі, необхідно 
незабаром звільнити зайняті прикордонні території країни.309

Паризька мирна конференція та польсько-українська війна за Східну Галичину_________289
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Польські успіхи з 18 до 29 квітня 1919 року; 
третейське рішення Боти від 12 травня 1919 року

З огляду на те, що становище на річці Збруч таким чином тимчасо
во встановилося як нейтральне внаслідок позиції більшовиків, прослідко- 
вувалася стагнація західних українців. У межах підготовки до оборони від 
наближення польського наступу потрібно було здійснити негайно істотне 
перегрупування військ та забезпечити частковий відступ військ як з метою 
скорочення фронту, так і зменшення небезпеки знищення українського вій
ська, розділеного посередині львівським клином. Проте українське військо
ве командування не діяло, оскільки насправді воно більше не вело жодної 
війни. Відхиляючи мирні умови Б ер тел ем і, воно з огляду на стратегічні 
міркування прирекло на невдачу будь-який відступ і зробило його беззміс
товним. Очікуючи на сприятливіше паризьке рішення, командування не 
могло віддати наказ про жоден відступ, щоб тим самим не випередити поді
бне рішення, спричинивши невиграшне становище для України. Крім того, 
моральний дух військ вже настільки занепав, що, коли солдат покидав свій 
звичний окоп, то це одразу ж трактувалося як втрата військової стійкості. 
Так, "етнографічні кордони" стали вироком для Західної України. І тепер 
усе -  стагнація керівництва, як і заціпеніння мас -  разом начебто спрацьо
вувало на користь максимального полегшення з боку поляків захоплення 
Східної Галичини.310

І ось почали наноситися перші потужні польські удари. У той час, як 
західноукраїнські представники на переговорах під наглядом Верховної 
Ради в Парижі після тривалого даремного очікування на польських пар
ламентарів та припинення бойових дій саме були на шляху до Парижа311, 
польська львівська група військ, посилена потужними, зокрема познанськи
ми військовими угрупуваннями, здійснила в дні з 18 до 29 квітня 1919 року 
концентрованими істотно переважаючими західноукраїнські силами на
пади на ворожі другий і частково перший армійські корпуси під Львовом 
та на Північ від нього та розбила чотири західноукраїнські бригади вщент, 
змусивши їх до відчайдушної втечі. Розкидані на території, але не пересліду
вані західноукраїнські військові утрушування все ж знову зібралися докупи 
та зайняли позиції, на які відступили. Проте їх боєздатність згасла, вони вже 
не були здатними до опору. Тим часом львівські польські угрупування звіль
нилися від безпосередньої близькості ворога та їх гармати припинили об
стрілювати місто. Через день після того, ЗО квітня 1919 року, Львів урочисто 
святкував під неймовірне захоплення польського населення візит генерала 
Галлера з його штабом французьких офіцерів.312 Тепер західні українці 
втратили нагоду порозумітися з генералом стосовно лінії Б ер тел ем і. Всі
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їхні повторювані спроби домовитися про припинення бойових дій із пере
важаючим противником зазнали краху.313 Між тим, поляки захищалися пе
ред Верховною Радою в Парижі, оскільки до Польщі прибула лише частина 
армії Галлера і вони побоювалися, що переведенню решти армії з Фран
ції можуть чинитися перепони314, заявляючи: вони не нападали на західних 
українців, а лише тримають оборону, а тому не складуть зброї. Тепер врешті- 
решт комісії Боти давалося розпорядження розпочати роботу, не чекаючи 
на припинення бойових дій у Східній Галичині. Лише 12 травня 1919 року 
представникам обох воюючих сторін було представлено одноголосно при
йнятий комісією проект договору. Договір, витриманий у стилі звільнення 
Європи для цілей англосаксонського ліберального капіталізму, скорочував, 
незважаючи на одночасне ведення з боку українців боротьби проти більшо
виків, чисельність польських та західноукраїнських військ до 20 000 осіб. 
Він залишав за поляками Львів та території на Північ від міста до ріки Буг, 
однак володіння нафтовим басейном передавав українцям (Карта І), отже 
був для них істотно більш сприятливим, ніж мирні умови Б ер тел ем і. Від
повідно до окремого додаткового договору, і до цього підштовхнули поль
ські заяви перед Антантою, начебто західноукраїнський опір був справою 
німців, західних українців, окрім того, зобов'язували звільнити всіх офіцерів 
колишньої німецької армії, яких українці взагалі не мали, а також колишньої 
австро-уторської армії, якщо ті не народилися в Галичині. Західні українці 
прийняли рішення комісії Б оти  13 травня 1919 року. Поляки ж, навпаки, 
відхилили його, насміхаючись із бурського генерала, під приводом того, що 
прийняття таких умов перемир'я призведе до поширення більшовизму на 
зайнятих західними українцями територіях Східної Галичини.315

Прибуття армії Галлера; недотримання польських зобов’язань

Оскільки решта армії Галлера вже була на шляху до Польщі, в самій 
Польщі спалахнув організований націонал-демократією шквал обурення 
проти зобов'язань П адеревського , та у період з 11 до 15 травня 1919 року 
народ дав відвід Варшавському сейму, вимагаючи захоплення Східної Гали
чини. Так само і П ілсудський відразу ж у своїй першій розмові з П аде- 
ревським  після повернення останнього з Парижа до Варшави 11 травня 
1919 року відразу ж відхилив зобов'язання не допускати участі армії Галле - 
ра в боях проти західних українців. Після того, як у квітні 1919 року було 
проведено перший великий польський наступ у Білорусії та 19 квітня було 
вперше зайнято Вільнюс, наступне військове завдання Польщі він вбачав у 
захопленні Східної Галичини з метою отримання Польщею не лише Львова 
та території нафтового басейну, але також спільного кордону з Румунією
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та виходу до Чорного моря через румунську територію. Щоб уникнути від
ставки П ад ер ев сь к о го , П ілсудськи й  взяв на себе всю відповідальність 
за цю військову кампанію як глава держави та верховний головнокомандувач 
Польщі. Одночасно поляки розгорнули за кордоном надзвичайно бурхли
ву пропаганду проти західних українців. Поляки, яким боротьба українців 
проти більшовиків уможливила спокійну побудову їх держави, вони, чиї па
трулі війська вперше зіткнулися з незначним загоном більшовиків у глибині 
території Білорусії лише 21 лютого 1919 року, вже від початку Паризької 
мирної конференції проголошували, що становлять оплот Європи проти 
більшовицької навали, та обґрунтовували цим, за підтримки французів, як 
свої надзвичайні територіальні претензії, так і своє озброєння, в чому вони 
так само отримали сприяння Антанти. Тепер вони стверджували, що ведуть 
у Східній Галичині лише оборонні бої проти більшовиків, оскільки західних 
українців підтримують як більшовики, так і німці. Вся польська історіогра
фія потім запозичила таке неправдиве твердження разом із іншим, взятим з 
повітря, начебто західні українці шляхом контрабанди в межах торгівлі на
фтою з Німеччиною постачалися німцями військовим матеріалом.316

X.

Тим часом діяльність у Парижі та Варшаві якогось істотного зна
чення не мала. Більше того, рішення про захоплення всієї Східної Галичи
ни вже давно було прийняте, і майже протягом місяця до середини травня 
1919 року тривали військові приготування до цього. Крім Східної Галичини 
до ріки Золота Липа, готувалися також зайняти і території Центральної Во
лині до ріки Стир разом із містом Луцьк. Спершу поляки планували, окрім 
сил Центральної Польщі, залучити на території Східної Галичини чотири 
дивізіони армії Галлера, проте, оскільки Франція не могла так відкрито по
рушувати свої зобов'язання перед Англією та Америкою відносно незадіян- 
ня армії Галлера проти західних українців, було отримано дозвіл на вико
ристання за потреби лише двох дивізіонів для боротьби з українцями, та і то 
не безпосередньо на території Східної Галичини, а на Волині проти східних 
українців. Попри це поляки перекинули один дивізіон Галлера на крайню 
північну ділянку фронту в Східній Галичині, щоб вона існувала паралельно 
з колишнім російсько-австрійським кордоном на східно галицькій території 
на шкоду західним українцям, отож такі два дивізіони Галлера під коман
дуванням французів та з французькими штабами воювали пліч-о-пліч на те
риторіях Східної Галичини та Південної Волині (Карта III). Заздалегідь ви
рішувалося, що весь східногалицько-волинський наступ розгортатиметься
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під проводом генерала Галлера та його французького штабу. Це до остан
ньої миті офіційно не оголошувалося, щоб англосаксонські протести надій
шли запізно, вже після захоплення Східної Галичини. У швидкій перемозі не 
сумнівалися, адже було відомо, що в розпорядженні польської сторони най
краще озброєні війська, понад вдвічі переважаючі за чисельністю війська за
хідних українців разом із воюючими на Волині їх східними земляками. Про 
втрату боєздатності західних українців поляки знали також.

Наступ Галлера 14-31 травня 1919 року.
Катастрофа західноукраїнської народної армії

Для походу було сконцентровано 6 організованих піхотних дивізіони 
та цілу низку більших та менших загонів особливого призначення загаль
ною чисельністю в ще три піхотних дивізіони з усіх частин Польщі, зокрема 
з Познані. Разом це становило, не враховуючи технічних військ будь-якого 
типу, близько 98-110 піхотних батальйонів, 31-35 ескадронів, понад 200 лег
ких та важких гармат та понад 900 великокаліберних кулеметів, у піхотних 
військах понад 600 000 осіб, у кавалерії понад 5 000 вершників чистого бій
цівського складу. Проти них виступали разом лише близько 60 батальйонів 
та 7 ескадронів західних українців та в східноукраїнських угрупуваннях за
галом щонайбільше 8 батальйонів, близько 200 легких та важких гармат та 
600 кулеметів, загалом близько 30 000 піхотинців та неповні 600 вершників 
бійцівського складу. Отже, майже в усьому перевага поляків була подвійною, 
за винятком артилерії, де поляки, ймовірно, не перевершували українців у 
чисельності, проте однозначно мала перевагу за величиною калібру, та кава
лерії, де поляки перевершували українців майже в десять разів.317

Проти такої переваги навіть найбільш боєздатні війська навряд чи мо
гли б встояти. До цього додавалося надзвичайно невигідне розташування 
західноукраїнського фронту: внаслідок наявності львівського клину вся 
армія розділялася на дві окремі нестабільно сполучені ділянки фронту, так 
що ворожі прориви на її обох флангах одночасно з виступами на Південь та 
на Північ від Львова могли окремо зачіпати обидві частини армії. Щастям 
у нещасті було лише те, що поляки, залякані з огляду на англосаксонські 
протести проти ймовірного задіяння армії Галлера, скерували удар кор
пусу на Півночі Східної Галичини біля Сокаля не на Південь, вглиб Східної 
Галичини, а навіть якщо вже на східно галицькій території, то лише в межах 
фронтального наступу паралельно до колишнього австро-російського кор
дону, отже майже на Схід. Тим самим північна половина західноукраїнської 
армії отримувала пізніше шанс відступати на південний схід та Схід, а її 
південна половина мала потенційну можливість при відступі досягти пере-
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ходів через Дніпро раніше, ніж поляки на відступі об’єднаються з північни
ми військами (Карта III).

Початок краху західноукраїнських фронтів ознаменували 14 трав
ня 1919 року два польських прориви: на Півночі Східної Галичини в напрямі 
на Сокаль та на Північ від Львова в напрямі на Кам’янку-Струмилову. До них 
додалися 15 травня 1919 року два наступних польських прориви: на край
ньому південному фланзі біля Хирова в напрямі на Самбір та на південному 
заході Львова на широкому фронті Медика-Мостиська так само в напрямі на 
Самбір (Карта III). Майже весь західноукраїнський фронт, за винятком лише 
ділянки фронту на Схід від Львова, таким чином було розбито одним ударом. 
Тільки на окремих позиціях західні українці чинили відчайдушний опір, так 
що доходило до контрнаступів, і позиції, за які розгорталися бої кілька разів 
на день, переходили від одних до інших. В усьому іншому поразка вигляда
ла жахливою, нагадуючи квітневу катастрофу західноукраїнських бригад під 
Львовом. У західних українців не залишалося жодного резерву, а противник, 
який поспішав зафіксувати доконаний факт, доки англосакси матимуть змогу 
висунути протест, не кажучи вже те, щоб вдатися до репресій, переслідував 
відступаючих, щоб відповідно до термінових наказів із Варшави якнайшвид
ше зайняти територію нафтового басейну. Поляки міркували: коли східно- 
галицька нафта потрапить до їхніх рук, тоді ліберальна Англія швидше по
годиться на поступки для Польщі. І в цьому поляки не помилялися.

Якщо фронт би остаточно розбили, як західноукраїнський, і, до того 
ж, коли він так мало задіювався на дуже вузьких ділянках, так що розбиті вій
ська відступали невеликими, істотно віддаленими один від одного загонами 
без достатнього взаємного контакту, тоді його було неможливо втримати, 
навіть якщо свіжий резерв надасть підтримку з тилу. Проте цього не спо
стерігалося, і тому польське переслідування призводило до того, що війська 
противника все більше розбігалися. Вже до того деморалізованому україн
ському солдатові незабаром марним здався будь-який опір, і, оскільки він 
відступав через ті області, з яких, власне, і походив, то зрікався всього та де
зертирував. Розбите військо тануло на очах із кожним кроком відступу. До 
того ж, бригада в повному складі, яка проводила операції в Карпатах, була 
відрізана від решти західноукраїнських військ та перекинена за колишній 
галицько-угорський кордон, де їй довелося капітулювати перед чехами, які 
незадовго перед тим захопили Закарпаття. Отож поляки швидко зайняли, за 
дуже незначного опору західноукраїнського ар’єргарду, по черзі в ході своєї 
мало що не прогулянки в ніч з 18 на 19 травня 1919 року східногалицький 
нафтовий басейн із Бориславом та Дрогобичем, 20 травня Стрий, а також 
на Півночі 19 травня Кам’янку-Струмилову. Опір східних українців на Цен
тральній Волині справді не був вартим уваги, оскільки що ж могли зроби-
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ти 8 батальйонів армії, яка одночасно на своєму східному фронті боролася 
за життя проти переважаючих, вперто наступаючих більшовицьких військ, 
вчинити проти двох піхотних дивізіонів (Карта III) ?318

Румунський наступ на Півдні Східної Галичини 
24 травня 1919 року

Спершу західноукраїнське верховне командування планувало стягну
ти свою армію, оскільки на Збручі знаходилися більшовики і тому не зали
шалося шансів відступу на Схід -  на Південь, за ріку Дністер, щоб під за
хистом Карпат, впевненими в нейтральності чехів, чинити опір польському 
наступу. Тим часом польські війська отримали з Варшави наказ "з усією за
взятістю та якнайшвидше, не звертаючи уваги на втому солдатів, просувати
ся вперед до лінії Броди-Нижнів-Коломия", і відповідно до нього йшли впе
ред. Одночасно за плечима відступаючих західних українців відбувалися ще 
і спроби повстань з боку місцевих поляків, які становили загрозу навіть для 
уряду в Станіславі та верховного головнокомандування в Ходорові. Отже, 
від цього плану довелося відмовитися та повернутися до найкоротшого на
пряму опору, на Схід. І у такому безславному становищі на західних укра
їнців чатував новий удар -  втручання Румунії. Румунам, власне, забажалося 
заокруглити шляхом приєднання гористого та лісистого південно-східного 
куточка Східної Галичини із залізничною колією Чернівці-Коломия-Диля- 
тин-Мармамош-Шсігет свої трансільвансько-угорські володіння. 21 трав
ня 1919 року вони запропонували полякам підтримку в операціях на Південь 
від Дністра у вигляді одного піхотного дивізіону чисельністю у 10 000 осіб, 
щоб не дозволити західним українцям отаборитися в Карпатах. Ще до того 
відповіді поляків уже 23 травня 1919 року румунські військові установи до
вели до відома українських у Коломиї, що румунські війська наступного дня 
зранку розпочнуть наступ на територію Південно-Східної Галичини, аби 
зайняти залізничну лінію Коломия-Мармамош-Шсігет з метою зміцнення 
румунського фронту в Трансільванії, що війська отримали наказ уникати 
збройних сутичок із західними українцями і що до останніх висловлюється 
переконливе прохання добровільно звільнити територію Східної Галичини 
до межі Станіслав-Надвірна від своєї військової присутності. Насправді ж 
24 травня 1919 року кавалерійсько-піхотний дивізіон румунів під коман
дуванням генерала Задіка виступив та окупував, просуваючись повільно та 
обережно, протягом наступних днів південно-східну частину країни до ріки 
Дністер та майже до самих воріт Станіслава (Карта III).319

Тепер катастрофа західних українців виглядала непереборною. Поля
кам, з одного боку, та румунам, -  з іншого, українці змушені були здати свої
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обидва склади амуніції в Калуші та Коломиї, а інших просто не існувало. 
Рештки української армії, які попередньо воювали на Півдні, розтягнулися 
вздовж Дністра на Схід ще й до всіх бід залишалися практично беззбройни
ми, з жалюгідними невпинно танучими запасами амуніції для піхоти. Лише 
незначною мірою в цьому можна знаходилися підстави звинуватити коман
дування. Було нереальним створити запаси заздалегідь десь на Сході країни 
внаслідок присутності більшовиків на Збручі, а про планове перевезення за
пасів в останню мить не йшлося внаслідок швидкого наступу поляків.320

У перші десять днів після першого польського прориву все здавалося 
втраченим. Тут атакували поляки, там румуни, а відступаючи на Схід, укра
їнці наштовхувалися на армію більшовиків. У військах ще залишилося, напев
но, не більше ніж 15 000 осіб бійцівського складу, та й ті деморалізовані, бо
єздатні лише в крайніх випадках. Відступ переважно прикривала артилерія, 
і виглядало справді малоймовірним у взагалі десь щось втримати. Отож вже 
14 травня 1919 року західноукраїнський уряд дав доручення 4 держсекрета- 
рям вирушити через Карпати на Відень, аби разом із двома перебуваючими 
в Парижі представниками Західної України продовжити в еміграції функці
онування цього уряду в очах закордонної громадськості, якщо їх самих захо
плять у полон поляки. Один із держсекретарів -  М ихайло М арти н ець -  
потрапив на своєму шляху до польських військ і був убитим разом із кількома 
своїми людьми, інші ж виконали доручення успішно. Сам уряд поспішив 26 
травня 1919 року зі Станіслава через Дністер на Схід, після чого місто не
гайно перейшло до рук попередньо таємно організованої польської міліції. 
27 травня 1919 року представники польських та румунських військ уже про
стягали руки на Схід за Станіслав. Таким чином південну частину Східної 
Галичини для західних українців було втрачено назавжди.321

Дипломатичні ускладнення Польщі перед Верховною Радою
27 травня 1919 року

В той час, коли у Східній Галичині стався глобальний переворот, ан
глосакси в Парижі, здавалося, продовжували свою діяльність на користь за
хідних українців. Насправді ж вони мали потужний аргумент проти поляків, 
якщо б їм серйозно залежало на підтримці своїх українських підзахисних, а 
саме умову: Польща отримає свій західний кордон лише у разі приєднання 
до рішення стосовно Східної Галичини. Проте англосаксонська делегація не 
характеризувалася в своїх поглядах одностайністю і поряд із ліберальними 
речниками представлялася потужною опозицією, що не хотіла дозволити ді
йти до крайнощів на мирній конференції через якихось там українців. Хоча 
однозначно Польща надто відверто та надто нахабно зневажила авторитет



Верховної Ради, вона тим самим надто істотно послаблювала підпорядку
вання всіх інших нових членів системи держав Європи, щоб її вчинок можна 
було залишити без критики. Найбільш рішучими показали себе під впливом 
Ісай ї Б оум ана спершу американці. Вже 2 травня 1919 року вони постав
ки в Польщу припинили. Натомість англійці найближчим часом обмежили
ся лише тим, що висунули протест як проти польського наступу загалом, так 
і зокрема проти участі генерала Галлер а та його військ у кампанії.322

До цього підштовхнули також і самі українці. У відчаї кинулася укра
їнська делегація в Парижі за розпорядженням дт. Василя П аней ка у за
лякуючий напад та представила в першій половині дня 21 травня 1919 року 
Верховній Раді декларацію, дуже схожу на ультиматум. Тим часом у Парижі 
ще не знали про масштаби західноукраїнської катастрофи, і, отже, слід було 
спитати себе, чи, бува, українці випадково не вирішили наслідувати приклад 
мадярів та приєднатися до більшовиків, щоб помститися Польщі, а також 
попросити про допомогу в Радянської Угорщини. Більшовизм викликав тоді 
в Парижі найбільший страх, і з огляду на це здавалося доцільним заспокоїти 
українців. Негайно, в другій половині того самого дня, українську делегацію 
було запрошено на прийом до Верховної Ради.

"Ми запросили Вас, -  розпочав зустріч прапороносець Антанти В іль- 
сон, -  щоб з ваших вуст довідатися про становище в Східній Галичині, яке 
надзвичайно загострилося. Це питання для нас надзвичайно болюче, і ми 
прагнемо з’ясувати цю справу. Ми сподіваємося, що Ви нам допоможете. 
Я прошу, щоб один із Вас прояснив ситуацію та висловив ваші пропозиції". 
Українці наполягали на власному "праві на самовизначення". Отже, цей уль
тиматум, а також наступні ноти української делегації в Парижі не залиши
лися без наслідків і навіть дійшло до того, що Верховна Рада нагадала П іл- 
судськом у про зобов’язання незадіяння армії Галлера проти західних 
українців та зажадала від нього пояснень з приводу наступу на Східну Гали
чину. Польська преса та пропаганда за кордоном першими роз’яснили, що 
поляки вели лише спровокований західноукраїнським наступом контрнас
туп. Після цього, 27 травня 1919 року, Верховна Рада стала енергійнішою 
під тиском англосаксів та в телеграмі до П ілсудсько го пригрозила Польщі 
припиненням поставок та відмовою в подальшій підтримці у випадку, якщо 
Польща не підкориться рішенням Верховної Ради. Л лойд Д ж ордж  під
кріпив цю погрозу натяком Д м овськом у через довіреного посередника, 
що приєднання до Польщі територій Німецької імперії, на які вона претен
дує, пов’язане з припиненням бойових дій у Східній Галичині. Це стало най
виразнішою погрозою від Англії, і коли Д м овський, представник народу, 
який, хоча і бере на себе зобов’язання, не виконує жодного, вважав себе в 
праві апелювати до англійського почуття порядності та опиратися будь-
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яким погрозам як спробам шантажу, не сумісним із англійською гідністю, 
про дану єдину дієву погрозу більше ніколи не згадували.323

Окреслені дипломатичні ускладнення викликали в Польщі дещо дивну 
реакцію. Поляки вже зжилися серед народів із роллю мучеників, звикли, що 
будь-які дії чи прагнення вважаються моральними та добрими. Тому втру
чання Антанти, зокрема Англії, вони з величезним обуренням затаврували 
як морально не достойні дії, закликали до гідності держав Антанти та вима
гали припинення шантажу. Хоча полякам було відомо, що в їх аграрній кра
їні немає браку їжі та що мало значення припинення не поставок продуктів 
харчування з Америки, а доставки військових матеріалів, вони апелювали до 
гуманності світу не допустити у разі припинення поставок Антанти вими
рання Польщі від голоду. Проте сентиментальне ставлення до Польщі було 
в англосаксонських країнах настільки сильним, настільки все ще домінувало 
відповідним чином сформоване враження про поляків як про лицарську на
цію, що, моралізуючи, польська пропаганда справді справила враження і в 
Англії справді повірили: з Польщею повелися нечесно та вона страждає від 
голоду. Передусім поляки стверджували -  і самі в це вірили, -  що втручання 
Антанти стримало їх військові операції на Східній Галичині. Отож коли не
забаром українці вдалися до відчайдушного контрудару і спричинили важку 
поразку, в Польщі таке розцінили мало що не спричинене Антантою нове 
польське мучеництво.324

Відсутність будь-якого стримування 
наступу Галлера з боку Антанти

Уявлення про стримуючий вплив Антанти на польські військові опера
ції у межах Східної Галичини ще до сьогодні представлене в усій польській 
історіографії у контексті описуваних подій, хоча воно є абсолютно непра
вильним. Як уже наголошувалося, втручання Антанти лише з тієї точки зору 
стримало наступ Г аллера, що удар корпусу Галлера з району Сокаля ске
ровувався не на Південь, в напрямі ріки Дністер, а на Схід, що для західних 
українців було вигідним. Проте врешті-решт західних українців розбили, 
отож вже через неповних десять днів після початку наступу Галлера цей 
оброслий чутками стримуючий вплив Антанти втратив будь-яке значення 
чи дію. Те, що рештки розбитої західноукраїнської армії мали змогу втекти 
на Схід, на річку Збруч, стало навіть для поляків певною перевагою. Адже 
територіям на Збручі загрожувала небезпека з боку більшовиків і при за
лишенні галицького Поділля решткам західноукраїнської армії їх одночасно 
змушували найближчим часом створювати певний захисний кордон Польщі 
від більшовиків, при тому, що вони не становили, за будь-яким припущен-



ням, для істотно переважаючих польських військ жодної загрози. Зайняти 
цю решту Східної Галичини поляки все ще мали час пізніше, коли українці 
остаточно втратять сили в боротьбі з більшовиками, Польща ж, навпаки, по
силить власну міць. Невтручання Антанти -  саме такий чинник схиляв по
ляків розглядати за доцільне завоювання Східної Галичини спершу до межі 
Броди-ріка Золота Липа - Нижнів на Дністрі-Коломия (Карта III). Отож, 
коли польські війська порушили цей наказ та з власної волі перейшли цю 
лінію, їх верховне командування залишилося надзвичайно незадоволене по
дібним свавіллям. Звичайно ж, той факт, що спершу не планувалося просу
ватися до ріки Збруч, перед Антантою представлявся як наслідок підпоряд
кування втручанню Антанти, проте це був лише обман, та в жодному разі не 
реальний стан речей.

У той час, коли втручання Антанти залишилося, власне кажучи, без
результатним, на користь західних українців спрацював інший зовнішній 
фактор. Власне 7 травня 1919 року німців було повідомлено про умови 
мирного договору в першому проекті, і не лише в Польщі, а й у Парижі на
пружено очікували відповіді німців. Поляки розглядали можливість нової 
війни з Німеччиною. Отож завбачливість схиляла поляків озброюватися на 
випадок такої війни і тримати війська напоготові на своєму західному кор
доні. Оскільки західні українці в ту мить вже здавалися вщент розбитими і 
лише диво знову воскресило б їх бойовий дух, поляки справедливо вважали 
себе в змозі стягнути війська зі східногалицького фронту та сконцентрува
ти їх проти Німеччини. При цьому йшлося передусім про війська Галле
ра, оскільки на прикладі їх відведення Польща наочно демонструвала те, 
наскільки слухняно вона підпорядковується втручанню Антанти. Отже, на 
телеграму Верховної Ради від 27 травня 1919 року П ілсудський відпо
вів цілком щиро: мовляв, наступ на Східній Галичині обґрунтований імо
вірністю з боку Німеччини відхилення мирного диктату, і на цей випадок 
Польщі необхідно мати безпосереднє сполучення з Румунією, щоб проти
стояти можливому спільному більшовицько-німецькому нападові. Оскільки 
таке завдання успішно вирішилося шляхом переможного наступу Галлер а, 
23 травня 1919 року його дивізіон, який до того здійснював військові опе
рації проти західних українців, було відправлено до Ченстохови, а 28 травня 
1919 року за ним прямувала група з кількох батальйонів познанських по
ляків. У решті військ в той самий час вдалися до істотних перегрупувань, 
оскільки на фронті проти західних українців вони вже були непотрібними, 
так що врешті-решт у переслідуванні українців брали участь лише 3 піхот
них дивізіони, все ще в півтора рази більші порівняно з силами розбито
го противника. 31 травня 1919 року генерала Галлера та його штаб було 
звільнено генералом Іваш кевичем  від виконання обов'язків командувача
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усього волинсько-східногалицького фронту щоб він зміг приєднатися у 
Кракові до своєї сконцентрованої там армії. Захоплення Східної Галичини 
здавалося полякам в основному завершеним.325

XI.

Польсько-більшовицька змова проти українців, 
травень 1919 року

Тепер західні українці разом зі східними потрапили в становище, яке 
ознаменувало завершення процесу знищення їхніх військ. На Центральній 
Волині одночасно з наступом Галлера із західного напряму розпочався 
проти східних українців так само концентрований виступ проти них біль
шовиків із Півночі, Сходу та південного сходу, зокрема у напрямі Рівне-Кре- 
менець, так що поляки та більшовики реально стали союзниками в боротьбі 
проти східних українців, і під цим подвійним ударом їх ряди зазнали краху. 
Тут, відступаючи перед поляками, там перед більшовиками, східні українці 
врешті-решт до 1 червня 1919 року об’єдналися на Північ від Тернополя326, 
на території діаметром від 60 до 90 км (Карта III). Таким же невтішним 
було становище стягнених на Південь від Тернополя західних українців. 
На Сході, на Збручі, стояли більшовики, на Заході -  польські дивізіони, які 
28 травня 1919 року досягли Бродів, Радзивилова та Золочева, а ЗО трав
ня 1919 року Бережан та лінії ріки Золота Липа, не зупинилися на цій межі, 
як їм було наказано, а просувалися далі з власної ініціативи, щоб досягти 
ріки Збруч. Бойовий склад західних українців скоротився ще більше, від
так врешті-решт від загальної чисельності в близько 25 000 осіб становив, за 
польськими даними, лише 7-8 000 осіб.327 Отже, створена в грудні 1918 року 
полковником Д м и тр о м  В ітовським  західноукраїнська народна армія, 
можна сказати, більше не існувала. Від неї залишився лише супровід авто
мобільних колон цивільних біженців та військових ешелонів, які безперерв
ним потоком рухалися шляхами на Схід та південний схід, на території між 
ріками Збруч та Дністер, водночас ніхто не міг сказати, куди власне він пря
мує і з якою метою (Карта III). Припущення, що ці війська могли би чинити 
опір полякам, не спадало на думку жодному західному українцеві.328

Таке становище здавалося катастрофічним. Зокрема, 2 черв
ня 1919 року два польських дивізіони всупереч планам власного військово
го командування завдали удару по Тернополю та захопили місто. У ньому 
знаходилися всі військові запаси східних українців, які уможливлювали ве
дення війни проти більшовиків. Усе тепер потрапило до рук поляків, причо



му останні у повідомленнях із поля бою хизувалися тим, що завоювали цю 
здобич раніше від більшовиків, які за українських часів не взяли Тернопіль 
жодного разу. Симон П етлю ра та його штаб ледь-ледь уникли польсько
го захоплення. Вони врятувалися між двома лініями концентрації військ -  
більшовицької за Збручем та польської на Схід від Тернополя. Снаряди 
польських та більшовицьких польових гармат "зустрічалися" у центрі цієї 
території, мов одночасний символ невтішного становища України в її війні 
на два фронти проти Росії та проти Польщі одночасно (Карта III). Таким 
чином східні українці виявилися затисненими з Півдня Центральної Волині 
поляками, з усіх інших боків більшовиками на території діаметром в два чи 
три добових переходи. Зв’язок між східними та західними українцями було 
втрачено. Одні базувалися за 60 км на Південь від інших на території роз
мірами 80 на 80 км, яка до 7 червня 1919 року скоротилася до 35 на 35 км. 
Відповідно, утворилися трикутники ворогів: більшовики на Сході, румуни 
за Дністром на Півдні та поляки на північному заході (Карта III). Західні 
українці більше не думали ні про що, крім капітуляції: погляди зверталися за 
Дністер до румунів. Втішалися думкою, що там із цих зруйнованих залишків, 
ймовірно, утвориться західноукраїнська армія легіонерів, яка після певного 
періоду відпочинку задіюватиметься проти більшовиків на Східній Україні, 
а далі марили відновленням боротьби проти Польщі зі Східної України.329

Тим часом східні українці першими прийняли хоробре рішення. Від їх
нього війська залишилася невелика, проте випробувана в сотнях боїв армія, 
з численними підрозділами, на чолі з мужніми, обізнаними в своїй справі 
офіцерами Генерального штабу, які відзначалися надзвичайною сміливістю. 
Ця армія у маневреній війні, яку вела, не бачила жодної небезпеки з флангів 
чи з тилу. Відступ означав для її підрозділів на дану мить прорвати ворожу 
лінію фронту та ініціювати партизанську війну на зайнятій ворогом тиловій 
території. Подібні війська так просто не капітулюють. Отож, вони і зараз не 
здалися. Вже 1 червня 1919 року війська скерували до поляків місію на чолі з 
генералом Д ельвігом , щоб домовитися про перемир’я, та одночасно при
йняли рішення прориватися зі своєю армією на Схід, на Проскурів, а звідти 
на Південь, паралельно ріці Збруч, щоб потім, повільно посуваючись назад 
на Півночі, перенести свою базу на Південно-Західне Поділля, в Кам’янець- 
П одільський, опертися ар’єргардом свого війська об ріку Дністер та Ру
мунії і, до того ж, ухилившись від поляків, створити також простір для відхо
ду західних українців за ріку Збруч та їх об’єднання зі східними українцями 
для боротьби проти більшовиків (Карта IV). 2 та 3 червня справді відбувся 
рішучий наступ, зокрема також на Збручі, де підрозділи військ разом із не
численними західноукраїнськими у групуваннями раніше прикривали тили 
західних українців від більшовиків, так що вже того дня зайняли Кам’янець-
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Подільський, а наступного -  Проскурів. Отже, вони дійсно створили про
стір для відходу західних українців за Збруч і не лише утримували його про
тягом цілого місяця, а й розширили на Схід та південний схід уздовж ріки 
Дністер дуже істотно, хоча і під відчутними утисками на Півночі та повільно 
відступаючи з цього району.330

Східноукраїнський контрнаступ проти більшовиків 
2-30 червня 1919 року

Такий мужній вчинок одразу ж запалив серед західних українців про
мінчик надії. Хоча в західноукраїнських урядових колах і далі йшов поголос 
про необхідність капітуляції перед румунами, однак з огляду на східноукра
їнський успіх солдати цієї думки більше не поділяли. Вони воліли краще пе
рейти через Збруч і там після реорганізації військ продовжувати боротьбу 
проти більшовиків. Так само і частина західноукраїнського головнокоманду
вання, передусім особисто генерал О м ел ян о ви ч -П авл ен ко , виступали за 
припинення боротьби проти поляків, щоб об’єднати всі українські військові 
сили у війні проти більшовиків. Уряд на чолі з дт. Є вгеном  П етруш еви- 
чем аж ніяк не був від подібної ідеї у захваті, однак прийняв рішення роз
глянути і таку можливість і ще раніше -  на державній конференції в Бучачі 1 
червня -  дійшов до спільної думки з представниками східних українців: уже 
згадувана місія Д ельв іга , яку східні українці того ж дня відкомандирували 
до поляків, спершу повинна наполягати на демаркаційній лінії Б ер тел ем і 
як умові українсько-польського перемир’я, проте у найгіршому разі уклас
ти перемир’я на умовах демаркаційної лінії по ріці Золота Липа, тим самим 
забезпечивши хоча б якусь, нехай і дуже незначну, базу для прогнозованої 
західноукраїнської боротьби з більшовиками.331 Так сам перебіг подій навчив 
західноукраїнський уряд, який лише незадовго до того собі на біду відхилив 
мирні умови Б ер тел ем і, що будь-які прагнення, зокрема відносно "етно
графічних кордонів" -  це, звичайно ж, право кожного народу, проте масштаб 
їх реалізації залежить від потужності власних сил та загального становища, а 
також, що якщо вже ведеться війна, безпосередня війна з певним противни
ком, то саме з ним безпосередньо слід укладати мир.

Генерал О. Греков

І у такому становищі, в якому українці підсвідомо вже зреклися своєї 
боротьби з поляками, неочікувано сталося раптом диво відродження захід
ноукраїнської військової міці, одночасно як доказ того, що з цих селянських 
коренів могло би вийти під продуманим енергійним керівництвом. Уже



21 травня 1919 року до західноукраїнської військової служби було залучено 
в Станіславі російського генерала Грекова, який раніше, в період уряду 
Центральної Ради та Гетьманату, служив у східноукраїнській армії, а потім 
приєднався до Директорії. Мужній, честолюбний чоловік, високоосвічений, 
енергійний та за потреби жорсткий, він належав до тих небагатьох росіян, 
які поставили свою долю на українську карту і тим самим відрізали собі зво
ротний шлях до власного, російського контрреволюційного табору. Варту
вало уваги позитивне явище, що надзвичайно прогресивний і розумний, чия 
проникливість осягала завжди цілісну картину з усіма її взаємозв’язками, 
чи то в стратегії, чи то в зовнішній політиці, оскільки власне ці дві сфери 
були, здавалося, його сильними сторонами, генерал Греков прийшов до 
українців зі світу, цілковито відмінного від світу українських народних та 
армійських очільників, зі світу державного мислення та діяльності великої 
російської політичної нації. Тож він уособлював настільки потрібну україн
цям сформовану з великого досвіду Російської імперії політичну культуру: 
здатність оцінювати взаємовідносини народів як співвідношення сил, суве
ренне опанування загальноєвропейського становища з огляду на інтереси 
власної країни, ту гнучкість, а навіть хитрість у справах зовнішньої політи
ки, для якої війни та мир однаковою мірою є засобами реалізації політики та 
злету власної нації, розуміння війни як політичного рішення, і, відповідно, 
сприйняття ведення війни, апофеозом чого є вирішальна битва. Отже, він 
був не служакою, як генерал О м елянович-П авленко; йому в процесі по
єднання стратегічної та політичної точок зору при прийнятті рішень значно 
більшою мірою були притаманні якості полководця. Чи не тому після падін
ня Гетьманату генерал Греков перейшов на бік українців, оскільки його 
політичне розуміння істотно перевершувало розуміння російської контр
революції, власне з усвідомленням того, що лише союз російських контр
революційних сил із національними силами неросійських народів може пе
ремогти більшовизм? Чи він просто приєднався до них, як інші генерали 
в якості фахівців долучалися до більшовиків? Чи прийшов він до українців 
періоду Директорії з глибоко прихованим наміром створити для себе ар
мію, щоб на її чолі самому стати реальним повелителем великої країни, а 
можливо навіть в якості диктатора, засновника нової держави? Чи він був 
далеким від настільки масштабного честолюбства, а лише типом кондотьє
ра, який задовольниться малим? Чи зазнав поразки тому, що він, російський 
генерал, не сприймав революції та народних рухів, чи тому, що українська 
земля надається до того, аби носити таких людей, а український націоналізм 
не здатен їх використати на свою користь? У кожному разі цей формаль
ний військовий міністр у Директорії не зміг пробитися та стати впливовим в 
атмосфері недовіри серед військових високопосадовців. Здавалося, що вна
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слідок одеських переговорів Директорії з генералом д 'А нсельм ом  він кон
спірував із французами проти С им она П етлю ри  -  принаймні останній 
стверджував про наявність відповідних доказів -  і відтак був змушений піти 
у відставку зі східноукраїнської військової служби. Він переїхав на Західну 
Україну де зупинився у Станіславі. Через два роки, після безповоротного 
краху України, генерал Г реков нібито послуговувався українською спра
вою, щоб вести емігрантську політику з поляками та французами, -  в чому 
теж зазнав поразки, -  проте він був втраченою величиною і навіть зламаною 
особою, і в кожному разі його до вірності українцям ніщо не зобов'язувало. 
Незалежно від інших якостей цей загадковий чоловік, це виняткове явище 
серед українців зразка 1919 року справді заслуговує на оцінку (чи то надто 
добру, чи то надто погану) -  генерал Г реков був принаймні обдарованим 
офіцером, відважним солдатом, сміливим полководцем, якого зараз так по
требували західні українці.

Західноукраїнська державна реформа: 
диктатура дт. Є. П етруш еви ча від 8 червня 1919 року

І ось настав його час. Власне, для західних українців стало недоціль
ним тягти далі свою громіздку колективну урядову машину з Національною 
Радою, Виділом цієї Ради та Державним секретаріатом, і в процесі втечі було 
прийняте рішення все це ліквідувати та призначити диктатора. Диктатором 
8 червня 1919 року рішенням Виділу Національної Ради обирався прези
дент Національної Ради дт. Є вген  П етр у ш еви ч , і одночасно ліквіду
вався Державний Секретаріат. Виконання функцій останнього доручалося 
невеличкому урядові у складі чотирьох осіб/ Після проведення цієї осно
воположної реформи в уряді наблизилися до змін так само і у верховному 
головнокомандуванні, яке не зуміло запобігти військовій катастрофі і на яке 
покладалася провина за̂  повільну війну під Львовом.

Водночас генерал О м ел ян о ви ч -П авл ен ко  прихильності своїх 
військ уже не відчував. Так склалося, що в дні підготовки цієї реформи ге
нералу Г рекову  було запропоновано посаду головнокомандувача. Як від 
досвідченого солдата від нього не приховалося, що розкладання не було 
внутрішньою ознакою західноукраїнської армії, що власне не остаточно 
втрачено здатність коритися наказам, як сталося в російській армії зразка 
1917 року внаслідок соціального бунту та системи Рад, що, незважаючи на *

* Управління всіма внутрішніми державними справами доручалося прем'єр-міністрові 
дт. Голубовичу, транспортом -  державному секретареві Мирону, справами зовнішньої 
політики -  дт. Степану Витвицькому, військовою канцелярією диктатора -  майору До- 
лежалю (Лозинський, с. 107-108).



все, до західноукраїнського війська ще можна підходити з позицій вимог до 
військ регулярного складу старого зразка та що сильна рука може їх знову 
дисциплінувати та перетворити на придатний для застосування інструмент 
полководця, оскільки, до того ж, дезертирство спричинило видалення не
надійного елемента та в цій на дану мить дезорганізованій армії залишився 
лише найкращий солдатський матеріал. Тим часом західних українців пере
слідували три польських дивізіони, помилково переоцінюючи ослаблення 
дисципліни в їхніх рядах та зменшення контакту між підрозділами і вважа
ючи: надмірну впевненість у перемозі можна легко перетворити на поразку. 
Зухвалий противник вдавався до свавілля та все на своєму шляху плюндру
вав, так що західноукраїнські селяни в деяких місцевостях, особливо вздовж 
ріки Золота Липа, почали об’єднуватися для ведення партизанської війни. 
Отже, все вказувало на те, що коли західним українцям зараз вдасться про
рив, то всі знову об’єднаються та кинуться у відчайдушну боротьбу.332

До цього долучалася основоположна зміна в загальноукраїнському по
літично-стратегічному становищі. Вже детальніше описувалося: заснування 
української національної держави у 1918-1919 роках стане можливим лише 
за умови, що західна частина Східної України буде окупованою західними 
українцями з їх галицької бази. Мінімальний масштаб західноукраїнських 
областей, необхідний для успішної боротьби всієї України проти більшови
ків, залишався саме таким, як визначалосяв мирних ум овахБертелем і. На 
даній невеликій території проживало від двох до двох з половиною мільйо
нів західних українців, тобто достатньо для створення потужної окупацій
ної армії чисельністю в 100-150 000 осіб загального складу, 60-90 000 осіб 
бойового складу. З огляду на це існування чи заснування української анти
більшовицької держави до наступу Галлера залежало від того, чи відмов
ляться західні українці від своєї безнадійної ідеї "етнографічних кордонів" 
та вчасно укладуть мир із Польщею на умовах Б ер тел ем і для входження 
на Східну Україну.

Тим часом наступ Галлера цілковито змістив такі перспективи. Роз
глядалося, що Українська держава може бути створеною лише коштом за
хідноукраїнських жертв на користь Польщі. Тепер Польща, ймовірно, за 
найкращого розвитку подій погодилася би залишити західним українцям 
щонайбільше шматочок східногалицького Поділля на Схід від лінії Броди- 
Золота Липа та на Північ від Дністра. Проте таким чином територія Західної 
України настільки звужувалася, що вона більше не заслуговувала на увагу з 
точки зору вирішення східноукраїнського питання. Якщо раніше питання 
існування України залежало від того, чи вона відмовиться від продовження 
боротьби проти Польщі, то тепер, у цілком іншій ситуації, це питання фор
мулювалося з точністю до навпаки, чи східні українці, скориставшись неба
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жанням більшовиків вступати на територію Східної Галичини, віддадуть їм 
кілька своїх лісистих та болотистих волинських округів, та поспішать на до
помогу західним українцям туди, де саме вирішувалася дилема: заснує Украї
на свою державу чи ні. Якщо б об'єднаним західно- та східноукраїнським си
лам вдалося зупинити польське просування на територію Східної Галичини 
та відсунути поляків принаймні за лінію Б ер тел ем і, тоді, ймовірно, вдалося 
б уникнути катастрофи для всієї України, уклавши перемир'я з Польщею на 
цій лінії, щоб тоді скерувати свої зусилля проти більшовиків. Б іншому разі 
українці могли б скласти зброю з чистим сумлінням в якості переможених 
польсько-російськими переважаючими силами, адже, чи триватиме ще кілька 
місяців боротьба з більшовиками на Східній Україні, чи ні, це не мало би жод
ного значення та в будь-якому випадку державу би не заснували.

Зміни у стратегічному становищі України 
внаслідок наступу Галлера

Тим часом зміна ситуації для українців, які завжди відрізнялися без
порадністю в питаннях зовнішньої політики і нездатністю до великих рі
шень залишалася незрозумілою. Західні українці навіть і не думали про те, 
що в спричиненому наступом Галлера становищі не лише західно-, але і 
східноукраїнські інтереси вимагали негайної боротьби всіма об'єднаними 
українськими силами проти Польщі, а не проти більшовиків. Якщо навіть 
західним українцям, яких це безпосередньо торкалося, настільки бракувало 
розуміння ситуації, що вони виявляли готовність укласти перемир'я з поля
ками відносно демаркаційної лінії на ріці Золота Липа, переконані, що оста
точне рішення про існування чи занепад української національної держави 
залежить не від Західної, а від Східної України, то у випадку С им она П е т 
лю ри та східних українців справді про тимчасове припинення їх бороть
би проти більшовиків не могло навіть бути й мови. Проте для продовження 
такої боротьби знадобилося перемир'я з Польщею, як би дорого за це не 
довелося заплатити Західній Україні. В зовнішньополітичних справах не
гнучке та навіть не обізнане з ситуацією, не здатне змінити обрану позицію 
відповідно до обставин східноукраїнське верховне командування 18 травня 
1919 року вже на початку наступу Галлера відправило військову місію до 
поляків у Люблін, щоб дізнатися про польські умови перемир'я. У ході місії 
дійшло навіть далі до відвертої зради не лише західних українців, чиєї до
помоги С им он  П етлю ра потребував у боротьбі проти більшовиків, але 
навіть і всієї української справи. Бона дала зрозуміти, що польські претен
зії у Східній Галичині не стоятимуть на шляху східноукраїнсько-польських 
домовленостей. Звичайно ж, поляки неймовірно втішилися з приводу цієї



особливої позиції войовничих^ проте не здатних до державотворення схід
них українців. Неможливо було собі навіть уявити щось краще, ніж те, що 
східноукраїнське військо ще на кілька місяців довше прикриватиме східний 
кордон Польщі. З нього, це поляки чітко усвідомлювали, не постане україн
ської держави, яка потім, ймовірно, захопить і Східну Галичину, а до краху 
такого війська Польща настільки зміцніє, що сама зможе себе захистити та 
не потребуватиме більше східних українців задля власної безпеки. Отже, 
військова місія передала 24 травня 1919 року східноукраїнському урядові 
відповідь про готовність поляків до мирних переговорів зі Східною Украї
ною й очікування з цією метою прибуття місії з ширшими повноваженнями. 
Східноукраїнське головнокомандування почувалося за свою зраду навіть 
винагородженим, оскільки приписувало місії успіх у схиленні поляків до по
слаблення натиску на східних українців у межах Волині в останні дні травня 
1919 року. Тим часом воно дуже помилялося, оскільки польським військам 
заздалегідь було наказано просуватися на Волині лише до ріки Штир, так що 
і без зради на Волині східні українці не зазнали би більш потужного натиску 
поляків (Карти III та IV).333

Українців представляла лише одна особа, яка осягнула дану ситуацію: 
генерал Греков, єдиний справжній полководець, який розумів неповторні 
великі вирішальні миті війни. Усвідомлюючи вирішальність основного мо
менту загальноукраїнської справи на Західній Україні, оцінивши становище 
обох воюючих на східно галицькій території військових сил, він висловив 
готовність взяти на себе командування західноукраїнською армією, проте 
за умови, що війська негайно завдадуть контрудару. Генерал О м елян  о в ич- 
П авленко так само поділяв цей намір, проте розглядав наступ лише як ак
тивне прикриття відступу, що західні українці повинні забезпечити з метою 
відвоювання своїх позицій на ріці Золота Липа та укладення перемир’я по 
цій лінії. Проте для генерала Грекова йшлося про відновлення військових 
дій, про остаточну вирішальну битву, перебіг якої знову поверне західних 
українців до воріт Львова, про останнє справді героїчне напруження всіх 
сил для перемоги чи для загибелі -  істотно відмінні речі як з огляду на на
тхнення полководця, так і стратегічно-політичну геніальність. Цього на
тхнення та цієї геніальності потребували західні українці в дні своїх боїв під 
Львовом, тоді вони, можливо, виграли би свою війну шляхом захоплення 
Львова, Перемишля та Замостя, проте на ту мить, у розквіті сил, подібної 
майстерності полководця їм забракло. Особа, якій бракувало цього натхнен
ня та іскри геніальності, генерал О м елян ови ч-П авлен ко  не знав нічого, 
крім нерішучої обережності та сумнівів, отож закидав своєму настільки ве
личнішому суперникові, що ставити собі такі цілі -  божевілля, адже наявні в 
армії запаси амуніції складають кільканадцять набоїв на одного піхотинця і
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тому будь-який широко розгорнутий наступ зазнає краху. "Тоді ми бороти
мемося з каменем у руці!" -  жорстко відповів той, єдиний, хто усвідомлював 
той факт, що або тут і тепер, або ж ніколи більше та ніде у цій українській 
війні на два фронти внаслідок вирішальної битви може бути засновано укра
їнську державу.334

Наступ Грекова 8-27 червня 1919 року; 
створення другого західноукраїнського війська

Так, генерал О м ел ян о ви ч -П авл ен ко  в останній день перебуван
ня на посаді Верховного головнокомандувача західноукраїнської армії -  
7 червня 1919 року -  віддав розпорядження про нанесення першого удару 
в межах цієї великої бойової операції, що стане відомою як "наступ Г реко
ва", та безпосередньо перед самою своєю відставкою 8 червня 1919 року 
ще реалізував перший прорив, проте це вже все одно відбувалося під контр
олем Г рекова, який і командував усією операцією у подальшому. Таким чи
ном рано-вранці 8 червня 1919 року західні українці наважилися на штурм 
захопленого за три дні до того поляками містечка Чортків. Дія цієї атаки 
була вражаючою. Численні польські батальйони, які охороняли містечко, від 
одного удару кинулись у відчайдушну втечу. Майже вся ворожа артилерія 
на цій ділянці, весь обоз та кілька сотень полонених стали здобиччю захід
них українців. На ринковій площі містечка саме розгорнувся національний 
парад польського населення всієї місцевості, щоб відсвяткувати -  як це на
зивали, "похорон України". Саме на такий натовп наштовхнулися втікаючі 
солдати з криками "Рятуйтеся! Українці вже тут!" -  і урочисто виряджений 
натовп побіг із військами, покидаючи все.335

У не багатій на величні військові вчинки війні те, що зараз відбувалося 
у західних українців під проводом генерала Г рекова як реакція на звістку 
про бій під Чортковом, виглядало справді значним досягненням. По всьому 
західноукраїнському фронту шириною в 35 км виступили 8 000 вояків, яких 
мали західні українці в своєму бойовому складі -  і тут у поведінці всього 
народу сталася миттєва майже дивовижна зміна. Останній раптом відчув, 
що його веде, йому наказує справжній полководець. Вояк, який ще вчора не 
міг стримати жодного ворожого удару, сьогодні відважно йшов в атаку. Під
розділи, які впродовж усієї війни не могли порозумітися щодо спільних дій 
зі своїми сусідами, зараз із вражаючою тактичною певністю штурмували, 
проривалися, скорочували ворожі фланги, переслідували, просувалися під 
гуркіт гармат, щоб допомогти сусідам здобути перемогу. Вищі штаби, які до 
того не знали нічого, крім обережності, раптом навчилися шукати та знахо
дити ворога, розбивати його, переслідувати, проникати в тил. Хто ще вчора



дезертирував, хто тільки міг носити зброю, молодий та старий -  усі долучи
лися тепер до наступаючих західноукраїнських військ. У село вступала ко
лона, а залишала його в чисельному складі роти. Стару західноукраїнську 
народну та міліцейську армію було майже знищено поляками, і зараз західні 
українці посеред безперервних боїв за кілька днів створили нове військо -  
регулярну західноукраїнську армію. Зі своєї старої міліцейської армії вони 
врятували систему організації війська, чого бракувало в грудні 1918 року, і 
на противагу мобілізації в грудні 1918 року тепер знову напливаючі до скла
ду армії маси потрапляли вже до цілком сформованого із залізною дисци
пліною утворення армійського складу, який лише поповнювався. Внаслідок 
другої західноукраїнської мобілізації в одну мить постало військо, яке не 
поступалося арміям зразка 1914 року. В цьому полягала таємниця успіху на
ступу Грекова з військово-організаційного боку. Не дивно, що між родами 
військ також розвинулася конкуренція: батареї відважно випереджали ряди 
власної піхоти, за помахом руки поливали ворога блискавичним вогнем, пі
хотинці нестримно кидалися напролом -  і противник, якого його команду
вання знову і знову змушувало до оборони, розбігався і тікав.336

Під час цього наступу західних українців тривалістю майже у три 
тижні вони щоразу розбивали чисельно в півтора-два рази переважаючого 
противника, причому не імпровізовані війська, як під Львовом, а регулярні, 
згуртовані, найкращим чином оснащені полки та дивізіони. У порівнянні з 
попереднім перебігом війни це було щось на кшталт того, як поляки в січні 
1919 року з наявними тоді силами у Східній Галичині не лише утримували 
Львів, а й загнали українців у переможному наступі, яким виявився наступ 
Галлера, аж до лінії ріки Золота Липа.

Проте з першого ж дня цього штурму над ним нависла темна тінь. За
хідні українці потерпали від гострої нестачі піхотної амуніції. Покладали 
надію захопити потужні запаси амуніції по дорозі в поляків, проте ті зна
ли про слабкість противника і залишали напризволяще все, окрім набоїв 
для гвинтівок. Отож західні українці обшукували всі ешелони, перевертали 
кожну окрему машину, нишпорили в окопах часів світової війни та витру
шували там засипані та заіржавілі магазини, проте результати порівняно з 
потребами були практично нульовими.337

Так само і в тилу українці блискуче підтвердили наявність організацій
них здібностей. Порядок та безпека, які вони забезпечили за плечима своїх 
наступаючих військ, були не до порівняння зі станом на захоплених поляками 
територіях ще протягом тривалого часу після їх відвоювання. З першої миті 
зайняття території західними українцями вже знову функціонували власні 
установи, які з’являлися крок у крок за військами. Хаос та розбрат часів від
ступу було придушено одним ударом майже протягом одного-єдиного дня,
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жорстко, часом навіть жорстоко; мародерів негайно публічно страчували, і 
навіть крадіжка нерідко каралася смертю. Лише до дезертирств ставилися 
терпимо, оскільки тепер солдат із тилового угрупування тікав на фронт.338

Наступ Грекова як вершина військових 
та організаційних здобутків західних українців

Душею, яка сприяла пронизуванню всього цього цілковито такою по
важністю, такою незворотною рішучістю, був полководець, генерал Г ре
ков. Відрізняючись від решти штабу верховного командування, відзначаю
чись недоступністю, ця залізна особистість не знала ні втоми, ні відпочинку. 
Вимагаючи від себе самого максимального напруження всіх фізичних сил, 
він зосередив у власних руках усю операцію по всьому фронту і в таких ру
ках невеличка армія стала точним інструментом, чиї швидкі цілеспрямова
ні маневри виявляли слабкості противника та використовували їх на свою 
користь. Суворий по відношенню до себе, він вимагав тієї ж суворості від 
усього свого штабу, проте той, хто виступив відважним воїном, міг із пев
ністю розраховувати на найбільші відзнаки командувача. Ніколи більше цей 
механізм не спрацьовував у західних українців так точно, щоб шляхом різ
номанітних організаційних дій задовольнити потреби військ та забезпечити 
головнокомандувачеві засоби для перемоги.339 "Мої панове офіцери! -  про
мовив овіяний незабаром глибокою повагою та загальним захопленням го
ловнокомандувач, коли він посеред боїв, 20 червня 1919 року, скористався 
нагодою познайомитися з усіма офіцерами верховного армійського голов
нокомандування340, -  вибачте, що я досі не познайомився ще з кожним, про
те Вам відомо: швидкозмінні події та велика робота не дозволяли виконати 
також і цей мій обов'язок. Подумайте лише: ми переживаємо зараз мить, яка, 
хтозна, є, можливо, найвеличнішою в нашій історії, поворотну мить, оскіль
ки зараз вирішується доля Східної Галичини, чи буде вона українською, чи 
польською. В Парижі тривають переговори щодо майбутнього вашої краї
ни, і, якщо нам вдасться протягом місяця зайняти стабільні позиції на ріці 
Сян, то Східна Галичина з певністю залишиться українською, якщо ж цього 
не вдасться, то ваша доля є доволі сумною, як на мене, Вам не позаздриш. 
Перед нами велике завдання, проте я закликаю Вас: працюйте! Допоможіть 
мені довести розпочату справу до щасливого завершення! Не почувайтеся 
ображеними, якщо поміж тим я буду жорстким, це ж військова служба! Не 
чиніть опору, якщо мої розпорядження не узгоджуватимуться з вашими вза
ємовідносинами, адже я їх просто не знаю! Проте я буду вдячним кожному, 
хто до мене прийде та відверто скаже: це чи те неправильно, оскільки не 
відповідає нашим правилам. Я відразу ж зміню наказ, тільки-но довідаюся



про його неправильність. Отже, до роботи!” -  це була відверта чоловіча про
мова, яких західні українці від свого командування до того часу не чули: 
жодних навіювань настрою, проте чіткий виклад небезпек, який підштовху
вав до максимальних здобутків. Наступ Г рекова відзначався відважністю 
не лише з огляду на тактичну реалізацію, але і з огляду на стратегічні плани 
(Карта IV). Йшлося про те, щоб, демонструючи всі сили, спершу просуну
тися до Львова, а відтак змусити противника, сконцентрувати там свої сили, 
і одночасно йшлося про пересування південного флангу західноукраїнської 
армії вздовж Дністра на південний захід від Львова, щоб потім під цим при
криттям швидко перекинути на Південь через ріку Дністер у район Галича- 
Миколаєва і таким чином перенести базу армії з галицького Поділля на Пів
день від Дністра. Заволодівши нафтовим басейном, спершись ар'єргардом 
війська до Карпат та до дружньо нейтральної Чехословаччини, так споді
валися відкрити джерела постачання військової амуніції з-за кордону і по
тім продовжити війну з метою наступного захоплення Львова з Півдня та 
південного заходу та ріки Сян.341 Цей мужній наступ розпочався з того, що 
спершу 8 000 західних українців 9 та 10 червня 1919 року збили з ніг роз- 
дислоковані далеко один від одного підрозділи двох польських дивізіонів чи
сельністю в 13 000 осіб та загнали з території між Збручем та Дністром по 
всій лінії фронту на 25-30 км на Північ та північний захід. Швидке просуван
ня вперед ворога та раптова втрата поляками істотних територій викликали 
серед польських фронтових військ переоцінку сил противника та безпорад
ність військового командування. Однак польське населення галицького По
ділля жахливо запанікувало і повсюди пускалося навтьоки. Всіма шляхами 
котилися день і ніч тисячі возів на Захід. Польське населення так звільняло 
від своєї присутності Західну Україну. Практично вже наступного дня після 
взяття Чорткова західними українцями перелякані втікачі ділилися розпо
відями про жахливу, жадаючу крові, підкріплену незчисленним натовпом 
більшовиків українську армію, що відразу ж відобразилося в польській пресі 
та в усій польській історіографії. Розповіді нагнали на Львів невимовного 
жаху та викликали переляк в усій Польщі, так що наступ Г рекова супрово
джувався тремтінням Львова, який уже готувався до нової облоги/ Цей жах *
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* Польський військовий історик Гуперт (Hupert) з цього приводу зазначає: "Лише сам 
факт польського відступу справив жахливе морально паралізуюче враження". Таке вра
ження дуже чітко відображене і у наступних коротких, але сповнених страхіть та ти
пових для польської історіографії щодо зображуваних подій описах Бобжинського, II, 
с. 90: "Посилаючись на зобов'язання Падеревського, Антанта змусила польський уряд 
відкликати армію Галлера, і, як тільки українці це помітили, вони використали дану об
ставину і перейшли в наступ. їх підтримані численним натовпом більшовиків війська в 
середині червня напали на Східну Галичину, захопили Броди та Бережани та спричинили 
загрозу для Львова, повсюди вбиваючи та плюндруючи польське населення".
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посилювали наступальні дії західних українців. 12 червня 1919 року вони 
знову чимало просунулися вперед, захопили містечка Теребовля та Скалат 
на Півночі та Бучач на Півдні. Наступного дня вони вже зайняли Підгайці та 
тепер розбили -  оскільки тим часом надійшло польське підкріплення, -  май
же три польських дивізіони, захопивши таким чином Тернопіль на Півночі 
та Монастирська на Півдні. Далі західноукраїнські війська чисельністю вже 
18 000 чистого бойового складу зіткнулися з чотирма повними польськими 
дивізіонами та частинами двох інших (загалом майже з п'ятьма дивізіонами) 
і в тяжкому бою спричинили їхню поразку.

Стратегічні цілі наступу Грекова; паніка серед поляків

Посеред клекотання цих боїв польська дипломатична гра з Україною 
цілковито перекрила їй усі шляхи: попередній натяк на майбутнє розгор
тання подій у 1920 році. Східноукраїнська військова місія, яка у супроводі 
західноукраїнського спостерігача 1 червня 1919 року була відкомандирова
на до поляків, мала власне на меті порозумітися з ворогом. Переговори роз
почалися 3 червня 1919 року у Львові і велися таким чином, що українські 
посередники, які спершу наполягали на демаркаційній лінії Б ер тел ем і, 
виявилися відрізаними від зовнішнього світу та будь-якої інформації про 
реальне воєнне становище. їх приманили виставленням напоказ симпатій 
до Східної України та ворожості стосовно західних українців та спершу за
пропонованим роззброєнням західноукраїнської армії. Тим часом розпоча
лися бої наступу Г рекова, про які українські учасники переговорів нічого 
не знали. Отож поляки створили враження, начебто вони погоджуються на 
поступки, приймаючи лінію фронту від 3 червня за демаркаційну лінію, лі
нію, яку західні українці давно перейшли. Це було свідченням тієї нещад
ності, з якою Польща придушувала Україну, одночасно смертельно зачіпа
ючи її життєві інтереси та вимагаючи українських жертв до їх останнього 
подиху в боротьбі проти більшовиків задля посилення становища Польщі 
на зовнішній арені. Попередньо плани польського командування передба
чали захоплення Східної Галичини лише до лінії Броди-Золота Липа, так що 
територіям на Схід від даної межі насправді не надавалося великого зна
чення, проте вони не поступилися українцям і тут, хоча подібна уступку 
навіть не коштувала би відмови від чогось. Західні українці власне розбили 
п'ять польських дивізіонів вже майже на лінії Броди-Золота Липа, коли по
ляки нарешті 16 червня 1919 року погодилися на укладення договору про 
перемир'я зі східними українцями. Договір мав західних українців з огляду 
на неефективність збройного шляху підштовхнути до добровільного зда
вання на милість чи немилість поляків. Демаркаційна лінія (Карта І), відо-
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ма як "лінія Д ельвіга", повинна була власне проходити від Дністра вздовж 
Золотої Липи на Півдні до Бережан, а далі на Схід до Тернополя, щоб звід
ти повертати на північний захід до витоків ріки Серет. Передбачалося, що 
Тернопіль та залізничне сполучення з цим містом від Бережан та Львова за
лишалися в руках поляків. Це була справді хитра умова. Тому що вона забез
печувала для поляків велику концентрацію військ у Тернополі і з огляду на 
те, що всі лінії оборони на східногалицькому Поділлі пролягали з Півночі 
на Південь, поляки могли будь-якої миті потужним ударом із Тернополя на 
Південь протягом кількох днів знищити західних українців. Припинення 
бойових дій планувалося рано-вранці 21 червня, договір передбачав продо
вження мирних переговорів у Варшаві.342

Перемир’я Дельвіга 16 червня 1919 року; його неприйнятність

Подібна західноукраїнська база для боротьби проти більшовиків із на
селенням менше 500 000 західних українців скидалася на кривавий кпин, і 
коли польські парламентарі в розпалі бою за Бережани у відчайдушній ситу
ації для польського фронту передали західним українцям договір Д ель в іга 
про перемир'я, генерал Гр е ко в, не довго думаючи, його відхилив.343 Україн
ська військова історіографія, майже в повному складі виходячи з неправиль
них передумов, а саме: що Росія та більшовики, а не в першу чергу Польща 
спричинили у 1919 році занепад антибільшовицької України, -  загалом засу
джує це рішення Гр е ко в а, і багато хто із західних українців344 також дотри
мується тієї думки, що він повинен був прийняти умови перемир'я Д ельві- 
г а . Тим часом, як уже зазначалося, Україна могла протистояти більшовикам, 
лише володіючи достатньо великими західноукраїнськими територіями!, як 
балтійські держави протистояли подібній навалі, так що не Росія, а саме 
Польща, керуючись постулатами Д м овського , задушила антибільшовиць
ку Україну. Отже, якби генерал Греков прийняв зараз "лінію Д ельвіга", 
цього для остаточної перемоги Східної України вже би не вистачило, лише 
її смертельні конвульсії продовжилися би на кілька місяців (у кожному разі 
не довше, ніж агонія кампанії Д ен ік іна  та В ран геля) і, таким чином, за 
бажанням поляків на кілька місяців відтермінувалося захоплення ними ре
шти території Східної Галичини до ріки Збруч. Більшого за допомогою "лі
нії Д ельвіга" досягти було нереально. Отож рішення приймалися на полі 
бою. Битва точилася тепер за місто Бережани. Завдяки тактичному станови
щу внаслідок проривів західних українців на Півночі та на Півдні цього міс
та (Карта IV) в західних українців з'явилася нагода оточити там польський 
дивізіон у повному складі, і, до того ж, один із найкращих -  3 польський 
дивізіон легіонерів, щоб нарешті захопити потужний трофей зброї та аму-
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ніції, брак якої досі не дозволяв збільшити бойовий склад війська до понад 
20 000 осіб. Якщо б вдалося взяти в полон цей центр польської армії, то не 
за горами була б і поразка війська.

Бій під Бережанами; результати наступу Грекова 
27 червня 1919 року

Тоді глибокий західноукраїнський прорив його розділив би на дві рів
них частини, і західні українці під таким блискучим командуванням мали 
би високі шанси кинути в напрямі на Дністер південну половину польської 
армії, і внаслідок наступу Г рекова тоді би здобули все, що тільки було за
плановано. У такому драматичному бою за центр польського фронту захід
ноукраїнська бригада спізнилася у своєму просуванні на флангах та з тилу 
цього ворожого дивізіону, а той у панічній втечі залишив Бережани та на
віть йому вистачило часу відступити на відстань гарматного пострілу від не
стримного противника, доки українці все відкладали. Це був вирішальний 
удар долі.345 Знову розпався весь польський фронт, який тепер складав уже 
п'ять, навіть майже шість дивізіонів, а західні українці 21 червня 1919 року 
вже зайняли Зборів та Бережани, а на Дністрі просунулися на Захід від Гали
ча. Проте такий територіальний успіх доводив генерала Г рекова до відчаю, 
і не лише тому, що анітрохи не вдалося наблизити полон потужної ворожої 
групи та в його армії катастрофічно бракувало зброї та амуніції, але перш 
за все тому, що поляки знову уникли краху всього польського фронту. Те
пер противник стягував сили, які на даний момент мав у розпорядженні в 
Центральній Польщі, і 22 червня 1919 року один дивізіон Галлера приїхав 
залізницею до Кам'янки-Струмилової, а з Познані почали знову і знову при
бувати підкріплення, які 27 червня 1919 року сягнули загальної чисельності 
ще у два дивізіони. Сам П ілсудськи й  поспішив із Варшави до Східної Га
личини, щоб самому прийняти верховне командування у контрнаступі про
ти західних українців. Він наказав утримувати лінію ріки Гнила Липа, але 
тим часом 20 тисяч осіб бойового складу західних українців ще раз відважно 
в наступі знову поставили на коліна весь польський фронт чисельністю вже 
в шість дивізіонів. До 25 червня вони взяли Броди, Золочів та Рогатин, про
рвалися до Перемишлян та на Дністрі у напрямі Заходу до Журавки. Вони 
наполовину прорвали лінію Гнилої Липи, тобто останню лінію оборони по
ляків перед Львовом. Це здійснили не більше 20 000 осіб, чий запас піхотної 
амуніції у багатьох військових підрозділах під Перемишлянами складав по 
10 патронів на кожного солдата проти майже 30 000 осіб бойового складу 
чудово озброєного та надзвичайно боєздатного противника, який мав у сво
єму розпорядженні ще 11 000 осіб бойового складу в резерві безпосередньо
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за власною лінією фронту. 7 червня 1919 року західні українці утримували 
територію площею 35 на 35 км, натомість тепер, 27 червня 1919 року, від
далилися від тієї позиції вздовж Дністра на 120 км по прямій та на іншому 
фланзі до територій за Бродами на 150 км по прямій та утримували фронт у 
160 км по прямій лінії (Карта IV). В середньому вони зараз перемістилися 
від лінії Б ертелем і на відстань одного добового переходу, неповних двох 
добових переходів від Львова. Отже, наступ Г рекова був вартим уваги вій
ськовим успіхом, найбільшим протягом усієї війни.346 І все ж становище за
хідних українців залишалося відчайдушним, і не лише через протистояння 
вдвічі більшої надзвичайно боєздатної армії, яку вони не могли постійно 
розбивати, як раніше, а передусім через проблематичність зростання влас
них сил. Відразу ж на початку наступу генерал Греков розпочав форму
вання двох нових західноукраїнських армійських корпусів із восьми бригад, 
причому четвертий армійський корпус мав прикривати лінію Дністра та 
призначався для переходу через ріку, а п'ятий -  виступав армійським резер
вом. Однак завершилася організація лише двох бригад. Солдатський мате
ріал безперервно прибував -  лише добровольців, старших та молодших за 
призовний вік, зголосилися багато десятків тисяч, із яких могли прийняти 
лише 15 000 осіб, так що загальний склад західноукраїнської армії незаба
ром складав понад 60 000, однак організація цієї маси наштовхнулася на не
переборні труднощі не лише з огляду на великий брак офіцерів, а передусім 
з огляду на брак зброї та іншої військової амуніції. З метою забезпечення 
військовим спорядженням бригад було обеззброєно всі тилові угрупування 
та місцеве населення. Проте таке озброєння завершилося тільки тоді, коли 
фронтова армія опинилася на відстані двох добових переходів від Львова, 
так що досі ці свіжі сили задіюватися не могли.347

XII.

Нове кодування українців з боку Франції 19 травня 1919 року

У той час, коли народ під проводом відповідного полководця боров
ся за волю, і надалі у Парижі функціонував такий фатальний для Західної 
України фактор, який називався "Верховна Рада". Як уже зазначалося вище, 
Франція була не проти включити Україну до системи своїх васалів, С им он 
П етлю ра також погоджувався і єдиною перепоною на цьому шляху за
лишалася боротьба західних українців проти Польщі. Так само і в Парижі 
східноукраїнські дипломати працювали над тим, щоб Францію, як прийнято 
було висловлюватися, зацікавити Україною, наштовхуючись на опір захід-
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ноукраїнських представників, які не розуміли: ця зацікавленість Франції по
винна купуватися ціною важких жертв з боку Західної України на користь 
Польщі. Зараз, коли польські війська в межах наступу Галлера саме всту
пали на територію східногалицького нафтового басейну та опір українців, 
як припускали французи, було остаточно зламано, французьке міністерство 
зовнішніх справ дало команду, щоб шлях на Париж вів через Варшаву. У від
повідь на український меморандум від 6 травня 1919 року, де висловлювало
ся прохання відкомандирування до України французької військової місії, а 
також підтримки України військовим матеріалом з боку Франції у боротьбі 
проти більшовиків, це міністерство 19 травня 1919 року зазначало в офіцій
ному листі до української делегації в Парижі наступне348: ”... Французький 
уряд щасливий мати нагоду відзначити, що зайнята Україною позиція сто
совно більшовиків, які є перш за все ворогами людства, цілковито відповідає 
його власним почуттям. Французький уряд не може залишатися байдужим у 
відповідь на ваші заклики до нього у цьому питанні. Він схиляється до того, 
щоб негайно відкомандирувати в Галичину військову місію, проте дієвість 
останньої залежатиме значною мірою від вирішення певних спірних питань 
відповідно до позиції мирної конференції... На даний момент французький 
уряд не бачить можливості втручатися якимось чином у взаємовідносини 
між Україною та Польщею у питанні володіння Львовом. Це питання на
лежить до пріоритетів мирної конференції. Проте нереально обійти ту об
ставину, що українці та поляки повинні об’єднатися у боротьбі проти спіль
ного ворога, проти більшовизму, забути взаємні самолюбні прагнення та 
припинити конфлікт один із одним, який і без того триває вже достатньо 
довго. В зв’язку з цим повинно бути цілковито зрозумілим, що французькі 
офіцери в жодному разі не можуть виступати на фронтах галицьких опера
цій чи брати участь в організації військових дій на таких фронтах. Врешті- 
решт французька допомога не придасться жодній зі сторін для організації 
військ з метою майбутньої боротьби проти існуючих військ Росії, чи проти 
тихугрупувань, які французький уряд такими визнає, проти армій Колчака 
та Д ен ік ін а , на випадок, якщо останні в ході власних операцій проти біль
шовиків повинні будуть проникнути на територію України".

Східноукраїнська відповідь від 20 травня 1919 року запевняла, що 
український уряд у жодному разі не має намірів використовувати французь
ку підтримку проти поляків чи російської контрреволюції. Це цілком задо
вольнило французів, так що навіть розпочалися переговори про формування 
даної військової місії.349 Тим часом українці далі не розуміли французького 
натяку на необхідність безпосереднього порозуміння з поляками, оскільки 
все ще чекали на "аналіз східногалицького питання з боку мирної конфе
ренції". Вже попередньо, 10 травня 1919 року за припущеннями майбутній
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очільник цієї французької військової місії для України, відомий з часів одесь
ких подій начальник штабу генерал д'Ан с ель м, полковник Ф рой ден берг, 
безумовно, обізнаний із підготовкою до наступу Галлера та його цілями, 
дав зрозуміти про обставини безпосереднього українсько-польського по
розуміння, а саме: приблизно демаркаційна лінія Броди-Золота Липа, куди 
мало намір дійти польське військове командування в межах наступу Г алле
р а .350 Тоді західні українці відмахнулися від натяків Ф р о й ден б ер га , про
те така українська необізнаність у тонкощах мови дипломатії, з одного боку, 
а з іншого, -  швидкі вражаючі успіхи наступу Галлера, що показали: укра
їнці як військовий фактор слабші, ніж їх оцінювали, -  спустили на гальмах і 
цю французьку ініціативу.

Зміна позицій у Парижі внаслідок успіхів Галлера 
та прийняття Німеччиною мирних умов

У той час, коли закулісна французька гра тривала, проте не забезпе
чувала жодних результатів, події у Верховній Раді далі розгорталися своєю 
чергою. Як правильно передбачили поляки, захоплення ними нафтового ба
сейну відразу ж спричинило переворот серед англосаксів. Адже не можна 
бути на ножах із кимось, хто володіє єдиним джерелом загальнолюдських 
цінностей, яке взагалі існувало на цій віддаленій східногалицькій землі, а 
саме: нафтовими концесіями. Собі казалося351: "Поляки достатньо сильні, 
аби утвердити власну волю на спірних територіях. Найменший тиск з боку 
мирної конференції здатен легко призвести до такого вибуху пристрастей 
в Польщі, що польський уряд може бути повалено, отож на цьому місці не 
залишиться нічого, окрім анархії". "Отже, поляки перемогли", -  коментує 
той самий англійський історик, який повідомляє і про певні сумніви "як за
вдяки своїй силі, так і слабкості”. Першими від цієї точки зору відступили 
американці: деякі делегати, зокрема Ісайя  Б оум ан , втратили вплив, пере
міг рупор лорда В ільсона, який виступав за приєднання Східної Галичини 
до Польщі на умовах автономії. Л лойд Д ж ордж , однак, завзято займав
ся питанням якомога вигідніших умов мирного проникнення англійського 
капіталу на Східну Галичину і тому прагнув власне по можливості більших 
обмежень з боку міжнародного контролю польського права верховенства 
на цих територіях. Так, почали розглядати питання нейтралізації Східної 
Галичини під наглядом Ліги Націй.352 Натомість західноукраїнський народ 
відразу ж опустився до рівня колоніальних народів.

Тим часом розгорнувся наступ Г рекова. Тепер цей далекий народ на
пружував останні сили, аби розірвати залізне кільце, що все міцніше його 
стискало. Проте водночас він перетворювався лише на порушника спокою.
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Оскільки залишалося невідомим, чи прийме Німеччина мир на продикто
ваних умовах, а Європа все ще однією ногою застрягла в загальній війні, 
"східногалицьке питання" було, з огляду на те, що західні українці залиша
лися з військової точки зору потужними чи принаймні такими здавалися, ді
лянкою в межах загального фронту небезпек цієї нової світової війни. Якщо 
Німеччина не прийняла б умови миру, а на Рейні розпочалися би французь
ко-німецькі операції та одночасно вибухнула би німецько-польська війна, то 
вся Європа поринула б у вир жахливої війни. Виходячи з цього, з даної точ
ки зору було дуже важливим повсюди ліквідувати другорядні фронти, яким 
власне і виступав польсько-український, шляхом визнання справедливих 
претензій, зокрема західноукраїнських, щоб прояснити становище в Європі 
з огляду на іншу війну в повному розпалі, а саме: війну проти більшовиків. 
Проте тепер Німеччина прийняла мирні умови. Основний військово небез
печний фронт в Європі раптом зник, і внаслідок цього в одну мить усі друго
рядні фронти втратили своє значення та звузилися до дрібних обтяжливих 
питань місцевого значення.353

Проте не лише наступ Г рекова розпочався запізно, у неслушну мить 
для Європи. Детальна інформація про події у Східній Галичині була відо
мою лише польському військовому командуванню та французам, настільки, 
наскільки поляки вважали за потрібне повідомити. На відміну від польської 
громадськості, французи знали: чисельність західноукраїнських збройних 
сил на початку наступу Г рекова не перевищувала 8 000, а в кінці -  20 000 
бійцівського складу, тобто що західні українці протягом усього часу дола
ли чисельно значно потужнішого противника. Польському військовому ко
мандуванню та французам також було відомо: між західними українцями та 
більшовиками не налагоджувалося жодних зв’язків вже з тієї простої причи
ни, що їх розділяла значна за площею територія, яку майже цілковито утри
мували війська С им она П е тл ю р и .354 Проте все це залишалося польською 
військовою таємницею, оскільки поляки ізолювали Західну Україну від ре
шти світу, а та не мала в розпорядженні жодної належно функціонуючої ра
діостанції, щоб повідомити за кордоном про своє становище та свої наміри.

Тож тепер західних українців було поховано під лавиною неправдивої 
польської пропаганди. У світі проголошувалося, що поляки піддалися шан
тажу зі сторони Антанти та відкликали армію Галлера, а західні українці 
використали це і, об’єднавшись із більшовиками, рушили вперед, мов жахли
ва, в кілька разів переважаюча героїчних польських захисників західної циві
лізації орда, спалюючи, вбиваючи, плюндруючи, щоб заполонити весь циві
лізований світ варварствами більшовиків. У Парижі було продемонстровано 
східноукраїнсько-польський договір про перемир’я від 16 червня 1919 року, 
на умовах "лінії Д ель в і г а", на доказ того, що поляки вже досягли з Україною
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порозуміння у справі боротьби проти більшовиків, проте західні українці з 
останніми співпрацювали.355 З огляду на це з теренів Польщі лунали волання 
про допомогу до Верховної Ради, в ім я людяності заклинали Антанту до
зволити полякам задіяти проти "українсько-більшовицької навали", як на
зивали наступ Г рекова, армію Галлера та дати Польщі право окупувати 
всю Східну Галичину до ріки Збруч.

Передача Східної Галичини Польщі 
Верховною Радою 25 червня 1919 року

Там, де під загрозою з боку більшовицької анархії опинилася така 
загальнолюдська цінність, як східногалицька нафта, там, звичайно ж, не 
виникало жодних сумнівів у тому, що Польщі дозволять захищати та за
лишити за собою цю святиню.356 Тому Л л о й д  Д ж о р д ж  раптом остаточ
но змінив свою позицію та разом із іншим англосаксонським пророком 
свободи та права на самовизначення взяв участь у тому, чим польський 
народ привітав відновлення власних державних свобод, а саме: в оста
точному руйнуванні державності іншого, українського, народу та в по
ділі його територій у союзі з більшовиками та румунами, незважаючи на 
те, що польський народ після того, як його спіткало те ж саме, подібну 
політику майже протягом півтора століття називав злочином, та, незва
жаючи на те, що держави Антанти саме тим "злочинним поділом Польщі" 
обґрунтовували своє моральне право на поділ Австро-Угорщини та за
вдання збитків Німецькій імперії. Цілком не очікувано, саме в ту мить, 
коли польська армія уникла фатального удару під Бережанами, 25 червня 
1919 року Верховна Рада прийняла наступну, звернену до західних укра
їнців постанову: "З метою захисту мирного населення Східної Галичини 
та його майна від небезпек, які йому загрожують з боку більшовицьких 
банд, Верховна Рада союзних та асоційованих держав постановила до
ручити збройним силам Польської республіки продовжити свої операції 
до ріки Збруч". "Ці повноваження цілком не запобігають наступним по
становам, -  велося далі так само лицемірно, як і підступно, -  які будуть 
прийняті Верховною Радою з метою врегулювання політичного станови
ща в Галичині".

Ще того ж самого дня частина даної постанови Верховної Ради те
леграфом передавалася до Варшави, щоб поляки знали: відтепер вони 
ламають шию Західній Україні в ім я урочистих повноважень Антанти 
дарувати народам мир, свободу та справедливість.

Проте існувала ще друга частина постанови, і її зміст французький 
міністр зовнішніх справ П і ш о н  29 червня 1919 року повідомив лише
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польському прем'єр-міністрові І г н а ц і є в і  П а д е р е в с ь к о м у ,  проте не 
українській стороні. Внаслідок відхилення англійської пропозиції від
носно негайного призначення Вищого комісара Антанти у Східній Га
личині "з метою захисту прав русів (українців)" Верховна Рада прийняла 
рішення повідомити польський уряд про те, що йому також буде доруче
но формування адміністративного управління на Східній Галичині, що
правда після укладення відповідного договору з країнами Антанти про 
автономію територій та забезпечення політичних, конфесійних та осо
бистих свобод населення. Отже, цей договір повинен був, так би мовити, 
видати Польщі обмежений тимчасовий мандат на Східну Галичину, при
чому після певного строку (15-25 років) населення Східної Галичини са
мостійно би прийняло рішення про власну державну приналежність.357

Повний текст постанови Верховної Ради протягом тривалого часу 
для української делегації в Парижі залишався невідомим. Його повідо
мляли українцям, так би мовити, порціями, щоб поступово спонукати 
змиритися зі своєю новою роллю жертви європейської дипломатії. В той 
час, коли вони 26 червня 1919 року отримали тільки першу частину по
станови про "більшовицькі банди", "Комісії мирної конференції з поль
ських питань" уже доручалося розробити східногалицький мандатний 
договір Антанти з Польщею, а після повідомлення П іш о н а  П а д е р е в -  
с ь к о м у  від 29 червня 1919 року вже 2 липня 1919 року розпочалися та
ємні переговори про текст договору між П а д е р е в с ь к и м  та Р. Дмов-  
с ь к и м ,  з одного боку, та цією "Комісією", -  з іншого боку. Проте того 
самого дня українській делегації в Парижі Генеральним Секретаріатом 
мирної конференції було тільки надано можливість звернутися до комі
сії зі своїми вимогами "в зв'язку з дискусією щодо гіпотетичного тимча
сового приєднання Східної Галичини до Польщі". Наступною порцією 
було доповнення цього запрошення наступного дня ремаркою, що на пе
реговори з "польською Комісією" повинні з'явитися лише "уродженці За
хідної України. Оскільки мова йтиме не про українське питання, а лише 
про внутрішній статут Східної Галичини". Лише значно пізніше, 11 лип
ня 1919 року, в день, коли польське армійське головнокомандування пе
редало західноукраїнському урядові, який до того нічого не знав, лише 
першу частину постанови Верховної Ради від 25 червня 1919 року віднос
но "більшовицьких банд" та військової окупації всієї Східної Галичини 
Польщею, повний текст постанови було доведено до відома західноукра
їнських членів паризької делегації, так що лише через два з половиною 
тижні загрозливої невідомості вони довідалися повний обсяг заподіяної 
несправедливості, власне про винесення батьківщині смертного вироку. 
Вони протестували, проте що могли вдіяти?358
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Марш Пілсудського Східною Галичиною 
28 червня — 14 липня 1919 року

Тим часом наближення кінця Західної України відчувалося і на полі 
бою. Тепер, 27 червня 1919 року, проти західноукраїнської армії сконцен
трували польські сили, які переважали ворога вдвічі: майже 9 польських 
дивізіонів, суто бойового складу 38 613 солдат піхоти, 2 144 кавалеристи, 
797 великокаліберних кулеметів та 207 легких та важких гармат. їм повинні 
були чинити опір не більше 20 000359 західних українців із 376 великокалі
берними кулеметами та 144 легкими гарматами. Західноукраїнська піхота 
залишилася майже без амуніції, про майбутній польський контрнаступ че
рез провал західноукраїнської розвідки генералу Грекову було невідомо.

Рано-вранці 28 червня 1919 року рівно за півгодини до наказаного 
західним українцям контрнаступу на польські лінії, який, за планами, мав 
забезпечити повернення західноукраїнських військ до Львова, за такого 
співвідношення сил розпочалася польська атака по всьому фронту під голов
нокомандуванням Юзефа Пілсудського;  проте існували позиції, які за
хідноукраїнські війська взагалі не могли захищати, оскільки цілі їх підрозділи 
не мали жодного патрона. Польські солдати знали про це, так що вони навіть 
не брали прикриття. Звичайно ж, самої артилерії для відкинення противника 
назад було недостатньо, отже, весь західноукраїнський фронт подався.

Тоді західноукраїнський відступ розгортався за всіма правилами, про
тягом усього періоду під прикриттям артилерії, яка достатньо часто стри
мувала противника картеччю. Однак вперед поляки просувалися тепер дуже 
обережно, хоча і знали про беззбройність противника. Тепер їх підрозділи 
хворобливо підтримували контакт один із одним та не відважувалися від
ступити від ліній, досягнути яких їм було наказано. Вони також знали про 
перевагу ворога за боєздатністю. А той відступав, зібрано, проте похмуро, 
усвідомлюючи, що покидає батьківщину назавжди. За нерідких, проте лише 
нечасто масштабно розгорнутих західноукраїнських контрнаступів, які 
прикривали відступ, поляки між 5 та 14 липня 1919 року повсюди досягли 
лінії Стрипи (Карта V). Лише на цій лінії західноукраїнський уряд довіда
вся, що Верховна Рада ще 25 червня 1919 року уповноважила Польщу ви
гнати "більшовицькі банди" з усієї території Східної Галичини аж до ріки 
Збруч. 10 липня 1919 року польський парламентар з'явився на фронті пер
шого західноукраїнського армійського корпусу з повідомленням, що у поль
ських військ знаходиться офіційний лист Антанти до західних українців. За 
листом послали офіцера штабу командування корпусу. Йому там у відповідь 
було сказано: ні, з'явитися повинен уповноважений західноукраїнського ар
мійського головнокомандування. Тепер послали відповідного представника.

Паризька мирна конференція та польсько-українська війна за Східну Галичину
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До Чорткова, в ставку верховного головнокомандування західних українців, 
тим часом прибули диктатор Євген  П е т р у ш е в и ч  т а С и м о н  П етлю ра ,  
щоб першими якнайшвидше дізнатися новину. У безсонну ніч думали-гада
ли: доброю чи поганою вона виявиться. Лише одному лейтенанту спало на 
думку: Антанта віддала Східну Галичину Польщі. Його ідею виключили. Ра
но-вранці 12 липня 1919 року перед усіма лежала депеша від польського ко
мандування, яка містила текст першої частини постанови Верховної Ради.360

Тепер було віддано наказ про відступ за Збруч. Гігантський обоз, який 
тягнув усі запаси армії у невідоме майбутнє, колони цивільних біженців, по
над 100 000 осіб покидали батьківщину. Серед них армія чисельністю по
над 60 000 загального складу, понад 20 000 бойового складу. 16 липня її 
ар єргарди перейшли ріку.361

"Це були жахливі дні, -  описує очевидець такий відхід. -  3 одного боку, 
наступали поляки, з іншого, -  більшовики. Територія обох українських дер
жав охоплювала лише ще вузеньку смугу вздовж обох берегів ріки Збруч. На 
цій території чувся грім гармат зі Сходу та з Заходу...

Нескінченна низка західноукраїнських обозів тяглася вздовж шля
хів... Здалеку гриміли гармати: українська артилерія надзвичайно мужньо 
стримувала польський наступ, щоб обози з хворими та пораненими, а також 
припасами мали час відступити. Артилеристи ще забезпечувалися амуніці
єю, на відміну від піхотинців. Ці допомагали, де тільки могли, своїй артиле
рії холодною зброєю зупинити поляків та вкривали своїми тілами останні 
поля західноукраїнської батьківщини362".



IV ЧАСТИНА

ЗАНЕПАД УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

1. У к р аїн ц і у  " чотирикутнику смерті"

Вже окреслювалося, у наскільки відчайдушне становище потрапили 
українці після наступу Галлера під спільними польсько-більшовицькими 
ударами: 2 червня 1919 року східних українців було оточено більшовиками 
на Північ від Тернополя, на Півдні Центральної Волині -  більшовиками та 
поляками, а західних українців окремо від них, на Південь від Тернополя, 
між Збручем та Дністром -  поляками, румунами та більшовиками. Однак 
тоді все ще залишалася, як це довів наступ Грекова,  можливість врятувати 
українську державність: тимчасова відмова від боротьби проти більшовиків 
та об’єднання східних та західних українців, щоб спільно дати вирішальний 
бій полякам з метою повернення Східної Галичини. Якщо би цей крок вдав
ся та далі би досягалося перемир’я з поляками принаймні на умовах Бер- 
телемі,  тоді би знову відновилася боротьба проти більшовиків із території 
Східної Галичини та ще вдалося би захистити від них існування української 
держави-мобрубка"; за невдачі цієї спроби крах українців настав би швидше, 
який і так був вирішеною справою після втрати Східної Галичини.

І в цю мить останнього шансу, який ще залишався в українців, зігра
ла злий жарт та обставина, що досі існувало дві незалежних українських 
держави, а також, що ні східно-, ні західноукраїнське керівництво ніколи 
не сприймало єдності України, причому кожне вперто переслідувало власні 
протилежні цілі. Східні українці не усвідомлювали передумов успіху влас
ної справи, а саме: перспективу перемоги більшовиків на території країни 
лише за наявності джерел допомоги впорядкованого західноукраїнського 
тилу, так само як до того західні українці не розуміли необхідності прийнят
тя умов перемир’я Бертелемі ,  щоб шляхом підтримки у боротьбі проти 
більшовиків на Східній Україні забезпечити власне існування. Отже, замість 
спільної реалізувалися дві окремих спроби порятунку, і тим самим втрача
лася остання нагода зберегти українську державність. В той час, коли східні
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українці пропонували полякам мир і 2 та 3 червня виступили проти більшо
виків, щоб створити собі нову базу на південно-західному Поділлі в союзі 
з Румунією, західні українці з 8 червня 1919 року виступали проти поляків 
для перенесення власної бази на Південь від Дністра, в район Стрия в союзі 
з Чехословаччиною (Карта IV).

Цими двома окремими та все ж переможними наступами проти істотно 
переважаючих противників насправді закінчилася історія української дер
жавності зразка 1919 року. Досі доля України визначалася не лише зовніш
німи обставинами і перевагою ворогів, а й власними політичними помилка
ми. З цієї миті її власна політична активність з метою побудови майбутнього 
стала беззмістовною. Жодна політична проникливість, жодна дипломатична 
спритність, жодна військова відвага не могли більше сприяти заснуванню та 
утвердженню Української держави, вони лише на кілька місяців відтягували 
невідворотний крах українців та водночас дозволяли зберегти більшою чи 
меншою мірою ознаки гідності. Звичайно ж, у час великої національної тра
гедії західно- та східноукраїнське керівництво усвідомило, що в дні успіхів 
мало було здатним привести власний народ до його державного майбутньо
го. Власне, навіть зараз не відбулося об’єднання українців під керівництвом 
єдиного уряду, і занепад країни супроводжувався дріб’язковими чварами 
двох урядів, які заважали та протиборствували.

Становище українців після втрати 
Східної Галичини: "чотирикутник смерті"

Проте не такі негаразди, але зовнішня ситуація стала тим часом фаталь
ним чинником. Це було кільце з чотирьох переважаючих ворогів, з якими не 
забезпечувалося настільки необхідного для українського державотворення 
порозуміння* -  так званий "чотирикутник смерті": поляки, більшовики, ар
мія Д ен ік іна  та румуни, які то безпосередньо долали українців зі зброєю в 
руках, то відрізали їх цілковито від зовнішнього світу.

Обидва окремих наступи українців майже протягом цілого місяця 
розгорталися блискуче. Як більшовиків, так і поляків було подолано значно 
меншими у порівнянні збройними силами. Територіальні володіння, які при 
цьому завоювали українці, виявилися досить значними. В останні дні черв
ня 1919 року східні українці зайняли позиції вздовж усієї ріки Збруч. Хоча 
крок за кроком вони відступали з Півдня Центральної Волині на Північ від 
Тернополя, проте утримували на Півночі Проскурів, на південному сході 
М огиль ов  на Дністрі, територію довжиною близько 100-150 км з Півночі 
на Південь на понад 160 км уздовж Дністра від дельти Збруча на південний 
схід.363 На додаток до цього на Заході західні українці утримували всю роз-
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ташовану на Північ від Дністра східну частину Східної Галичини, чотири
кутник, сторони якого складали 120-160 км, так що загалом Україна займала 
територію шириною понад 100 км та довжиною 350 км (Карта IV).

Нова польсько-більшовицька військова спілка 
30 червня-14 липня 1919 року

Тривалих успіхів українці тим самим не досягли. Вони виборювали 
свої перемоги у чисельно істотно переважаючих та частково надзвичайно 
боєздатних противників. Отже, ворожі контрнаступи неминуче були при
реченими на успіх, оскільки у західних українців не залишалося більше пі
хотної амуніції, а східні українці виснажилися від боротьби. Як і раніше, 
у травні 1919 року, коли майже одночасно розпочався наступ Галлера та 
більшовицької армії, які призвели до катастрофи під Тернополем, так і тепер 
майже в один і той самий день розгорнулися польсько-більшовицькі контр
наступи. Спершу поляки вдалися до контрудару. Під проводом Юзефа Піл- 
судського 28 червня 1919 року вони виступили проти західних українців, 
і розпочався повільний остаточний відступ останніх на Збруч. Через два дні, 
30 червня, більшовики кинули новоприбулий резерв у рішучий контрудар, 
щоб прорвати під П р оскурови м  східноукраїнський фронт із Півночі на 
Південь паралельно річці Збруч, відрізати таким чином західних українців 
від східних та знищити останніх під Кам’янцем-Подільськом та на Дністрі, 
а також далі південний схід, до того, як, відступаючи перед поляками, захід
ні українці перейдуть Збруч та зможуть об’єднатися з Сим оном П е т лю 
рою проти більшовиків (Карта V). їх спонукало до цього те, що в травні 
1919 року розпочався виступ армії Д енікіна з території Кубані на ту мить 
відвойовану більшовиками у донських козаків територію Дону, наступ, який 
призвів 14 червня 1919 року до захоплення Харкова, а 1 липня 1919 року до 
захоплення Царицина на Волзі, а також східної та південної частин Східної 
України на Північ від Азовського моря (Карта VI). Для більшовиків, які все 
ще утримували в своїх руках решту Східної України по обидва боки Дніпра, 
а також узбережжя Чорного моря разом із містом Одеса, йшлося про те, щоб 
остаточно знищити війська Симона Петлюри ще до вирішальної битви 
з генералом Денікіним та таким чином змусити західних українців після 
остаточної втрати Східної Галичини приєднатися до більшовиків, аби надалі 
утворити більшовицький кордон на Збручі проти поляків.364

Східні українці надзвичайно виснажилися від попередньої боротьби 
та, оскільки в їх розпорядженні не було жодних резервів, вони відступили 
перед більшовиками під Проскуровим. Так, на початку липня 1919 року 
ще раз повторилося придушення українців внаслідок спільних військових
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операцій поляків та більшовиків на зразок початку червня 1919 року, з тією 
відмінністю, що військове становище українців зараз не здавалося таким 
катастрофічним, як 2 червня 1919 року. Проте в українців уже не відкри
валося жодних перспектив щодо поляків, подібних до тих, які з’явилися в 
червні 1919 року через наступ Грекова.  В той час, коли західні українці 
знаходилися ще на території Східної Галичини, на річці Стрипа та на Захід 
від неї, безсилі вчинити щось проти поляків, уже 6 липня 1919 року після за
хоплення Проскурова для більшовиків був майже цілковито відкритим шлях 
на Кам’янець-Подільський із Півночі вздовж ріки Збруч, де отаборився С и 
м он П етлю р а  з урядом.365

У будь-якому випадку поразка українських армій, котрі щомиті могли 
розділитися більшовицьким клином уздовж ріки Збруч аж до Дністра, зда
валася неминучою (Карта V). Східноукраїнські війська С им о на  П е т л ю 
ри вже збиралися прорватися за більшовицьку лінію фронту, щоб надалі 
вести на Східній Україні партизанську війну в тилу більшовицьких фронтів, 
у той час коли сформовані частково із західних українців військові угрупу- 
вання -  "Січові стрільці" -  планували приєднатися на Збручі на Захід від 
Кам’янець-Подільська до західноукраїнської армії, щоб розділити її подаль
шу незвідану долю.366

Нова ситуація виглядала для західних українців важкою, проте одно
значною. Вони втратили всю Східну Галичину, збереження відтепер фіктив
ної національної державності стало недоцільним. У необхідності ліквідації 
західноукраїнського уряду до представництва в Парижі, яке мало вести пе
реговори про автономію у державному об’єднанні з Польщею, з об’єктивних 
причин жодних сумнівів не виникало. Західноукраїнські політики повинні 
були лише визначитися ще стосовно того, якій із сил, воюючих за Східну 
Європу, надавати у розпорядження свою армію. Вибір стосувався київсько
го українського радянського уряду та С им она  П етлю ри .  У першому ви
падку слід було створити західноукраїнський радянський уряд та, задіявши 
західноукраїнські війська під Кам’янцем-Подільським, допомогти більшо
викам знищити С им о на  П е т л ю р у  та його уряд і схилити рештки схід
ноукраїнських військ або до капітуляції, або ж до радянізації. Тоді західні 
українці отримали би в якості більшовицької армії західноукраїнського по
ходження військову амуніцію від більшовиків та змогли би продовжити на 
Збручі війну з поляками, звичайно ж більше не під стягом західноукраїн
ської національної державності, а більшовицької світової революції. Мож
ливо, це призвело би пізніше, після перемоги більшовизму над російською 
контрреволюцією, до об’єднання Східної Галичини з рештою території 
України під радянським пануванням. Б іншому випадку західноукраїнська 
армія повинна була надаватися у розпорядження С им о на  П етлю р и .  Тоді
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західноукраїнські війська би негайно задіювалися за рікою Збруч, звичайно 
ж не на стороні, а проти більшовиків, щоб шляхом повернення собі Про
скурова забезпечити на території Східної України достатній простір для 
відступу всієї західноукраїнської армії. Тоді би довелося відмовитися від ві
йни з Польщею: ймовірно, Сим ону  Петлю рі  в процесі перебігу подій 
завдяки західним українцям вдалося би неможливе: заснування східноукра
їнської малої держави в союзі з румунами та поляками, у боротьбі виключно 
проти більшовиків.

Проте схожий хід думок не визначав дії західних українців і вважався 
найменш доцільним. Збереження фіктивної західноукраїнської національ
ної державності в еміграції для них було політичною аксіомою, і цей врешті- 
решт беззмістовний, викликаний лише випадковостями миттєвої ситуації 
опортунізм підписав вирок загальній поведінці західних українців у "чоти
рикутнику смерті".

У той час, коли східні українці все ще билися з більшовиками за Про
скурів, а простір за рікою Збруч для західних українців здавався забез
печеним, західноукраїнське військове командування повідомило східно
українському урядові про перехід західних українців за Збруч у сторону 
Камянця-Подільського, і таку новину було там сприйнято, мов чудесне спа
сіння. Також вдалися до приготування для цього. Оскільки західноукраїн
ський диктатор дт. Євген П етруш  евич знав про напружені стосунки між 
Сим оном Петлюрою та генералом Трековим, він 6 липня 1919 року 
швидко звільнив цього полководця, якому західні українці завдячували єди
ним героїчним вчинком у боротьбі проти поляків, порятунком військової 
честі, та й власне тією обставиною, що вони не переходили за Збруч як роз
битий озброєний натовп, а відступали як регулярна та боєздатна армія та 
що завдяки наступу Трекова їх війна проти поляків стала потім захоплю
ючим спогадом національної історії.367 Мов блискучий метеор, зник діяль
ний обдарований чужинець -  генерал Греков -  із похмурого темного не
босхилу Західної України, а військо очолила більш ознайомлена з сутністю 
західноукраїнського керівництва натура, командир другого армійського 
корпусу, чия інертність проспала захоплення Львова в березні 1919 року, 
генералМирон Тарнавський.

Дилема західних українців: Симон Петлюра чи більшовизм

Після вилучення настільки ясного та врівноваженого розуму негай
но розпочалися з огляду на східноукраїнські труднощі коливання, які ха
рактеризували короткозоре опортуністичне українське керівництво в усіх 
складних ситуаціях, та все було покинуте напризволяще. Так само швидше
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за законом інерції, проте в жодному разі без усвідомлення того, що у разі 
неприєднання до більшовиків слід зробити все можливе для порятунку схід
ноукраїнських військ С и м о н а  П етлю р и ,  було у відповідь на інформацію 
про взяття більшовиками Проскурова задіяно 8 липня 1919 року із захід
ного напряму зі сторони Підволочиська на північному Збручі у напрямі 
Проскурова одну західноукраїнську бригаду (Карта V). Ця випадковість, 
бо як інакше можна назвати дії, в основу яких не покладалися жодні істот
ні міркування, врятувала, як з'ясувалося потім, східних українців, а також 
простір для західноукраїнського відступу за Збруч в останню мить. Біль
шовики власне просунулися вже досить далеко на Південь від Проскурова 
та знаходилися майже перед воротами Кам'янця-Подільського, коли неспо
дівана поява потужних західноукраїнських сил за їхніми плечима змусила 
стримати подальше вторгнення на Південь. Вони мали врахувати те, що це 
була не окрема поодинока західноукраїнська диверсія, а розгорнута сплано
вана акція, здатна призвести до оточення. Однак для східних українців таке 
означало лише ілюзорне полегшення. Вже 12 липня 1919 року не підтри
ману власною армією західноукраїнську бригаду було розбито на півдорозі 
між Збручем та Проскуровим у процесі повстання місцевих більшовицьких 
сил, так що вона мусила повернутися назад на Східну Галичину. Однак і без 
цього більшовицькі війська незабаром могли зрозуміти, що західноукраїн
ська акція в їхньому тилу була лише слабкою демонстрацією та що шлях на 
Кам'янець-Подільський залишався цілковито вільним, як і раніше. Так чи 
інакше за Збручем настало певне затишшя -  виграш у часі кількох днів, який 
продовжив існування української державності в "чотирикутнику смерті” на 
кілька місяців.368

Дт. Євген Петрушевич

Тепер -  у настільки непевному становищі за Збручем -  в західних 
українців була диктатура, та прихована раніше в анонімному колективному 
пануванні Національної Ради політична неспроможність Західної України 
тепер втілилася в одній особі -  у диктаторі дт. Євген і  П етруш евич і .  
Провінційного адвоката та одночасно основну фігуру західноукраїнської 
націонал-демократичної партії, колишнього члена Віденського парламенту, 
як людину дт. П е т р у ш е в и ч а  характеризували гідні поваги риси, такі як 
кришталева чесність та неупередженість у стилі ідеального нотаріуса та хра
нителя печатки, а також тісно з цим взаємопов'язана та вперта непохитність, 
яку нерідко помилково називають "характером”. Вже з огляду на незлам
ність Є. П е т р у ш е в и ч  не надавався на роль державного діяча. Як людина з 
непохитними моральними принципами, які образові надавали навіть рис не-
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зворушної надійності, він викликав особисту довіру, так що проголошення 
такої особи диктатором викликало загальне схвалення. Абсолютна людина 
обов'язку, яка ніколи не шукала власної вигоди, Є. П е т р у ш евич прийняв 
свою нову посаду за повного усвідомлення всієї відповідальності, так що 
здавалося, неначе тягар долі всього народу ліг на його плечі та прорізав на 
його, немов із дерева вирізьбленому обличчі, не одну нову зморшку. Прита
манна внутрішня скромність поширювалася також і на політичний інтелект, 
так що і цей розвивався у вузьких рамках пуританської простоти. Є. П е- 
труш евич  розглядав українську справу не як не підпорядковану мораль
ним цінностям силу посеред сил такого самого типу, які діють в одному чи 
протилежних напрямах, але як неминучий приклад застосування принципу 
справедливості, в тому вигляді, як прокламував для всіх народів Біль сон. 
На кшталт того, як принцип “справедливість повинна здійснитися, навіть 
якщо загине світ”, майже цілковито пронизував особисте життя диктатора, 
почуття справедливості прирікало його в політиці на вперту, не фанатичну, 
але пуританську безкомпромісність, отож можна впевнено стверджувати, 
що як президент Національної Ради він був першим, на кого покладалася 
відповідальність за відхилення умов перемир'я Бертелемі .  Зв'язаний ста
лими формулами дух не задовольнявся самим принципом справедливості. 
Для диктатора як цивільного юриста українська справа полягала ще і у двох 
окремих, юридично не однаковою мірою обґрунтованих спадкових пре
тензіях українців: на австрійську та російську спадщину. Себе самого він 
вважав єдиним легітимним адвокатом українських спадкоємців-претенден- 
тів на Східну Галичину. З огляду на це здавалося, що сам він незамінний, 
а його диктатура у вигляді західноукраїнського уряду в еміграції неска- 
совна, оскільки інакше український народ відмовиться від застосованого 
1 листопада 1918 року права на самовизначення, визнає польську окупацію 
Східної Галичини та, разом з тим, відмовиться від права на власну землю. 
Оскільки як справедливість, так і юридичні засади цілком однозначно свід
чили на користь західноукраїнських претензій на Східну Галичину, він не 
мав жодних сумнівів, що майбутній вирок Антанти знову поверне Східну 
Галичину у володіння західних українців. Таким чином для нього, це мож
на майже стверджувати, формально-правові тонкощі стали мало не відчут
ною на дотик реальністю, а доконаний факт підкорення Східної Галичи
ни польськими військовими силами, навпаки, лише поганим сном, уявним 
привидом, бездумним беззмістовним вчинком поляків. Отож він ретельно 
уникав державно-правового пов'язування для нього безсумнівно підтвер
дженої незаперечними доказами західноукраїнської справи зі східноукраїн
ською, яка не підкріплювалася жодними юридичними засадами, оскільки дія 
"принципів Біль со на" повинна була поширюватися на колишню Австро-
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Угорщину, проте не на Росію. Звідси ревність, із якою диктатор завзято та 
беззастережно захищав та оберігав подвійну державність України, що вже 
підштовхнула народ до межі краху, навіть тоді, коли вона стала по суті фік
тивною, тобто коли резиденції обох українських урядів знаходилися в од
ному місті -  в Камянці-Подільському. Щоправда, такий порив диктатора 
лише перешкодив С и м о н о в і  П е тлю р і  та східним українцям врятувати 
свою країну, як вони це розуміли, проте не забезпечив жодної вигоди захід
ним українцям. Політична роль зашкарублого західноукраїнського Катона, 
чиєю єдиною заслугою залишався опір поширенню самодержавній західно
українській військовій політиці, отже, мала паралізуючий та вбивчий вплив. 
Останній посилювався не лише тим, що всі аргументи політичної розсудли
вості, гнучкості та спритності наштовхувалися на силу характеру диктатора 
і залишалися для нього недоступними, а тим, що принципова непохитність 
примушувала його додержуватися власних упереджених рішень із надзви- 
чайцою твердістю, незважаючи навіть на найбільш справедливі заперечення. 
Передусім цей вплив посилювався тим, що його, як і будь-якого пуритани
на, було легко обхитрувати. Так, поряд ошивалося інтриганське оточення, 
спритно використовуючи слабкості, і він довірливо дозволяв себе скерову
вати та використовувати, зокрема у випадку звільнення генерала Грекова,  
який настільки перевершував інтриганів, що ставав надзвичайно небезпеч
ним.369 Без знання описаних особистих якостей західноукраїнського дикта
тора неможливо зрозуміти долі західних українців у "чотирикутнику смер
ті", і це незрозуміле починається з тієї миті, як тільки західним українцям 
стало у повному обсязі відомо про небезпеку для С им она  П етлю р и  у 
Камянці-Подільському. Рано-вранці 12 липня 1919 року дт. Євген  Пе- 
т р у ш ев и ч  дізнався інформацію польського армійського головнокоман
дування про рішення Верховної Ради від 25 червня 1919 року, яке уповно
важувало поляків окупувати всю Східну Галичину. Можна припустити: ця 
новина повинна була би нарешті підштовхнути західних українців, якщо 
вони не приєднувалися до більшовиків, негайно поспішити через Збруч на 
допомогу С и м о н о в і  П е т лю р і  і спробувати сприяти здобуттю перемоги 
принаймні східноукраїнської справи, оскільки стан західноукраїнської вже 
виглядав безнадійним. Тим часом таке рішення виявилося настільки жор
стоким ударом для пуританського світосприйняття диктатора, що він втра
тив самовладання та здатність приймати будь-які рішення. "Петрушевич не 
був у стані осягнути, -  повідомляв один із його найближчих соратників про 
фантастичні політичні уявлення західноукраїнського можновладця у такому 
складному, проте чіткому та прозорому становищі370, -  як стало можливим, 
що те саме Плутанина з приводу збереження фіктивної західноукраїнської 
державності в еміграції об'єднання народів Антанти, яке здобуло перемогу
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в війні під справедливими гаслами звільнення пригноблених народів, тепер, 
коли Європа мала перебудовуватися за новими засадами, наважилося відда
ти споконвічні українські землі Східної Галичини їх спадковому ворогові -  
Польщі. Він вважав це лише тимчасовим маневром Антанти, неправильно 
інформованої поляками щодо західноукраїнського питання. Почуття спра
ведливості та права настільки вкорінилися у ньому, що не дозволяли пові
рити у реальність подій. Він відмовлявся сприймати віроломство вождів ве
ликих світових народів -  Вільсона, Ллойда  Д ж о р д ж а  та ін. Він свято 
вірив, що незабаром перспективи західноукраїнської справи покращаться 
самі собою та що західноукраїнський уряд за короткий час повернеться зно
ву на свою Східну Галичину для правомочного управління країною. Яким 
чином? Зі зброєю в руках! На чолі армії, яка сформується з утримуваних в 
Італії військовополонених українців!”

Пропозиція західним українцям 
з боку Радянської України від 12 липня 1919 року

Якого ж мужнього рішення можна було очікувати від такого керівни
цтва? Вся його мудрість полягала у переконанні потреби знаходження уряду 
та армії в еміграції, щоб у розпорядженні Антанти залишався хтось для по
вторного задіяння на Східній Галичині. Східна Україна, більшовизм, росій
ська контрреволюція -  все це було по суті байдужим західноукраїнському 
керівництву, та бажаним спільником виявлявся кожен, тимчасовий союз із 
ким обіцяв збереження державності західних українців в еміграції. Доки 
складне становище Симона Петлюри в Кам'янці-Подільському не про
яснилося, Східна Україна, де західноукраїнська армія сподівалася віднови
ти сили, здавалася відповідним місцем для тимчасового розміщення цього 
війська та самого диктатора. Однак, оскільки тим часом стало відомо про 
загрозу краху Східної України, у правильності рішення західних українців 
від 4 липня 1919 року про перехід на Східну Україну відразу ж засумнівали
ся. Раптом почали обговорюватися варіанти, чи все ж не варто, незважаючи 
на практично відсутність амуніції, відвоювати у поляків якусь окраїну те
риторії Східної Галичини, замість того, щоб податися до якогось непевно
го прихистку. Це, очевидно, цілком виключалося. Однак, з іншого боку, від 
бригади, задіяної 8 липня під Проскуровим, надходили повідомлення про 
не особливо дружнє, а навіть відверто вороже ставлення недовірливо нала
штованого східноукраїнського населення. До того ж, незабаром з'явилася 
звістка про розбиття бригади вже 12 липня 1919 року внаслідок місцевого 
більшовицького повстання. Оскільки в процесі боротьби проти поляків на 
Східній Галичині звикли до щирої підтримки всього західноукраїнського,
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а також більшої частини єврейського населення, у західноукраїнського ке
рівництва кров стигла в жилах від однієї лише думки про те, що доведеться 
податися в пащу непередбачуваного східноукраїнського лева, де західно
українській армії зусібіч загрожуватиме катастрофа: через боротьбу з біль
шовицькими збройними силами та через вибухи більшовицьких повстань 
серед самого населення, через внутрішній розлад самої армії внаслідок 
пропаганди східноукраїнських радикально-соціалістичних партій. З огляду 
на подібні сумніви, а також на ту обставину, що східні українці виявилися 
надто слабкими для безпечного прихистку диктатора та його армії, перехід 
через Збруч раптом здався настільки ж небажаним, наскільки нереальним 
було об’єктивно відвоювати у поляків частку Східної Галичини.371 Водночас 
західноукраїнське керівництво проходило, хоча насправді не виникало жод
них підстав для коливань, крізь пекло непевності та сумнівів. Об це західно
українське заціпеніння розбивалися, мов об скалу, вмовляння східноукра
їнських послів, які намагалися пояснити диктатору: західним українцям не 
залишається нічого, крім приєднання до східноукраїнської боротьби проти 
більшовиків, і, власне, чим швидше, тим краще для самих західних українців. 
У цьому безславному настрої західноукраїнське державне та військове керів
ництво отримало 12 липня 1919 року пропозицію більшовиків, що цілкови
то заплутала стурбованих батьків західноукраїнського народу та залишила 
східних українців напризволяще в їх хиткому становищі між небом та зем
лею. Умови київського радянського українського уряду були наступними: 
1. Відмова від співробітництва з С им о но м  П етлю р о ю  та відклик захід
них українців від участі у східноукраїнському державотворенні; 2. Публічне 
оголошення цього розриву та приєднання Західної України до Радянської; 
3. Союз західних українців проти поляків та румунів; 4. Підпорядкування 
західноукраїнської армії радянському головнокомандуванню; 5. Задіяння 
українських комісарів у західноукраїнських військових частинах та врешті- 
решт 6. Невтручання Радянської України у внутрішні справи Західної Укра
їни. "Вам не залишається нічого іншого, як або піти з нами, або героїчно 
померти", -  додавав київський радянський уряд.372 Мета більшовицької про
позиції була очевидною. На рівнинах донських степів саме вирішувалося, 
правитиме надалі Російською імперією Л ен ін  чи цар. Можливо, цього мали 
побоюватися більшовики: генерал Д ен ік ін  був достатньо спритним, щоб 
залучити до боротьби проти більшовиків не лише старі просякнуті реак
ційним духом сили, що вже виродилися, а також молоді, хоч і ще хаотич
ні, які уособлювали потужний потенціал неросійських національних рухів? 
Можливо, він би порозумівся з С им о но м  П етлю рою ,  щоб той за певної 
підтримки Антанти довів до вибуху бурлячий східноукраїнський котел для 
знищення більшовицької влади на Півдні колишньої Росії, як було знище-
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но раніше Гетьманат та спроби російських реакційних переворотів в Украї
ні? Адже селянськими повстаннями проти радянської влади охоплювалася 
вже вся Східна Україна. У дану мить першочерговим завданням залишалося 
остаточне усунення Симона Петлюри,  недосяжне без відмови від нього 
західних українців. Більшовики терміново потребували армії проти Польщі, 
щоб та не могла підтримати генерала Денікіна.  Проте хто надався би до 
такого краще від західних українців? При цьому враховувалася їх політична 
необізнаність, коли оманливо обіцялося збереження диктатури та невтру
чання у внутрішні справи. Задіяні в західноукраїнських військах радянські 
комісари повинні були подбати про те, щоб "революційні народні енергії 
Західної України” "самі по собі" та "без втручання Радянської України" зла
мали шию диктатурі дт. Євгена Петрушевича  та на їх місце прийшов 
західноукраїнський радянський уряд у федерації з Києвом та Москвою.

Об'єднання західних українців зі східними.
Боротьба проти більшовизму

Так само однозначно зрозуміло, як зміст цієї пропозиції, було і те, що 
українці повинні її відхилити. Солдати західноукраїнської армії лише тепер 
повною мірою навчилися поважати своїх офіцерів, а наступ Грекова спри
чинив встановлення надзвичайно сильного взаємозв'язку між офіцерами та 
їх угрупуваннями на основі взаємної довіри та прихильності.373 Відданість 
цих військ диктатурі виявилася непохитною. Навіть звичайна агітаційна ак
тивність радянських комісарів у середовищі західних українців з огляду на 
таке призвела би невідворотно до спонтанного усунення проповідників сві
тової революції та до повстання проти більшовицьких "союзників" під стя
гами української національної державності в стилі Симона Петлю ри.  Це 
справді сталося згодом, у 1920 році, з рештками західноукраїнської армії, 
яка капітулювала перед більшовиками. Через такі настрої західним україн
цям не залишалося багато часу на роздуми. Вони змушені були приєднатися 
до Симона Петлюри,  оскільки більшовизму цуралися, напевно, ще біль
ше, ніж польського ворога. Проте політичні вожді західних українців із усіх 
цих доступних розумінню реалій бачили лише окремі. "Невтручання у вну
трішні справи" здавалося привабливим захопленому ідеями права та спра
ведливості західноукраїнському диктаторові, оскільки відповідало бажан
ням західних українців зберегти недоторканними свій уряд та свою армію. 
Отож тепер диктатор, як і його воєначальники, роздумував, чи не прийняти 
все ж більшовицьку пропозицію, не уявляючи всіх наслідків такого рішення. 
Тим часом доля Симона П етлю ри  висіла на волосині, доки сумніви щодо 
істинної вартості більшовицького "невтручання", переконання спрямова-
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них для переговорів східних українців, особистий тиск прибулого слідом 
за ними С им о на  П етлю р и ,  нехіть західних українців до більшовицького 
радикалізму та передусім думка про "те, щоб справити враження на Антан
ту”, схилили шальку терезів врешті-решт на користь С им о на  П етлю ри .  
Ще до нової атаки поляків, 13 та 14 липня 1919 року, розпочався відступ 
північного флангу західних українців на Заході та Півночі від Тернополя 
на південний схід, з метою концентрації всієї армії на Захід від Кам’янця- 
Подільського. Йшлося ще і про уникнення переслідування з боку поляків 
цього війська за річку Збруч. Отож 14 липня 1919 року західноукраїнських 
парламентарів було відіслано до поляків, щоб запропонувати їм перемир’я. 
Інструкція виглядала так: розпочинати з вимог дотримання лінії Б ер т е л е - 
мі, скоротити такі вимоги до лінії Д ельв іга ,  проте за всяку ціну укласти 
перемир’я на умовах лінії вздовж ріки Збруч. Відверто неприязно прийня
ті поляками парламентарі були відвезені до Львова, звичайно ж після того, 
як західні українці вже покинули всю територію Східної Галичини і нічого 
там не досягли. Лише відправлена за кілька днів С и м о н о м  П етлю рою  
військова місія змогла з поляками укласти перемир’я. Тим часом поляки на
важилися на штурм по лінії ріки Стрипа 15 липня 1919 року. Місцями, -  як, 
наприклад, у жорстоких боях на вулицях Тернополя, -  західні українці чи
нили опір для прикриття подальшого відступу, проте здача Східної Гали
чини виглядала вже вирішеною справою, і 16 липня 1919 року західні укра
їнці перейшли Збруч на Захід від Кам’янця-Подільського. Безпорадність 
західноукраїнського керівництва спричинила лише те, що західні українці 
в процесі переходу через Збруч змушені були залишити своєму польському 
ворогові численні залізничні потяги з нафтою та іншими надзвичайно бажа
ними на Східній Україні товарами мільйонної вартості, які мали попередньо 
достатньо часу стягнути до Кам’янця-Подільського.374

По-іншому складалася ситуація з самими західноукраїнськими вій
ськами. Боротьбу С им о на  П е т л ю р и  проти більшовиків вони сприймали 
як національну справу, так само як і боротьбу проти поляків. Перейшовши 
через Збруч, західноукраїнський армійський корпус відразу ж вирушив на 
боротьбу проти більшовиків, щоб остаточно захистити від них Кам’янець- 
Подільський. Східноукраїнські війська, передусім "Січові стрільці", до цьо
го часу відпочили після поразки під Проскуровим. Забезпечені таким по
тужним резервом, як західноукраїнське військо, вони знову пішли в бій 
15 липня 1919 року, щоб уже за кілька днів досягти значних успіхів у бороть
бі проти більшовиків. Пліч-о-пліч із цим західноукраїнським армійським 
корпусом східні українці врешті-решт 29 липня 1919 року захопили Про
скурів.375 Завдяки відповідним українським силам було не лише повернено 
попередні володіння С им о на  П етлю р и ,  а й, що значно важливіше, ство



рено базу для широкомасштабного українського наступу на Київ -  остан
ньої потужної української військової операції. Так українці утвердили своє 
тимчасове панування на Схід від ріки Збруч на Північ від Дністра, у "чоти
рикутнику смерті", в якому їм у наступні кілька місяців довелося зазнати 
краху (Карта VI).
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2. У кр аїн а  т а  всеросійська к он тр р еволю ц ія

З поверненням Проскурова 29 липня 1919 року розпочався період іс
тотних українських військових успіхів у боротьбі проти більшовиків. Зно
ву, як попередньо в період наступу Грекова,  з'ясувалося: сил України, що 
зазнали одночасної поразки у війні на два фронти проти Польщі та Росії, 
виявилося достатньо, аби об'єднаними зусиллями в одному напрямі з одна
ковим успіхом протистояти як лише Польщі, так і, можливо, Росії. Це було 
немало, якщо врахувати, що за тогочасного співвідношення військових сил 
у Східній Європі, зараз, у серпні 1919 року, після об'єднання із західними 
українцями, залишалося у розпорядженні українців для боротьби з біль
шовиками. Перше місце займали західні українці. Перемоги в ході наступу 
Грекова сповнили їх гордістю та вірою у власні сили, велика національ
на трагедія втрати малої батьківщини змусила їх злитися в єдине ціле, що 
трималося купи завдяки довірі між офіцерами та їх підрозділами, залізній 
дисципліні, непіддатливості до будь-якої зовнішньої пропаганди. Стійка в 
обороні, відважна у наступі ця армія, звичайно, володіла меншою рухливіс
тю, ніж звиклі в процесі надзвичайно маневреної вузькомасштабної війни до 
швидких переходів східні українці. Вона також принесла з собою, оскільки 
знаходилася на територіях із надзвичайно недовірливим населенням, деякі 
з попередніх страхів за прикриття флангів та тилів, отож не діяла так ри
зиковано, як східні українці. Зате вона відзначалася приязним ставленням 
до населення376, що яскраво вирізнялося мало не як поодиноке явище на тлі 
всієї тогочасної Східної Європи від загального здичавіння, безжальності та 
жорстокості як революційних, так і контрреволюційних солдатів. Напевно, 
у Східній Європі на боці як більшовиків, так і контрреволюції було нема
ло військових угрупувань, чия зневага до смерті істотно перевершувала за
хідноукраїнську, як і численних ідеальних регулярних підрозділів. Проте в 
якості великої десятитисячної армії як єдиного цілого з майже бездоганною 
внутрішньою організацією, тилами без зловживань, приязним ставленням 
до місцевого населення, якому вона ніколи не металася за перенесені в бою 
негаразди від його армій, західні українці були військом, якого Східна Євро
па не знала з часів краху Німеччини. Всі названі переваги робили цю армію
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більш придатною для приборкання заворушень, встановлення стабільного 
громадського порядку, державного управління та громадської безпеки, ніж 
будь-які інші східноєвропейські збройні сили. Тому з полегшенням зітхав 
народ повсюди, де тільки стикався з таким військом, що потім західним 
українцям стало в пригоді, коли вони, голодуючі та безпорадні, тисячами 
злягали від тифу. Характерним у цьому контексті був хоча би той факт, що 
всім ненависне та всіма переслідуване східноукраїнське єврейство віддало 
свої симпатії західним українцям та потім, у важкі часи, багато у чому їм 
допомагало. З огляду на вищесказане західноукраїнська армія як військо ви
кликала не найбільший острах, проте, безумовно, найбільшу повагу з боку 
противників, як більшовиків, так і генерала Д енік іна .  Це пояснює наступ
не змагання цих противників за неї, під час епідемій, коли легше було зни
щити, ніж вести переговори. Для східноукраїнської держави з її безнадій
ним безладом у тилу військ така армія стала надбанням, яке за тогочасних 
умов ніколи належним чином не оцінили.377

Загальноукраїнські військові сили у "чотирикутнику смерті", 
липень-серпень 1919 року

На другому місці з огляду на потужність опинилися східні україн
ці. Армія їх західних земляків відповідала рівню збройних сил як основи 
держави. Східні ж українці, як і всі інші контрреволюціонери, за своєю 
природою були більше схожими не на регулярну армію, а на іноземні ле
гіони відважних десперадос. Частково очолювані відмінними офіцерами 
Генерального штабу колишньої російської армії, вони виступали назвичай- 
но відважними захисниками кордонів, проте лише поєднання східноукра
їнської войовничої відваги із західноукраїнською організованістю в тилу 
могло забезпечити становлення стабільного державного укладу на завойо
ваних у боях східноукраїнських територіях. Тому Східна Україна С и м о 
на П е т л ю р и  ніколи не була настільки сильною та настільки близькою до 
справжнього становлення власної внутрішньої державності, як тепер, після 
об’єднання із західними українцями. Склалася ситуація, коли Східна Укра
їна в якості антибільшовицької сили за своїм потенціалом та внутрішніми 
можливостями його використання значно перевершувала кампанію Д е н і 
к іна.  Адже у Д ен ік іна  аж до завершення кампанії в тилу визначальними 
стали саме ті непрості обставини, які спостерігалися у С и м о н а  П етлю ри  
до залучення західних українців.378

Також і за військовою потужністю українці становили тепер досить 
істотну силу. Серед основних антибільшовицьких сил тогочасної Східної 
Європи вони розміщувалися на третьому місці після поляків та армії Де-



нікіна,  переважали як війська Колчака та Юденича,  так і групу військ, 
що вела боротьбу під Архангельськом. Нагадаємо, що в наступі Галлера з 
травня 1919 року задіювалося від 60 000 до 65 000 осіб тільки бойового скла
ду, тобто найпотужніші військові сили в тогочасній Східній Європі. Генерал 
Денікін  здійснив у травні 1919 року з території Кубані широкомасштаб
ний наступ, який незабаром привів його аж до воріт Москви, маючи у розпо
рядженні збройні сили, склад яких на початку становив лише 40 000 бійців, 
193 гармати та 621 кулемет379 та розширювався лише в процесі наступу. Тим 
часом у розпорядженні українців, які були відрізані від решти світу та не мо
гли нічого отримати з-за кордону, станом на 12 серпня 1919 року в західно
українських військах налічувалося 49 795 осіб загального складу, зокрема 18- 
19 000 бойового складу з 158 гарматами та 546 одиницями важкої артилерії, 
та у складі східноукраїнських регулярних військ 34-35 000 осіб загального 
складу, зокрема 15 000 бойового складу з 177 одиницями легкої та важкої 
артилерії та понад 550 важких кулеметів. До цього долучалися 15 000 східно
українських повстанців. Отож, загалом у розпорядженні українців опиняло
ся близько 100 000 озброєних осіб, з них 85 000 у загальному складі військ, 
близько 34 000 осіб бойового складу, -  не враховуючи повстанців із відносно 
потужним технічним оснащенням, а саме: 335 одиницями легкої та важкої 
артилерії та 1 100 важкими кулеметами380 -  сила, яка могла б чинити опір не 
лише Денікіну,  але, напевно, і полякам. Загальні сили більшовиків виявля
лися, звичайно ж, у кілька разів більшими, проте східноукраїнському селян
ству до цієї миті вже стало відомо, що Симон Петлюра не має наміру, на 
кшталт реакціонерів армії Д е н і к і н а ,  позбавити їх революційної здобичі 
відносно власності на землю та воно все охочіше приєднувалося до нього у 
боротьбі проти більшовиків. У той час, коли всі тили Денікіна  незабаром 
було охоплено полум'ям селянського бунту, тили Симона Петлю ри ж, на
впаки, все більше стабілізувалися здебільшого завдяки західноукраїнським 
тиловим військам. Таким чином в українців складалося становище, коли вони 
могли провести загальну мобілізацію з великими надіями на успіх та збіль
шити власну армію до 200-300 000 осіб; вони самі розраховували на приплив 
500 000 добровольців. На противагу армії Денік іна  ненародного похо
дження українці мали цілком реальні перспективи створити справді народне 
військо. Останнє навіть лише власними силами (ймовірно, це був останній 
шанс українців), могло би протистояти всій радянській владі.

Тим часом для реалізації такого розрахунку суто з військової точки 
зору знадобилися дві передумови: достатня підтримка України з боку капіта
лістичного світу, наявна в поляків та у Д ен ік іна ,  та безперебійна цілеспря
мована співпраця західних та східних українців з метою якомога швидшої 
державної реорганізації завойованих С им оном  Петлю рою територій.
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Після переходу західних українців через Збруч для боротьби з більшо
виками на Східній Україні здавалося -  з зовнішньополітичної точки зору -  
склалося саме те становище, що передбачалося в лютому 1919 року як одна 
з передумов планів інтервенції маршала Фоша. Адже метою пропозицій 
Б е р т е л ем і  було встановлення перемир’я між західними українцями та по
ляками для залучення останніх до боротьби проти більшовиків на Східній 
Україні. Тепер до цього миру західні українці, хоча і проти власної волі, все 
ж були змушені, тепер вони справді воювали лише проти більшовиків. По
ляки також, прибувши на Збруч 17 липня 1919 року, не переслідували захід
них українців, якщо не враховувати кількох незначних набігів за Збручем.381 
Це становище реального перемир’я незабаром набуло форми офіційного 
договору. 20 липня 1919 року С им он  П етлю ра  відкомандирував до Льво
ва військову місію на чолі з полковником Генерального штабу Ліпком, щоб 
не лише закріпити офіційно перемир’я, а й отримати також згоду поляків 
на спільні дії проти більшовиків.382 Спершу місія висувала перед польським 
військовим головнокомандуванням вимоги перемир’я з демаркаційною лі
нією на ріці Збруч з наступним відступом території на Схід від "лінії Дель- 
віга" від 16 липня 1919 року включно з Тернополем на користь західних 
українців. Проте вона закінчила переговори, які продовжилися у Дембліні 
з польським військовим представництвом на чолі з генералом Дурським 
1 вересня 1919 року підписанням договору, який визначав демаркаційну 
лінію на межі ріки Збруч та від Волочиська до визначеного Д мовським 
східного кордону Польщі, лінію, яка на Центральній Волині аж до Мозиря 
на Прип’яті проходила істотно далі на Схід, ніж сучасний східний кордон 
Польської держави (Карта VI). Отож у будь-якому випадку війна України 
проти Польщі завершилася. Протягом місяця після переходу через Збруч 
західні українці пліч-о-пліч зі східними значно розширили володіння С и 
мона  П етлю ри :  майже до Прип’яті на Півночі, до Дніпра на Сході, майже 
до Одеси на Півдні сягали тепер ці території. Отож, західним українцям не 
довелося би "з порожніми руками з’явитися перед Паризькою мирною кон
ференцією", як застерігав у лютому Б е р те л ем і  та обіцяв у відповідь під
тримку Антанти і визнання української державності. Все, здавалося, скла
далося на користь того, що С им он  П етлю ра  отримає тепер таку бажану 
протекцію Франції.

З огляду на потужне, переможно наступаюче в усіх напрямах на біль
шовиків військо С им он  П етлю ра  та східноукраїнське головнокоманду
вання були вправі сподіватися на те, що Антанта та російська контрреволю
ція після гіркого досвіду повстання проти Гетьманату в листопаді 1918 року, 
після дивовижної стійкості, з якою з усіх сторін атакована Україна виключно 
власними силами не лише вижила, а й знову піднялася, не відважаться і на-
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далі зневажати український національний рух як не варту розмов величину, 
а навпаки, визнають українську державність як один із основних факторів у 
боротьбі проти більшовиків.383 Про це свідчила, до того ж, та обставина, що 
як тільки "більшовицькі банди" західних українців покинули Східну Галичи
ну, союзницька військова місія французів, англійців та американців прибула 
до Кам'янця-Подільського для вивчення "банд” зблизька.

План Петлюри щодо загальної антибільшовицької війни 
ЗО липня 1919 року

Такій місіївласне і представив Сим он  П етлю ра  ЗО липня 1919 року 
свій план повалення більшовиків. Він вимагав від Антанти тієї ж підтрим
ки військовими матеріалами, яку отримували інші контрреволюційні ар
мії, та пообіцяв натомість збільшити чисельність української армії до 
400-500 000 осіб. Українська армія, заявляв Сим он  П етлю р а ,  відразу 
ж задіюватиметься проти більшовиків, проте питання, чи після знищення 
більшовизму Україна залишиться у певному державному об'єднанні з Ро
сією чи стане самостійною державою, повинні вирішити самостійно кон
ституційні збори України після перемоги контрреволюції. Східноукраїн
ський план військових дій зі стратегічної точки зору брав до уваги наступну 
обставину: з наміром дійти до Москви через Харків-Курськ-Орел армія 
Де ні кін а саме виступала з території Дону. Тим час загрозу для операції 
становило те, що на Дніпрі аж до Чорного моря та Одеси стояла досить по
тужна більшовицька армія. Остання загрожувала лівому флангові та тилам 
армії Д енікіна ,  що змушувало їх утримувати на названих напрямах істот
ну частину військ. Отож українці мали взяти на себе завдання знищити ці 
більшовицькі збройні сили на Правобережній Україні та негайно задіюва- 
тися для взяття Києва та Одеси, щоб згодом приєднатися до лівого флангу 
армії Денік іна  і з  Києва виступити на північний схід до лінії Ніжин-Чер- 
нігів на Півночі Лівобережної України. На даній лінії, а також на Прип'яті 
з другого боку Дніпра вони повинні були б зупинитися. Проте тепер із лі
вого флангу українців мали задіювати польські війська. Вони планували із 
Заходу зайняти територію Білорусії на Півночі від ріки Прип'ять та вийти 
до Дніпра в районі Рєчиці, Могильова та Вітебська. Для російських контр
революційних військ, зокрема для армії Д ен ік іна ,  тоді легким завданням 
було б задушити більшовизм на такій обмеженій території Великороси на
вколо Москви.

Наскільки доцільним виявився розглянутий план з метою знищен
ня більшовиків, хоча, звичайно ж, не з метою реставрації на їх територіях 
єдиної Росії, настільки ж він виявився нереальним і навіть фантастичним,
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оскільки відповідав лише українським, але не російським і не польським ін
тересам. З огляду на це більшовизм став нездоланним.

Навіть Румунія, яка з географічної точки зору на той час виглядала 
найбільш зацікавленою у створенні певної української буферної держави на 
Захід від Дніпра, не бажала негайної стабілізації взаємовідносин у Східній 
Європі з незалежною Україною чи без неї внаслідок непевної приналеж
ності території Бессарабії. Бажання, щоб безлад у Східній Європі тривав 
якомога довше, у поєднанні з одночасними побоюваннями безпосередньо 
зіткнутися з більшовиками, власне і спонукали Румунію надзвичайно нео
хоче вступати в політичні переговори зі Східною Україною. Проте тим охо
чіше Румунія постачала східноукраїнські війська незначною кількістю аму
ніції384, надто малою для потужного розвитку східноукраїнських збройних 
сил, проте якраз достатньою для прикриття протягом місяців румунських 
кордонів. Така допомога виглядала настільки неоднозначною, що, коли во
юючий в Умані східноукраїнський корпус "запорожці" в квітні 1919 року 
мусив внаслідок залишення Одеси французами та більшовицького прориву 
на Північ від цього корпусу відступити на зайняті румунами території Бес
сарабії, він був там обеззброєним та інтернованим. Врешті-решт у травні 
1919 року Румунія дозволила повернення корпусу через Східну Галичину 
на Центральну Волинь, проте залишила собі всі його ешелони, озброєння та 
запаси*. Отже, не можна було покладатися навіть на румунів. Уся їхня "допо
мога" походила із запасів, які попередньо вкрали в українців.

Позиція Румунії та Польщі 
щодо подолання більшовизму в 1919 році

Ще гірше складалися відносини з поляками. Коли Б ер тел ем і  у лю
тому 1919 року робив західним українцям свою пропозицію, Україна висту
пала, незважаючи на невтішну ситуацію на Східній Україні з Директорією, 
більш потужною військовою державою, ніж Польща, а також, ніж армія 
Д ен ік іна ,  яка лише перебувала на стадії формування. Плани інтервенції 
Фоша ще не відмінилися в Парижі. Отже, існувала ймовірність, що вна
слідок прийняття мирних умов Б ертелем і  західними українцями, а також 
тиску французької мілітаристської партії, яка тоді наблизилася до участі в

* "Європа не лише не допомагала нам, -  зазначає з цього приводу Капустянський (І, с. 23- 
2 4 ) ,-  і не лише розбігалися війська" -  в Одесі -  "перед більшовиками, але вона ще і 
крала в нас нашу останню зброю та навіть запаси амуніції та залишала нас боротися" -  з 
більшовиками -  "голими руками". Здобич, яку отримали при цьому румуни, складала: 
80 одиниць легкої та важкої артилерії, 700 важких кулеметів, 7 мільйонів патронів для 
гвинтівок, 34 000 гранат, 2500 ручних гранат та 140 залізничних ешелонів із запасами 
одягу, обмундирування та продовольства (див. також Христюк, т. IV, с. 161).



українській кампанії, у Польщі стосовно України перемогли би не впливи 
Д мовського  з його ідеєю обов’язкового поділу України між Польщею та 
Росією, а навпаки, думка, що Україні слід задовольнятися запропонованим 
Б ертелем і  та що в подальшому не варто заважати українському держа
вотворенню, безпосередньо підтримуючи його як буфер проти майбутньої 
Росії. Тепер усе докорінно змінилося. Франція вже не була зацікавленою в 
Україні, оскільки плани Фоша в Парижі відмінилися, і остаточну перевагу 
здобули ідеї Клемансо,  який прагнув територіально потужної Польщі не 
лише на Заході проти Росії, а й на Сході проти більшовиків. З наступом Гал- 
лєра у травні 1919 року в Польщі остаточно перемогли ідеї Д м овського .  
І основною з них було, доки колишня Росія залишалася в стані хаосу, вста
новлення такого кордону Польщі, який проходив би значно далі на Схід, ніж 
сучасний кордон Польської держави. І навіть більше того: з огляду на при
гноблювання українців у далекому майбутньому висловлювалися прагнен
ня реставрації єдиної реакційної Росії385, однак ні в кого не виникало намірів 
скористатися пропозицією Симона Петлю ри ,  щоб найближчим часом 
знищити більшовиків. Як у Румунії, так і в Польщі, навпаки, прагнули про
довження "російських вихорів", аби самим виграти час, не лише військовим 
шляхом зайняти кордон Дмовського ,  але також і забезпечити перевагу в 
майбутньому. У цьому розумінні для поляків включно з націонал-демократа
ми, звичайно ж, було бажаним, щоб українці ще певний час билися з більшо
виками на Схід від Збруча. Тому поляки навіть без оголошення перемир’я 
не переслідували західних українців за Збруч. Проте в Польщі усвідомлю
вали, що українці без своєї східногалицької військової бази не протистоя
тимуть більшовикам386, і тому подальше проникнення поляків на Україну 
з метою зайняття, як вимагав Дмовський,  ще Проскурова та Кам’янця- 
Подільського відкладалося до поразки українців від більшовиків. У той час, 
коли останні боролися один із одним, поляки дбали лише про досягнення 
"лінії Дмовського"  у межах територій на Північ від ріки Збруч та на Цен
тральній Волині практично за спиною українців, не докладаючи великих 
зусиль (Карта VI). Саме цей кордон продемонстрували поляки у Дембліні 
15 серпня 1919 року представникам Симона П етлю ри  як демаркаційну 
лінію, і одночасно вирушили майже п’ять польських дивізіонів, зокрема два 
з армії Галлєра (42 000 осіб загального та 24 000 осіб бойового складу), 
аби досягнути кордону. Через затишшя з боку поляків на Збручі східним 
українцям здалося, що існування східноукраїнської держави "є в інтересах 
Польщі", як вони висловлювалися про це. Зі здивуванням, майже з вдячніс
тю, східні українці сприйняли той факт, що польські війська не переходили 
встановленого кордону Дмовського ,  принаймні з метою плюндрування 
східноукраїнських обозів, хоча офіційне перемир’я з ними укладалося лише
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1 вересня 1919 року. У такому кроці східні українці вбачали підтвердження 
свого припущення, що поляків вдасться схилити до співпраці відповідно до 
плану П етлю ри .  Вищі східноукраїнські військові чини навіть раділи, що 
"польська армія прикриває лівий фланг української”, і внаслідок цієї вій
ськової необізнаності з політичними справами у певних колах почали ви
тати навіть полонофільські сентименти.387 Тим часом польські операції не 
мали нічого спільного з планами Польщі про участь у загальній коаліції, най
менш імовірно з українцями, для остаточного знищення більшовиків. Ще 
більшою мірою, ніж стосовно Румунії, будував С им он  П етлю р а  замки на 
піску, якщо вірив у можливість ще тепер схилити Польщу на свій бік та не 
усвідомлював, що вже давно минув сприятливий час, що у польській політи
ці, навпаки, остаточно однозначно взяла гору ідея Д м овського  про поділ 
України в союзі з Росією та що українцям відводилася лише сумна роль за
безпечити перемогу поляків на українській землі, доки вони "самі будуть до
статньо сильними для власного захисту", в той час коли українці проллють 
останні краплини крові у "чотирикутнику смерті".

Об’єктивно внаслідок цього виключення Польщі та Румунії з виразно 
антибільшовицьких сил випливало: весь тягар боротьби проти більшовизму 
ліг лише на плечі російської контрреволюції та України. Факт, який ні тоді, 
ні коли-небудь пізніше чітко не усвідомлювався полонофільськи налашто
ваними східними українцями, що поступово почали схиляти на свій бік і 
самого С им она  Петлюру.  Однак також і на російські реакційні кола план 
С им она  П етлю ри  не справив належного враження, не через неправиль
ність, а через надзвичайно короткозорість цих кіл.

Основні сили східноєвропейської боротьби 
проти більшовизму в 1919 році

Дві відмінних основних сили діяли у східноєвропейській боротьбі 
проти більшовизму в тому процесі, який відомий під назвою "російська гро
мадянська війна". Однією, що постала на руїнах царизму поряд із більшовиз
мом та мала велике майбутнє, був автономізм та сепаратизм невеликорусь- 
ких національностей, які прагнули відокремитися від Москви та Петербурга, 
наприклад українців, та народностей Великороси, зокрема народів Сибіру 
чи донських козаків, які зберегли певні залишки територіальної автономії 
відносно петербурзького централізму. Другою, помітною в процесі краху, 
потужною силою східноєвропейської контрреволюції виступали формаль
ні носії царського режиму, представлені вищими соціальними верствами 
населення -  великі землевласники, промислові та торговельні капіталісти, 
старий офіцерський корпус та стара бюрократія, реакційні кола, які з на



ціональної точки зору жили "староросійськими" почуттями та почувалися 
своїми в усіх провінціях колишньої Росії.

Наведене розмежування вимагає торкнутися питання дореволюційної 
царської Росії з національної точки зору та відповідних змін із 1917 року.

Розглядаючи етнографічну карту такої Росії з її величезною кількістю 
народів та народностей, можна легко піддатися спокусі назвати цю Росію 
багатонаціональною державою. В цьому і полягав би помилковий висновок, 
із якого випливала б плутанина стосовно двох фактів: народності з етногра
фічної та народу з історично-політичної точки зору. Народ з історично-по
літичної точки зору є культурною та політично активною народною силою. 
В межах сучасного європейського демократичного устрою у XIX столітті 
сукупність етнографічних народностей стала носієм цієї функції, так що 
стосовно країн, які брали участь у такому розвитку, можна не зважати на 
окреслену відмінність. Проте Росія в культурному та політичному відно
шенні знаходилася на рівні додемократичної Європи: народність в етногра
фічному розумінні тут означала лише основний принцип територіально- 
етнічної приналежності. Народ в історично-політичному розумінні все ще 
був поняттям вищого рівня, від якого походила певна народність, та пред
ставляв свою країну як активний культурний та політичний фактор. Самої 
лише етнічної різноманітності населення Росії, отже, не вистачило би, щоб 
на її основі робити висновок про багатонаціональну природу цієї імперії. 
Російська імперія лише в тому випадку могла би вважатися багатонаціональ
ною державою, якби народний потенціал її провінцій відзначався б не лише 
збереженням пасивною народною масою своєї національної мови як мови 
внутрішнього спілкування, а перш за все культурним та політичним опо
ром активних вітчизняних, визначальних для культурного, соціального та 
політичного життя власної країни елементів проти централізованої росій
ської імперської влади. Це не був приклад багатомовної царської Росії, за 
винятком Фінляндії та Королівства Польського, незважаючи на окремі заво
рушення серед неросійських народів, наприклад в Україні, які мали на меті 
відновлення власної національно-культурної та політичної позиції. Йдеться 
про культурні, соціальні та політично активні вищі верстви населення неро
сійських народів, тобто в історично-політичному розумінні самі ці народи 
в своїй переважній більшості дотримувалися не власних національних ідей, 
а єдиної "всеросійської" державної та культурної ідеї Російської імперії, в 
національному та політичному відношенні вони почувалися спорідненими 
не з нечисленними сепаратистськими земляками, а з потужним "велико- 
роством". Формуванню саме такого становища передував тривалий період 
внутрішньої культурної політики русифікації царської імперії. Ця політика 
залишалася глибоко байдужою щодо етнічної самобутності пасивних народ
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них мас, оскільки ніколи не турбувалася про їх державотворення. Самобут
ність пасивних мас населення залишала недоторканною, проте безжально 
нищила активні верстви неросійських народів, якщо ті дотримувалися влас
них національних ідей та державотворчих прагнень. Однак така політика 
з готовністю забезпечувала режим максимального сприяння, як тільки ті 
готові були прийняти "всеросійську" державну та культурну ідею та стати 
носіями російського панування на своїй землі. На момент вибуху револю
ції 1917 року ця боротьба вже повсюди відгриміла, і у ній виграла царська 
Росія. Росія владарювала на своїх неросійських територіях за допомогою 
частин неросійських народів, що на ту мить уже стали "всеросійськими". В 
якості прикладу можна назвати опанування Великоросією України: її наці
ональна самосвідомість витала в народних масах, не опираючись активно 
Великоросі!’, а панівний клас, навпаки, навіть плекав власну сформовану тим 
часом "малоросійську" регіональну самобутність, почувався єдиною наці
єю з "великороством" у "всеросійській" спільноті та "малороство" сприймав 
лише як регіональне відгалуження єдиної "всеросійської" нації.

Колишня Росія — "всеросійська",
а не багатонаціональна держава

Не лише сила панівного народу чи компроміс між ним та національни
ми ідеями інших підкорених народів, що характеризує справжню багатонаці
ональну державу, а відверте прагнення вищих верств населення підкорених 
народів, які їх представляли, неподільної політичної та національно-куль
турної влади нації, отже, і формували основу царської Російської імперії. 
Надзвичайно багаточисельний "всеросійський" панівний клас неросійських 
народів, який включав у себе, з одного боку, нестабільну у своїх поглядах 
бюрократію, а, з другого -  надзвичайно стабільне велике землевласництво 
та буржуазію, таким чйном, надавав усій Росії єдиного та достатньо глибо
кого національно-російського колориту. Даний клас гарантував внутрішній 
зв'язок між Петербургом та підпорядкованою йому етнічно не російською 
периферією держави та злився, як і етнічно самобутні, недоторканні, проте 
з політичної точки зору цілковито незначні народи, у менш чи більш органіч
ну єдність із Російською імперією, неначе ця імперія була етнічно єдиною, 
тобто російською. Отже коли "всеросійські" представники царської імперії 
зі зневагою говорили про незначні сепаратистські заворушення серед етніч
но не російських народів, коли вони прокламували національну єдність ве
ликоросів, українців та білорусів та вважали український національний рух 
на Наддніпрянській Україні швидше чимось фантастичним, ніж реальним 
явищем, та навіть коли вони з обуренням відкидали визначення Росії як "ба-
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гатонаціональної держави" та відносили імперію до єдиних національних 
держав, то певною мірою з огляду на переважаючий вплив "всеросійської" 
ідеї вони мали рацію.

Тим часом спалах революції 1917 року одним ударом знищив це "все
російське" право, адже народами Росії в історично-політичному розумінні, 
я к і в  демократичній Європі, стали вважатися замість вищих верств населен
ня самі етнічні спільноти. Вимираюча царська Росія з її "всеросійською" сус
пільною ідеєю виявилася врешті-решт лише механізмом державного апарату. 
Зв'язок між державою та її населенням давно втратився; ця безпритульна на
родна сила вже давно виступала лише державним об'єктом, самою ж держа
вою стали лише панівні "всеросійські" класи без будь-якого зв'язку з народа
ми, від яких вони походили. Отже, коли вибухнула революція 1917 року та 
переможна демократична ідея відсунула правлячі "всеросійські" класи вбік, 
щоб у подальшому державні рішення передати в руки "звільнених народів", 
єдність Російської імперії раптом втратила своїх носіїв. Активізація народ
них мас, де, щоправда, не розвивалося жодної громадянської свідомості, 
проте царською державою не прищеплювалося також свідомого прагнення 
російської імперської єдності, призвела до нестримного прориву тих сил, які 
дрімали всередині народних мас, а саме: поряд із загальними тенденціями до 
соціальної революції передусім спостерігалася природна в основі своїй не
доторканна царською Росією національна свідомість неросійських народів. 
Тому як повинен був "національний суверенітет" миритися з тим, що на ет
нічно не російських територіях, наприклад в Україні, держава і надалі збері
гала "всеросійський" національний колорит, який новому нерусифікованому 
"народному суверенітету" був цілковито чужим, просто антагоністичним?

Зміни в Росії з огляду на сепаратизм неросійських народів 
та провінцій у 1917 році

Позбавлені власного панівного класу, адже він з огляду на свою "все
російську" орієнтацію потрапив до ворожого табору великоросів, внаслі
док цього істотно поступаючись російському народові в інтелектуальному 
та державно-організаційному аспекті, неросійські народи, отже, зайняли у 
межах звільненого від кайданів масового демократичного руху заразом зна
чно сильніше становище відносно спільноти великоросів, ніж це відповіда
ло би рівню їх національного та політичного розвитку. Великоросійська та 
"всеросійська" ідеї в одну мить втратили над ними владу. Таким чином, пере
вага інтелектуального потенціалу залишалася, як і раніше, на боці велико
росів та прихильників "всеросійської" ідеї, проте реальна перемога була на 
боці фізичної сили неросійських народів. Вони стали непокірними, та доля
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російської імперської єдності далі вже залежала не від намагання великоро
сів та прихильників "всеросійської" ідеї зберегти цю єдність, чи то силою, чи 
то шляхом поступок на користь неросійських народів, а швидше від того, чи 
самі народи її бажатимуть. Так, назавжди припинила існувати Росія як бага
тонаціональна держава "всеросійської" ідеї -  великоросів та русифікованих 
панівних класів неросійських народів. У 1917 році постала Росія як багато
національна держава, де демократизовані та самосвідомі неросійські народи 
та народності протистояли прихильникам "всеросійської" ідеї як у принципі 
рівноправні сили. Росіяни припинили бути єдиним народом Росії, з цієї миті 
і надалі вони стали лише одним із народів колишньої Російської імперії.

Подібно до самосвідомості неросійських народів відродженням на 
противагу до московської метрополії характеризувалися одночасно сепа
ратистські тенденції розвитку віддалених великоросійських народностей, 
таких як народи Сибіру чи козацька спільнота. Тому внутрішній розвиток 
добільшовицької Росії, починаючи з 1917 року, відразу ж виразно розгор
нувся у напрямі децентралізації Російської імперії у федеративну державу 
чи навіть в об'єднання держав. Ця тенденція бурхливо проявилася вже в пер
ші місяці короткого правління Тимчасового уряду. Україна розпочала цей 
процес; слідом за нею піднялися народи Кавказу, Сибіру, козаки з україн
ським кубанським і російським донським козацькими військами на чолі та 
врешті-решт угро-фінські її турецько-монгольські народності колишньої 
європейської Росії як у Туркестані, так і в інших азіатських володіннях Росії.

Цей прогресуючий розпад не могла жодним чином стримати велико- 
та "всеросійська" революційна демократія, навіть якби відмовилася би від 
ідеології свободи, що і підштовхнула до розпаду, та в ім'я збереження росій
ської імперської єдності спробувала би реставрувати відтепер скасований 
абсолютистський "всеросійський" режим. На шляху розвитку національно- 
державного сепаратизму провінцій до автономії стояла політична незрілість 
неросійських народів. Зокрема, інтернаціональна ідеологія їх нечисленних 
освічених верств, які духовно не самостійні та живлячись із російського іде
ологічного джерела, одностайно вже за законом інерції підтримували ре
волюційно-демократичну солідарність із Великоросією, за силою звички та 
врешті-решт з огляду на економічні та інші переваги приналежності до по
тужної світової імперії почувалися єдиною державою з Росією. Проте по
серед розпаду московсько-російська ідея імперської єдності відродилася у 
новій несподіваній формі -  у більшовизмі.

Впоратися з неймовірним завданням повторного об'єднання народів 
Російської імперії дозволив передусім суверенний, не затьмарений жодними 
національними упередженнями підхід до національного питання. Більшо
визм задовго до перевороту 1917 року визнав, що разом із царизмом вичер-
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пала свою історичну роль у Східній Європі також і "всеросійська" ідея, отож 
беззмістовно розглядати націоналізм та сепаратизм неросійських народів з 
позиції російської національної сили. Тим самим більшовизм від початку ви
знав неросійські народи в принципі рівними та рівноправними з російським і 
відповідно до цього проголошував Російську імперію більше не як єдине ціле, 
а як систему різноманітних національних елементів. Такими переконаннями 
більшовизм довів необхідну перевагу власних державних та державотворчих 
якостей над "всеросійською" реакцією. Ці переконання допомогли йому пере
могти як у перший період піднесення в боротьбі за владу в Москві та Петер
бурзі, так і у другий -  в битві проти сепаратистських прагнень провінційних 
сил за відродження авторитету нової радянської московсько-петербурзької 
центральної влади. В обох випадках він досяг успіху завдяки спритному вико
ристанню сил та слабкостей неросійських національних рухів. Захопити вла
ду в імперського уряду йому вдалося, використавши піднесення таких рухів 
і заяву про прагнення заволодіти владою в Москві та Петербурзі в боротьбі 
проти вже існуючого там імперського уряду лише з метою гарантувати феде
рацію автономним та сепаратистсько налаштованим неросійським народам. 
Відновлення згодом єдності імперії сприяло чітке розуміння можливості від
новлення єдності лише за умови, якщо її ідея набуде рис наднаціональної з 
повагою до національних почуттів неросійських народів.

Більшовизм як нова московсько-російська ідея 
імперської єдності

Виходячи з наведених передумов, більшовизм рішуче проголошу
вав у своїй боротьбі проти Тимчасового уряду за владу на території імпе
рії "право на самовизначення націй аж до відокремлення від Росії". Так він 
справді отримав підтримку націоналістичних рухів неросійських народів і 
за допомогою цих, самих по собі далеко не більшовицьких сил, реально до
сяг мети: шляхом перевороту 24(25) жовтня 1917 року за старим стилем 
більшовики захопили владу в Москві та Петербурзі (Жовтнева революція). 
"Всеросійська" реакція потім нарікала, що саме більшовизм шляхом прокла
мації "права на самовизначення" і створив неросійські національно-політич
ні рухи. Існувало одне підтвердження того, наскільки мало "всеросійська" 
реакція відповідала за рівнем свого розвитку політичному становищу після 
1917 року. Адже більшовизм цією прокламацією власне нічого нового не 
створив, а лише використав для досягнення найближчої мети вже існуючу 
незалежно від його сприяння виразну тенденцію, що виникла внаслідок де
мократизації Росії, -  наука, яку мали б засвоїти самі реакційні кола, коли 
перед ними пізніше постало завдання скинути більшовицький уряд.
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Лише стабільно вкорінившись у Великороси, більшовизм зміг пере
йти до реалізації другої частини планів: відновлення російської імперської 
єдності, цілеспрямованого визначення порядковості цілей, що би потім по
служило доброю наукою для "всеросійських" реакційних кіл.

Центральна ідея при цьому була простим перенесенням національних 
категорій старої "всеросійської" ідеології, які вже втратили свій вплив, у со
ціальну площину. Царська Росія поєднувала різні народи та народності в 
одну політичну націю, схиляючи їх вищі верстви в якості важливого фактора 
на бік "всеросійської" ідеї та залишаючи недоторканними їх народні маси в 
якості етнографічного, регіонального, так би мовити, "малоросійського" по
літично не впливового пасивного підґрунтя. Ця "всеросійська" ідея за при
родою не виглядала виключно націоналістичною. У неї було потужне надна
ціональне відлуння, вона претендувала на законне представництво всього 
греко-слов'янського культурного світу на противагу Заходу. Вона торкалася 
соціальної сфери, протиставляючи західній неспроможності вирішити со
ціальну проблему російське рішення цієї проблеми шляхом усунення са
мовизначення та пов'язування індивідуума зі служінням загалу. Вона про
голошувала "звільнення" народів південного сходу та Сходу Центральної 
Європи. Вона торкалася "неправдивості" та "брехливості" європейської ре
лігії, моралі та права, мистецтва та науки, проголошуючи як постулат "іс
тинний" російський дух в усіх сферах життєдіяльності. Вона сама піднімала 
націоналістичну русифікаційну практику на рівень наднаціонального, про
голошуючи російську духовність загальновизнаною та вбачаючи майбутню 
наднаціональну спільноту всього слов'янського світу в російськомовному 
ареалі спілкування. Все це і є власне постулати та тенденції, які, з інтелекту
альної точки зору по-іншому сформульовані та обґрунтовані, потім повер
нулися до ідеології більшовизму.

Тепер -  у 1917 році -  колись важливий фактор неросійських народів -  
їх вищі верстви -  втратили вплив, тепер цим фактором стали самі енергії їх 
мас. Те, що раніше забезпечувало єдність імперії -  національно-політична 
ідея, -  зараз призводило до розпаду, оскільки на місці "всеросійської" єд
ності даної ідеї верховенство здобули численні подібні ідеї та народи по
чали своє перетворення з, так би мовити, "малоросійських" народностей у 
політично повноцінні народи -  нації. Щоб ці, охоплені сепаратистськими 
прагненнями народи та народності знову згуртувати в одну політичну на
цію з традиційним "всеросійським" протиставленням відносно Заходу, біль
шовизм виступив зі своєю соціальною ідеєю. "Всеросійська" політична ідея, 
на відміну від "старого режиму", повинна була поширитися на найнижчі 
верстви неросійських народів, щоб не підкреслювати їх етнографічної, регі
ональної та мовної самобутності, як робилося за царизму, однак розбудити



в їх політичних прагненнях бажання державного об’єднання з Великоросією 
в ім’я міжнародної соціал-революційної солідарності неросійських народів 
із Радянською Росією проти всього капіталістичного світу. Тепер не влада 
русифікованої верхівки, а навпаки, вільне волевиявлення нерусифікованих 
нижчих верств повинно було знову через більшовизм стримати розвиток 
неросійських народів до рівня надій та в політичному аспекті закріпити на 
тривалий період у їх регіональному "малоросійському" стані, щоб у політич
ному розумінні в процесі розпаду імперії внаслідок демократичної револю
ції постала ще більш деспотична, ніж царська, Російська держава -  всесвіт
ньо-революційна Радянська Росія.

Для створення і зміцнення такого нового об’єднання російської ім
перської єдності великоросійські пролетарські війська розосередилися з 
листопада-грудня 1917 року в усіх напрямах по території колишньої Росій
ської імперії, щоб приборкати автономії й сепаратизм неросійських народів 
та врятувати старі кордони Росії. Цей похід московської державної ідеї в 
новій, наднаціональній, формі вніс внутрішній розкол в автономізовані про
вінції. Вона заволоділа почуттями нижчих, подекуди в містах вже істотною 
мірою русифікованих, пролетарських та селянських верств та схилила їх до 
зради своєї ледь відродженої національно-сепаратистської справи, отож 
чим далі великоросійська пролетарська армія віддалялася від Москви на 
землі неросійських народів, тим більше нагадувала лавину. Це змусило од
ночасно середній клас, який більшою чи меншою мірою неприязно сприй
мав соціальну революцію, і ті кола неросійських народів, які, хоча і праг
нули її, проте віддано залишалися на боці незалежної від диктату Москви 
національної позиції, відмовитися від інтернаціонально-демократичних 
ідей імперської єдності з Росією та майже проти власної волі прокламувати 
державно-національну незалежність від Росії. Початок того поклала Укра
їна 22 січня 1918 року і незабаром слідом за нею усі інші, до певної міри 
високорозвинені неросійські народи. Отже, більшовизму не повністю вда
лося приборкати неросійські національні сили та обмежити боротьбу ви
ключно соціальною сферою. Національний елемент неросійських народів, 
який опирався усьому, що походило від Великоросії, хоча і був ослаблений 
діями та впливом більшовицького інтернаціоналізму та оточення, проте од
ночасно сформувався як антибільшовицька сила, котра, чим довше тривала 
боротьба проти більшовизму, ставала все більш контрреволюційною.

У такий самий процес, спрямований на державну незалежність та 
підтримку контрреволюційної позиції, втягувалися також автономні ве
ликоросійські народності. Перед загрозою навали централізованого та 
нівелюючого більшовизму і втрати як економічного добробуту, так і ко
лишніх привілеїв Україну підтримали донські козаки на чолі з генералом
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Красновым,  проголосивши за підтримки німецьких окупаційних сил в 
Україні 28 квітня 1918 року державну самостійність.388 Цей процес досяг 
свого логічного завершення також і в Сибіру, після проголошення 4 лип
ня 1918 року незалежності389, на відміну від земель кубанських козаків, част
ково через охоплення територій боротьбою з більшовизмом і, відповідно, 
виконання ролі бази концентрації російської реакції. Тим не менше тут ця 
ззовні стримувана тенденція була за своєю природою чи не сильнішою, ніж 
серед донських козаків та в Сибіру.390

Сепаратизм неросійських народів 
та провінцій як антибільшовицька сила

Перший нестримний наступ великоросійської більшовицької стихій
ної армії на межі 1917-1918 років з метою захоплення у володіння всієї те
риторії Російської імперії на руїнах Тимчасового уряду супроводжувався 
настільки сильним внутрішнім розладом в усіх провінціях та виявився на
стільки несподіваним, що, доки регіональні сили встигли консолідуватися, 
по них повсюди прокотилася більшовицька навала, отож лише протягом 
першої половини 1918 року окремі області, наприклад Сибір, змогли огов
татися від першої навали. Ситуація виявилася сприятливішою там, де мали 
шанс розраховувати на підтримку німецьких окупаційних сил: в Україні та 
на територіях Дону, яким вдалося скористатися перебуванням України під 
німецькою окупацією, щоб чинити опір більшовицькому вторгненню. За 
стабільного внутрішнього порядку в період окупації надзвичайно посили
лися автономні національно-державні тенденції в Україні, проте так само і 
на території Дону, та саме тут, на українській землі, в гетьманській державі, 
контрреволюція набула тієї форми, в якій, якщо це гіпотетично взагалі ви
глядало можливим, вона би подолала більшовизм.

Більшовизм виявився неймовірно масовим рухом, що спричиняло нере
альність приборкати більшовицьку революцію 1917-1918 років звичайними 
силовими засобами старого на той час розладнаного російського державно
го механізму, як у випадку революції 1905 року. Більшовицькій ідеї повинна 
була протиставлятися інша, такою ж мірою здатна заволодіти симпатіями 
народних мас. Такої ідеї царська Росія не мала. Проте добільшовицький ре
волюційний розвиток у 1917 році створив дієвий засіб проти більшовизму -  
стимулювання опору проти його проникнення під гаслом захисту самовиз
начення народів та провінцій Росії від московського централізму. Якби ця 
тенденція поки що перемогла на окремих територіях колишньої Російської 
імперії, таких перш за все як Україна, землі Дону та Сибіру, то більшовизму 
би завдали удару в його життєво важливий центр, а саме: по його здатності до



експансії. Отже, вся ідеологічна основа більшовизму, зокрема буцімто його 
покликання звільнити весь світ від соціального рабства, перетворювалася на 
пусте місце, а сфера його впливу обмежувалася Москвою та Петербургом, і 
тоді неважко би стало знищити більшовизм у Великоросії.

Налаштована по-всеросійськи контрреволюція не повинна була з 
огляду на це посягати на реалізацію самовизначення окремих народів та 
провінцій колишньої Росії. Контрреволюція, навпаки, мала вітати набуття 
повсюди самовизначенням таких форм, що відповідали самобутності окре
мих провінцій. Десь, як в Україні, це була форма союзницьких, проте само
стійних національних держав, деінде -  форма тимчасових федерацій окре
мих провінцій у вигляді тимчасового союзного утворення, доки більшовизм 
знищать на території Великоросії та федеративний принцип пошириться на 
всю колишню Російську імперію, як бажали кубанські козаки, даючи зго
ду на тимчасове державне об’єднання кубанських та донських козаків із на
родами Кавказу у “Південно-східну федерацію козацьких земель (території 
Кубані, Дону та Тереку), горян Кавказу та народів вільних степів" -  пропо
зиція, яка справді одержала схвальний відгук в усіх цих провінціях.391

Уже згадувалося, що всі названі автономні рухи включно з найпотужні
шим українським не мали у розпорядженні інтелектуальних, державотвор
чих сил, яких вистачило би для змоги таких провінцій, тимчасово залишені 
напризволяще, протистояти більшовизму. Значно більшою мірою вишкіл та 
обізнаність із рутинними справами характеризували табір "всеросійської" 
реакції. Якби цей табір зі своєю інтелектуальною перевагою приєднався до 
справи регіонального державотворення, тоді народні сили неросійських 
національних та великоросійських регіонально-автономних рухів набули б 
чіткої структури, що дозволило би стримати більшовизм. Якби ж "всеро
сійська" реакція, навпаки, би не приєдналася, а виступила би проти них і 
більшовизму одночасно, то останній одержав би значну перевагу над такими 
двома вороже налаштованими один до одного противниками, і ніщо не вря
тувало би тоді сепаратистські землі колишньої Російської імперії, а також 
сили "всеросійської" реакції від підкорення їх радянською владою. Отож 
прагнення реставрації "всеросійської" імперської єдності кардинально не 
збігалося зі знищенням більшовизму. Б кращому разі "всеросійська" реакція 
мала би право лише після завершення знищення більшовизму в Москві та 
Петербурзі в союзі з антимосковським сепаратизмом ставити завдання зно
ву об’єднати низку новосформованих національних держав та автономних 
областей у більш чи менш стабільне державне об’єднання з Великоросією. 
Проте заздалегідь довелося би зізнатися собі, що з абсолютною імперською 
єдністю царської Росії покінчено назавжди без вороття, а також, що як пе
ремогу російської імперської ідеї слід буде розцінювати навіть реставрацію
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з розпаду лише федерації чи навіть лише військово та політично пов'язаного 
об'єднання держав.

Необхідність союзу між "всеросійськими" колами 
та сепаратизмом

Три країни представляли з травня 1918 року цю форму контрреволю
ції: гетьманська Україна як у національному аспекті українська, а в соціаль
ному та внутрішньополітичному відношенні консервативна держава, Дон
ська область під проводом генерала К р ас н о в а  як -  відповідно до власної 
територіальної своєрідності -  станова, зі збереженням козацьких привілеїв, 
внутрішньополітично реакційна держава, та Сибір як -  знову ж таки від
повідно до самобутності -  демократична держава. Вже описана різноманіт
ність конституційних форм, коли довелося би боротися для перемоги над 
більшовизмом, свідчить, наскільки майже не застосовний щодо більшовизму 
якийсь загальний "всеросійський" рецепт "порятунку Росії" та наскільки ба
гато політичної гнучкості вимагалося від "всеросійської" реакції для оголен
ня цієї боротьби та забезпечення тріумфу.

Тим часом реакційні кола виявилися до будь-яких змін неспромож
ними; вони виглядали вже духовно та політично мертвими, коли піднялися 
на боротьбу, і вони в жодному разі не могли змагатися з таким генієм, як 
Л ен ін .  У 1918 році вони опинилися перед вибором: або висувати як най
ближчу актуальну мету реставрацію російської імперської єдності, однак 
тоді віддавати себе у розпорядження більшовиків, або ж внаслідок приходу 
до влади більшовиків зберегти соціальний та культурний спадок від знищен
ня, проте тоді податися на службу до неросійських національно-державних 
утворень та великоросійських територіальних автономій, діяти з метою ста
більного об'єднання їх усіх для знищення більшовизму у Великоросії, проте 
перетворення цього об'єднання в російську імперську єдність відкласти до 
кращих часів. Тим часом вони, за винятком незначної частини передусім ви
щих військових чинів, яка приєдналася до більшовиків, не обрали ні те, ні 
інше. Рішення було прийнято в Україні. Інтелектуальні сили "всеросійської" 
реакції не мали жодних шансів приєднатися до української національної 
справи, доки ця керувалася сумішшю принципів українського націоналізму 
та фантастичної соціал-революційної ідеології одночасно, в тому вигляді, як 
такі сумнівні цінності представлялися Центральною Радою. Адже сама Цен
тральна Рада відсувала вбік поміркованіших, не кажучи вже про консерва
тивних співвітчизників. Проте коли 29 квітня 1918 року до влади прийшов 
Гетьманат, від відкрив прихильникам "всеросійської" ідеї всі можливості для 
української державної служби. "Всеросійська" реакція справді використа-
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ла це в повному обсязі, проте не з метою захистити гостинну державу, яка 
прийняла біженців-реакціонерів з усієї Великороси, від нової навали біль
шовиків. Виходячи з ілюзорної віри в те, що більшовизм у Москві довго не 
втримається, а поступово автоматично занепаде та поховає під руїнами та
кож усі демократичні та ліберальні заворушення, реакційні кола тим більше 
вважали: настав час вдатися до спроби негайної реставрації царської Росії 
виключно ’'всеросійськими" реакційними силами і при цьому одним пома
хом руки покласти кінець так само і неросійським національним рухам, зо
крема українському. Вони відчували, і небезпідставно, істотну інтелектуаль
ну перевагу над українцями, а після реставраційних акцій Гетьманату також 
були впевненими у власних економічних силах. На жаль, у даних колах за
були, що вони лише "генерали без солдатів" без жодної підтримки народних 
сил, на противагу чому східноукраїнська "педократія" могла запропонувати 
вже політично підготовлений до заворушень людський резерв чисельністю 
в мільйони народних мас. Замість того, щоб послужити Україні службу на 
зразок тієї, якою Західна Україна завдячує генералові Грекову, "всеросій
ська" реакція використала Гетьманат для якнайшвидшого припинення неза
лежного існування цієї держави. Не лише реставрація у межах українських 
державних чинників правових і соціальних постулатів та адміністративної 
практики колишньої царської Росії, а й стримування самого розвитку укра
їнського національного руху, зупинення вже більшою мірою здійсненої за 
період після вибуху революції 1917 року "українізації" державної влади та 
знову запровадження системи русифікації, зокрема повторне запроваджен
ня російської мови офіційного спілкування поряд із українською в гетьман
ській державі, глибоко образили національні почуття українського населен
ня. Тож національна українська революційна опозиція проти Гетьманату 
ніколи не набула б такої гостроти, якби нетактовні вимогливі "всеросійські" 
реакціонери самі не підштовхнули до цього та якби українці в гетьманській 
державі не отримали б тисяч доказів, що переважна більшість задіяних на 
українській державній службі "всеросійських" реакціонерів здійснює непри
ховану державну зраду та готує реакційний російський переворот з метою 
знову поділити Україну на "малоросійське", "південно-західне російське", 
"південноросійське" та "новоросійське" генерал-губернаторства.

"Всеросійська" боротьба проти провінцій — 
самогубство контрреволюції

Ситуація складалася подібним чином не лише в Україні. Так само і у 
великоросійських провінціях, зокрема у Донській області та Сибіру, хоча і 
не було жодної причини підозрювати про неприєднання знову цих держав-
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них утворень до Росії, а саме: відразу після приборкання більшовизму в Мо
скві та Петербурзі, "всеросійська" реакція не терпіла жодного самостійного 
розвитку. Бона прагнула негайно та повсюди бачити реалізовану власну до
гму нівелюючої російської імперської єдності і тяжіла до реставрації заста
рілих постулатів колишньої царської імперії. В межах широкомасштабної 
загальної акції врешті-решт вона зважилася на "всеросійський" реакційний 
переворот одночасно в Україні та в Сибіру. 14 листопада 1918 року гетьман 
П авло  С к о р о п а д с ь к и й  одержав розпорядження проголосити держав
не об’єднання України з майбутньою федеративною Росією, а 17 та 19 лис
топада 1918 року було розпущено створений на Волзі з метою боротьби 
проти більшовиків тимчасовий уряд Великоросії, а сформовану 23 верес
ня 1918 року Директорію з огляду на її демократично-соціалістичні тен
денції та Сибір було змушено зректися державної незалежності. Замість 
Директорії та сибірського незалежного уряду було встановлено військову 
диктатуру на чолі з адміралом Колчаком в якості "намісника імперії". Най
довше незалежність утримувало військо донських козаків генерала К р а с 
нова ,  доїси генерал Д ен ік ін  не скористався нагодою поразки війська в 
січні 1919 року від більшовиків. Обіцянкою надання допомоги донським 
козакам на території Кубані він змусив генерала К р ас н о в а  піти у відставку 
в лютому 1919 року, а самих козаків зректися автономної держави та під
порядкуватися генералу Д е н ік ін у  як ватажкові "всеросійської" контрре
волюції Південної Росії.392

Отже, "всеросійська" реакція зруйнувала всі стовпи власної перемож
ної східноєвропейської контрреволюції. Так, не лише вибухнуло в листопа
ді 1918 року східноукраїнське масове повстання проти Гетьманату, але це 
призвело до втрати потужної розташованої практично на порозі Москви 
бази контрреволюції, зіштовхнувши велику країну в прірву хаосу та від
кинувши поріділі ряди решти "всеросійської" реакції назад аж до Кубані 
та Кавказу. Внаслідок цього більшовизму вдалося захопити на межі 1918- 
1919 років майже всю Україну та всю територію Дону. Короткозорі дії "все
російської" реакції в гетьманській Україні дозволили більшовизму також 
використати за своєю природою антибільшовицький, неросійський націо
нальний момент тепер саме проти "всеросійської" реакції, як раніше проти 
Тимчасового уряду. Якщо неросійські національні почуття народу опини
лися перед вибором між русифікаторським насильством з боку реакційної 
"єдиної Росії" та, з іншого боку, створенням національних радянських рес
публік на руїнах старого соціального укладу, вони, звичайно ж, мали зупи
нитися на останньому як меншому злі.

Гетьманська українська база контрреволюції зруйнувалася не лише 
з огляду на крах боєздатності німецької окупаційної армії у відповідь на
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звістку про революцію в Німецькій імперії. Консолідація донських терито
рій протягом 1918 року свідчить, що цей процес був цілком можливим так 
само і на гетьманській Україні, і йому перешкодили лише "всеросійсько"- 
реакційні інтриги. Про ударну силу України свідчить принаймні той факт, 
що, незважаючи на жахливу розруху внаслідок падіння Гетьманату, східно
українській Директорії, як і Сим ону  Петлюрі,  все ж вдалося встояти пе
ред більшовиками. То наскільки ж потужнішою стала би ця українська сила, 
якби у гетьманській державі вдалося налагодити зв'язок між нею та "всеро
сійською" реакцією, виступивши запорукою успіху Гетьманату?

Армія Денікіна; її наступ на Москву, липень-серпень 1919 року

Разом із занепадом гетьманської України були втрачені також і надії 
"всеросійської" реакції вступити незабаром у Москву та Петербург. Гї база 
скоротилася до території Кубані, яку відвоювали в червні 1918 року вна
слідок здійсненого з донських територій під проводом генерала Д енік іна  
успішного походу 10 000 війська проти від 80 000 до 100 000 більшовиків і 
де тепер -  на межі 1918-1919 років -  гуртувалися та готувалися до походу на 
Північ з метою відродження "єдиної неподільної Росії". В травні 1919 року 
ця армія до кінця липня 1919 року відвоювала в ході швидких перемог на 
той час захоплені більшовиками території Дону та східну частину Східної 
України включно з Харковом, просунулася на Північ до Курська та зрос
ла внаслідок припливу добровольців до 200 000 осіб загального складу. Її 
стратегічний план полягав у тому, щоб клином через Курськ та Тулу дістати
ся Москви.393 Вже сам цей план без передбачення зміцнення тилових пози
цій був цілковитою протилежністю тому, що справді могло би приборкати 
більшовиків: прогресуюче формування та зміцнення антибільшовицького 
державного укладу навколо Великоросії, що позбавило би більшовизм його 
найпотужнішої зброї -  безладу та заворушень у тилу контрреволюційних 
армій. Пропонуючи союзницькій військовій місії в Кам'янці-Подільському 
свій план військового союзу українців із генералом Денік іним ,  Симон 
Петлюра все ж мав підстави припускати: той повинен був переконатися, 
що не має права не враховувати сили неросійських національних рухів, пе
редусім України, у боротьбі проти більшовиків, без чого вся "всеросійська" 
контрреволюція неминуче закінчилася би поразкою. На користь цього свід
чили, окрім отриманого такою дорогою ціною досвіду падіння Гетьманату, 
суто стратегічні міркування про те, що воююча на нижньому Дніпрі біль
шовицька армія становить велику загрозу для флангів військ Денікіна ,  які 
саме просувалися вперед шляхом Курськ-Тула-Орел-Москва, загрозу, непо
доланну без участі українців. Проте не лише ці дві причини підтверджували
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переваги плану П етлю р и .  Лише один погляд на склад контрреволюційних 
армій, які в липні-серпні 1919 року оточували більшовицьку Великоросію, 
демонстрував: навіть зараз, після того як "всеросійська" реакція перехопи
ла все командування східноєвропейською контрреволюцією, за винятком 
України С им о на  П етлю р и ,  вона вела свої бої проти більшовиків аж ніяк 
не великоросійськими, а неросійськими або ж автономними російськими 
народними силами. Отож усе, здавалося, вказувало: "всеросійська" реакція, 
якщо тільки вона хотіла перемоги над більшовиками, повинна, принаймні 
з мотивів здорового глузду, політично справедливо поставитися до тих сил, 
які, власне, і давали їй життя.

На той час, у липні-серпні 1919 року, оскільки Україна з її сконцентро
ваною на Поділлі армією в 100 000 осіб перетворилася на антибільшовицьку 
силу першого рангу, центр решти антибільшовицьких операцій у Східній 
Європі утримував військові сили генерала Д ен ік іна ,  які щедро постача
лися військовим матеріалом з Англії394 за відступ, за мовчазною згодою на її 
користь нафтових басейнів Баку та Закарпаття, і тим часом зросли до майже 
200 000 осіб. Проте лише командування та первинне ядро цієї армії виявля
лися "всеросійсько"-реакційними. Більшість складали донські та кубанські 
козаки та бойовики кавказьких народів, які в жодному разі не відмовлялися 
від автономних прагнень, так що левова частка сил в операціях Д ен ік іна  
повинна була витрачатися на приборкання козаків -  особливо українських 
кубанських козаків.

Склад "всеросійських" контрреволюційних армій

Невеличка група козацьких військ, група Дутова ,  яка із закарпат
ських степів просунулася до нижньої Волги395, пов’язувала армію Д е н і к і 
на з другою основною армією російської контрреволюції, із західносибір
ською армією та уральськими армійськими корпусами Колчака.  Іноземні 
збройні сили -  чехословацький легіон, -  утворювали ядро цього війська. 
Проте попри все "всеросійські" реакціонери встановлювали лише зовніш
ні організаційні рамки. Оскільки переважне наповнення цих військових сил 
становили, я к і у Д е н і к і н а ,  налаштовані на автономію козацькі сили, охо
плені тенденцією автономізації найрізноманітніші місцеві фактори східної 
периферії колишньої Російської імперії. Перше місце серед них займали си
біряки. Аналогічно до "всеросійських" добровольців слідом за козаками у 
Д ен ік іна ,  тут позасибірські військові частини Великоросії, які походили з 
утвореної у липні 1918 року в процесі повстання проти більшовиків під Са
марою "Волзької народної армії", займали лише друге місце після сибіряків. 
Угро-фінські та тюрко-монгольські народності формували третю складову
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частину: це були киргизи, башкири, тюрко-татари Західного Сибіру, буряти 
Східного Сибіру, що сформували власні національні уряди під гаслом само
визначення і тепер підтримували війська Колчака своїми кінними загона
ми.396 Такі збірні сили адмірала не нараховували навіть 100 000 осіб бойо
вого складу, тобто становили менше, ніж армія України. Після початкових 
поразок, яких спершу зазнала "Волзька народна армія" в другій половині 
1918 року, цей фронт російської контрреволюції, який щедро постачався 
військовим матеріалом із Японії та Америки, з грудня 1918 року здобув низку 
істотних успіхів, кульмінацією чого стали взяття Уфи 14 березня 1919 року 
та незабаром повернення Самари. Проте вже в червні 1919 року ця армія 
зазнала вирішальних поразок, так що армія Колчака в час переможного 
наступу Денікі  на охоплена все більшим розладом відступала на Схід, доки 
у січні-лютому 1920 року вглибині Сибіру не зазнала остаточного краху. За 
багато сотень кілометрів від відступаючої армії Колчака через малонаселе- 
ні північні території, з Архангельська та єдиного вільного від криги порту 
Росії Мурманська на Північному узбережжі Кольського  півострова здій
снювала військові операції третя, чисельно дуже невелика армія російської 
контрреволюції, -  армія генерала Г урка .397 Так само і тут великороси не 
взяли на власні плечі тягар війни. Союзницькі війська -  англійці, американці 
та італійці -  становили армійське ядро цих операцій.

Четвертою та останньою російською контрреволюційною армією 
було військо генерала Юденича.  Ця військова група чисельністю лише 30- 
40 000 осіб базувалася на естонській території, та ніде так яскраво як тут, у 
маломасштабних та прозорих взаємовідносинах такої невеличкої країни, як 
Естонія, не виявлялося, що левова частка сил контрреволюції пов’язувалася 
не з російським національним самовизначенням. Оскільки генерал Ю де
нич не налагодив відносин і не порозумівся з естонцями, його кампанію 
було паралізовано. Незважаючи на безпосередню близькість Петербурга та 
на свої принагідні перемоги, він ніколи не мав змоги захопити цю столицю. 
Його успіх полягав в утриманні на власних позиціях загалом.398 Отже, ро
сійська контрреволюція у липні-серпні 1919 року нараховувала неповних 
400 000 осіб бойового складу, яким протистояли близько мільйона більшови
ків. Якщо йшлося про боєздатність військ, то контрреволюціонери перевер
шували більшовиків. З огляду на верховне командування вищі більшовицькі 
штаби були рівними контрреволюційним.399 Проте справді фатальними для 
контрреволюції, яка безпідставно вірила у можливість знищення більшовиз
му суто військовими засобами, виявилися концентрація єдиної, рішучої волі 
та яскравий політичний геній на боці більшовицького керівництва -  Ленін.  
Тільки така геніальність більшовиків та політична безталанність "всеросій
ської" реакції уможливили перемогу більшовиків над усією Східною Євро-
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пою. Переважна більшість населення колишньої Росії не прагнула більшо
визму, проте ненависність "всеросійської" реакції відштовхувала ще більше, 
отож реставрація виглядала для нього ще менш бажаною, ніж більшовизм. 
Тому населення, хоч і страждало від громадянської війни, проте не брало в 
ній участі. В боротьбі зіткнулися дві меншості -  більшовицька та ще менш 
чисельна "всеросійсько"-реакційна, причому остання, хоч і невелика, врешті- 
решт зазнала краху, не використавши шансу схилити більшість населення на 
свій бік для активної боротьби з більшовиками і, таким чином, перемогти.

Внутрішня недолугість "всеросійської1 реакції

Вже показувалося: "всеросійська" реакція у переоцінці власних сил не 
усвідомлювала, що не вона з її реставраційними прагненнями виступала ре
альною живою силою, а прогресуючі регіональні тенденції Москви. Вико
ристання останніх для боротьби проти більшовиків, як довів склад контрре
волюційних армій, призвело би до подолання противника. Як саме доводила 
"всеросійська" реакція свою здатність реставрувати зруйновану імперію, 
здатність, наявність якої вона цілковито заперечувала як у більшовиків, так 
і у неросійських народів, якщо вважала себе єдиним носієм державних тра
дицій? Там, де лише, що власне і формувало основну ідею базування контр
революції на регіональній державності, дотримання права та законності у 
протистоянні з беззаконним диким більшовицьким терором могло схилити 
стомлене від хаосу та непевності населення на бік контрреволюції, російська 
контрреволюція в цілому виступала лише носієм східного розуміння "стабіль
ного державного порядку". Б європейському розумінні порядок полягає у су
ворому контролі над органами державної влади, збройних сил та державного 
управління, так що не свавілля солдатів та бюрократії, а закон має владу над 
народом. Проте східний "стабільний державний порядок" базується на тому, 
що військові та бюрократичні сатрапи ні за що не відповідають та не підпо
рядковані жодному вищому закону, а лише якомога сильніше та брутальніше 
дають відчути народові власне свавілля, щоб він врешті-решт безнадійно та 
безвільно скорився своїй сумній долі "бути опанованим". Тому в цій боротьбі 
"всеросійської" реакції та більшовизму билися один проти одного лише білий 
та червоний терор, обидва однаковою мірою свавільні та жорстокі, обидва 
однаково розправлялися з нещасним населенням. Така розперезаність була, 
поряд із запереченням ролі регіонального потенціалу, другою фатальною по
милкою "всеросійської" реакції, що перетворила контрреволюцію у вир хао
су. Білий терор спрямовувався не лише проти реальних вождів більшовизму, 
а й на біду проти всього робітництва, та ще й проти всього селянства, всупе
реч досвіду Гетьманату. Якби цьому селянству принаймні тимчасово залиша-
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лася у володіння його аграрна здобич, то в його особі можна було отримати 
союзника проти міської пролетарської більшовицької диктатури. Якщо ж, 
навпаки, кинутися на нього з каральними експедиціями, то селянство неми
нуче приєдналося би до більшовизму. Терор проти всього, що в середовищі 
інтелігенції було не реакційним, а соціалістичним чи просто демократичним, 
терор проти неросійських сепаратистів та навіть проти кубанських козаків- 
автономістів, білий терор, який прагнув замінити нестачу здорового глузду 
та сили, якому здавалося, що можна також втопити в крові значно масштаб- 
ніший переворот, ніж революція 1905 року, -  цей терор відштовхнув як від 
лівого, так і від правого свавілля жорстоко потерпаюче населення, що саме 
по собі не було на боці ні більшовиків, ні реакціонерів, а підштовхнув до по
встань то проти більшовиків, то проти реакціонерів, проте завжди проти тих 
терористичних сил, які саме на його землі робили свою криваву справу. В цій 
метушні туди-сюди то ’'революційних", то "контрреволюційних" заворушень 
повільно вичерпувалася внутрішня сила всієї неймовірної імперії, доки на 
полі бою переможцем залишився той, хто характеризувався не лише жор
стокістю, а й геніальним провидінням, залізною внутрішньою дисципліною, 
здатністю розрізняти суттєве від несуттєвого -  більшовизм.

Напевно, в лавах російської контрреволюції було немало славних 
вчинків, немало прикладів благородної жертовності та вірності власному 
обов’язку. Проте найкращі загинули в героїчних боях на початку, а визна
чальні рішення у великих історичних процесах базуються не лише на благо
родних вчинках окремих героїв, а й на тому, чи визначають вони загальний 
характер усього руху. Недисциплінованість та безкарність поганого керів
ництва, безмірна жадоба великих землевласників-банкрутів, свавілля, роз
бійництво та жорстокість бійців, що перетворилися на рабів, продажність 
та корупція в тилу, переоцінка власних сил і варварська манія насолод ха
рактеризували контрреволюційні армії загалом, так начебто в колах "всеро
сійської" реакції нічого вже не залишилося від історичної величі Росії. Від
мираючий протягом останнього століття свого панування царський режим 
не лише призвів до деградації панівного класу, який зараз став носієм ідей 
"всеросійської" реакції в аспекті політичного мислення, так що його пред
ставники були нездатними ні до чіткого розуміння основних принципів но
вого становища, ні до створення нового укладу на руїнах імперії, -  він ще 
більшою мірою зачепив основні засади загальнолюдської культури.

Неможливість союзу між армією Денікіна та Україною

Ось якою, власне, виявилася влада благородного, охопленого найкра
щими намірами державного мужа, генерала Денікіна ,  котрий належав до
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таких російських державних діячів, як генерал К о р н іло в ,  що героїчно за
гинув у бою, як донський козацький генерал Каледін ,  що наклав на себе 
руки, щоб своїм вчинком підштовхнути власне військо до мужнього опору 
більшовикам, коли більше не вистачало ні його слів, ні закликів.400 Ця вла
да до відповідного часу, липень-серпень 1919 року, вже набула свого оста
точного вигляду. Вона більше не могла реформуватися таким чином, щоб у 
межах догми "єдиної, неподільної Росії" зробити виняток для України; через 
свою природу вона не підтримувала союзу з С и м о н о м  П етлю рою ,  ко
трого ненавиділа та зневажала як шукача пригод. Такою, як була, вона пішла 
в наступ на Москву, вірячи у перемогу, проте обтяжена тягарем власних по
передніх помилок та гріхів, вона ішла назустріч власному крахові.

Зі зростанням тим часом "всеросійської" контрреволюції Д енікіна  до 
потужної сили, здатної розглядати в найближчій перспективі питання у той 
чи інший спосіб захоплення Москви, для українців пов’язувалася фатальна 
відмінність між тією позицією, яку вони могли би зайняти в Східній Європі 
у період надходження пропозицій Б е р т е л ем і  в лютому 1919 року, та тепе
рішньою, у липні-серпні 1919 року, незважаючи на тимчасову військову міць. 
Тоді, в лютому 1919 року, генерал Д ен ік ін  робив лише перші непевні кроки 
з метою розширити підвладні йому володіння за межі території Кубані. За 
умови, що вже в лютому 1919 року західних українців надихав той самий па
тріотизм, яким вони відзначалися і тепер, а також, що диво соціального ради
калізму вже в лютому 1919 року в правлячих колах, а також в очах народних 
мас Східної України настільки легко було розвінчати, як це сталося тепер, 
українці, звичайно ж, могли би, маючи у розпорядженні в якості власної бази 
істотну частину Східної Галичини, розвинути свої сили у боротьбі проти 
більшовизму значно швидше та потужніше, ніж генерал Денік ін .  Спираю
чись на настільки потужну, якщо не ще потужнішу військову силу, українці 
могли би висувати певні умови щодо союзу проти більшовиків, які він, мож
ливо навіть під тиском Антанти401, змушений був би прийняти. Проте тепер, 
у липні-серпні 1919 року, оскільки війська Д енік іна  нестримно наступали, 
а їхня чисельність завдяки припливу нових добровольців кожного дня зрос
тала та взяття Москви ними, здавалося, повинно статись у найближчому май
бутньому, тепер вони уявляли собі, що обійдуться без української допомо
ги. Більше того! Для "всеросійської" реакції весь український національний 
рух стояв в одному ряді з більшовизмом, як неодмінна умова знищення, щоб 
знову постала могутня Росія, як для Д м овського  знищення України висту
пало необхідною передумовою існування можновладної Польщі. Тому план 
С им она  П етлю ри  стосовно російської контрреволюції був помилковим. 
До цього часу Україна з зовнішньополітичної точки зору вже все прогавила: 
приєднання до більшовиків з огляду на відсутність її відповідних дій після
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повстання проти гетьмана, підтримку Франції з огляду на відмову західних 
українців від мирних умов Б ертелемі,  союз із рештою східноєвропейських 
контрреволюційних сил з огляду на падіння Гетьманату. Вона не належала 
до жодної з політичних систем у Європі та ні до кого не могла приєднати
ся. За жодних умов вона не мала підстав більше розраховувати на підтримку 
Антанти, оскільки тоді ситуація виглядала би так, що вона сама зрадила своє 
національне ім я та підпорядкувалася як "малоросійська" народність "всеро
сійській" нації в особі генерала Д енікіна,  оскільки тепер Антанта все поста
вила на Д енікіна та не могла заважати йому ускладненнями в Україні вна
слідок зростання українських сил. Тим самим з зовнішньополітичної точки 
зору Україну було приречено на смерть і зміст українського "чотирикутника 
смерті" полягав, власне, не в кільці ворогів, але в тому, що з жодним із цих 
ворогів тепер нереально стало укласти союз.

3. Занепад укр аїн сько ї дер ж авн ості

Трагізм становища українців посилювався тим, що східноукраїнська 
держава тепер, після приєднання західних українців, вперше з моменту свого 
заснування справді панувала на землях, які вона з липня 1919 року відвойо
вувала у більшовиків. Ніде не виникали заворушення в тилу армії, коли на
род пізнав та навчився цінувати західноукраїнську армію, якій він спершу не 
довіряв. Так само до того малодієве східноукраїнське державне управління, 
оскільки воно здебільшого опинилося у руках західних українців, навчилося 
до певної міри виконувати свої завдання та обов’язки. Звичайно ж, ця си
туація все ще не була бездоганною, проте виявлялася незрівнянно кращою, 
ніж уся урядова система в Східній Україні до цього часу з моменту падіння 
Гетьманату, а також ніж звичний стан справ у російських контрреволюційних 
армій. Втомлене безладом населення, яке тепер довіряло Симонові П е т 
люрі,  добровільно дотримувалося розпоряджень урядових органів та нака
зів про мобілізацію. Проте, що могло допомогти тоді, коли воно вступало 
чи принаймні готово було вступити до армії, в якій не виявлялося ні обмун
дирування, ні зброї, так що здебільшого населення доводилося незабаром 
демобілізовувати?402 Були підстави припустити: тепер, коли трагізм станови
ща цілковито зрозумів кожен, східні та західні українці тісно згуртувалися, 
щоб попри все протистояти самотужки лише власними скромними силами 
"дев’ятому валові": а раптом для України, якщо вона втримається, відкриють
ся ще якісь нові сприятливі перспективи? Проте це виявлялося зовсім не так.

Симон Петлюра,  звичайно ж, не відрізнявся великим політичним 
талантом і ніколи не розумів необхідності реорганізації своєї армії та своєї
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країни. Однак у нього виявилося достатньо здорового глузду щоб у відпо
відь на новину про рішення українців перейти Збруч підготувати ліквідацію 
західноукраїнського уряду в еміграції та об'єднання східної та західноукра
їнської армії прийняттям закону про єдність. 4 липня 1919 року східноукра
їнський уряд власне створив окреме міністерство з західноукраїнських пи
тань і, отже, демонстративно поставив питання про доцільність існування 
західноукраїнської диктатури.

Проте справа не була настільки простою, як здавалася, незважаючи на 
те, що у колах як західно-, так і східноукраїнської громадськості говорили 
про один-єдиний уряд. При цьому йшлося про питання влади, а також про 
напрям подальшої східноукраїнської внутрішньої політики, соціалістичний, 
який панував досі, чи демократично-ліберальний, у деяких аспектах навіть 
консервативний, який відповідав природі західних українців. Уряд С и м о 
на П е т л ю р и  зосередився у руках лівих партій -  соціал-демократів та соці- 
ал-революціонерів. Західноукраїнські ліві -  соціал-демократи та безславно 
відомий "Союз робітників та селян" -  також від початку хотіли бачити С и
мона  П е т л ю р у  на чолі всієї України після скасування західноукраїнської 
державної незалежності. На противагу цьому західноукраїнська диктатура 
спиралася на праві та помірковані партії Західної України, і її прихильника
ми виступали також і праві східноукраїнські групи, які вже давно мало що не 
запрошували західних українців окупувати Східну Україну. Так само і тепер 
диктатура виявлялася сильнішою, вся західноукраїнська армія залишалася 
їй непорушно вірною, а кращі східноукраїнські війська схилялися до того, 
щоб бачити її на чолі Східної України. Оскільки диктатор навіть і не думав 
добровільно піти у відставку, то С им он  П етлю ра ,  отже, не міг розв'язати 
беззмістовну загадку двох українських урядів шляхом силового перевороту. 
Проте, незважаючи на відсутність відповідного бажання, він також не міг 
шляхом власної добровільної відмови від посади на користь диктатора ви
рішити це питання. Як описувалося, диктатор був у полоні уявлень, що з 
юридичної точки зору однозначна ситуація Західної України не може спри
чинити непорозуміння внаслідок якогось державно-правового поєднання 
західноукраїнського уряду зі східноукраїнським. Не допомагало те, що у 
розпорядженні П е т р у ш е в и ч а  було достатньо сил для повалення Сим она  
П е т л ю р и  та врешті-решт наведення стабільного порядку в Східній Укра
їні. Не допомагало і те, що численні східно- та західноукраїнські делегації 
мало не молили про запровадження єдності України. Диктатор відхиляв усі 
аргументи, висунуті на основі здорового глузду, та вперто дотримувався ідеї 
про подвійний український уряд. Окрім того, диктатор не був обізнаним зі 
східноукраїнськими взаємовідносинами. Його жахало вічне кипіння східно
українського котла. Таким чином, об'єднання українських урядів виглядало
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нереальним, оскільки східні українці не могли цього зробити, а західні укра
їнці не хотіли. Проте навіть зв’язок між ними послабився, оскільки диктатор 
тепер ще й вийшов зі складу Директорії Української Народної Республіки.403

Беззмістовність українського двовладдя 
у "чотирикутнику смерті"

Отож, західноукраїнська диктатура стала каменем спотикання для Укра
їни. Що ж залишалося Симонові  Петлюрі,  коли ці добре організовані за
хідноукраїнські сили увійшли на його землю для боротьби, проте також і щоб 
скувати його своїм непередбачуваним вето в зовнішньополітичному аспекті 
та ще й маючи у розпорядженні цю армію, -  то що ж йому залишалось, як не 
розпустити ці війська без належного командування та наблизити їх до східно
українських взаємовідносин, щоб таким чином із часом забезпечити станови
ще, сприятливе для усунення силовим шляхом західноукраїнської диктатури.

Симон Петлюра наводнив західноукраїнську армію закликами до 
підрозділів про необхідність переходу до східноукраїнських військ, дав при
тулок найрізноманітнішим західноукраїнським авантюристам та розбійни
кам, яких переслідувала диктатура, з відкритими обіймами приймав кожно
го західного українця, що бажав вступити на східноукраїнську державну чи 
військову службу, і врешті-решт перетворив обділяння західноукраїнських 
військ у продовольстві, постачанні та оплаті на систему.

Зі свого боку західноукраїнська диктатура відповіла на це мало що не 
політичним шантажем. Так, Симона Петлюру було змушено перед тим, 
як західні українці нададуть йому допомогу, зобов’язатися розпустити своє 
міністерство у справах Західної України, в питаннях внутрішньої політики 
зійти з соціалістичних на більш помірковані рейки та включити західних 
українців до складу уряду відповідно до вказівок диктатури. Відповідно, 
обидві армії підпорядковувалися власним окремим верховним головно
командуванням, і лише після довгих переговорів нарешті вдалося 11 серп
ня 1919 року створити оперативне управління над обома цими головноко
мандуваннями. При формуванні такого штабу вирішальними стали не якісь 
аргументи доцільності чи певні навички, а лише процентне співвідношення 
походження. Подібна дріб’язковість загалом характеризувала всі аспекти 
східно-західноукраїнських взаємовідносин у Кам’янці-Подільському. Та все 
ж Симонові  Петлюрі  довелося, хоча і з виразною нехіттю, з огляду на 
перевагу західних українців, від чиєї допомоги Східна Україна цілковито за
лежала, на ділі визнати верховенство всіх повноважень диктатури та навіть 
скасувати 29 вересня 1919 року Міністерство у справах Західної України як 
формальне закріплення такого стану речей.
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До цього додавалося зневажливе ставлення західних українців до схід
ноукраїнської армії та бюрократії. Бони небезпідставно пишалися суттєвою 
перевагою над східними українцями з організаційної точки зору та відсут
ністю у середовищі корупції та недисциплінованості. Якби точний держав
но-організаційний механізм, що вони принесли з собою, і надалі продумано 
б експлуатувався, якби західні українці спромоглися захопити уряд Східної 
України, об’єднати державну та військову організацію України, викорінити 
східноукраїнські недоліки, то вони не лише мали би право пишатися, а й 
також забезпечити вдячність з боку східних українців та зростання їх рівня 
перспективності до західноукраїнського. Бони, щоправда, боролися проти 
більшовиків, однак у ситуацію в Кам’янці-Подільському вносили елемент 
розбрату в атмосфері інтриг власною прихильністю до системи двовлад
дя -  ситуація, яка всіх виразно дратувала, а їх демонстративне принижен
ня східних українців викликало в останніх, що розуміли шкідливість цього 
продовження існування диктатури, ненависть до західних українців. У той 
час, коли обидва уряди в одному і тому ж самому місті-резиденції окремо 
один від одного складали свої плани, нероздільно пов’язані один із одним 
були приречені на важкі переговори з кожної нагоди, і в той час, коли ці 
переговори перетворювалися з обох боків на виторговування власних пере
ваг чи власного престижу, взаємна недовіра проникала в обидві армії та в 
бюрократію, так що врешті-решт обидва уряди постійно відчували загрозу 
насильницького озброєного нападу протилежної сторони.404

Загальноукраїнський наступ на Київ-Одесу 
17 липня-30 серпня 1919 року

Попри все українські армії сумлінно виконували свій військовий 
обов’язок. Проскурів було захоплено 29 липня 1919 року східними та за
хідними українцями спільно. На Схід та на Південний Схід звідти спершу 
останні атакували самостійно, щоб у важких боях отримати простір для 
задіяння всієї західноукраїнської армії для генерального наступу. Спираю
чись на потужні українські сили, С им он  П етлю р а  відважився на швид
ке захоплення Києва, щоб з огляду на істотний успіх добитися сприятли
вого впливу на переговори з Антантою та генерала Д ен ік іна ,  адже, якщо 
українці закриті такою природною перешкодою, як ріка Дніпро, зі Сходу, 
то вони спокійніше та безпечніше зможуть присвятити себе завданню дер
жавної організації населення такої масштабної території, як Правобережна 
Україна, та придадуться в подальшій війні з більшовиками. Західноукраїн
ське командування опонувало цьому. Йому здавалося, що слід спершу за
хопити замість Києва Одесу, вірячи: у разі здобуття портового міста можна



здобути підтримку Антанти. Західні українці були настільки переконаними 
у цьому що потім, після остаточного краху вони приписували його тій об
ставині, що Симон Петлю ра  захопив не Одесу, а Київ. Як і в усьому, в 
цьому західні українці хапалися за неістотне. Для отримання допомоги Ан
танти не мало жодного значення, чи було захоплено порт чи ні, адже, якби 
Антанта тільки забажала, вона могла би підтримати Україну транзитними 
шляхами через Румунію. Підтримка значно більшою мірою залежала від 
того, чи генерал Денікін  прийняв би рішення за союз із Україною. Проте 
це визначалося не тим, чи захоплять українці Одесу чи ні, але самою приро
дою "всеросійської” реакції. Власне, якби українці зайняли Одесу та перене
сли туди штаб-квартири обох своїх урядів, як бажали західні українці, щоб 
мати "вікно в Європу", тоді вони просто підставили би себе "всеросійській" 
реакції. На противагу цьому резиденція у Камянці-Подільському була при
наймні захищеною від "всеросійсько"-реакційного захоплення. З огляду на 
престиж успішне захоплення Києва так само виглядало більш привабливим, 
ніж захоплення Одеси.405

Врешті-решт перемогла точка зору С им она  П етлю ри ,  т а 2 і 5  серп
ня 1919 року вже вся західноукраїнська армія пліч-о-пліч зі східними укра
їнцями вела запеклу боротьбу з більшовиками. З огляду на тактику атаки, 
як правило, організовувалися для якомога більшого захоплення військових 
трофеїв у більшовиків -  адже наступи уможливлювалися лише завдяки захо
пленню зброї та амуніції у ворога. Стратегічно висувалася мета: десяту ар
мію більшовиків, яка з району Одеси воювала, з одного боку, проти генерала 
Денік іна ,  з іншого,-проти Симона П етлю ри ,  відкинути на Південь, до 
Одеси, оточити її та змусити до капітуляції разом із усіма її військовими за
пасами. Тому сильніша українська група військ виступала безпосередньо на 
Київ, щоб відрізати будь-яку можливість деблокування чотирнадцятої біль
шовицької армії з цього боку. Друга за потужністю група військ, навпаки, 
просувалася на Північ, до Прип'яті, щоб відмежувати київську операцію від 
несподіванок із Півночі. Та лише найслабша, переважно східноукраїнська, 
група прямувала до Одеси, щоб перекрити будь-яку спробу більшовицького 
прориву (Карта VI).406

Боротьба виявилася надзвичайно жорстокою. Більшовики в цілому чи
сельно поступалися українцям, проте намагалися компенсувати це тим, що, 
відчуваючи з даного боку загрозу, більшу, ніж від флангових груп генерала 
Денікіна ,  сконцентрували проти українців кращі війська. До кінця усві
домлюючи, що на кону все, що подібні битви повинні вирішити, чи існувати
ме надалі Радянська Росія, чи переможе контрреволюція, вони билися майже 
героїчно. Часами бій точився за кожен клаптик землі, а доля битв вирішува
лася у жорстоких зіткненнях, із жорстокими наступами та контрнаступами.
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Під гаслом "Через Київ на Львів" виступали та билися західні українці, 
і кожен день забезпечував українцям нові перемоги. Вже 29 липня 1919 року 
визначний східноукраїнський полководець генерал Удовиченко захопив у 
надзвичайно кривавому бою важливий залізничний вузол на шляху до Оде
си, Вапнярку. 9 серпня 1919 року українці вже відвоювали транспортний 
вузол на шляху до Києва, Жмеринку, а 10 серпня -  столицю Поділля -  Ві
нницю. З даної вихідної позиції 11 серпня 1919 року розпочався генераль
ний наступ на Київ переважаючими українськими силами як на цьому, так і 
на північному напрямах, та з південним прикриттям зі сторони Одеси, яке 
кількісно поступалося більшовикам більш ніж удвічі. Боротьба полегшува
лася тим, що повсюди за плечима більшовиків піднялося східноукраїнське 
селянство та надало себе в розпорядження українського військового коман
дування. Отже, на Півночі, на Волині 14 серпня 1919 року було захоплено 
Старокостантинів, а 17 серпня 1919 року -  перейдено лінію Шепетівка- 
Полонне, 21 серпня 1919 року -  відвойовано столицю Волині -  Житомир 
та Новоград-Волинський, а 31 серпня 1919 року розпочалася битва під Іс- 
коростенем на Північній Україні, яка мала у разі порозуміння з генералом 
Д ен ік іни м  вивести українців аж до Прип яті. Тим часом у напрямі на Київ 
18 серпня було захоплено Козятин, а через день -  Бердичів, 24 серпня -  Фас
тів та Білу Церкву, а вже 26 серпня українці, відвоювавши Васильків, стояли 
безпосередньо під Києвом (Карта VI).407

Становище більшовиків вздовж усієї лінії фронту між Волгою та Бі
лорусією стало тепер катастрофічним. Між Харковом та Волгою армія Де- 
н і кін  а розбила більшовиків та нестримно просувалася під проводом гене
рала М ай -М аєв сь к о го  на Північ. За плечима цих більшовицьких військ 
мчали відважні кавалергарди М ам о н т о в а ,  які 5 серпня захопили Тамбов, 
10 -  Козлов ,  15 -  Л е б ед я н с ь к ,  а 18 -  Єлець, щоб 22 серпня 1919 зно
ву приєднатися до основних військ Д ен ік іна  на заході від Воронежа. Тим 
часом на захід від Харкова через Полтаву просувався гвардійський корпус 
генерала Б р ед о ва  з Південного Сходу на Київ, і вже 16 серпня 1919 року 
ці війська дісталися Дніпра в районі Черкас. Тим часом кубанський козаць
кий корпус Ш куро  перетнув Дніпро південніше Катеринослава-Олексан- 
дрівська та виступив на Кривий Ріг через Одесу. Дивізіон козацьких військ 
Кубані та Тереку захопив 21 серпня 1919 року останній залізничний вузол 
між Києвом та Одесою, Цвітковим, та просувався до Христинівки на заході 
та Білої Церкви на півночі. Далі на західному напрямі східні українці утри
мували Умань, Христинівку та Вапнярку. Отже, чотирнадцята більшовицька 
армія в районі, охопленому селянськими повстаннями Кривий Ріг-Херсон- 
Миколаїв-Одеса-Бірзула, втратила всі залізничні сполучення з північчю та 
була відрізана українцями з одного та військами Д ен ік іна  з другого боку.
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Вона концентрувала свої сили, полишаючи Одесу військам Д ен ік іна ,  про
ти східних українців між Вапняркою та Христинівкою, щоб прорватися за 
плечима українців, які знаходилися перед Києвом, прямо на північ до біль
шовицьких сил південніше від Прип’яті, десь у районі Іскоростеня. Однак 
вони програли кривавий бій під Вапняркою, один із дивізіонів майже ціл
ковито розбили українці, решту -  стягнули до Христинівки, щоб повторити 
там спробу прориву (Карта VI).408

У такій ситуації відбулося безпосереднє зіткнення між українцями та 
армією Денікіна ,  і цьому моменту не бракувало сильного драматичного 
напруження. Саме в ту мить у районі між Уманню та Цвітковим впала стіна 
більшовицького фронту, яка розділяла українські війська та армію Д е н і к і 
на, та українським збройним силам було наказано за жодних обставин не 
вступати в жодний збройний конфлікт із військами Денік іна ,  але шукати з 
ними оперативного порозуміння. Вже до того, 21 серпня 1919 року, в райо
ні Цвіткового зустрілися вперше авангарди обох армій. Зустріч виявилася 
надзвичайно дружньою, оскільки на боці армії Д енік іна  воював дивізіон 
козаків Кубані та Тереку, які і самі були автономними та симпатизували 
українцям, частково через те саме етнічне походження. Генерал козацького 
дивізіону з готовністю встановив демаркаційну лінію з українцями та вира
зив українським посланцям бажання і надалі воювати в союзі з українцями, 
звичайно ж, під командуванням Денік іна  (Карта VI).409

Вибух війни між армією Денікіна та Україною

Отже, на цій південній ділянці тимчасово було досягнуто порозумін
ня, і переговори там тривали. Розташована північніше українська група 
військ просувалася далі, переслідуючи більшовиків і перешкоджаючи виве
зенню запасів та боєприпасів із Києва. Врешті-решт ЗО серпня 1919 року 
українці пішли в наступ на останню більшовицьку лінію оборони перед Ки
євом і в ніч з ЗО на 31 серпня захопили всю столицю та розташовані на Схід 
від неї мости через Дніпро. Мети, яка надихала українців та вела їх вперед, 
Київ, було досягнуто (Карта VI).410 Для самолюбства військ Д ен ік іна  це 
стало важким ударом. Зі Сходу посиленим маршем просувався корпус гене
рала Бредова на Київ, щоб обов’язково завоювати місто раніше від укра
їнців. Проте вони підійшли запізно та змушені були зупинитися перед річ
кою Дніпро. Саме коли українські колони 31 серпня 1919 року святковою 
демонстрацією увійшли в центр міста, військам Д енік іна  все ж вдалося у 
результаті раптового нападу обеззброїти українських вартових на мості, що 
не прийняли їх за ворогів, та проникнути в місто. Інцидент мав несподіване 
завершення: підрозділи Денік іна  раптово напали на українські колони по-
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серед їх святкового параду та відкрили нищівний вогонь, захоплюючи також 
із бічних вулиць.

Неочікуваний, підступний напад одним ударом змусив розлетітися 
українські колони, і після короткого жорстокого бою українців було подо
лано за мінімальних зусиль і частково змушено скласти зброю, а частково 
навіть покинути місто. Таким чином несподівано розпочалася війна армії 
Д е н і к і н а з  українцями. Відповідно за програмою траплялося те, що перед
бачили більшовики: "Люди П етлю р и  т а Д е н ік ін а  нападатимуть одні на 
одних, -  стверджували вони повсюди, відступаючи, -  а ми щонайпізніше за 
два місяці повернемося!"411

Цей інцидент був для українців, мов удар грому. Всі надії вони 
пов'язували із захопленням Києва і ні на йоту не сумнівалися у досягненні по
розуміння з генералом Д енік іним .  Раптовий вибух конфлікту зі "всеросій
ською" реакцією раптом настільки чітко поставив перед фактом самотності 
та, разом з тим, невідворотності краху, що їх моральні сили вже не витримали 
цього нового удару. Вони все ще намагалися попри зазнане у Києві безчестя 
порозумітися з армією Д енік іна .  Відповідно до вимог генерала Бредова  
вони звільнили територію до Фастова на відстань 70 км від Києва та відпра
вили до цього командувача військову місію на чолі з генералом Омеляно-  
вичем -П авленком .  Місія вимагала: 1. Звільнення військами Денікіна  
Правобережної України включно з Києвом, 2. Визнання права майбутніх 
українських конституційних зборів приймати рішення щодо питання вза
ємовідносин України з Росією та 3. Укладення військової угоди проти біль
шовиків. Представники генерала Д ен ік іна  жорстко та зверхньо відхилили 
наведені умови та поставили українцям ультиматум: або вони безумовно під
порядковуються "єдиній неподільній Росії", або ж складають зброю. З боку 
армії Д ен ік іна  це виглядало божевіллям. Вона залишалася ще далекою від 
перемоги більшовиків, щоб дозволити собі вв'язатися у війну проти україн
ців. Більшовики стягували саме всі свої сили для контрудару, проте генерал 
Д енікін  не лише відмовлявся від понад ЗО 000 осіб суто бойового складу в 
українців, які в союзі з Ден ік іним  за найкоротший час подвоїли чи навіть 
потроїли би свої фронтові сили та протягом наступних кількох місяців могли 
би служити резервною армією у його тилу, але він ще й кидав на конфлікт 
із українцями 15-20 000 осіб бойового складу власного війська. Така втрата 
разом близько 50 000 осіб бойового складу, не кажучи вже про перспективу 
збільшення цих сил, повинна була закінчитися катастрофою. Нічого не зму
шувало його воювати з українцями саме зараз, оскільки після ймовірного за
хоплення Москви та знищення більшовиків він би одержав настільки велику 
перевагу над українцями, що тоді всі свої уступки міг скасувати, а Україну зі 
зброєю в руках змусити залишитися в складі Росії.
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Наслідки українсьісо-денікінської війни, 
вересень-жовтень 1919 року

Зверхність "всеросійської" реакції не залишала українцям жодного 
виходу, тим більше, що незабаром війська Д ен ік іна  атакували українців 
по всьому фронту. Отже, українці 24 вересня 1919 року в спільній прокла
мації Симона Петлю ри та західноукраїнського диктатора формально 
оголосили війну генералу Денікіну,  яка реально вже вибухнула.412 Ого
лошення війни викликало у країн Антанти шквал загального обурення по 
відношенню до України, так що військова місія Антанти негайно покинула 
Камянець-Подільський, і вони надали генералу Д ен ік іну  повну свободу 
дій щодо України. Проте ці почуття Антанти тепер були українцям байду
жими, оскільки насправді Антанта вже знищила українців, відмовивши їм у 
підтримці, в той час, коли вона озброювала Польщу проти них. Вихор по
передніх перемог протягом вересня 1919 року заніс армію Д ен ік іна  ще 
трохи вглиб країни на Північ, до захоплення Орла, на відстані 300 км від 
Москви. Проте крах армії Колчака дозволив більшовикам кинути всі свої 
війська з цього фронту проти армії Денік іна .  Тепер вони поступово при
пинили операції проти українців на Північній Волині та стягли з цього тепер 
незначного фронту всі сили на Північ Лівобережної України проти військ 
Денікіна.  Війська чотирнадцятої армії використали ту обставину, що 
українці та армія Денік іна  воювали один проти одного, та у жовтні-лис- 
топаді 1919 року прорвалися внаслідок блискуче проведеного маневру між 
фронтами обох цих противників на Північ обабіч Фастова на Північну Во
линь, щоб знову ж таки задіюватися проти армії Денік іна :  відображення 
всього становища, яке виникло внаслідок беззмістовних міжусобиць контр
революції. Знову і знову, отже, можна було задіяти всі українські збройні 
сили, залишені більшовиками в спокої, проти військ Денік іна  на Східному 
Поділлі та Східній Волині.413 Тут знову виявила себе абсолютна політична 
перевага більшовицької стратегії над стратегією "всеросійських" реакцій
них кіл. Власне більшовики мали змогу легко захопити все ще утримувані 
українцями волинські та подільські території, не наштовхнувшись на якийсь 
істотний опір зайнятих боротьбою проти Денік іна  українців, проте цьо
го не робили. Вони надавали перевагу звільненню українців від боротьби з 
Денікіним, вони відтягували окупацію України до знищення армії Д е н і 
кіна -  мудрість, якою раніше повинна була володіти "всеросійська" реакція.

Переміщуючись зі Сходу та з Півдня до лінії Ямполя на Дністрі -  Гай- 
син-Бердичів-Житомир, бої між українцями та військами Д енік іна  вияв
лялися досить жорстокими, хоча українці, що чудово розуміли беззмістов
ність цієї війни, не були охоплені тим поривом, із яким вони раніше билися
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проти більшовиків, і в такому становищі їхні збройні сили прямували до 
краху. Вони виснажилися від попередніх боїв, і їх ряди поріділи. Бракувало 
зброї та амуніції. Наближалася зима, проте війська мали обірваний одяг та 
не мали взуття. Вже влітку в їх лавах лютувала епідемія тифу. З настанням 
холодніших осінніх днів епідемія в цих виснажених та зубожілих військах 
протягом лише кількох днів перетворилася на раптову загальну катастро
фу. Вони почувалися цілковито безпорадними, оскільки не забезпечувалися 
жодними профілактичними чи лікувальними засобами. Незабаром усі лаза
рети, навіть організовані поспіхом, переповнилися. За недужими майже не 
доглядали, оскільки не було у наявності найнеобхіднішого, а також лікарі та 
персонал хворіли. Незабаром не вдавалося навіть за необхідності ізолювати 
нездорових. На всіх залізничних станціях вздовж лінії фронту лежали, по
мираючи, сотні українських солдатів без будь-якої допомоги, а сотні йшли 
вперед, билися хворими та падали з ніг на місцях розквартирувань, поли- 
шейі на милість милосердя населення. З огляду на це український опір дуже 
швидко зійшов нанівець. На кінець жовтня 1919 року західноукраїнська 
армія нараховувала лише 4 000 боєздатних солдатів, а східноукраїнська ще 
менше -  2 000 осіб. Решта боролися з епідемією чи вже полягли у боротьбі 
з нею, багато хто не міг більше зносити цього пекла і рятувався самостійно. 
Врешті-решт, щоб зламати лише тільки показні українські лінії фронту, ви
явилося достатньо легкого поштовху противника.414

Крах денікінської та української армій, листопад 1919 року

Проте і удари ворога ставали все слабшими. У жовтні-листопа- 
ді 1919 року спостерігався і початок катастрофи армії Д енікіна  між Волгою 
та Дніпром. Тепер вона без упину відкочувалася назад, атакована більшовиць
кою піхотою, розчавлена кіннотою Будьонного ,  подібно до того, як ще не
давно нестримно тікали більшовики. Не залишалося жодних резервів, адже 
армія Денік іна  сама прогавила їх у боротьбі проти українців, 50 000 осіб 
бойового складу в лавах українців та власних військ. Незабаром епідемія тифу 
охопила також армію Д енік іна  та почала її методично спустошувати. За її 
плечима піднялося, як раніше проти більшовиків, повсюди східноукраїнське 
селянство, якому було досить каральних експедицій Денікіна .  Всесвітній 
потоп поховав "всеросійську" контрреволюцію.415 Якщо краху зазнавали оби
дві сторони, як українці, так і "всеросійські" реакціонери, то перші не поми
рали, як останні, замордовані останніми спалахами партизанської війни, а все 
ж знаходили притулок та допомогу серед місцевого населення.

Отже, українська контрреволюція доживала свої останні дні, про
те вже розпочався процес помирання російської, так що незабаром, у лис



топаді-грудні 1919 року, відгриміли бої з червоними за Київ. Вірні своїй 
обіцянці, більшовики в ході цих боїв повернулися до Києва. Збройні сили 
генерала Бредова  змушені були якомога швидше відступити на захід від 
Дніпра, щоб рухатися потім далі на південь, на Одесу та в Крим. Це вигля
дало надто природно, що з огляду на загальну катастрофу міжусобиці між 
українським двовладдям повинні були загостритися, оскільки за необхід
ності виникало два різних погляди на порятунок руїн української влади. 
Страх перед Росією, як більшовицькою, так і реакційною, однаковою мірою 
схиляв східних українців до того, щоб за цієї крайньої необхідності шукати 
притулку в Польщі, навіть ціною Східної Галичини та західної частини Во
лині. Чим більше загострювалося становище у боротьбі з генералом Дені- 
кіним, тим сильнішими ставали в середовищі східних українців суто інтуї
тивні, без будь-яких реальних політичних перспектив, надії на Польщу, тим 
виразніше полонофільською виглядала східноукраїнська преса. Водночас, 
через цілковиту втрату надії західних українців на надання з боку східно
української держави необхідної бази для майбутньої боротьби проти Поль
щі західноукраїнські представники в Парижі вже вели переговори з колами 
"всеросійської" контрреволюції та своїми повідомленнями чинили вплив на 
диктатора та західноукраїнське армійське командування, схиляючи їх шука
ти порозуміння зі "всеросійською" реакцією. Отож, тон західноукраїнської 
преси все виразніше ставав русофільським. Кожен із двох урядів та прихиль
на до нього преса таким чином грав на вразливих сентиментах іншої сторо
ни -  тут на ненависті проти росіян, там -  проти поляків, та взаємні образи 
вели до звинувачень у зраді, які часом переходили будь-які межі. Врешті- 
решт ситуація зайшла настільки далеко, що обидва уряди оточили себе в 
Камянець-Подільському до зубів озброєними військами та резиденція пе
ретворилася на два ворожі табори.416 Тим часом ні східноукраїнська поло- 
нофілія, ні східноукраїнська русофілія були не жодною національною зра
дою, ні навіть політичною помилкою, а неминучим наслідком попереднього 
двовладдя, обставини, яка до цієї миті весь український національний рух 
змушувала керуватися лише ненавистю до противника та не пов’язувалася 
з якоюсь продуманою політичною ідеєю чи опанованою цілеспрямованою 
волею. Українці з головою поринули в цю пристрасть, вони перекрили для 
України як єдиного цілого всі можливі шляхи і тепер були нездатними разом 
капітулювати, так що тепер одні -  східні українці -  складали зброю перед 
поляками, а інші -  західні українці -  перед Росією.

За таких обставин, з огляду на катастрофу військ, безнадійний відчай 
та відсутність єдності у політичному керівництві, українцям не залишалося 
нічого іншого, як рятувати життя останніх бійців із реально вже завершеної 
боротьби. "Війна для нас власне вже в минулому. Не військова сила наших

Занепад української державності__________________________________________________371



372 IV частина

противників, а нещадна епідемія перемогла нас. Не задовольнялися навіть 
елементарні потреби східноукраїнської армії, і вона не могла чинити опір 
далі. В такому ж становищі знаходиться також і західноукраїнське військо. 
Обов’язком уряду тепер є лише знайти рятівний притулок для решток руїн", 
повідомляв 4 листопада 1919 року тогочасний головнокомандувач східно
української армії генерал С альський .

Необхідність окремих спроб порятунку руїн української армії

Ініціативу взяло в свої руки спершу західноукраїнське армійське го
ловнокомандування. Вже 20 жовтня 1919 року воно зажадало від диктатури 
розпочати переговори з генералом Д ен ік ін и м  з метою забезпечити решт
кам армії тривалий відпочинок, а хворим -  відповідний догляд. Всупереч 
усім непорозумінням із С им о но м  П етлю р о ю  національні почуття за
хідних українців протестували проти пошуку окремо від східних українців 
прихистку в противника, що беззаперечно ставитиметься до східних укра
їнців як до розбійників, і тому диктатор спершу цю пропозицію відхилив. 
Не хотілося вірити, що Українська держава невпинно падає на дно. У від
повідь на це західноукраїнський головнокомандувач армії генерал Тар- 
навський  на власний розсуд таємно відправив 25 жовтня 1919 року пред
ставників до військ Д ен ік іна ,  офіційно, щоб вести переговори про обмін 
військовополоненими, неофіційно -  щоб довідатися про умови перемир’я 
генерала Д ен ік іна .  1 листопада 1919 року ця місія зустрілася в Сятков- 
цях у районі Брацлава на Поділлі з командувачем антиукраїнського фронту 
генералом Слащ овим.  Останній заявив наступне: "До переговорів зі схід
но-галицькою армією ми в принципі готові. Ось телеграма генерала Д е н і 
кіна з розпорядженням у будь-який час та без жодних ускладнень прийняти 
східногалицьких представників для переговорів. Що ж до переговорів з усі
єю армією в цілому чи зокрема з її групою з наддніпрянських територій, то 
щодо цього ми ще до зустрічі з Вашим фронтом прийняли певне рішення, і я 
уповноважений заявити, що такі переговори цілковито неможливі. На нашу 
думку, східногалицька армія є екстериторіальною, яка з огляду на обставини 
була закинута на територію південно-західної Росії. Армія ж, яка походить 
з наддніпрянської території, навпаки, складається з російських підданих, 
що як такі підпорядковуються законодавству Російської імперії, яку ми від
новлюємо. З вами ми ведемо переговори як з іноземною армією, проте для 
наддніпрянських військ у нас лише одна умова: скласти зброю та розійтися! 
Коли буде видано указ про мобілізацію для Поділля та Волині, вони повинні 
виконати свою військову повинність, як і всі інші російські піддані. Які умо
ви ми висуватимемо перед Вашою східногалицькою армією, на дану мить



Вам повідомляти не в моїй компетенції. Проте я можу запевнити Вас, що в 
порівнянні з Вашим сьогоднішнім становищем вони вигідні”.417

Вже за кілька днів до цього головнокомандувач "новоросійських те
риторій", тобто Південної України, генерал Ш иллінг видав східноукра
їнським військам "наказ" про потребу сконцентруватися у певному районі, 
щоб скласти зброю, щоб потім підрозділи було розпущено, а офіцери -  офі
цери Генерального штабу -  лише після судової реабілітації зможуть перейти 
на службу до армії Денікіна ,  причому "наказ" за невиконання його поло
жень погрожував "покараннями". Цей "наказ" зараз було показано західно
українським представникам, щоб вони знали: немає жодного сенсу напо
лягати на переговорах усієї української армії з генералом Д ен ік іни м .  У 
відповідь західноукраїнські парламентарі висунули наступні умови: і )  щоб 
західноукраїнська армія як неподільне ціле зберегла автономію; 2) щоб вона 
не використовувалася проти східних українців; 3) щоб вона отримала кіль
ка місяців відпочинку та забезпечення всіх можливих типів, а також 4) щоб 
західноукраїнський диктатор залишився її верховним головнокомандувачем 
та єдиним представником Західної України.418

Генерал Денікін ,  якому повідомлялися ці вимоги, привітав західних 
українців та висунув наступні зустрічні умови: і )  західноукраїнська армія з 
усіма її тиловими структурами, запасами та залізничним парком переходить 
під верховне командування "верховного головнокомандувача Армії Півден
ної Росії", тобто генерала Денік іна ,  2) з огляду на втрату власних терито
рій західноукраїнський уряд припиняє свою діяльність та переходить під 
захист "верховного головнокомандувача Армії Південної Росії", 3) західно
українська армія не буде задіяна проти східних українців; 4) західні українці 
стягують свої сили в район Балти; 5) західноукраїнська армія залишається 
єдиним цілим, проте вищі російські офіцери Генерального штабу здійсню
ють контроль над її штабами та приймають рішення стосовно всіх спір
них питань; 6) західноукраїнське верховне головнокомандування негайно 
зв'язується з генералом Слащовим, який вів операції проти них, щоб че
рез нього отримувати наступні вказівки. Відповідь західні українці повинні 
були дати до вечора 3 листопада 1919 року.

Тим часом із ініціативи Сим она  П етлю ри  4 листопада 1919 року 
в Жмеринці мала розгорнутися українська державна нарада, та в очіку
ванні її результатів західноукраїнське військове командування відклало 
свою відповідь Денік іну  на 5 листопада 1919 року. Нарада, в якій брали 
участь обидва уряди та верховні головнокомандувачі, визначила неможли
вість продовження війни, однак на ній не було прийнято жодних рішень, 
оскільки результати західноукраїнських таємних переговорів із генералом 
Д ен ік іни м  ще залишалися невідомими. Симон П етлю ра  лише виразив
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свою принципову згоду на те, щоб уся українська армія почала переговори 
про перемир'я з генералом Д ен ік ін и м .  У відповідь західноукраїнський 
верховний головнокомандувач генерал Т а р н ав с ь к и й  звелів 5 листопа
да 1919 року продовжити переговори з армією Д ен ік ін а ,  які закінчилися 
6 листопада 1919 року підписанням мирної угоди. При цьому представни
ки Д е н ік ін а  пішли на такі поступки, що питання про право західноукра
їнського уряду на самостійну зовнішню політику, а також на призначення 
та нагородження в лавах західноукраїнської армії було залишено на оста
точний розсуд генерала Д ен ік ін а ,  а також в угоді не було жодного слова 
про російський контроль усіх вищих штабів західних українців, а лише про 
тимчасових представників армії Д е н ік ін а  при західноукраїнському вер
ховному головнокомандуванні з метою прийняття рішень щодо всіх поточ
них оперативних, адміністративних та господарських питань. З цією метою 
було негайно призначено та відкомандировано до західноукраїнського вер
ховного головнокомандування у Вінниці російську військову місію на чолі 
з начальником генерального штабу СабОрським із даними верховними 
повноваженнями.

Таємні переговори західноукраїнської армії 
з Денікіним 1-6 листопада 1919 року

Лише зараз ці таємні сепаратні переговори стали відомими україн
ській громадськості. Оскільки саме генерал Т ар н авськи й  погрожував 
своєму диктаторові сепаратною акцією 4 листопада 1919 року у випадку, 
якщо нарада в Жмеринці виявиться безрезультатною, то він та голова його 
штабу генерал Ш амане  к були негайно звільнені диктатором 6 листопада, 
так що, коли російська військова місія 7 листопада 1919 року потрапила до 
Вінниці, то застала там уже нове військове командування, генерала Микит-  
ку та голову його штабу генерала Ц ір іц а .

Шквал неймовірного обурення здійнявся у відповідь на це серед 
східних українців, який спонукав їх до найвідвертіших та найненависні- 
ших обвинувачень західних українців у зраді. Проте також і їм самим та 
їхньому диктаторові самовільний вчинок генерала Т а р н а в с ь к о г о  зда
вався обурливим, оскільки йшлося про пакт із противником, який на
віть не визнавав існування окремої української нації. Ще раз скликана на 
8 листопада 1919 року в Деражні біля Проскурова нова нарада західних та 
східних українців прийняла рішення негайно розпочати переговори всі
єї української армії з армією Д е н ік ін а ,  однак одночасно С и м о н  П е т 
люра та дт. Є вген  П е т р у ш е в и ч  видали спільно підписаний наказ про 
взяття під варту генерала Т а р н ав с ь к о г о ,  голову його штабу генерала



Ш ам ан ек а  та всіх західноукраїнських офіцерів, які брали участь у цих 
самовільних переговорах. 9 листопада 1919 року нове західноукраїнське 
головнокомандування оголосило договір із генералом Д е н ік ін и м  недій
сним та одночасно вдалися до відповідних арештів. 11-13 листопада 1919 
року затримані повинні були постати перед військовим трибуналом з огля
ду на обвинувачення у державній зраді. Отже, навіть у процесі занепаду 
усвідомлення всеукраїнської єдності мало для західних українців більше 
значення, ніж усі інші аспекти, що свідчило про їх почуття державності 
та що вони навіть у вирі занепаду не терпіли жодних політичних сепарат
них акцій та в імяукраїнської державності готові були навіть засудити на 
смерть та стратити всіма шанованого верховного головнокомандувача. 
Однак все ж військовий трибунал швидше за все врахував реально безна
дійне становище зубожілої та потерпаючої від епідемій армії та звільнив 
обвинувачуваного. Було всім зрозуміло: те, що він чинив із власної волі, 
мали офіційно зробити так само й українські уряди. І це було зроблено. 9 
листопада спільна західно- та східноукраїнська військова місія вирушила в 
Одесу для переговорів із армією Д ен ік іна .  Головнокомандувач "новоро- 
сійських територій" генерал Шиллінг ,  який вже попередньо 7 листопада 
1919 року відмовився прийняти східноукраїнську військову місію, ухи
лився від розмови зі східноукраїнськими представниками і цього разу. На
віть коли сама "всеросійська" контрреволюція була приреченою на крах, 
як і Україна, остання все ж відмовлялася визнати саме існування України. 
Своїм "принципам", які привели її до катастрофи, вона справді залишала
ся вірною аж до смерті. Отже, влада обставин виявилася сильнішою, ніж 
українське національне почуття соборності та ніж прагнення західних 
українців не залишати східних земляків у біді. Оскільки західні українці 
не могли капітулювати перед Польщею, як східні, їм не залишалося нічого 
іншого, як сепаратні переговори, звичайно ж, тепер із відома їх диктату
ри, з генералом Д ен ік іним ,  і перемовини закінчилися 17 листопада 1919 
року в Одесі новою, цього разу остаточною сепаратною угодою західних 
українців зі "всеросійською" реакцією.

Договір, де, як і в усіх актах "всеросійської" реакції, старанно уника
ли назви "Україна", визначав наступне: 1. Уся "східногалицька армія пере
ходить на сторону "Російської армії добровольців" -  тобто армії генерала 
Д ен ік іна  -  під начало командувача "новоросійських областей" -  тобто 
Південної України. 2. Вона зберігає свою організаційну структуру, свій 
офіцерський корпус, свою мову, свій регламент служби та все своє майно, 
проте її, істотно поріділі, військові підрозділи повинні реорганізуватися 
у нові тактичні одиниці -  по 75 осіб зі 100 визначеної для них загальної 
чисельності, причому приналежний до "наддніпрянських армій" корпус
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"C.C.-стрільців", який складався переважно з уродженців Східної Галичи
ни, не визнавався "східногалицьким" військовим підрозділом. 3. Російська 
армія добровольців сприятиме тому, щоб "східногалицька" армія поповню
вала свої лави уродженцями Східної Галичини, з-за кордону/ 4. До всіх 
східногалицьких штабів, установ та підрозділів будуть розподілені росій
ські офіцери, лікарі та військові чиновники з метою зв’язку та вирішення 
всіх спірних питань. 5. Взаємовідносини "східногалицької" диктатури та 
командування "Російської армії добровольців", а також "східногалицьке 
питання" стануть предметом окремих політичних переговорів, проте до 
цього часу диктатор зберігає верховну владу та контроль над внутрішніми 
справами "східногалицької" армії. 6. Ця армія не задіюватиметься проти 
"наддніпрянських фронтових угрупувань". 7. Вона буде стягнена до Умані 
та захищатиме від більшовиків цей район до Бердичева з Півночі, а її тилові 
установи концентруватимуться біля Ольгополя і нарешті 8. Хворі та по
ранені східні галичани, для яких не вистачило місця у власних лазаретах, 
розміщуватимуться в російські.

Капітуляція західноукраїнської армії 
перед "всеросійською" реакцією 19 листопада 1919 року

Договір було ратифіковано російським верховним головнокоманду
вачем "новоросійських областей", генералом Ш иллінгом ,  того ж дня, а 
західноукраїнським генералом Ми кит кою -  наступного дня, 19 листо
пада 1919 року. Цілі обох сторін виглядали зрозумілими: "всеросійським" 
реакціонерам йшлося про те, щоб негайно кинути загін не більше як 4 000 
осіб бойового складу західних українців під Бердичевом проти більшовиків, 
західним же українцям -  про розміщення хворих у російських лазаретах. 
Обидві сторони розуміли нереальність виконання своїх зобов’язань: західні 
українці, що вони не в змозі більше воювати, навіть за власну Батьківщину, 
не кажучи вже за "єдину неподільну Росію", а російські реакціонери, що їх 
лікарні переповнені і що посеред цього краху вони надзвичайно малоздатні 
допомогти західним українцям санітарними матеріалами, одягом і т.п. "Ми 
знали, що армія Д ен ік іна  вже мертва, -  коментували пізніше це станови
ще західні українці, -  проте знали ми, на жаль, і те, що цей труп достатньо 
важкий, щоб нас придушити".

Тим часом, коли в Одесі велися переговори, у Кам’янці-Подільському 
обидва українські уряди обговорювали питання спільного занепаду. Ці 
обговорення виглядали беззмістовними, оскільки не існувало перспектив 
спільної долі. Між поляками та "всеросійською" реакцією змушені були пе- *

* Таємні переговори західноукраїнської армії з Денікіним 1-6 листопада 1919 року
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реслідувані поляками до гробу західні українці однозначно надати пере
вагу капітуляції перед іншою стороною, так само як і до смерті пересліду
вані "всеросійськими" реакціонерами східні українці. Тут раптом на Сході 
ожив привид трупа "всеросійської" контрреволюції. Рештки армії Денік і -  
на залишили власне у спокої західноукраїнські ділянки фронту та повсюди 
виступили лише проти східноукраїнських у групувань, щоб ще в останню 
мить перед тим, як переможний більшовизм зажене в могилу цього "всеро
сійського" привида, помститися Східній Україні. Жахливою була ця атака 
кількох сотень охоплених епідемією "всеросійських" реакціонерів проти 
таких самих виснажених хворобою кількох сотень східних українців. По
всюди східноукраїнська армія у руїнах відступала, майже без боротьби. Так 
само і "всеросійські" реакціонери, які знаходилися на стадії ще більшого 
розбрату, ніж східні українці, напевно, відступили б, якби східним україн
цям спало на думку їх атакувати. Тим не менше захоплення цими "війська
ми" Денік іна  Камянця-Подільського виглядало неминучим. І тоді С и 
мон Петлю ра  вирішив краще віддати це місто полякам, і його рішення 15 
листопада 1919 року було повідомлене західноукраїнському диктаторові. 
Тут уже обурилася до того часу непохитно вірна та віддана особиста варта 
диктатора.

Капітуляція Симона Петлюри перед поляками 
5 грудня 1919 року; кінець української державності

Всі тодішні злигодні України раптом розглядалися як очевидний на
слідок українського двовладдя, відповідальним за яке було заснування та 
збереження західноукраїнської політики загалом та диктатури зокрема. 
Розуміючи втрату останньої підтримки, членам західноукраїнського сепа
ратного уряду не залишалося нічого іншого, як у ніч із 15 на 16 листопа
да 1919 року втекти через Дністер до Румунії і далі до Відня, до міста, в 
парламентських галереях якого проходили школу політичної недолугості. 
У той самий час, коли 16 листопада 1919 року в Кам’янець-Подільський 
вступала польська кавалерія, а східноукраїнський уряд поспішав на Цен
тральну Волинь, до Старокостантинова, де було наказано стягти рештки 
східноукраїнської армії, назустріч кусюче холодному морозному північно
му вітру крокували мовчки та без військового привітання зруйновані, зу
божілі, босоногі підрозділи західноукраїнських тилових військ і так само 
зруйновані, зубожілі, босоногі східноукраїнські фронтові війська, одні на 
схід, до східно-подільського району концентрації, де рештки західноукра
їнської армії повинні були капітулювати перед "всеросійськими" контр
революційними військами, інші -  на захід, на Центральну Волинь, щоб
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скласти зброю перед поляками, залишаючи за собою однакові знаки на 
своїх шляхах -  замерзлі трупи в придорожніх могилах. 5 грудня 1919 року 
С и м о н  П е т л ю р а  нарешті перейшов польську демаркаційну лінію на 
Центральній Волині, і того ж дня рештки східноукраїнської армії, з яких 
одні перейшли до більшовиків, а інші, мов банда повстанців, подалися на 
партизанську війну під проводом генерала О м е л я н о в и ч а - П а в л е н к а  в 
тил більшовицького фронту на Північну Україну, склали зброю перед по
ляками у Старокостантинові. їх було інтерновано в польські табори, і за 
цей притулок вони принесли своїм господарям у подарунок епідемію, яка 
незабаром поширилася в Польщі і на польському східному фронті від якої 
полягли тисячі польських солдатів.419

Так у "чотирикутнику смерті" пробила остання година української 
державності 1918-1919 років.



V ЧАСТИНА

ДЕРЖАВНЕ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ 

ПРИЄДНАННЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 

ДО ПОЛЬЩІ

1. У кр аїн ц і в ем ігр ац ії

"Червона західноукраїнська армія" 10-11 лютого 1920 року

Руїни західноукраїнської армії недовго залишалися об єднаними з армі
єю Д єні кін а. Її незабаром було розбито з Лівобережної України та з Дону 
більшовиками, а у квітні 1920 року її рештки знищили на Кавказі. З груд
ня 1919 року більшовики увірвалися на Правобережну Україну, з легкістю пе
ремогли тут залишки військ Денікіна  і врешті-решт відтіснили їх разом із 
рештками західноукраїнської армії аж до Дністра західніше від Одеси. Однак 
румуни відмовилися дати притулок останнім, і, оскільки для українців не мало 
жодного сенсу захищати на користь румунів якийсь плацдарм на Дністрі сила
ми власних бійців, вони вчинили єдине, що тільки залишалося у такій ситуації -  
в ніч з 10 на 11 лютого 1920 року почепили на свої кашкети червону стрічку під 
українським державним гербом, ув'язнили генералів М икитку  та Ц ір іца ,  
яких палко ненавиділи, оскільки ті стали цілковито "інструментами" "всеро
сійської” реакції, обрали у своїх військових підрозділах ради та, недовго дума
ючи, оголосили себе більшовиками "Червоною західноукраїнською армією". 
В самих військах нічого не змінилося, лише те, що офіцерів надалі офіційно 
називали "товариш". Більшовики подібну показну зміну сприйняли з радістю, 
оскільки і серед них у західноукраїнських військах була добра репутація, та за 
існуючих обставин у західних українців не існувало жодного іншого вибору, 
ніж скористатися цим, адже бої відгриміли і були програні, залишалося лише 
так чи інакше пристосуватися до нового стану речей у Східній Європі.420

Крах української армії в кінці 1919 року -  більше, ніж болюча, проте 
лише тимчасова катастрофа обороноздатності країни. Це була значно біль
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шою мірою катастрофа самої української національно-державної ідеї, так 
що національна державність як безпосередня мета національної політики 
об’єктивно втратила свою актуальність на невизначений час, можливо на 
численні десятиліття. Україну було виключено з системи східноєвропей
ських держав. Лише Радянський Союз та Польща утверджувалися на по
лях боїв як переможці, а поділ України відповідно до планів Д м овського  
став на десятиліття основоположною подією нового становища в Східній 
Європі. Для покоління, яке у 1918-1919 роках боролося за самостійність 
України, надалі не було жодної можливості відновити цю боротьбу. Битви 
залишались, якщо взагалі їм судилося розгорнутися, справою наступних по
колінь. Усю велику територію України було жахливо спустошено внаслідок 
боїв 1918-1919 років, а найактивніша частина населення, яка раніше підні
мала народні маси на боротьбу за національну державність, або загинула, 
або ж зменшилася та розлетілася, так що народ втратив волю до боротьби 
та, якщо навіть обурювався проти польського чи більшовицького пануван
ня, то прагнув спокою, нездатний ще раз організовано піднятися. Проте на
віть якби загальне піднесення народу ще і виглядало би можливим, то воно 
навіть за найпалкішої волі до боротьби було все-таки безперспективним. 
Польське та більшовицьке іноземне панування утвердилися в Україні як пе
реважаючі військові сили, в розпорядженні котрих залишилися потужні, до
бре озброєні та організовані армії, щоб у корені придушити заворушення 
обеззброєного українського населення, зокрема в Західній Україні. На про
сторих територіях Східної України партизанська війна не виглядала настіль
ки нереально, як на невеличких західноукраїнських просторах, проте, за 
винятком Фінляндії, Польщі до встановленого Д м о вськи м  кордону, бал
тійських провінцій, Бессарабії, Закарпаття та Криму, де тимчасово отабо
рились останні рештки "всеросійської" контрреволюції під командуванням 
генерала Врангеля ,  вся колишня Російська імперія знаходилася у повній 
та безперечній владі більшовиків, яку тепер не повалила би жодна військова 
акція. Тим часом східноукраїнська партизанська війна не привела би ні до 
чого, оскільки більшовики могли у найкоротший час настільки переповнити 
Східну Україну своїми військами, що цей опір би легко придушувався. По
дібні повстання не становили реальної загрози для радянського панування, 
не кажучи вже про повторне заснування української національної держави. 
Бони могли призвести лише до того, що український народ цілковито стік 
би кров’ю, що, власне, і сталося у 1920-1923 роках.

Проте не лише безнадійність продовження українцями збройної бо
ротьби виправдовує удавану радянізацію західноукраїнської армії. Від
повідно до стану речей в українській національній політиці повинні були 
в майбутньому проявитися чотири різноманітних тенденції. Одна базува-
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лася на твердженні, що національні сили, які українці пробудили протягом 
десятилітньої культурної та політичної діяльності до 1918 року в Австрії 
та Росії, вичерпалися в боротьбі 1918-1919 років. Таких сил виявлялося не
достатньо, щоб у боротьбі проти світу ворогів заснувати в Східній Європі 
нову українську національну державу. Якби існувало бажання в майбутньо
му знову повернутися до цього завдання, то слід було зараз сприйняти поділ 
України між Польщею та Радянським Союзом як доконаний непорушний 
факт на десятиліття та звернутися замість безнадійних політичних комбі
націй знову ж таки до формування внутрішньої структури. Тоді слід так чи 
інакше шукати порозуміння із завойовниками, щоб шляхом відновлення 
культурної та політичної діяльності в межах окупаційних влад поступово 
створити нові національні сили, і, до того ж, духовно, військово, соціально 
та організаційно потужніші, ніж зразка 1918 року, та одночасно пронизати 
цими силами українські землі, конкуруючи з окупаційною політикою. Після 
тривалої десятилітньої внутрішньої підготовки, можливо, трапиться нагода 
відважитися на новий етап боротьби за українську державну самостійність, 
як тільки одна чи навіть обидві одночасно окупаційні влади ослабнуть чи то 
внаслідок невдач у зовнішніх війнах, чи з огляду на внутрішні пертурбації.

Чотири тенденції української 
національної політики 1920-1923 років

Такою була одна з тенденцій, як довели пізніші події, найбільш пра
вильна. Проте у 1920 році, а також пізніше її підтримували лише поодинокі 
індивідууми, які чітко усвідомлювали реальність та її рушійні сили; тимча
сово вона не сприймалася як впливова.

Дві інші тенденції, навпаки, утвердилися та розвинулися; обидві 
представлені "колишніми героями", тими, що самі вигнані з Батьківщини, 
не бажали зрозуміти навіть в еміграції, що історична роль України зразка 
1918-1919 років зіграна та програна і що вони самі як колишні лідери свого 
народу одночасно з крахом української армії приречені на відхід із політич
ної арени. Виразники однієї з тенденцій, західноукраїнської, робили ставку 
на об’єднання Західної та Східної України під радянським пануванням си
лою більшовицької зброї. У відповідь прихильники цієї зовнішньополітич
ної комбінації обіцяли таке посилення українського елемента в Радянській 
Україні, що воно автоматично призвело би до самостійності України в межах 
Радянського Союзу. Марні надії, оскільки сила московського терористично
го режиму незабаром довела, що вона сильніша, ніж український сепаратизм.

Друга -  східноукраїнська, еміграційна -  комбінація, навпаки, робила 
ставку на Польщу. "В польських інтересах підтримати створення буферної
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української держави проти Росії", говорилося собі, сліпо оминаючи той 
факт, що якби Україна була "в інтересах Польщі", Польща не захопила би 
Східну Галичину, знищивши таким чином українське державотворення. 
Отже, страх перед більшовизмом змушував не лише розглядати створення 
якогось східноукраїнського прикордонного захисного щита для Польщі за 
допомогою польських збройних сил, а й навіть вважати за краще поширення 
безпосереднього панування Польської держави аж до Дніпра, ніж залишити 
території між Збручем та Дніпром у руках більшовиків.

Спільними для обох комбінацій були сумніви у національній стійкості 
українського народу за безпосередньої боротьби з окупаційними владами. 
Страх перед ідеєю Д м о в с ь к о го  щодо полонізації України схиляв одних до
бровільно віддати себе до рук більшовизму, і, навпаки, страх перед більшо
вицькою нищівною системою штовхав інших в обійми поляків. Ні одна, ні 
друга комбінація не враховувала, що майбутнє Україна матиме лише в тому 
випадку, коли вона власними силами протистоятиме зовнішнім небезпекам, 
але не шукатиме в одного ворога захисту від іншого.

Союз С. Петлюри з Ю. Пілсудським 22 квітня 1920 року

Четверта та найбільш фатальна тенденція виглядала врешті дико анар
хічною, тенденція "балканізації України". Непримиренна ненависть до воро
гів, жорстока жага помсти за зазнану образу штовхала окремі елементи як 
Східної, так і Західної України до терористичних актів, які повинні були ста
ти потрясінням для польського та більшовицького панування в Україні. Ця 
розбійницька тенденція приховувала в собі найбільшу небезпеку, що Україна 
ніколи більше не підніметься. Вона опинялася на шляху нової концентрації 
залишків національних сил, вона позбавляла національну політику можли
вості керуватися великими майбутніми цілями та аргументами доцільності, 
вона жертвувала всім в ім'я миттєвої, сліпої та неприборканої, безладної та 
хаотичної пристрасті. Отже, вона руйнувала народ зсередини та одночас
но загострювала поведінку противника з метою позбавити народ останніх 
можливостей існування. Вона сприяла тому, щоб заворушеннями в Україні 
агенти іноземних держав скористалися не на благо України, а для досягнен
ня власних миттєвих інтересів, і вона спонукала залякану пасивну народну 
масу справді впадати в апатію. Окрім розглянутих чотирьох тенденцій, які 
відображали політичну реальність, залишалася, що в подальшому окреслю
ватиметься детальніше, ще і прихильність західноукраїнської еміграції у за
хідних державах до давньої фатальної ідеї третейського рішення Антанти у 
польсько-українському конфлікті. Ця прихильність обмежувала українську 
національну політику до марної зовнішньої пропаганди та виключала вирі-
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шення власної долі власними діями, оскільки прирікала на пасивність народ 
через надію на спасіння ззовні та схиляла його лише до незначних протестів 
та демонстрацій, як, наприклад, до терористичних актів, отже, до розвитку 
тенденції, до "балканізації" з метою продемонструвати країнам Антанти 
терміновість "східногалицького питання”. Ось чому цей напрям виглядав не 
живою тенденцією чи справжньою політикою, а лише манією. Розглянуті 
чотири реальних тенденції саме і визначали українські заворушення в самій 
країні та дії її еміграції в подальші роки. У "радянському уряді" західноукра
їнської армії відобразилися перша та друга з вищеокреслених тенденцій -  
прагнення знайти своє місце у радянсько-українській дійсності, а також 
зберегти та продовжити українську національну справу в часи радянського 
панування і "орієнтацію на Радянську Україну", щоб в очікуваній майбутній 
боротьбі більшовизму з поляками досягти об'єднання Західної України з Ра
дянською. Чимало вплинула на події в країні і еміграція з-за кордону. Най
більш значним із українських лідерів у період з 1918 до 1919 року був, без
умовно, Симон Петлюра,  і його особиста емігрантська доля мала також і 
надалі найвідчутніший вплив як на Україну загалом, так і на Східну Україну 
зокрема, причому в його діях віддзеркалилися третя та четверта з реально 
існуючих у середовищі українства тенденцій -  "орієнтації на Польщу" та 
"балканізації України". Перед своїм переходом "демаркаційної лінії" на Цен
тральній Волині він, здавалося, зрозумів: продовження боротьби з більшо
виками є безцільним, а єдине, що залишилося українцям, -  це очікувати під 
чужоземним пануванням слушної нагоди для підготовки повільного підне
сення. Тим часом, у грудні 1919 року, прибувши до Варшави, Симон П е т 
люра,  керований антиросійськими почуттями, дозволив використати себе 
все ж як інструмент польської політики. Тоді Польща тремтіла від жаху, 
що більшовики після знищення "всеросійської" контрреволюції та України 
сконцентрують усі сили і нападуть на неї саму. І справді, почалася передис
локація червоних військ на антипольський фронт, який до того часу утриму
вався лише п'ятьма більшовицькими дивізіонами, так що фактично Польща 
до початку 1920 року не вела жодної війни проти більшовиків.421 Щоб уник
нути такого очікуваного на весну 1920 року штурму, Юз еф Пілсудський 
відважився випередити більшовиків польським генеральним наступом, щоб 
диктувати їм умову миру на Дніпрі. Надзвичайно важливим було схилити 
до участі в цій операції Симона П етлю ру і таким чином, як сподівали
ся, завоювати дружбу східноукраїнського населення. Тому Пілсудський 
пообіцяв С. Петлюрі в перспективі у випадку перемоги створення схід
ноукраїнської держави за підтримки Польщі. Від боротьби за власну наці
ональну справу до служби інтересам третьої влади, для яких така боротьба 
є вигідною, залишався лише один крок, і Симон Петлюра його зробив.
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Уже попередньо східних українців зі спільної східно- та західноукраїнської 
місії, яка на чолі з представником східних українців А н д р ієм  Л івицьким  
З жовтня 1919 року з Кам’янця-Подільського відправлялася на мирні пере
говори з поляками до Варшави, було залучено до подібного польсько-східно
українського "альянсу”. Незважаючи на протести західноукраїнських членів 
делегації, які врешті-решт вийшли з місії, східноукраїнські -  в якості переду
мови цього "альянсу" на вимогу поляків 2 грудня 1919 року зробили заяву, 
де погодилися з тим, що кордон між Польщею та Україною встановлюється 
по ріці Збруч та за визначеною Паризькою мирною конференцією лінією на 
Центральній Волині. Цю заяву, більше у формі визначеного зобов’язання, 
повторив тепер С им о н  П етлю р а  як президент Директорії Української 
Народної Республіки у своєму союзницькому договорі з П ілсудським від 
22 квітня 1920 року, в якому кордон між Польщею та Україною встановлено 
в межах загального східного кордону сьогоднішньої Польської держави.422

Формально-правове значення акту Петлюри 
від 22 квітня 1920 року (екскурс)

Східноукраїнська відмова від врахування думки представників Захід
ної України спалила всі мости між Східною та Західною Україною, і саме з 
огляду на ці обставини з’явилося твердження, що П етлю ра  своєю відмо
вою зрадив Україну/ Тим часом вина С им о на  П е т л ю р и в  жодному разі не * з

* 3 огляду на ґвалтовні зміни у Східній Європі, здавалося би, недоцільно ставити питання 
про формально-правові наслідки таких актів, як пакт С. Петлюри та Ю. Пілсудського від 
22 квітня 1920 року. Однак у конкретному випадку така постановка питання не позбавле
на змісту. Адже поляки використали цей пакт з дипломатичною метою перед Антантою 
для отримання визнання приналежності Східної Галичини до Польщі, оскільки він до
водив те, що "східногалицьке питання", а водночас і польсько-український конфлікт ви
черпані, коли Україна добровільно за власним рішенням відмовилася від своїх претензій 
на Східну Галичину на користь Польщі. Саме під таким кутом цитує даний договір серед 
інших і дт. Юл. фон Твардовський у своїй, що і без того містила цілу низку спотворених 
фактів та фантастичних даних, статті "Східна Галичина" у виданому проф. И. Гачеком та 
дт. К. Струппом "Словнику міжнародного права та дипломатії". Це питання компетенції
з точки зору міжнародного права розпорядження представленої Симоном Петлюрою 
Української Народної Республіки стосовно Західної України. Західні українці власне рі
шуче оскаржували будь-яку чинність відмови Петлюри, стверджуючи, що приєднання 
Західної України до Української Народної Республіки, тобто до Східної України, ніколи 
до кінця не ратифікувалося. Це питання слід прояснити у наступному екскурсі, оскільки 
в даній праці згадуються українські акти про об’єднання (с. 111-117).
Західноукраїнську позицію представляє Лозинський (с. 69-71) та аргументує її наступ
ним чином: "Акти об’єднання України зразка грудня 1918-січня 1919 року не створили 
однієї об’єднаної сформованої з до цього часу двох самостійних держав республіки, а 
лише прокламували її та вказали шлях її створення. Цю республіку повинні були ство-
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полягає у "відмові" від Західної України. Всі території; від яких він буцімто

рити лише загальноукраїнські "Конституційні збори"; делегати яких обиралися би на 
територіях обох українських держав, навіть якщо ці території вже належали одній дер
жаві. На рахунок часу та порядку скликання таких "Конституційних зборів" обидва уря
ди мали дійти єдиної думки. Лише на мить набрання правочинності рішенням цих зборів 
про створення єдиної української держави ці обидві держави повинні були припинити 
існувати з формально-правової точки зору, ставши однією державою. Про форму такої 
майбутньої єдиної держави в актах про об'єднання згадується лише один раз, зокрема в 
умовах автономії Західної України в попередньому договорі від 1 грудня 1918 року. З 
них випливає, що в планах обох держав було не створення федеративної держави з двома 
рівнозначними урядами, а єдиної держави, в межах якої територія Західноукраїнської 
Народної Республіки ставала автономною. Однак до заснування єдиної держави Кон
ституційними зборами обидві держави повинні існувати незалежно одна від одної, отже, 
кожна під керівництвом власного уряду відповідно до зазначеної в постанові Української 
Національної Ради Західної України від 3 грудня 1919 року примітки. Ця постанова бра
лася до відома відповідно Директорією та Конгресом трудящих, тим самим визнавалася 
чинною так само і для Східної України, яка називала себе Українською Народною Рес
публікою. Якщо постанова виключала чинність будь-якої державної влади на території 
Західної України, окрім західноукраїнської, до моменту заснування єдиної української 
держави, отож, вона виключала також чинність на даних територіях державної влади 
Української Народної Республіки та визнавала її чинність лише для Східної України. 
Тому Східна Україна діяла всупереч принципу власного суверенітету, залучаючи захід
них українців до участі в роботі Конгресу трудящих та Директорії, з чого не виплива
ли жодні обмеження для суверенітету Західної України. Тим часом загальноукраїнські 
Конституційні збори так ніколи і не були скликані, отже, Західна Україна залишалася 
суверенною і Українська Народна Республіка не мала права здійснювати жодних право- 
чинних актів стосовно Західної України.
Всупереч цьому можна зазначити наступне: в західноукраїнських актах ідеться не про 
намір створення нової держави на місці двох існуючих, але про намір приєднання захід
ноукраїнської до вже існуючої східноукраїнської держави, яка мала назву "Українська 
Народна Республіка". Такий намір західні українці оголосили реалізованим 3 січня 1919 
року, тим самим визнавши чинність суверенітету Української Народної Республіки в За
хідній Україні. Східні українці прийняли визнання 22 та 23 січня 1919 року, що означа
ло погодження з визнаним за ними державним верховенством над Західною Україною. 
Тим самим Західна Україна жертвувала своєю зовнішньополітичною самостійністю на 
користь Східної України, і східноукраїнська Директорія отримала право в аспекті між
народного права розпоряджатися західноукраїнськими територіями. Це Західна Укра
їна сама підтвердила тим, що вона на вимогу Східної України відкомандирувала своїх 
офіційних представників до Директорії та змінила свою назву на "Західна Область Укра
їнської Народної Республіки". Факт приєднання Українською Народною Республікою 
25 лютого 1919 року було доведено до відома Антанти (Notes presentees і т.п., с. 16-18), 
проти чого Західна Україна не виступала. Отже, впливати на поширення суверенітету 
Української Народної Республіки щодо Західної України з точки зору міжнародного пра
ва Західна Україна могла лише за рахунок представника в складі Директорії. Умови авто
номії у попередньому договорі від 1 грудня 1918 року та примітка постанови від 3 січня 
1919 року щодо здійснення законодавчої влади Українською Національною Радою, а та
кож цивільного та військового управління в Західній Україні до скликання Конституцій
них зборів через її орган, Державний Секретаріат, на противагу цьому стосувалися не
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"відмовився", знаходилися у володінні поляків, і, оскільки Україна не могла 
їх повернути, нічого не змінилося би від того, "відмовилися" би від них чи 
ні. Якби Українська держава утвердилася на Схід від Збруча, то і вона по
винна була би "відмовитися", щоб укласти мир із Польщею, оскільки вічна 
війна без реального конфлікту не може тривати нескінченно, а Польща була 
достатньо сильною, щоб шляхом вступу на територію України примусити 
останню формально відмовитися від цих територій та підписати мирний до
говір із Польщею. Значно більшою мірою вина С им она  П етлю р и  перед 
Україною полягає в тому, що він ворожу до України за своєю суттю військо
ву владу з власної волі ввів у свою країну. С им он  П етлю р а  вірив: ворожої 
окупації -  московсько-більшовицької, можна уникнути, ввівши іншу -  поль
ську, та чужими багнетами можна утвердити власну державність там, де не
достатньо власних сил.

Польський наступ на Київ, квітень 1920 року; 
кінець "Червоної західноукраїнської армії'

Провина полягає також в оманливій надії, що поляки після очікува
ної перемоги над більшовиками справді покинуть Правобережну Україну та 
дозволять утвердити суверенітет С и м о н у  П етлю рі .  Цей польсько-схід
ноукраїнський "альянс" виглядав майже як насмішка. 17 квітня 1920 року 
почався контрнаступ потужних, як на тогочасні військові відносини, поль
ських військ, що лише напоказ супроводжувала жменька східноукраїнських 
вояків.423 Такий наступ мав на меті зайняття Києва та всієї Правобережної 
України. Спершу атака розгорталася успішно -  більшовики були змушені 
відступити по всьому фронту.

Тепер, як завжди, із зовнішньополітичним аспектом не впоралися 
рештки західноукраїнської армії. Вони налічували понад 10 000 осіб бойо
вого складу, розподілені у три бригади серед різноманітних більшовицьких 
дивізіонів. Нелюдська жорстокість більшовиків, вульгарність системи, на-

міжнародно-правового, зовнішньополітичного аспекту, а лише державно-правової, вну
трішньополітичної незалежності Західної України від Української Народної Республіки. 
Проте в жодній із приміток немає жодного слова про збереження міжнародно-правово
го суверенітету Західної України. Східна Україна, тобто Українська Народна Республіка, 
мала, отже, повне право, відмовитися від території Західної України на користь Польщі 
у 1920 році. Та все ж відмова С. Петлюри від 22 квітня 1920 року не виглядала чинною. 
Здійснювати чинні суверенні акції від імені Української Народної Республіки уповно
важувалася лише Директорія як єдине ціле, а оскільки під відмовою підписався Симон 
Петлюра без жодних чинних повноважень Директорії, цей документ залишався лише 
приватним листом Симона Петлюри, якому лише приписується значення державного 
акта. Таким чином, Українська Народна Республіка жодного разу не виявила правочин
но! зацікавленості Західною Україною, хоча мала таке право.
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хабна пропаганда серед підрозділів проти офіцерів -  усе це сповнювало 
західних українців, серед яких лише окремі особи стали справжніми кому
ністами, огидою. В той час у країні вирувала партизанська війна східноукра
їнських селян проти більшовиків і на цих територіях, як уже згадувалося, 
діяли підрозділи, що складалися з бійців колишньої східноукраїнської ар
мії під проводом генерала Омеляновича-Павленка ,  які прошерстили їх 
вздовж і поперек, повсюди нападаючи на більшовицькі гарнізони. Отож, з 
огляду на почуття західні українці мали достатньо причин бунтувати проти 
більшовиків. Кинуті на фронт проти поляків, вірячи чуткам, що основна на
ступаюча сила -  східні українці, лише у супроводі незначних польських сил, 
вони не зрозуміли, що це були саме поляки, які вдиралися в Україну, а та
кож, що, попри тоді ще існуючу можливість для українства перехопити ке
рівництво Радянською Україною, щоправда, не під націоналістичними, але 
під інтернаціонально-більшовицькими гаслами, для України таке виглядало 
принаймні сумнівно, чи перенесення східного кордону Польщі до Дніпра 
є меншим злом, ніж більшовизм. І тут трапився вибух антибільшовицьких 
емоцій: більшовицькі комісари у західноукраїнських військових підрозділах 
без вагань страчувалися чи проганялися та усувалися, і західноукраїнські 
вандейці перейшли, за винятком небагатьох підрозділів, які були більш роз
судливими, 23 квітня 1920 року на бік Симона Петлю ри .  Однак поляки 
не прийняли цієї західноукраїнської "протягнутої руки", за винятком неве
личкого утрупування під командуванням генерала Кравса ,  яке прийняли 
до лав військ Симона Петлюри,  західних українців було роззброєно по
ляками та відправлено до таборів військовополонених. Більшовики запла
тили за таку зраду знищенням. Рештки західноукраїнських військ, які ще 
залишалися з ними, зокрема численних офіцерів, було страчено, що озна
менувало кінець західноукраїнського війська.424

Польська поразка, червень-липень 1920 року; 
східноукраїнська участь у 7 * * * 11 диві на Віслі"

7 травня 1920 року поляки вже крокували вулицями Києва425, проте 
тут вони довго не затрималися. Хоча Симон П етлю ра  і зібрав у свою ар
мію 10-15 000 східних українців, проте східноукраїнське населення схилити
на бік поляків не вдавалося. Воно пасивно поводилося у цій польсько-біль
шовицькій війні. Проте незабаром після прориву кінного війська Будьон- 
ного позаду київської групи польських військ поляки у відчайдушній втечі
покинули 11 червня 1920 року місто, а в наступні тижні і всю східноукра
їнську землю. З усього польсько-українського "альянсу" С им онові  П е т 
люрі,  до якого приєднався повсталий загін генерала Омеляновича-Пав-
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ленка ,  не залишалося врешті-решт нічого іншого, як доволі таки сумнівна 
честь за рахунок знищуваних поляками українців прикривати зі своїми ма- 
лочисельними, проте перевіреними в боях вояками відчайдушний польський 
відступ на віддалених від утікаючої польської армії позиціях, підсуваючись 
вперед на поталу ворогові. Тим самим завдяки українському героїзмові вда
лося зупинити прорив більшовиків на Краків та Варшаву з південно-східно
го напряму шляхом через Львів та Замостя, що в подальшому перебігу подій 
війни, напевно, взагалі уможливило "диво над Віслою", порятунок Польщі 
майже на межі краху.

Таким чином залишки східноукраїнської армії перетворилися справді 
на купку рабів для служби Польщі. З якою-небудь боротьбою за східноукра
їнську державність, об’єктивно кажучи, С им он  П етлю р а  не мав більше 
нічого спільного. Його війська незабаром прикривали польське захоплення 
Східної Галичини на Збручі. За подальшого перебігу військових дій ці вій
ська у Східній Галичині перекидалися на Південь від Дністра. Тут жменька 
західних українців під командуванням генерала К равса  використали наго
ду, та, настільки ж майже не зацікавлені в захисті Польщі, як і поляки самі 
за рік до того не мали зацікавлення в захисті українців від більшовиків, на 
початку серпня 1920 року з території Коломиї перейшли територію Карпат
ської України та здалися чехам і були інтерновані в область Студети. Таким 
чином склали свою зброю останні західні українці.

Тим часом у серпні 1920 року більшовики зазнали у відомому, зача
рованому спішно новоприбулим начальником штабу маршала Фоша гене
ралом В ей ган ом  "диві на Віслі" під самою Варшавою нищівної поразки, 
і поляки знову зайняли території на Сході аж до сучасного кордону Поль
ської держави. Тепер вони покинули того самого С им она  Петлюру,  який 
перед тим не зрадив їх у найскладнішій ситуації.* Власне у вересні 1920 року 
в Ризі розпочалися польсько-більшовицькі мирні переговори, і поляки з го
товністю прийняли умови більшовиків, відмовившись від союзу з С и м о н о м  
П етлю р о ю .  Покинутий власними союзниками, тепер С им он  П етлю ра  
відчайдушно на власний розсуд штурмом перейшов через Збруч, зайняв 
Кам’янець-Подільський та збирався, підтримуваний із Польщі військовими

* На початку липня 1920 року Симон Петлюра отримав пропозицію від окремих пере
буваючих тоді за кордоном офіцерів "Січових стрільців": "Якби Симон Петлюра відва
жився на інтервенційну гру; то йому пропонується не прикривати зараз польський від
ступ, а, не вступаючи в бої, стягти східних українців на Південь від Дністра в Карпати. 
Оскільки, якщо Польща зазнає краху, очевидно, дійде до загальноєвропейської інтер
венції, ймовірно за участі Німеччини, і тоді українці зможуть запропонувати Симонові 
Петлюрі кращі умови для його участі у цій інтервенції, а саме: Східну Галичину в якос
ті військової бази, ніж це колись мали намір зробити поляки". Таку пропозицію Симон 
Петлюра рішуче відхилив, мотивуючи тим, що "він не хоче зраджувати свого союзника". 
Союзник був йому значно менш вірним.



матеріалами, відновити боротьбу за східноукраїнську державність, у дано
му випадку лише власними силами. Скориставшись нечуваною перевагою, 
більшовики в жовтні-листопаді 1920 року захопили зайнятий військами ге
нерала Вр ангеля Крим426, однак дуже швидко ліквідували таку спробу піс
ля героїчного опору східних українців; уже в листопаді-грудні 1920 року і 
відкинені за Збруч, східні українці ще раз були обеззброєні та інтерновані 
поляками, цього разу остаточно.

Тепер Симон Петлюра зробив один крок назад. В ’’альянсі1' з поль
ським Генеральним штабом він погодився на те, щоб "балканізувати” Радян
ську Україну з Польщі.427 В полоні божевільної віри у створення з такого 
руху великої української повстанської армії, яка зможе видворити зі Східної 
України більшовиків та реставрувати на цих територіях національну державу, 
він охопив у 1921-1922 роках усю Східну Україну мережею таємних спілок 
та дратував більшовиків партизанською війною. Найкращі чоловіки, блис
кучі молоді офіцери, однаковою мірою як західні, так і східні українці дали 
втягти себе в цю акцію, замість того, щоб спрямувати всю об'єднану енергію 
українства, відмовившись від будь-якої національно-демонстративної полі
тики та за спритного використання гасел інтернаціонального більшовизму, 
поки що на просування до керівництва Радянською Україною. Знову і зно
ву викриті ЧК та страчені, вони помирали, вірячи, що заради Батьківщини 
йдуть на смерть, якій мужньо та з гідністю дивилися в обличчя. Насправді ж 
помирали швидше не заради блага України, а заради блага Польщі, якій на
разі були вигідними заворушення в Радянській Україні задля власного роз
вантаження. Сам повстанський рух незабаром перейшов усі кордони, доки 
у 1923 році більшовики остаточно не втопили його в крові. Ще протягом 
кількох років московські більшовики проводили у Радянській Україні полі
тику ’’українізації”, тобто залучення українства на бік більшовизму. Опісля, 
відчуваючи, що українство все ж не вдалося остаточно поставити на службу 
Москві, вони різко виступили проти всього, що лише репрезентувало на
ціональну самостійність України. Подібно до природної катастрофи, перед 
якою людина безсила, оскільки тут безпорадні однаково розум і воля, обе
режність та спритність, Україна стала тепер жертвою в такому безжально 
кривавому та звірському процесі, зміст якого полягав у знищенні велико
го народу, в руйнуванні його спроможності до національного відродження 
назавжди. Польсько-більшовицький пакт про ненапад 1933 року офіційно 
скріпив печаткою цю національну катастрофу радянського українства, в той 
час коли московський більшовизм, тепер впевнений у своїх західних кордо
нах, втратив останні сумніви, які ще могли його стримати при винищенні 
національно активного українства. Жодна з окремих провінцій колишньої 
Російської імперії не пролила стільки власної крові у боротьбі проти біль
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шовиків, жодна не виявилася такою стійкою у своєму опорі, жодна не зазна
ла стільки страждань, як Україна.

Тим часом більшовики вимагали вислати С им она  П е т л ю р у  з Поль
щі, і оскільки конспіративну мережу останнього було до того часу остаточно 
ліквідовано більшовиками, тепер Польща зреклася і його особисто. Як тіль
ки в Польщі встановилася диктатура Ю зефа  Пілсудського ,  чого побо
ювалися більшовики, Польща могла би ще раз скористатися послугами С и
мона  П е т л ю р и  для атаки Радянського Союзу, коли 25 травня 1926 року 
С. П е т л ю р у  вбив якийсь Ш в ар ц б а р д ,  заявивши про помсту С им онов і  
П е т л ю р і  за буцімто організовані ним єврейські погроми в Україні.428

Західноукраїнська емігрантська політика 
перед Антантою, 1920-1923 роки

Не такою активною виявилася діяльність західноукраїнської еміграції 
поза межами Радянської України. У відповідь на звістку про варшавську "де
кларацію відмови" східних українців від 2 грудня 1919 року західноукраїн
ські представники дт. Василь П анейко  тадт.  Степан Томаш івський 
формально (реально це сталося ще в серпні 1919 року) вийшли зі спільної 
української делегації в Парижі та сформували там окрему делегацію Захід
ноукраїнської Народної Республіки як сепаратне представництво західно
української громади перед Паризькою мирною конференцією. Ще раніше 
вони налагодили зв'язки з представниками "всеросійської" контрреволюції 
та виступали за об'єднання українців із генералом Д ен ік іним  у надії після 
реставрації федеративної Росії мати можливість вирвати Західну Україну в 
Польщі. У цьому напрямі вони тепер пішли далі та заснували в Парижі русо
фільський Український Національний Комітет ("Comite National Ukrainien"), 
що очолювали самі як представництво справжнього голосу України. Комітет 
об'єднався зі "всеросійськими" представництвами "федеративної Росії", од
нак це тепер після краху Д ен ік іна ,  як і вся "федеративна Росія", виглядало 
беззмістовним, оскільки, коли вже існувало прагнення "звільнити" Західну 
Україну від Польщі за допомогою Росії, то цей шлях пролягав не через "все
російську" революцію, а через більшовицьку Радянську Росію.429

До таких дій західноукраїнський диктатор дт. Євген  П етр у ш ев ич  
спершу поставився доброзичливо-нейтрально. На початку грудня 1919 року 
він прибув до Відня, відразу ж здійснив тривалу подорож до Парижа та 
Лондона на користь західноукраїнської справи та зрештою осів у Відні, де 
25 липня 1920 року заснував західноукраїнський емігрантський уряд з ме
тою управління дипломатичною діяльністю щодо країн Антанти і для ска
сування польської окупації у Східній Галичині та реставрації західноукраїн



ської сепаратистської держави. Його діяльність була настільки ефективною, 
що його уряд до 1923 року визнавався всім західноукраїнським населенням, 
за винятком соціал-демократії, єдиною чинною державною владою та що 
розпорядження диктатора в самій країні виконувалися як обов’язкові, на 
противагу чому- польський уряд роками відверто заперечувався західно
українським народом як неправомочний, так що лише силою можна було 
змусити західних українців підпорядкуватися польським установам влади. 
Однак діяльність цього уряду в еміграції виглядала безперспективною. В 
кінці він звільнився від русофілії своїх паризьких представників та керував
ся виключно формально-правовими аргументами. Стаття 87 Версальського 
договору від 28 червня 1919 року визначала, що ще не встановлені цим до
говором кордони Польщі, повинні визначатися державами Антанти пізніше, 
а в статті 91 договору з Сен-Жермен-ан-Ле від 10 вересня 1919 року Австрія 
відмовлялася на користь Антанти та асоційованих держав від усіх колишніх 
австрійських територій, державно-правова приналежність яких у договорі 
не окреслювалася. Оскільки Західна Галичина як постановою Вищої ради 
від 8 травня 1919 року, так і відповідно до Сен-Жерменського договору од
нозначно визнавалася приналежною до Польщі, то Східна Галичина, таким 
чином, з огляду на міжнародне право підпорядковувалася спільному сувере
нітету Антанти та асоційованих держав, проте Польща постановою Вищої 
ради від 25 червня 1919 лише визначалася військовим окупантом Східної 
Галичини за дорученням країн Антанти, без права здійснювати будь-які акти 
суверенітету з державно-правової точки зору в цій країні. Таке формально- 
правове становище, оскільки воно виглядало істотною мірою непевним, 
якщо Польща відмовилася би ратифікувати Сен-Жерменський договір та 
визнавати суверенітет Антанти стосовно Східної Галичини, власне, і стало 
вихідним пунктом багаторічної діяльності віденського уряду П етруш еви-  
ча. Він по суті і визнавав суверенітет країн Антанти у Східній Галичині та 
вимагав в ім’я права на самовизначення народів від країн Антанти усунення 
польської окупації та передання суверенітету західноукраїнському уряду, 
причому йому марилася нейтралізація Східної Галичини з гарантією Аіги 
Націй.430 Подібна вимога, звичайно, сприймалася як фантастична, проте 
уряд Петрушевича ,  як і західноукраїнська еміграція, а також її народ у 
самій країні, були, за незначними винятками, глибоко переконаними у за
доволенні претензій з боку Антанти. Таким чином, уся західноукраїнська 
дипломатична діяльність із незчисленними меморандумами та нотами до 
Антанти стала лише безрезультатною тяганиною, що не варта детального 
опису. Адже насправді у західних українців існувала, в кожному разі суто 
теоретично, ще лише одна-єдина можливість досягти чогось для покращен
ня сумного становища під польським пануванням -  добровільне визнання
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приналежності Східної Галичини до Польської держави, щоб звільнити її від 
складностей міжнародно-правових заперечень Антанти та у відповідь отри
мати національну автономію безпосередньо від поляків.

Сумнівність можливості
польсько-українського порозуміння, 1920-1923 роки

Незважаючи на те, що диктатор, як завжди, осягнув однозначного ста
новища, а також на нереальність того, щоб уряд, який ще недавно очолю
вав західноукраїнську державу, сам визнав себе підданим Польщі, виглядало 
більш ніж малоймовірним отримання західними українцями у результаті ви
звольної боротьби принаймні автономії в межах Польщі. Адже подібне поро
зуміння можливе лише там, де державна нація визнає підкорену в принципі 
рівною собі. Тим часом поляки були дуже далекими від того, щоб добро
вільним рішенням визнати українську націю та її життєво важливі інтереси. 
Вони сподівалися полонізувати західних українців і, якщо навіть намагали
ся заманити українців за певної нагоди автономією, то чинили так зовсім не 
через урахування українських національних інтересів та готовність досягти 
справжньої рівноваги польських та українських планів. Значно більше поля
ки розраховували на те, що, коли зможуть поширити серед західних українців 
настрої прагнення порозуміння та, до того ж, сентиментального братання 
щодо поляків, то західні українці виявляться доступнішими для поступо
вої -  спершу політичної, а потім також національно-культурної та мовної -  
полонізації. Окрім того, було більш ніж сумнівним, оскільки Польща любила 
просто ухилятися від виконання своїх зобов'язань, якщо вони ставали неви
гідними, чи Польська держава запровадила би на основі домовленості авто
номію, якби навіть західні українці визнали польський суверенітет у власній 
країні та, відповідно, країни Антанти, на чому залежало полякам, оголосили 
про рішення у "східногалицькому питанні" на користь поляків.

Ймовірно, на землях наднаціональних монархій на кшталт Дунайської 
монархії чи у державних структурах, в основу яких покладалася наднаціо
нальна імперська ідея на зразок ідеї "pax Britannica" у Британській світовій 
імперії, проте не на підгрунті національних демократій та ідеї національної 
держави та народного суверенітету можлива справжня рівновага інтересів 
двох народів у межах спільного державного утворення. Таким чином захід
ні українці через політику П е т р у ш е в и ч а  не лише нічого не втратили, але 
навіть виграли, оскільки завдяки своїй пропаганді все ж поширили певну 
інформацію про українську спільноту за кордоном. Ймовірна автономіза
ція Західної України у межах Польщі залишалася тим часом, якщо вона вза
галі була досяжною з огляду на пристрасну польську нехіть до української
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національної політики, як і відокремлення Західної України від Польщі, 
справою прийдешніх часів. Лише виняткове підвищення культурного, по
літично-організаційного та соціально-економічного рівня західного укра
їнства шляхом залучення планомірно керованих національних енергій у 
постійній боротьбі з польською державною владою, можливо, би змусило 
польський народ визнати себе переможеним на цьому шляху польсько-укра
їнської боротьби в межах Польської держави, цілковито відмовитися від ідеї 
Дмовського щодо полонізації Західної України як помилкової, визнати 
українство як у принципі рівну польській націю та, замінивши польську на
ціональну державну ідею на наднаціональну імперську ідею, рішуче шукати 
компромісу інтересів із українством, на зразок того, якого Габсбурги дося- 
гли у 1867 році з мадярами, реструктурувавши Австрію в австро-угорський 
імперський союз держав. Проте вага західного українства у даний період, а 
також і потім, у десятиліття після 1923 року, неухильно зменшувалася вна
слідок важкої поразки 1919-1920 років.

2. С х ідн огали ц ьк і с татутн і п р о ек ти  
П аризької м и р н о ї к он ф ер ен ц ії

Ще до того, як еміграційний уряд П етруш евича  розвинув свою 
діяльність із Відня, із Західною Україною як із міжнародною проблемою, 
власне, було покінчено. Якщо до наступу Галлєр а Західна Україна виступа
ла активним фактором європейської політики, оскільки вона до певної міри 
самостійно спиралася на ще не зруйновану армію, то після постанови Вищої 
Ради від 25 червня 1919 року та після того, як 16 липня 1919 року західноу
країнська армія залишила територію Східної Галичини, вона стала лише од
ним із предметів політики держав Антанти та Польщі. Формально Паризька 
мирна конференція дала це зрозуміти тим, що розробку проекту договору 
між країнами Антанти та Польщею щодо внутрішнього статуту повнова
жень Польщі щодо Східної Галичини було доручено "Комісії мирної конфе
ренції у справах Польщі", яка, в свою чергу, передоручила розпочату 2 лип
ня 1919 року роботу підкомісії під головуванням французького генерала 
Ля Ронда. Практично це виявлялося у відсутності доступу української 
делегації в Парижі до роботи підкомісії, а також у заслуховуванні західно
українських членів делегацій лише в якості представників "східногалицьких 
груп населення" поряд із польською, єврейською та русофільською.431

Тепер було цілковито байдуже, як Західна Україна поставиться до да
них процесів, значення мала лише позиція поляків. Вони ж спершу протес
тували проти обмеженого в часі приєднання Східної Галичини до Польщі
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та наполягали, що з цього приводу повинні висловитися польський уряд 
та Варшавський сейм. У відповідь підкомісія заявила, що вона не уповно
важена обговорювати постанови Вищої ради, та зазначила, що внаслідок 
таємності постанови та не може обговорюватися публічно. Вони також не 
надали полякам жодного відтермінування, аби не затягувати власну роботу.

Паризький проект автономії Східної Галичини 
від 5 серпня 1919 року

З огляду на це 5 липня 1919 року польські делегати представили матері
ал про колишню автономію Галичини в Австрії, а також щодо конституції та 
інших видів законодавства Польщі у контексті польських громадянських сво
бод та окреслили підкомісії основні напрями статуту східногалицької авто
номії, видаючи бажане за дійсне. У матеріалі поляки заявляли про готовність 
не лише дотримуватись у Східній Галичині всіх польських конституційних 
прав та свобод і прав меншин у політичному, національному та релігійному 
аспекті, але також під гарантію польського конституційного законодавства 
забезпечити Східній Галичині територіальну автономію в межах, що не су
перечать єдності Польської держави. Уряд (парламент) Східної Галичини, 
який повинен формуватися у результаті загальних виборів із пропорційним 
представництвом, здійснює відповідно до цього автономну законодавчу вла
ду в наступних випадках: 1. При реалізації громадських культів; 2. У галузі 
громадянської освіти; 3. У сфері громадської благочинності; 4. У сфері гро
мадської системи охорони здоров’я; 5. У сфері управління шляхами територі
ального, окружного та місцевого значення; 6. У сприянні розвитку сільсько
го господарства, торгівлі, мистецтва та промисловості; 7. В інших доручених 
йому Варшавським сеймом справах. Окрім того, поляки визнавали україн
ську другою мовою офіційного спілкування на території автономії після 
польської та залишали на розсуд населення вибір мови навчання. З огляду на 
збереження державної єдності Східної Галичини з Польщею вони вимагали 
призначеного главою Польської держави губернатора на чолі східногалиць- 
кого адміністративного управління, а також участі представників Східної Га
личини у Варшавському сеймі та врешті запровадження польської військової 
повинності на цій території. Одночасно вони зобов’язувалися призначати 
державних службовців у Східній Галичині з-поміж її жителів, незважаючи 
на національність та віросповідання, організувати представництво Східної 
Галичини міністром без портфеля у польському Кабінеті, створити при вар
шавських міністерствах спеціальні відділи з питань справ східногалицької 
автономії, а також призначити високопосадовця української національності 
консультантом Варшавської Ради Міністрів з українських питань.432
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Багато з положень цього проекту автономії були вигідними не укра
їнцям, а східногалицьким полякам, як, наприклад, призначення міністра 
для Східної Галичини. Як випливало з подальшої долі східногалицької ав
тономії, окрім того, поляки навіть і не думали запроваджувати таку авто
номію. їм розходилося передусім на тому, щоб шляхом власних зобов’язань 
щодо автономії по можливості прискорити приєднання Східної Галичини 
до Польщі та звузити межі статуту, який розробляла підкомісія Л е Ронда. 
Таким чином уже 5 серпня 1919 року був готовим розроблений підкомісією 
на основі польських пропозицій проект автономії.

Західноукраїнські та польські зауваження 
щодо проекту від 5 серпня 1919 року

У той час, коли польська делегація мало що не диктувала проект авто
номії підкомісії Ле Ронда,  а та заслуховувала представників польської та 
єврейської меншості та навіть речників в якості політичного фактора незна
чної русофільської організації, українці через інтриги всередині власної де
легації та східно- і західноукраїнські непорозуміння залишалися осторонь 
від усіх справ. Українська делегація відмовилася 3 липня 1919 року з’явитися 
у підкомісії Ле Ронда,  обґрунтовуючи тим, що Східна Галичина є авто
номною провінцією України, отож делегація не може брати участь у жодних 
переговорах щодо східногалицької автономії в межах Польщі. Представник 
Західної України дт. Василь Панейко  у принципі прийняв під власну від
повідальність запрошення підкомісії від 2 липня, проте попросив про пере
несення переговорів для зв’язку зі своїм урядом. Коли Василь П аней ко  
та дт. Степан Томашівський лише 23 серпня 1919 року звернулися до 
підкомісії із західноукраїнськими вимогами, їм було відмовлено, оскільки 
вони з’явилися надто пізно, статут вже готовий і в нього вже не вносити
муться жодні суттєві зміни.433

Вимоги західних українців викладалися у формі декларації, у вступі 
якої протестувалося проти того, що західним українцям, єдиному з усіх на
родів колишньої Австро-Угорщини, у задоволенні національних та політич
них потреб відмовлялося, а далі вказувалося на те, що зобов’язаннями мирної 
конференції не піддаватися впливу жодних доконаних фактів у відношенні 
до західних українців було знехтувано, і врешті-решт виражалася готовність 
української делегації Галичини в якості самозахисту від терористичного ре
жиму в Східній Галичині взяти участь у переговорах стосовно статуту авто
номії. За таким вступом наводилися наступні вимоги: 1. Виразно тимчасовий 
характер статуту; 2. Територіальне об’єднання українських частин Східної 
Галичини та Буковини; 3. Східногалицьке право громадянства, як у випад

Державне та міжнародно-правове приєднання Східної Галичини до Польщі
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ку Гданська; 4. Точне визначення часу референдуму; 5. Встановлення фор
мальних зовнішніх ознак відмінності між Польщею та Східною Галичиною; 
6. Звільнення від строкової військової служби в польській армії; 7. Чітке ви
значення повноважень Польщі у Східній Галичині; 8. Призначення губерна
тора східногалицьким ландтагом із середовища українців; 9. Оприлюднення 
статуту одночасно з гарантійним актом про його виконання у повному обся
зі. Жодна з окреслених вимог, якщо вони виходили за межі постанови Вищої 
ради від 25 червня 1919 року не враховувалася у статуті.

Тим часом проект підкомісії Ле Ронда було перевірено "Комісією у 
справах Польщі”, і оскільки згодом він мав стати предметом обговорення Ви
щої ради, 25 серпня 1919 року Польща звернулася до президента мирної кон
ференції Клемансо з вимогою безумовного приєднання Східної Галичини до 
Польщі.434 У світлі прийнятої польської націонал-демократичної пропаганди 
ця нота представляла західних українців як безкультурний народ зі ще недо
статньо розвиненою мовою, посилалася на те, що Австрія начебто лише тому 
підтримала єдність Східної Галичини та панування Польщі, оскільки західні 
українці були нездатними до адміністративного управління на власних землях, 
стверджувала, що столітня попередня історія Східної Галичини як прикор
донної території Польщі у боротьбі з турками і татарами загальмувала розви
ток правосвідомості серед західних українців і, навпаки, сприяла розвитку в 
їх середовищі диких інстинктів, а також, що на такому підґрунті нецивілізо- 
ваності антипольське підбурювання західних українців з боку Австрії, Росії, а 
також Німеччини цілком могло виявитися успішним. Тимчасове врегулювання 
східногалицького питання і далі сприяло би розвитку примітивних інстинктів 
українців та призводило би до довготривалих заворушень та до вічної бороть
би проти властей. Саме таким був зміст представленого мирній конференції 24 
серпня 1919 року меморандуму делегації східногалицьких поляків.435 Нижче 
додавалося, що тимчасовість управління у Східній Галичині давала би Німеч
чині нагоду знову підбурювати розвиток українського визвольного руху в Схід
ній Галичині та врешті-решт скористатися ним з метою послаблення Польщі та 
підкорення Росії. Далі наводилося твердження: нова польсько-західноукраїн
ська війна аж ніяк не виступала би доказом антипольських настроїв серед за
хідних українців, оскільки виводилася на сцену виключно волею Центральних 
держав та за їхньої підтримки. В обох документах висловлювалася палка надія 
на те, що західні українці, незважаючи на нецивілізованість, звичайно ж, неза
баром досягнуть взаєморозуміння з відомою своєю толерантністю, демокра
тизмом та ліберальністю Польською державою.

У той самий час, вірячи, що з огляду на симпатії Антанти до Д енікіна  
таким чином вони якнайкраще служать своїй справі, українська делегація 
Галичини, тобто дт. Василь П анейко  та дт. Степан  Томаш івський,
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28 серпня 1919 року формально від імені Західної України відокремилися 
від Української Народної Республіки.

За даних обставин східногалицьке питання знову стало предметом об
говорення Верховної Ради. Оскільки Франція виступила на боці Польщі, то 
Англія, очевидно, мала намір дочекатися результату боротьби Д ен ік іна ,  а 
остання спричиняла перенесення прийняття остаточного рішення.436

Східногалицький статут Верховної Ради 
від 21 листопада 1919 року

Східногалицьке питання розглядалося досі лише як одна зі складових 
частин великої проблеми спадщини Австро-Угорщини, і у зв’язку з перегово
рами щодо мирного договору з Австрією це надавало йому відтінку терміно
вої актуальності. Тим часом переговори закінчилися, і 10 вересня 1919 року 
в Сен-Жермен-ан-Ле було підписано мирний договір із Австрією. Договір 
визначав у своїй статті 91, що Австрія відмовляється від суверенних прав на 
всі території, чия державна приналежність не визначена даним договором, 
на користь Антанти. Таким чином східногалицьке питання цілковито втра
тило свою терміновість; могли спокійно минути роки, доки країни Антанти 
як суверен Східної Галичини формально приймуть остаточне рішення.

Проте вже на початку листопада 1919 року з огляду на поразки “все
російської“ контрреволюції Англія перехопила ініціативу та знову поруши
ла східногалицьке питання на Паризькій мирній конференції. Англійський 
проект полягав у розгляді Східної Галичини як мандата Ліги Націй для Поль
щі, і під цим кутом зору “Комісія у справах Польщі” з 8 листопада 1919 року 
переробила проект підкомісіїЛе Ронда.  Незважаючи на опір поляків, не
обхідність захисту кількох мільйонів західних українців виглядала настільки 
очевидною, що 21 листопада 1919 року Вища рада прийняла перероблений 
на англійський лад статут автономії Східної Галичини. Істотним було пере
дусім те, що статут, складений у формі договору між Америкою, Англією, 
Францією, Італією та Японією, з одного боку, та Польщею, з другого боку, 
надавав Польщі лише 25-річні повноваження на “державну реструктуриза
цію та адміністративне управління Східною Галичиною“ (ст. і) , проте за 
умови, що вона введе під контролем Ліги Націй (ст. 2) визначену наступни
ми статтями територіальну автономію Східної Галичини, західний кордон 
якої повинен проходити дещо на схід від Перемишля з півночі на південь, 
а східний кордон -  захопити вузеньку стрічку Південно-Західної Букови
ни (Карта І). Після завершення 25-річного терміну Ліга Націй має право 
продовжити чинність східногалицького статуту, внести в нього зміни або ж 
припинити його дію (ст. 2).437
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Як тільки Вища рада прийняла цей проект статуту та повідомила Поль
щі про своє рішення 24 листопада 1919 року там було негайно організова
но акцію протесту. Протестували найрізноманітніші збори, магістрати, сам 
Варшавський сейм.438 Відтак тепер розпочалася польська дипломатична акція 
з метою припинення дії цієї постанови Вищої ради. Якщо раніше військові 
успіхи західних українців виглядали для польської дипломатії аргументом 
на користь необхідності приєднання Східної Галичини до Польщі, щоб вона 
могла успішно боротися проти більшовиків, то тепер, навпаки, крах україн
ських військ став таким самим аргументом у тому самому питанні -  потребі 
приєднання Східної Галичини до Польщі для активнішого її опору більшо
викам. Напевно, ніколи трагізм становища українців не загострювався на
стільки, як зараз. Саме Західна Україна на початку захищала Польщу від без
посереднього контакту з більшовиками, що уможливило Польщі проведення 
власної державної та військової реорганізації за відносно спокійних умов. 
Завдяки пролитій українцями у боротьбі проти більшовиків крові Польща 
сформувалася як сила, що врешті змогла пробити цей український захисний 
вал. І зараз, коли на далеких рівнинах Східної України десятки тисяч західних 
українців, котрі залишилися без Батьківщини, відрізані від Європи, позбав
лені будь-якої допомоги, помирали у невимовних злиднях, навіть їх смерть 
стала засобом піднесення їх польського спадкового ворога.

Провал східногалицького статуту 
Верховною Радою 22 грудня 1919 року

"Опишіть мирній конференції, -  телеграфував 4 грудня 1919 року вар
шавський міністр зовнішніх справ своїй делегації в Парижі439, -  становище, 
яке склалося на південно-східному фронті. Це становище останнім часом ціл
ковито змінилося. Війська Д єні кін а зазнали поразки. Київ впав, більшовики 
просуваються на Харків. Війська Петлюри дезорганізовані, кожної миті весь 
тягар захисту Західної Європи від більшовиків може впасти на плечі нашої 
армії, можливо, тієї армії, яка захищала Львів та очистила Галичину від україн
ських банд. За таких обставин оприлюднення постанови мирної конференції 
як остаточного рішення галицької проблеми -  рішення, яке позбавляє Поль
щу Львова та всієї Східної Галичини та армію, чиї зусилля зводяться нанівець, 
результатів усіх її перемог, може мати фатальні наслідки. Для нас ідеться перш 
за все про дотримання дисципліни та моральної сили військ. Вони і без того 
вже вражені, оскільки, як відомо, постанова мирної конференції викликала 
шквал обурення не лише серед населення, а й серед військ. Отже, якщо не 
з огляду на справедливість наших претензій та на рівнозначне ставлення до 
Польщі як до сусідньої Чехословацької Республіки, тоді вже з огляду на наші



збройні сили, що потрібні Європі, польський уряд звертається до мирної кон
ференції з проханням про повторний розгляд справи. Відтермінування оста
точного рішення на кілька місяців є з цієї причини недопустимим”.

Подібним чином Станіслав П атек  представив ситуацію в розмові 
з Клемансо та 11 грудня виступив із особливою нотою440 перед мирною 
конференцією. У цій ноті Польща знову зобов'язувалася гарантувати яко
мога ширшу автономію Східній Галичині, якщо тільки ця територія безза
стережно приєднуватиметься до Польщі. В ноті наголошувалося: подібне 
об'єднання відповідає також і українським прагненням. І вона знову містила 
заяву, що "через інтриги Німеччини та Австрії можуть провокуватися нові 
заворушення". "З огляду на близькі загальновідомі взаємовідносини між 
українськими лідерами та Німеччиною неважко припустити, де могла би 
знаходитися рушійна сила майбутніх заворушень", у випадку якщо в Східній 
Галичині вводитиметься тимчасовий стан -  таким був висновок ноти.

Клемансо відвідав Ллойда  Д ж ордж а  у Лондоні та схилив його до 
того, що Вища рада цілковито відмінила 22 грудня 1919 року власну поста
нову від 21 листопада 1919 року, причому лише формально призупинивши 
дію і залишаючи за собою право нового розгляду цієї справи у невизначе- 
ному майбутньому. Про зміни Клемансо  з великою радістю повідомив 
того ж дня польській делегації в Парижі441, і гарантії Антанти щодо захис
ту національних прав українців під польським пануванням тим самим було 
раз і назавжди скасовано. "Мені вдалося, -  повідомляв Клемансо  іншого 
дня, 23 грудня 1919 року, в французькому парламенті, -  досягти вирішен
ня цієї справи, яка, можливо, не здається нам сьогодні дуже значною, однак 
насправді має величезне значення для організації навколо кордонів, які ми 
встановили для Німеччини, сил опору, необхідних для нашого спокою";442

Державне та міжнародно-правове приєднання Східної Галичини до Польщі____________399

3. П еребіг п р о ц есу  п р и єд н ан н я  
С хідн о ї Г аличини П ольщ ею

Українська діяльність в еміграції означала завершення визвольної 
боротьби України 1918-1919 років, постанова Вищої ради від 22 груд
ня 1919 року -  втрату зовнішньополітичної актуальності "східногалицького 
питання". Залишилося лише перерване цією боротьбою залучення Східної 
Галичини до внутрішнього розвитку Польщі.

Уже на момент захоплення Східної Галичини в процесі наступу Гал- 
лєра колишні територіально-автономні привілеї Галичини істотно обмеж
увалися Варшавою. Тим важливішим виглядав нав'язаний Пілсудським 
та Кабінетом Дашинського закон про вибори до Сейму від 28 листопа-
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да 1918 року. Ним було призначено на 26 січня 1919 року проведення ви
борів до першого установчого Сейму Польщі в Королівстві Польському в 
Західній Галичині та в області Познань. Для зайнятої західними українцями 
Східної Галичини він визначав депутатами цього першого Сейму колишніх 
австрійських депутатів рейхстагу проте виключно польської національнос
ті. Перший Сейм зібрався 10 лютого 1919 року. Польща навіть для вигляду 
не надала українцям доступу до участі у роботі органу законодавчої влади 
на противагу західним українцям, які запросили польську меншину до учас
ті в Українській Національній Раді вже 1 листопада 1918 року та, незважаю
чи на війну з поляками, у своєму законі про вибори від 15 квітня 1919 року 
гарантували цій меншині пропорційне представництво в західноукраїн
ському парламенті.443

Тепер, після захоплення Східної Галичини в липні 1919 року, повсюди, 
за винятком зайнятого румунами південно-східного куточка країни, який 
вони, до речі, незабаром звільнили, було силовим шляхом встановлене по
ряд із військовим також і адміністративне управління на чолі з призначени
ми замість намісників "делегатами" варшавського уряду зі штаб-квартирою 
уЛьвові, оскільки в серпні 1919 року французький уряд переконливо реко
мендував польському "opportunite cTagir sans delai". Підпорядкування захід
них українців цій системі досягалося примусом шляхом інтернування десят
ків тисяч із них у табори полонених та у в’язниці.444

Провал у польській політиці 
через вторгнення більшовиків 1920 року

У той час, коли Вища рада розглядала питання автономії Східної Га
личини, поляки скасовували існуючі залишки територіальної автономії Га
личини, причому західним українцям нічого не залишалося, як безуспішно 
протестувати проти кожного державно-правового заходу в Східній Галичи
ні, що вони і робили після кожного наступного акту поляків. Постановою 
Вищої ради від 8 грудня 1919 року східним кордоном Польщі, у межах якого 
вона уповноважена здійснювати адміністративне управління, встановлюва
лася так звана лінія К е р з о н а ,  що в Східній Галичині збігалася із західним 
кордоном цієї території у східногалицькому проекті статуту від 21 листопа
да 1919 року. Натомість Закон Варшавського сейму від ЗО січня 1920 року 
перш за все скасував колишній, ще австрійський ландтаг та його виконавчий 
орган -  "Комітет земель" Галичини.445

Тимчасового спаду цей процес об’єднання Східної Галичини з Поль
щею зазнав внаслідок польської поразки у війні з більшовиками в черв
ні 1920 року під Києвом.



Польща звернулася до держав Антанти з проханням про допомогу 
та про посередництво між нею та Радянською Росією з метою припинен
ня війни та заявила про готовність у випадку необхідності укласти мир 
на умовах надання права на самовизначення для народів, які населяли 
території між Польщею та Росією. Оскільки було зрозуміло, що Польща 
зазнала катастрофи, оскільки вона переоцінила власні реальні сили, по
ширюючи своє панування надто далеко на Схід, їй довелося укласти у Спа 
10 липня 1920 року підписаний С тан іславом  Грабським  договір із 
країнами Антанти, відповідно до якого Польща зобов'язувалася: 1. Негай
но повернути Литві місто Вільнюс та укласти перемир'я з більшовиками 
на умовах лінії Керзона від 8 грудня 1919 року, причому більшовики пови
нні дотримуватися 50 км дистанції від цієї лінії, а )гСхідній Галичині пови
нна встановлюватися демаркаційна лінія фронту на день підписання угоди 
про перемир'я; 2. Відкомандирувати своїх представників до Лондона, де 
відбуватиметься загальна мирна конференція Польщі, Радянської Росії, 
Литви, Латвії та де заслуховуватимуться представники Східної Галичини; 
3. Підпорядкуватися рішенням Вищої ради щодо кордону між Польщею та 
Литвою, майбутнім Східної Галичини та області Тешен, а також майбут
ньої угоди Польщі з Гданськом.

Західноукраїнська справа на той час в європейській політиці вже ви
глядала майже програною, тому відновлення західноукраїнської держави 
за цієї нагоди не бралося до уваги взагалі. Англійську вимогу проведення 
референдуму в Східній Галичині було без церемоній відхилено, а зустрічну 
пропозицію Грабського  про допуск західноукраїнських представників до 
участі у Лондонській конференції не як повноправних делегатів, а лише для 
викладення вимог -  навпаки, прийнято без подальшого обговорення. Отже, 
в будь-якому випадку було вирішено, що Східна Галичина повинна залиша
тися у певному союзі з Польщею, а Польща зобов'язувалася лише прийняти 
статут Антанти для Східної Галичини.446

Тим часом домовленості зі Спа виявилися марними, оскільки більшо
вики, які сподівалися на поразку Польщі, відхилили посередництво Антан
ти. Проте захоплення Польщі не вдалося, оскільки 16 серпня 1920 року по
ляки здійснили "диво на Віслі" та відсунули більшовиків загалом до східного 
кордону сучасної Польської держави.

Ця зміна становища дозволила полякам вважати свої зобов'язання зі 
Спа нечинними447, а коли знову згадали про умови східногалицької автоно
мії в угоді про кордони у Севрі від 10 серпня 1920 року між державами Ан
танти та державами-наступниками Австрії про переділ попередніх австрій
ських земель, Польща підписувати угоду відмовилася.

Державне та міжнародно-правове приєднання Східної Галичини до Польщі____________401



402 V частина

Ризький мир від 18 березня 1921 року; 
"східногалицьке питання" у Лізі Націй, 1921-1922 роки

Незабаром розпочалися польсько-більшовицькі мирні переговори, 
які призвели до підписання попереднього мирного договору в Ризі 12 жов
тня 1920 року та до підписання мирного договору в Ризі 18 березня 1921 року. 
Хоча більшовики демонстративно зажадали у розпал переговорів, 24 верес
ня 1920 року, визнання права на самовизначення Східної Галичини Польщею 
та проведення референдуму на цій території, проте без вагань відмовилися 
від своєї вимоги, коли поляки рішуче виступили проти. Отже, як у статті 
І прелімінарного мирного договору, так і в статті II мирного договору, підпи
саного у Ризі, колишній російсько-австрійський кордон по ріці Збруч чітко 
визнавався як кордон між Польщею та Радянською Росією. Тим самим ризькі 
договори стали першими міжнародно-правовими актами, які опосередкова
но визнавали приналежність Східної Галичини до Польщі.448

Західні українці протестували проти ризьких договорів, однак вони 
надзвичайно посилили польську позицію перед Вищою радою у східно- 
галицькому питанні. Одним із пояснень, чому Англія займалася Східною 
Галичиною, були власне сумніви стосовно того, що Росія не змириться з 
приналежністю цієї території до Польщі. Оскільки "всеросійську" контрре
волюцію було знищено, то, безперечно, Радянська Росія ставала спадкоєми
цею Російської імперії, та, оскільки більшовики визнавали приналежність 
Східної Галичини до Польщі, цей момент зараз відпав. Разом з тим, "східно- 
галицьке питання" остаточно втратило своє зовнішньополітичне значення, 
і всі подальші дискусії між державами Антанти та Польщею стосовно цього 
питання тепер опустилися до рівня незначної дипломатичної демагогії.

У такій формі "східногалицьке питання" потрапило на розгляд Ліги Націй. 
Енергійна західноукраїнська акція досягла в ліберальних та демократичних ко
лах Антанти, зокрема англосаксонських країн, того, що "східногалицьке питан
ня", зокрема факт, що Польща всупереч усім власним, а також зобов'язанням 
Антанти не робила жодних кроків у напрямі забезпечення Західній Україні ав
тономії, поступово переросла у невеличкий міжнародний скандал. Як Лігою 
Націй, так і Англією вже вкотре стверджувалося, що східногалицька справа все 
ще залишається хитким міжнародним питанням та Польща не уповноважена 
ініціювати у Східній Галичині які-небудь державно-правові акти.449

Проте Польща з усього цього нічого не робила; залишаючись вірною 
своїй політиці доконаних фактів, вона тим часом далі проводила злиття 
Східної Галичини з Польською державою. У своєму прагненні не лише зни
щити західних українців з політичної та національної точки зору, а й стер
ти будь-який спогад про їх існування' поляки перш за все скасували саму



назву країни "Галичина" та ввели взамін термін "Малопольща", хоча навіть 
в історичній Польщі більша частина Східної Галичини називалася "Русин
ське (українське) воєводство". Відповідно до цієї політики закон польсько
го Сейму від 3 грудня 1920 року поділив Галичину на чотири воєводства: 
Краків, Львів, Станіслав та Тернопіль. Таким чином знищувалася територі
альна єдність Східної Галичини: вона перетворилася на три "малопольські" 
воєводства. Дивовижним чином при цьому адміністративному переділі до 
Львівського воєводства приєдналася добра частина польської Західної Га
личини, щоб західні українці раптом легко перетворилися там на меншість.

З проведенням цього роздроблення країни певний час ще зволікали, 
задовольняючись попервах тим, що 8 лютого 1921 року було скасовано ав
тономну галицьку "Територіальну шкільну раду" ще з часів Австрії та під
порядковано всю систему шкільної освіти Східної Галичини безпосередньо 
Варшаві, в той час, коли конституція Польщі від 17 березня 1921 року все 
ще залишала відкритим питання автономії Галичини. Оскільки всі в черговий 
раз переконалися у бездіяльності Антанти в східногалицькій справі, врешті- 
решт у вересні 1921 року відважилися на переділ Східної Галичини на три 
"малопольські" воєводства, акт, на який західноукраїнська терористична 
група відповіла замахом на львівського воєводу Грабського.  Шукаючи собі 
виправдання, поляки паралельно з численними фальсифікаціями провели пе
репис населення Східної Галичини, котрий західні українці бойкотували як 
польський державний акт і мало що не випарували в Східній Галичині поль
ську більшість. До суто адміністративних тепер додалися ще й економічні 
заходи проти українців. Прийнятий 16 грудня 1921 року закон про єдиний 
загальний майновий податок так вміло застосовувався у Східній Галичині, 
що більшість західноукраїнського населення опинилася на межі фінансового 
краху. Одночасно Польща розпочала переселення польських селян із Захід
ної Галичини на парцельовані великі землеволодіння Східної Галичини, щоб 
разом полонізувати країну, а також, щоб західноукраїнське селянство, яке 
само не мало достатньо землі у власності та здебільшого жило за рахунок на
йманої праці на великих землевласників, довести до жебрацтва.

Незабаром країна на доказ її приналежності до Польщі була ощаслив
лена також і польськими громадянськими правами. 18 серпня 1922 року 
декретом Пілсудського було призначено вибори до Сейму та Сенату як 
у Центральній Польщі, так і у Східній Галичині. Ці вибори, котрі знову ж 
таки бойкотувалися всім західноукраїнським населенням як польський дер
жавний акт, відбулися 5 та 12 листопада 1922 року, проте на них західно
українська таємна організація відповіла хвилею терористичних заворушень 
в усій країні. В той час, коли на Волині не було обрано жодного поляка, а 
лише виключно українців та євреїв, у Східній Галичині, внаслідок відмови
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від голосування західних українців, перемогли євреї та, окрім того, Злиття 
Східної Галичини з Польщею 1921-1922 років; українська показна автоно
мія до Сейму вийшли з голосами польської адміністрації четверо чи п’ятеро 
задіяних у польських таємних службах уроджених західних українців, щоб, 
як припускалося, демонструвати у Варшавському сеймі від імені українців 
прагнення Східної Галичини приєднатися до Польщі. Цю низку ударів проти 
західних українців довершив на кінець 1922 року примусовий набір західно
українських рекрутів на польську військову службу. Від реальності автоном
ного становища Східної Галичини, таким чином, не залишилося нічого.

Польські доконані факти поставили тепер країни Антанти у незручне 
становище. З огляду на престиж вони все ж не могла віддати Східну Галичину 
Польщі до принаймні видимості автономізації Східної Галичини. Примуси
ти до цього зі свого боку Польщу країни Антанти були неспроможні. Отож 
їм не залишалося нічого іншого, як схилити Польщу до того, щоб вона зро
била це з власної ініціативи як передумову міжнародно-правового визнання 
Польщі в її правах на володіння Східною Галичиною. Така пропозиція спер
шу наштовхнулася на рішучу опозицію польської націонал-демократи, хоча 
остання ще недавно перед Антантою, доки становище залишалося непевним, 
через своїх дипломатів сама зобов’язувалася надати найширпгу автономію за
хідним українцям. Міжнародно-правова непевність щодо Східної Галичини 
тим часом шкодила Польщі. Формально все ще не вирішене "східногалиць- 
ке питання" перетворювало Польщу на державу без визначених кордонів, і 
це було дуже незручно як з зовнішньополітичної, так і з економічної точки 
зору. В квітні 1922 року Польща звернулася до Антанти з проханням визнати 
Ризький мирний договір, який саме 12 серпня 1921 року зареєструвала Ліга 
Націй, однак перешкоджало невирішене "східногалицьке питання". Так само 
і дискусії у Лізі Націй виявляли, наскільки це питання шкодило репутації 
Польщі, даючи за кордоном привід втручатися у внутрішні справи Польщі, 
які до того не опинялися під жодним зовнішнім наглядом.450

Усі конфлікти врешті-решт призвели до того, що під тиском польсько
го представника Ліги Націй Аш кеназ і  польські націонал-демократи зму
шені були визнати свою гру програною та дали себе переконати для потреб 
польської дипломатії прийняти рішення про певну показну автономію для 
західних українців, проте навіть і не думали його виконувати. Відповідно до 
рішення в системі польського законодавства вся повнота влади, як і раніше, 
залишалася у Варшавського сейму, проте у справах, які згідно з проектом 
східногалицького статуту від 21 листопада 1919 року залишалися у віданні 
ландтагу Східної Галичини, він мав змогу відносити прийняття положень 
про виконання законів Сейму до компетенції самих воєводств. Це назва
ли "автономією воєводств" -  цілковито недієвий показний закон, оскіль-
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ки, якщо Сейм не забажає відступити воєводствам свої повноваження, то 
для жодної автономії немає місця. З метою реалізації подібної "автономії" 
у кожному воєводстві повинні були обиратися так звані "воєводські з'їзди" 
(sejmik wojewodski). У трьох "східно-малопольських", тобто східногалиць- 
ко-українських, воєводствах ці "воєводські з'їзди" повинні були складатися з 
двох окремих національних курій, польської та української, причому поло
ження про виконання закону, який стосувався відповідно до ситуації однієї 
з таких національних громад, приймалося не всім з'їздом, а лише певною 
національною курією. Ось що надав 26 вересня 1922 року польський Сейм 
західним українцям, зобов'язуючись реалізувати "автономію" щонайпізніше 
протягом двох років, чого, власне, ніколи не сталося.451

МЬкнародно-правове визнання Східної Галичини 
частиною Польщі 14 березня 1923 року

Закон про "автономію" негайно доводився до відома країн Антанти 
спритним польським міністром зовнішніх справ графом Олександром 
Скржинським,  і тепер усувалися всі перепони, які поставали на шляху 
міжнародно-правового приєднання Східної Галичини до Польщі. Скржин- 
ський представляв Польщу як силу, що гарантує мир у Східній Європі, а 
себе самого як палкого прихильника прав національних меншин, і оскільки 
країни Антанти, перш за все Англія, були справді безсилими вирішити пи
тання східного кордону Польщі проти волі останньої, вони з готовністю по
вірили у примарну зміну курсу в самій Польщі. Як тільки Польща 15 люто
го 1923 року з огляду на нові конфлікти з Литвою висунула вимогу прийняття 
остаточного рішення у справі східного кордону Польщі, щодо Вільнюса та 
Східної Галичини, країни Антанти з готовністю скористалися нагодою та ви
знали постановою паризької Ради послів від 14 березня 1923 року встанов
лені ризьким договором кордони Польської держави. З огляду на закон про 
"автономію" стосовно Східної Галичини та на зобов'язання Польщі у догово
рі меншин від 28 червня 1919 року, як ідеться в цій постанові, конференція 
вирішила визнати за Польською державою всі суверенні права на території, 
які знаходяться між Росією та західним кордоном Польщі.452 Отже, Східна 
Галичина остаточно стала складовою частиною Польської Республіки.

Також проти цієї постанови одностайно протестували всі західні укра
їнці: як еміграція, так і сама країна. Вони заявляли, що не визнають ані чин
ності цього акта, ані себе самих польськими підданими, що вони, як і рані
ше, дотримуються права на самовизначення українців та за першої ж нагоди 
відновлять боротьбу за власну національну державність. У відповідь нано
силися останні польські удари. Було знищено майже цілковито всю україн-
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ську систему шкільної освіти у Східній Галичині, навіть у національній назві 
Польща відмовила своїм новим західноукраїнським підданим, впроваджу
ючи замість назви "українці'' назву "русини (руси)", котру останні рішуче 
відхиляли як в адміністративній, так і в освітній сферах.453 Тим часом гра 
слів у нових назвах не мала істотного значення. Значно більше залежало від 
питання, чи польському народові справді, як сподівалися Роман Дмов- 
ський та його націонал-демократія, вдасться полонізувати шість мільйонів 
східногалицьких та волинських українців. Тим часом за десять років після 
1923 року спостерігалося жорстке розшарування західноукраїнської народ
ної спільноти, яке спричинили нестримна внутрішня боротьба всіх проти 
всіх, оскільки старі народні організації були неспроможні стримати руйна
цію, а новим для цього забракло сил як через планомірну шкоду українству 
з боку Польської держави, так і через самих західних українців -  відчай та 
спричинене тією шкодою почуття національної та політичної безвиході 
українського народу в Польщі, яке сприяло хаотичній "балканізації" Захід
ної України і, разом з тим, внутрішньому занепадові самого народу. Про
те під опанованою польським державним механізмом поверхнею так само 
і серед польської громади відбувається те ж саме розшарування, лякаюче 
стрімке зниження колишнього польського духовного та політичного рівня, 
спостерігається ненависть всіх фракцій одна до одної внаслідок отрути, яка, 
зосередившись у польсько-українських відносинах, заразила і сам польський 
народний організм. Однак очікувана поляками з такою певністю полоніза
ція західних українців анітрохи не просунулася, і таким чином українське 
питання в Польщі залишилося невирішеним і з польської, і з української 
точки зору. Тим часом виникало враження, що захоплення Польщею Схід
ної Галичини пов'язане не із завойованими територіями, де розвивається 
нове політичне та духовне життя, а з руйнівними завоюваннями, що стають 
прокляттям як для переможених, так і для переможців, саме таке враження, 
неначе обидва народи борюкаються в полоні дикої сповненої ненависті бо
ротьби, скочуючись усе нижче назустріч розшаруванню та занепадові, долі, 
яка вже спіткала російську націю.454
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1920). -  Т. II. -  С. 86, 89-90, 94-95, 108 і наступна, 128-129, 131; К а п у ст я н сь к и й  М., 
генштабу генерал-хорунжий, Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 році. -  
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424________________________________________________________________________________



425
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БертлО; кер. франц. місії в Румунії, 
генерал -  226, 229, 230, 232, 233

Бетман-Гольвег; нім. політ, діяч -  182 
Бикадоров І.; рос. генерал -  57 
Бич А.; військ, діяч -  240 
Білий А.; публіцист -  57 
Бісмарк О., нім. держ. діяч -  185 
Бобжинський М.; польськ. історик -  

27; 184; 185; 189; 311 
Бобжинський Я.; син колишнього 

намісника Галичини -  27, 29 
Боголюбський А.; суздальський 

князь -  44
Болбочан П.; полковник, командуючий 

Запорізьким корпусом -  162 
Бота А.; бурський генерал -  286,290,291 
Боуман L; політ, діяч США -  203, 

204; 282; 297; 317
Брамбілія Дж.; італ. політ, діяч -  203 
Браун Г.; нім. вч. -  69 
Браун К.; нім. вч. -  69 
БредоВ; рос. генерал -  366-368, 371 
Брюнн М.; нім. вч. -  69 
Бубел IL; майор, політ, діяч -  123 
Будьонний С.; воєначальник СРСР -  

370, 387
БуріаН; австр. політ, діяч -  90 

В

Васмер М.; нім. вч. -  69 
Вашингтон Дж.; 1-ий президент 

США -  64
Вебер М.; нім. соціолог -  12 
БейгаН; франц. генерал -  226, 388 
Великий П. (Петро І); рос. 

імператор -  144
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Вергун П., священик -  60, 61 
Винниченко В., держ.-політ. діяч, 

письменник -151; 152; 179,227,228 
Витвицький С.; політ. діяч -  123,304 
ВільєМ; лейтенант франц. таємної 

служби -  117
Вільсон В.; 28-ий Президент США -  

37; 47; 103; 109; 183; 184; 187; 
188; 195; 197; 199; 203; 207; 212, 
218; 219; 230; 236; 278-280; 283; 
284; 287; 317; 329; 331 

Вітик С., політ. діяч -  123 
Вітовський Д.; полковник УТА -  34,36, 

96-98; 112; 123; 239; 241; 252; 300 
Вітос В.; західногалицький польськ.

ватажок селян -  94; 128; 131 
ВішняК; рос. політ, діяч -  241 
Врангель IL; генерал рос. армії -  313, 

380; 389

Г

Габсбурги; династія, що правила в 
Австрії -  89, 393

Галлєр С., генерал, двоюрідний брат 
Ю. Галлера -  287

Галлєр Ю., генерал -  37, 89,127, 137, 
186, 187, 235, 247, 276, 282, 283, 
285, 287, 288, 290-293, 297-300, 
305, 306, 309, 311, 314, 316-319, 
323, 325, 337, 341, 393, 399 

Гачек Й., польськ. вч. -  384 
Гелей С., історик -  63, 66 
Генрі Уїлсон, англ, політ, діяч -  226 
Георг С., нім. філософ -  13 
Герчанівський Д., громад.-політ. 

діяч -  10
Гірняк Н., отаман УСС -  64
Гнатюк В., вч. -  63
Говард Е., політ, діяч США -  203

Говард Лорд Р., проф. історії Гарвард
ського університету -  188, 207 

Гойтш О., нім. вч. -  40 
Голубович С., держ. діяч, адвокат -  

123, 304
Гомзин Б., історик -  8 
Горбачевський А., політ, діяч -  123 
Грабський О., польськ. воєвода -  10, 

401
Грабський С., польськ. політ, діяч -  

403
Греков О., генерал армії УНР -  302- 

304, 307-315, 317-319, 321, 323, 
326, 327, 330, 333, 335, 353 

Григор’єв М., отаман рос. армії -228  
Грушевський М., історик -  8, 19, 24, 

65, 83
Гуйн, граф, намісник Галичини -  82, 

92, 94, 97,101
Гумплович Л., нім. соціолог -  8 
Гуперт, польськ. військ, історик -  311 
Гурвич, польськ. вч. -  220, 227, 231 
Гурко В., рос. генерал -  357 
Гуссарек, прем'єр-міністр Австро- 

Угорщини -  90, 92 
Гьотч О., нім. вч. -  69

д
Давний Р., історик -  113 
Дамбаль, польськ. політ, діяч -  131 
д’Ансельм, франц. генерал -  226, 228, 

229, 232, 233, 240, 304, 317 
Дашинський L, політ, діяч, -  94, 129, 

133, 399
де Персін, франц. лейтенант -  203 
Дельвіг С., генерал армії УНР -  S3, 

ЗОЇ, 302, 313, 318, 334, 338 
Демкович-Добрянський М., 

історик -  13, 28, 65
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Денікін А., рос. генерал -  10, 37, 38, 
57, 150, 158, 212-215, 220, 225, 
227, 229, 231, 236, 237, 241, 243, 
277, 313, 316, 324, 325, 332, 333, 
336, 337, 339, 340, 354-357, 359- 
361, 364-377, 379, 390, 396-398 

Децикевич В., громадсько-політ. 
діяч -  101

Джонсон В., канадськ. вч. -  43 
Дивнич Ю., літературознавець, -  42 
Дмовський Р., польськ. політ, діяч -  35, 

36, 78, 127, 181, 183, 185-192, 194, 
195, 197, 199-203, 205-207, 220- 
222, 236, 269, 297, 313, 320, 338, 
341,342,360,380,382,393,406 

Довнарович М., вч. -  197 
Долежаль, майор, політ, діяч ЗУНР -  304 
Донцов Д., публіцист -  10,42, 51, 57 
Доньєн Р., італ. генерал -  203 
Дорошенко Д., історик -  8, 60, 64 
Драгоманов М., громад.-політ. діяч, 

вч. і публіцист -  8, 21, 71, 192 
Дувіряк Г., політ, діяч -  123 
Дурський, генерал, польськ. військ, 

діяч -  338
Дутов О., рос. військ, діяч -  356 
Дюнхаупт Ю., нім. вч. -  43

Е

Еберль Г., нім. вч. -  69 
Ельз В., нім. вч. -  69 
Ерцбергер, нім. держ. діяч -  287

Ж

Жолтовський Я., польськ. граф, 
вч. -1 9 7

Жухевич С., майор, військ, діяч -  120

З

Залеський А., польськ. політ, діяч -  188 
Залужна Г., письменниця, дружина 

В. Кучабського -  9, 11 
ЗамойськийМ., польськ. граф - 185,186 
Зуйковський А., вч. -  197

І

Івашкевич, польськ. генерал -  281, 
284-286, 299

К

Каледін, рос. генерал -  360 
Калінка В., польськ. вч. -  8 
Камбон Ж., франц. політ, діяч -  203 
Капустянський М., генерал армії 

УНР -  162, 340
Карл І, останній монарх Австро- 

Угорщини -  91, 103, 112 
Карл XII, король Швеції -  144 
Каройї М., прем'єр-міністр 

Угорщини -  178, 179, 230, 235 
Картон де Віарт А., генерал, англ.

військ, діяч -  203, 272 
Квасниця L, галицький видавець -  13 
Керенський О., рос. політ, діяч -  133, 

156, 237, 241
Керзон Д., лорд, англ, політ, діяч -  

214, 400, 401
Кернан Ф. Дж., генерал США -  203, 

211, 212,285, 286 
Кивелюк І., політ, діяч -  96 
Кіш Ф., полковник, англ, політ, діяч -  

203, 204
Клемансо Ж., прем'єр-міністр

Франції -  47, 203, 211, 221, 222, 
224, 225, 233, 234, 236, 283, 286, 
341, 396, 399
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КозаневичМ., держ.-політ. діяч -  123 
Козенко, журналіст -  54 
Козицький, польськ. політ. діяч -  

203, 204
Козловський М., історик -  43 
Коллард, австр. генерал -  82 
Колчак А., адмірал рос. флоту -  158, 

212, 213, 236, 237, 241, 243, 316, 
337, 354, 356, 357, 369 

Коновалець Є., голова Проводу 
О У Н -10, 58

Корнілов Л., рос. генерал -  145, 360 
Корольов Г., вч. -  9, 63 
Костомаров М., історик -  8 
Кравс А., генерал УТА -  55, 387, 388 
Краснов ТІ., рос. генерал -  225, 227, 

350, 352, 354
Кревецький 1., історик -  8 
Крип'якевич І., історик -  8, 18, 23, 

38,41, 63-65
Куманецький, польськ. політ, діяч -  

183, 184
Кун Б., угорськ. політ, діяч -  175, 

178-180
Курманович В., генерал УТА -  55, 123, 

265,273
Кутжеба, польськ. вч. -  190 
Куцик П., ректор Аьвівської 

комерційної академії -  63, 
Кучабський В., військ.-політ. діяч, 

історик -  8-53, 55-66 
Кучабський Володимир, священик -  

12, 63
Кучабський Л., син В. Кучабського -

9,11
Кучабський О., вч. -1 1 ,6 3  
Кучабський Ю., племінник 

В. Кучабського -1 1 ,6 3  
Кушко, генерал УНТ\ редактор -  54 
Кушнір М., дипломат -2 3 8

А

Лазаревський О., вч. -  8 
Ламаш, прем'єр-міністр Австрії -  92 
Лансінг Р., держсекретар США -  91, 

92, 203, 236
Ле Ронд, франц. політ, діяч -  395-397 
Левицький А., політ, діяч -  53, 54 
Левицький В., вч. -1 9 ,6 4  
Левицький К., політ, діяч -  99, 101, 

102
Ледніцький, польськ. політ, діяч -  188 
Ленін В., рос. політ, діяч - 2 1 ,  139, 

161, 172, 218, 332, 352, 357 
Липинський В., історик, політолог -  

8, 9, 12, 17, 18, 20, 24, 28, 29, 35, 
43, 56, 63, 64, 66, 139 

Лисяк-Рудницький І., історик, 
політолог, публіцист -  42, 65, 66 

Лівицький А., політ, діяч -  384 
Ліпко, полковник армії УНТ -  338 
Лісовський, польськ. політ, діяч -  131 
Ллойд-Джордж, прем'єр-міністр 

Великобританії -  47, 184, 188, 
189, 203, 211, 214, 216-220, 225, 
230, 236, 282, 283, 285, 287, 297, 
317,319, 331, 399

Лозинський М., публіцист, політ.
діяч -  36, 123, 239, 241, 304, 384 

Лорд, нім. вч. -  203, 207, 209, 210- 
212, 236, 272

Ля Ронд, франц. генерал -  204, 393 
Львов Г., рос. політик, князь -2 4 1

М

Мазепа І., гетьман -  144 
Май-Маєвський, рос. генерал -  366 
Майнеке Ф., нім. історик -  12 
Макаренко А., політ, діяч, член 

Директорії УНТ -  152
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Маклаков В., рос. політ, діяч -  241 
Макух І., політ, діяч- 123 
Мамонтов К., рос. генерал -  366 
Марголін А., дипломат -  36, 213, 

236, 238-240, 241 
Марголінна, вч. -  222 
Марк П. делла Торетта, італ. політ, 

діяч -  203
Маркіянович Д., вч. -  38, 65 
Марганець В., публіцист, політ, діяч -  

58,63,64
Мартинець М., політ, діяч -  123, 296 
Мартос Б., прем'єр-міністр уряду 

УНР -  234
Матчак М., хорунжий УСС -  10 
Матюшенко, дипломат -  238 
Махно Н., отаман -  25 
Мацієвич К., громад, діяч -  53 
Мачинський Ч., капітан, польськ.

військ, діяч -  96, 99, 104, 110, 112 
Мельник А., полковник армії УНР -  10 
Микитка О., генерал УГА -  374,376,379 
Микола Миколайович, великий 

князь, російський генерал -1 8 1  
Мирон І., політ, діяч -  123, 304 
Мишковський О., полковник армії 

УНР -  257, 258, 268, 273 
Міхельс Р., нім. дослідник -  8 
Монтанья Ж., італ. політ, діяч -  203 
Монтгомері С., політ, діячка США -  

203
Морачевський Е., прем'єр-міністр 

Польщі -1 3 3  
Моска Г., італ. вч. -  8

Н

Назарук О., громад.-політ. діяч -  42, 
62, 63

Некрашевич, білорус, консул -  240 
Ніссель, франц. генерал -  203

Новаковський М., політ, діяч -  123 
Нулан, франц. посол -  203

О

Оконь, представник польського 
духовенства -  131

Окуневський Т., політ, діяч -  123, 
239

Омелянович-Павленко М., генерал 
ЗУНР -  251, 256-258, 284, 289, 
302-304, 307, 308, 368, 378, 387 

Орландо В., італ. політ, діяч -  203 
Осецький О., генерал, військ, міністр 

Директорії УНР -  162 
Остапенко С., прем'єр-міністр уряду 

Директорії УНР -  228 
Очіаі, японський політ, діяч -  203

П

Павлушак-Стеч Т., працівник 
видавництва -  43 

Павлюк О., вч. -  43 
Падеревський І., прем'єр-міністр 

Польщі -  186, 187, 189, 291, 292, 
311, 320

Панейко В., дипломат -  36, 55, 96, 
123, 238, 239, 241, 283, 297, 390, 
395, 396

Парето У., італ. вч. -  8 
Патек С., польськ. політ, діяч -  399 
Пачовський В., публіцист -  176 
Петлюра С., держ.-політ. діяч, голова 

Директорії УНР -  26, 37, 38, 52- 
54, 151, 152, 158, 159, 161, 164, 
166-168, 171, 173, 178, 200, 211, 
212, 223, 224, 227-229, 234, 275, 
277, 278, 289, ЗОЇ, 304, 306, 315, 
318, 322, 325-328, 330-334, 336- 
339, 341, 342, 355, 356, 360-365,
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368, 369, 372-374, 377, 378, 382- 
384, 386-390

Петрушевич Є., громад.-політ. діяч, 
президент ЗУНР -  27, 34, 37, 38, 
55, 89, 99, 123,158, 302, 304, 322, 
327-330, 333, 362,374, 390-393 

Пілсудський Ю., польськ. військ. і 
політ, діяч -  10, 34, 35, 38, 52, 81, 
95, 128, 132-134, 139, 189, 202, 
291, 292, 297, 299, 314, 321, 325, 
382-384, 390, 399,403 

Пільтц Е., польськ. політ, діяч -  186 
Пішон, мін. закор. справ Франції -  

183,189, 203, 224, 319, 320 
Попович О., громад.-політ. діяч 

Буковини -  99,123 
Потоцький А., граф, намісник 

Галичини -  194
Прокопович В., прем'єр-міністр 

еміграційного уряду -  53, 54 
Пфейффер, австр. генерал, військ, 

комендант Львова -  97

Р

Рацель Ф., нім. філософ -  9 
Рекке В., нім. вч. -  181-183, 186 
Ридз-Смігла, нач. польськ. легіону -  95 
Ріпецький С., історик -  64 
Ріхтер Вільгельм, нім. вч. -  69 
Розвадовський Я., генерал, польськ.

військ, діяч -  186, 249, 270 
Романчук Ю., громад.-політ. діяч -  76 
Романюк М., вч. -  63 
Ромер Я., польськ. генерал -  265, 269, 

270, 285
Рот П., польськ. вч. -  183,185,189 
Рущишин Я., директор ВАТ 

"Троттола” -  63

С

Саборський, нач. генерального 
штабу рос. військ -  374 

Сальський В., генерал армії УНР -  
53, 162, 372

Свержинський Й., прем'єр-міністр 
Польщі -  128, 129

СейдаМ., польськ. вч. -  182, 183, 186 
Сенкевич Г., польськ. письменник -  

106, 107
Сидоренко Г., дипломат -  238, 242 
Сисин Ф., історик -  43 
Сілецький С., політ, діяч -  123 
Сінклер В., генерал армії УНР -  162 
Січинський М., студент Львівського 

університету -  194 
Скарбек А., польськ. граф -  93 
Скарбек О., польськ. політ, діяч, 

граф -  275, 285
Скірмунт К., польськ. політ, діяч -  186 
Скоропадський П., гетьман -  14, 25, 

35, 56, 63, 87, 102, 113, 137, 143- 
145,148,150, 354

Скржинський О., мін. закор. справ 
Польщі, граф -  405 

Слащов Я., рос. генерал -  372, 373 
Слонім, рос. політ, діяч -  241 
Смаль-Стоцький Р., вч., громад.- 

політ. діяч -  53 
Смолка В., польськ. вч. -  8 
Собанський В., польськ. політ, діяч, 

граф -  186
Соколов, рос. політ, діяч -  241 
Сонніно, мін. закор. справ Іт алії- 203 
Стабіле, італ. комендант -  ТЛ'І 
Сталь, польськ. політ, діяч -  111 
Стахів М., історик -  64 
Стеч М., вч. -  43 
Струпп К., польськ. вч. -  384 
Сухомлин, рос. політ, діяч -  241



Сушко Р., військ, і політ, діяч -  10

Т

Талейран ПІ., франц. дипломат -  224 
Тарнавський М., генерал УТА -  327, 

372, 374
Таскер Блісс, амер. генерал -  226 
Темперлей, англ. вч. -  182-184, 190, 

207
Терещенко М., мін. закор. справ 

Росії -  183
Тертіль, польськ. політ, діяч -  93, 94 
Тершаковець, політ, діяч -1 3 6  
ТіреллУ., англ, політ, діяч -  203 
Томашівський С., історик, дипломат -  

8, 12, 17, ЗО, 33, 36, 38, 55, 62-65, 
238,239,241,390, 395,396 

Трильовський К , громад-політ. діяч -123 
Тютюнник В., генерал армії УНР -  162

У

Удовиченко О., генерал армії УНР -  366 
Українка Л., письменниця -  22 
Устиянович О., політ, діяч -  123

Ф

Фаган Гус, англ. вч. -  43 
Федак С., син С. Федака, воював 

в УТА і yHPj здійснив замах 
на Ю. Пілсудського -  10 

Федишин Р., засновник групи 
компаній "Шувар” -  63 

Федоров М., журналіст, видавець -  57 
Фош Ф., маршал Франції -  225, 226, 

229-236, 239, 272, 274, 282, 283, 
285, 287, 288, 338, 340, 341, 388 

Франко L, письменник -  22, 65 
Франц Йосиф, імператор Австро- 

Угорщини -  83
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Фройденберг, полковник, нач. штабу 
Армії Південної Росії -  226, 317

X

Хлямтач, вч., польськ. політ, діяч -  111 
Хмельницький Б., гетьман -  45,106,201 
Христюк П., вч. -  152, 340

ц
Цегельський Л., громад.-політ. діяч -  

96, 123
Ціріц, генерал, нач. штабу УТА -  

374, 379

Ч

Чайковський М., рос. політ, діяч -  241 
Чарторийський Б., князь, політ, 

діяч -  94, 129
Челлен Р., шведський політолог -  9 
Черечукін, генерал, представник дон

ських та кубанських козаків -  240 
Черник Ф., хорунжий УСС - 10,151,153 
Чернін О., граф, австр. політ, діяч -  

86, 90
Черчілль У, прем'єр-міністр Великої 

Британії -  214, 230 
Честертон Д., англ, письменник, 

політ, діяч -  188
Чеховський В., прем'єр-міністр /Ди

ректорії УНР -  Т І Їу 228 
Чиж Я., сотник УСС -  10 
Чингісхан, монгольський держ., по

літ. і військ, діяч -  45, 172

Ш

Шаманек А., генерал, нач. штабу 
УТА -  374, 375

Шаповал М., генерал армії УНР -  56
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Шварцбард С, вбивця С. Петлюри -  390 
Швець Ф., громад.-політ. діяч -  152 
Шевченко Т., поет -  70 
Шелухін С., дипломат -  238 
Шептицький А., митрополит, глава 

УГКЦ -  12, 39, 60, 62, 63, 65, 66, 
77,116, 267

Шиллінг, рос. генерал -  373, 375, 376 
Шкуро А., козацький кубанський 

отаман -  366
Шмігельський А., політ. діяч -  123 
Штайнмец Р., нім. вч. -  69 
Шуйський Й., польськ. вч. -  8 
Шульгін О., громад.-політ. діяч -  36, 

S3, 54, 238, 240, 241 
Шумський О., політ, діяч -  56 
Шухевич С., громад, і військ, діяч, 

отаман УСС і УТА -  251

Н

Hupert -  137, 171,311 

К

Kozicki -  203, 204 
Kumaniecki -  183 
Kutrzeba -  190 
Kutschabski W. -  65, 66

P

Pavljuk O. -  66

R

Roth P. -  183

S

Ю Seyda -  182

Юденич M., рос. генерал -  337, 357 T
Юл. фон Твардовський, польськ. вч. -  384
Юнаків М., генерал армії УНР -  162 Temperley -  182, 183
Юрик С., політ, діяч -  123 
Юркевич М., вч. -  43

Я

Яворський В., вч. -  8
Ярославин С., історик -  64
Яцик П., громад, діяч, благодійник -  43

В

Bobrzynski М. -  184

D

Dmowski -185
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Ill карта. Наступ Галлера та більшовиків 
на Західну та Східну Україну у  травні 1919 р.
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Наукове видання

Кучабський В.

Західна Україна у  боротьбі з Польщею 
та більшовизмом у  1918-1923 роках

Комп’ютерний набір -  Христина Герега 
Галина Вусик

Дизайн обкладинки -  Юрій Кучабський 

Комп’ютерне верстання -  Іван Стельмах

Підписано до друку 02.07.2015 
Формат 70x100/16. Друк цифровий. Папір офсетний. 

Умови, друк. 35,9 арк. Обл. вид. 33,12 арк. 
Наклад 300 прим.

Друк:
ТзОВ “Растр-7”

79005, м. Львів, вул. Кн. Романа 9 /1  
тел./факс: (032) 235 52 05, 26146 11 

e-mail: rastr-sim(S)mail.ru 
www.rastr-7.com.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 
ЛВ №22 від 19.11.2002 р.
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