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Григорій САВЧЕНКО
Київ

МАЙБУТНЄ  ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ  ЗЕМЕЛЬ
У  ПОГЛЯДАХ  УКРАЇНЦІВ  РОСІЙСЬКОЇ  АРМІЇ

(березень – листопад  1917  року)

В умовах революційних подій 1917 року вирішувалося майбутнє України. Одним з домагань
українців було об’єднання українських земель в єдине ціле. Ідея соборності охопила самі широкі
верстви українського  населення заходу і сходу, стала одною з домінант тогочасного національного
суспільно-політичного життя. У різноголоссі народних вимог було чути і голос українців, які служили
у російській армії.

Хід світової війни ще більше ускладнив і без того непросту ситуацію в Західній Україні. Після
поразок російської армії у весняній  кампанії 1915 року Холмщину та Підляшшя окупували
Центральні держави. Значна частина установ, близько 90 % українського православного населення
краю було евакуйовано в глибину російської імперії1.

Виселення українського населення на схід від Бугу призвело до вкорінення польського елементу
в українському етнографічному середовищі2, що мало, на думку поляків, відіграти вирішальну роль
у визначенні кордонів майбутньої польської держави. Тимчасовий уряд у відозві до поляків,
оприлюдненій 17 березня 1917 року, задекларував створення незалежної польської держави, яка
об’єднається з Росією “вільним воєнним союзом”3. Виконуючи свою обіцянку, російський уряд
скликав 30 березня 1917 року ліквідаційну комісію, яка мала ліквідувати російські установи Царства
Польського і передати їх майно Польщі. Дії комісії поширювалися на Холмщину та Південне
Підляшшя4. Таким чином, “холмське питання” весною 1917 року набуло нового звучання. Холмщина
в черговий раз у своїй історії була поставлена перед фактом ймовірності потрапити під польську
владу.

По всій країні прокотилася хвиля протестів холмщаків. Своє невдоволення діями уряду
висловлювали солдати і офіцери українці російської армії. Їх прикрощі підігрівалися діями польських
військових, які на початку березня 1917 року значно активізували свою діяльність. Російський
військовий міністр дозволив полякам створити “Союзи військових поляків”5. У статуті Союзу
Київського військового округу головною метою була визначена побудова “вільної, незалежної,
демократичної  і об’єднаної  Польщі  у її  етнографічних кордонах з  виходом  до  моря”6. У
“етнографічні кордони”, визначені поляками, підпадали і західноукраїнські землі.

У межі відновлюваної держави поляки включали і землі Холмщини. Українці Холмщини
сподівалися на підтримку Центральної Ради щодо возз’єднання їхнього краю з Україною. З цією
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метою солдати-холмщаки, які служили в російській армії, проводили мітинги, збори надсилали
телеграми в Київ, Петроград. На зборах 23 травня 1917 року вихідці з Холмщини (29 солдат 2-го
артилерійського паркового дивізіону) ухвалили текст звернення до Центральної Ради. У ньому вони
підкреслювали: “Вважаючи на завойовану російським народом свободу і відбуваючеся
перебудування свого будучого життя, народові ж, що населяє Холмщину, через те, що він розкиданий
по всій Росії, неможливо швидко організуватись для подання свого голосу про своє будуче й нинішнє
становисько. Находимось ми на фронті, обороняємо завойовану народом свободу, сімейства наші
розкидані по всій Росії нема ніякої змоги нагадати про себе.

Із звісток, які надходять з Росії, усі зорганізувались для відбудування своєї будуччини, що ж до
православних людей, що жили в Холмщині, ніде не згадується. Невже позабутим зостався наш
багатостраждавший народ і наша Холмщина, що перенесла так багато ріжних стражданнів.

До оголошення нині незалежній Польщі, нам, як по нації українцям, дуже не бажано було б
приєднання Холмщини до неї.

Просимо Вас подбати і одстояти наш край і прийняти нас на лоно рідної нам України. Хай і наш
нарід, зазнавши стилько горя, зітхне вільно в вільній Україні”7.

Рух за возз’єднання Холмщини з Україною поширився на офіцерський  корпус. Офіцери
18 артилерійської бригади, які народилися на Холмщині та Підляшші, вимагали “приєднання до
рідної їм по вірі і мові України”. Вмотивовували вони це ще й тим, що їх доля “повинна нерозривно
бути пов’язана з долею України-Малоросії”8.

Домагання холмщаків знаходило загалом підтримку в українському середовищі російської армії.
Українці-військові неодноразово заявляли, що Холмщина має бути складовою України. На загальних
зборах представників українців декількох дивізій і бригад 5 червня 1917 року у місті Броди
підкреслювалося, що відбудеться це після “заключення міцного миру, який буде базуватися на свободі
усіх національностей”. У резолюції, прийнятій на зібранні, наголошувалося, що “оскільки у декого
є сумніви щодо правильності таких поглядів, то потрібно оголосити, що саме Холмщина поряд з
іншими входить в етнографічні українські землі”9.  Отже, майбутній мир асоціювався в українців
російської армії з можливістю об’єднати воєдино українські етнографічні землі.

Українці-військові  майбутню  долю західноукраїнських земель  поєднували  з  майбутнім
державним устроєм України. 10 – 16 квітня відбувся з’їзд представників українців, які служили у
5-ій армії. У декларації, прийнятій більше як 250 делегатами зазначалося, що майбутнє Росії –
демократична федеративна республіка, в якій Україна займе місце окремої автономної одиниці.
Українській же людності, яка проживала в Австрії, на думку делегатів, потрібно було надати “право
на самовизначення про приєднання до України”10.

У деяких випадках домагання проголошення української державності ставилися військовими
перед російським урядом в єдиному ключі з вимогами приєднання до України її етнографічних
земель на заході і сході. У квітні 1917 року з цього приводу відбулися віча солдатів-українців
тернопільського гарнізону. Гасла національно-територіальної автономії України, які звучали на
ньому, знаходили продовження у вимогах приєднати до неї Галичину, Буковину і Кубань. Подібні
ухвали були прийняті на зборах українців військових у Чернівцях11.  Таким чином, ідея соборності
українських земель стала складовою переважаючої на той час автономістсько-федералістської
ідеології в українському військовому русі.

На початку листопада 1917 року резонансний характер в Києві мали повідомлення про наміри
Німеччини та Австро-Угорщини прилучити окуповані ними частини Холмщини та Підляшшя до
Польської держави та можливе загарбання нею Східної Галичини та Буковини. При обговоренні
цього питання на засіданні Малої Ради С.Петлюра наголошував: “Для того, щоб не допустити до
насильства над частиною українського народу треба мати перед усім реальну силу. Я вірю, що
Галичина і Буковина будуть приєднанні до Української республіки, як тільки в час заключення
мирних переговорів Україна буде доволі мати збройної сили. А силу ту треба творити зараз: без
зайвих слів треба нам братися”12. Подібні слова С.Петлюра говорив, звертаючись до галицьких
студентів, 14 листопада 1917 року на зборах у Києві13. Акцентуючи увагу на думках С.Петлюри,
можна стверджувати, що одним із чинників, який диктував створення українських збройних сил
була ідея соборності українських земель.

На теренах західноукраїнських земель у роки світової війни постійно проходила лінія фронту.
В умовах 1917 року українці російської армії намагалися хоч чим-небудь допомогти знедоленим
галичанам, буковинцям, холмщакам, які потерпали від бойових дій, постою військ. Під час
відступу з Галичини та Буковини літом 1917 року зі штабу фронту поступив наказ “забирати з
собою всіх мужчин віком від 18 до 50 років. Угоняти коров і коней, нищити збіжжя по полях і
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коморах” 14.  За  таких умов у червні 1917 року українська полкова Рада 486-го піхотного
Верхнємедведицького полку звернулася до офіцерів і солдатів українців з закликом не грабувати
місцеве населення, яке жило тривалий час у важких умовах прифронтової смуги. “Злочинець нехай
знає, що людські сльози даремно не пропадають”15, – заявляли фронтовики, які були очевидцями
того, що творили на галицьких землях відступаючі частини російської армії у червні-липні 1917 року.

Підстави для таких звернень були досить серйозні. Що творилося у тогочасній Галичині
засвідчують щоденникові записи російського військовика А.Шиліна. Він про події цих днів писав
так: “Стоїмо в селі Луб’янка-Вища. Це, як і всі, чудесне українське село. Мальовничо розкидані
біленькі хатки, які потопають у садках. Але війська наші вже за один тиждень загадили його. Коні,
прив’язані до плодових дерев обглодали їх. Скрізь гній, людські нечистоти. Можна сказати, що
армія наша загидила всю Галіцію. Квітучі долини перетворилися у величезні відхожі місця. Я вже
не говорю про жителів. Бідні галіцийські жінки і дівчата! Неволею і волею вони майже всі збезчещені,
і багато з них заражені венеричними хворобами. Такі плоди цієї “визвольної війни”16. Додати щось
в коментарях до цих відвертих слів, здається, буде зайвим.

Великою проблемою для усього українства було перебування у російському полоні тисяч
українців, які були підданими Австро-Угорщини. Розкидані по концентраційних таборах усієї Росії,
від Прибалтики до Сибіру, вони потребували як матеріальної, так і морально-психологічної
допомоги. З перемогою лютневої революції тисячі з них були готові включитися в українське
громадсько-політичне життя. Долею полонених українців австро-угорської армії вихідців з західних
українських земель опікувався “Галицько-буковинський комітет допомоги жертвам війни”,
створений влітку 1917 року в Києві за ініціативи Д.Левицького, В.Охримовича, М.Шухевича,
М.Сабата, М.Балтаровича, І.Герасимовича . Комітет домагався звільнення з концтаборів
військовополонених співвітчизників17.

Не залишалися осторонь долі полонених галичан, буковинців і українці-військові російської армії.
У складі Всеукраїнської ради військових депутатів працювала спеціальна комісія допомоги бранцям,
яка опікувалася їх життям у полоні. Рада активно співпрацювала з Галицько-буковинським
комітетом. За відсутності дозволу на свою діяльність Комітет часто використовував можливості
Всеукраїнської ради військових депутатів для зносин з російським військовим командуванням,
українськими військовими організаціями та самими полоненими18.

За межами України українські військові організації були тим стрижнем навколо якого групувалися
полонені українці. Так, тісно співпрацювали у далекому Барнаулі Українська військова Рада імені
гетьмана Івана Мазепи та Комітет полонених українців19.

Українські військові організації ставили перед Тимчасовим урядом питання про те, щоб українці-
галичани, які знаходяться в полоні, були переведені в Україну. Одеська військова Рада 2 травня
1917 року вимагала включення їх в українські військові частини, які формувалися в Києві. Не взявши
на себе відповідальності, виконавчий комітет ради солдатських депутатів міста передав вимогу
одеської Ради на розгляд у Петроград20.

Українці намагалися використати будь-яку можливість для повернення полонених галичан і
буковинців в Україну. 12 жовтня Генеральний Секретаріат звернувся до українського комісара в
Петрограді П.Стебницького з проханням сприяти поверненню в Україну евакуйованих із Ревеля
полонених, які працювали у ревельській фортеці. Ініціатива проведення такого заходу належала
українській військовій Раді ревельського гарнізону21.

Західноукраїнська громадськість вважала, що доля військовополонених галичан тісно пов’язана
з майбутнім об’єднанням українських земель. У вересні 1917 року члени Галицько-буковинського
комітету через Всеукраїнську раду військових депутатів звернулися з закликом до українських громад
підтримати полонених галичан і буковинців. У зверненні зокрема зазначалося: “Розуміючи всю
небезпеку, котра загрожує нашим борцям, здаючи собі вповні з того справу, що з ними гинуть
тисячі найкращих і так нечисленних сил нашої нації, що сьогодня втрата кожного Українця – се
втрата Соборної України.” Всеукраїнська рада військових депутатів підтримала Галицько-
буковинський комітет. Вона звернулася з листом щодо вирішення цієї проблеми в Генеральні
секретарства військових та внутрішніх справ, надіслала звернення у військові частини22.

На початку листопаду 1917 року на одному з засідань Малої Ради С.Петлюра висловив свою
підтримку західним українцям. Він наголосив на необхідності мати сильну армію для практичної
реалізації ідеї соборності українських земель. Слова С.Петлюри знайшли схвалення у представників
полонених галичан, які були присутні на засіданні. У відповідь на їх реакцію лідер українських
військових підкреслив: “Від Вас залежить теж успіх нашої роботи. А Генеральний Секретаріат подбає,
щоби всіх полонених українців перевести на Україну”23. Таким чином, галичани-полонені одержали
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запевнення в тому, що їх бажання об’єднатися у військові частини для ведення боротьби за звільнення
рідних земель, знаходить розуміння і підтримку у самих керівників українського війська.

13 листопада 1917 року у Києві та інших містах України появилася відозва, яка закликала
добровольців вступати в “Галицько-Буковинський Курінь Січових Стрільців”24. Так було покладено
початок формуванню одної з найбільш боєздатних частин збройних сил УНР.

Таким чином, українці російської армії в умовах революційних подій 1917 року підтримували
ідею соборності українських земель, опікувалися долею полонених галичан і буковинців. Вище
українське військове командування сприяло формуванню з них окремої військової частини. Все це
засвідчувало, що представники української нації з заходу і сходу були єдиними у своїх помислах
щодо майбутнього України.
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