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інформації про зв’язки есерів з суспільствознавцем, а особливо про  

його участь у Закордонній Делегації УПСР знаходимо у працях 

іншого лідера есерів М. Шаповала. Це, зокрема, конспект споминів 

“Мій шлях”, “Моя хроніка” та “Щоденник”. Для М. Шаповала 

характерне різке несприйняття як партійної політики, ініціатором якої 

був М. Грушевський, так і його особистості. Аналогічні оцінки 

характерні і для спогадів В. Андрієвського “З минулого”. Критично 

ставився до політичної діяльності М. Грушевського, як лідера есерів-

емігрантів, і В. Винниченко, що можемо бачити за записами у його 

“Щоденнику”. 

Невеликі, але важливі згадки про співробітництво УПСР та 

М. Грушевського маємо у працях Л. Білецького “Мої спомини (1917-

1926 рр.)”, І. Майстренка “Історія мого покоління”, Б. Мартоса 

“М. С. Грушевський, яким я його знав”, О. Гольденвейзера “Из 

Киевских воспоминаний (1917-1921 гг.)”, М. Галагана “З моїх 

споминів”, Л. Лукасевича “Роздуми на схилку життя”, І. Кедрина 

“Михайло Грушевський – не один, а більше їх (Спогади і рефлексії)” 

та “Життя-Події-Люди”. 

Майже у кожного з сучасників М. Грушевського знаходимо 

пояснення того, чому відомий історик у 1924 році повернувся з 

еміграції до радянської України. Крім вищезгаданих авторів спогадів 

про це також писали М. Стахів “Чому М. Грушевський повернувся в 

1924 р. до Києва. Жмут фактів і уривок із спогадів”, В. Кедровський 

“Поворот М. С. Грушевського на Україну”, І. Макух “На народній 

службі”, В. Дорошенко “Михайло Грушевський – громадський діяч, 

політик і публіцист”, С. Єфремов “Щоденники”, М. Чеботарів 

“Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна 

спадщина Миколи Чеботаріва)”. 

Отже, бачимо, що спогади, щоденники та мемуари мають досить 

значний інформаційний потенціал у питанні співпраці М. 

Грушевського та УПСР. 

 

 

Павло Сацький  

(Київ) 

ГАЛИЧАНИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ПЕРІОДУ 

ДИРЕКТОРІЇ УНР ОЧИМА НАСЕЛЕННЯ 

Революційні події по-новому поставили питання політичного 

контакту між українцями двох частин України, розділених лінією 

фронту. У перші після  ‒  лютневі місяці 1917 р. наддніпрянські 
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українці перебували у стані демократичної ейфорії. Національні 

почуття українців по мірі можливостей намагався використати 

Тимчасовий уряд Росії, мотивуючи призваних із українських етнічних 

територій солдатів “захищати свою землю” та демократичні 

завоювання і можливості для самовизначення нації від германського 

поневолення. Відозви відповідного змісту активно поширювалися і в 

них містилися заяви, що в Австро-Угорщині утискається право 

українців на прояви їх національної ідентичності. 

Проте жовтневий переворот 1917 р. і початок воєнних дій із 

радянською Росією та початок переговорів УНР з країнами 

Четверного союзу надають поштовху до вироблення концепції 

політичного контакту політичної еліти Наддніпрянщини із 

підавстрійськими українцями. Особливо актуальним постає це 

питання в ході мирних переговорів у Бресті-Литовському, коли країни 

Четверного союзу відчули гостру потребу негайного укладення миру 

на Східному фронті у будь-якому форматі. Українській делегації від 

УНР вдається досягнути прийнятної для Австро-Угорщини формули 

щодо самовизначення підавстрійських українців шляхом укладення 

таємного Галицького договору. Цей варіант був більш прийнятним 

для австрійської сторони в контексті широко розпропагованих  у січні 

1918 р. “14 пунктів” Президента США В. Вільсона, прийняття 

Німеччиною позиції щодо права народів на самовизначення у 

документах із радянською Росією, а також ініціативи делегації від 

Харківського уряду України – перспективи встановлення радянської 

влади на територіях Австро-Угорщини і самовизначення їх народів у 

радянський спосіб. Таємний Галицький договір виконано не було, 

оскільки Австро-Угорщина не ратифікувала і Брест-Литовський 

мирний договір із УНР, а сам текст договору було знищено.  

У ході домовленості щодо звільнення території УНР від 

більшовицьких військ між представниками УНР і німецького 

командування на Східному фронті було досягнуто домовленості, що в 

складі австро-угорських військ, які мали вступити на українські землі, 

мали перебувати підрозділи, які укомплектовано українцями. 

Питання комплектування австро-угорських підрозділів було 

важливим, зважаючи, що українське населення Наддніпрянщини 

здебільшого під впливом російської військової пропаганди сприймало 

австрійців та німців як ворогів, а тому мовна і ментальна спільність 

мали забезпечити нормальний контакт та діалог. На відміну від 

німецьких військ, які планували обійти території УНР через 

білоруські території і вступити в Донбас щоб відрізати українські 
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території від впливу зі сторони радянської Росії, австро-угорські 

війська мали вступити безпосередньо на українські території. 

Домовленість щодо комплектування австрійських військ українцями 

було досягнуто, але не було дотримано з австрійського боку і їх 

війська комплектувалися здебільшого поляками й угорцями, проти 

чого Рада Народних міністрів УНР висловлювала протест. 

Падіння гетьманського режиму й відновлення УНР 14 грудня 1918 

р. й українсько-польське протистояння в Галичині актуалізують 

питання формування спільної політичної платформи українців 

наддніпрянських і наддністрянських. Окрім символічного акту 

возз’єднання українських земель відбувається вступ військ УГА на 

територію УНР. Уряд УНР приділяє доволі значну увагу питанню 

відносин між галичанами і наддніпрянцями. Ці контакти домінували 

переважно в Подільській губернії, у прифронтовій зоні в Першій 

світовій війні, оскільки на травень 1919 р. більшість території УНР 

перебувала під контролем більшовиків. Цей фактор був доволі 

вагомий у контексті того, що в цій зоні в роки війни військова 

пропаганда і боротьба з диверсійними впливами противника була 

особливо активна, що накладало відбиток на ментальність населення. 

Постійний моніторинг цього питання здійснювався повітовими 

комісарами УНР і вони надавали звіти до Міністерства внутрішніх 

справ, практично у кожному звіті був присутній пункт про ставлення 

українського населення до галичан, це свідчить про політичне 

значення цього питання. За цими звітами вказувалося, що до вояків 

галицьких підрозділів ставлення переважно позитивне і, більше того, 

їх здебільшого сприймали як фактор порядку. Прихильне ставлення 

селян в Маківській та Циківській волостях Кам’янець-Подільського 

повіту Подільської губернії у контексті втоми народу від тривалих 

військових подій відзначав у своїй доповіді інформатор Міністерства 

внутрішніх справ УНР. У доповіді від 7 серпня 1919 р. А. Повниці й 

Г. Артемчука про стан справ у Балинсткій та Смотричській волостях 

Подільської губернії відзначалося, що селяни галичан вважають своїм 

народом, проте, думають, що мета їх приходу як і більшовиків – хліб. 

Отже, не зважаючи на ставлення до військових із Західної України як 

до свого народу, відчувалась певна недовіра, котра часто мала більш 

гострі форми. Так, у доповіді до Центрального бюро профспілок 

залізничників інформаторів Неізжалого і Гавриленка вказувалося на 

вороже ставлення до “галичан” в окремих селах, які найбільш 

перебували під впливом більшовицької агітації. Доволі важливі дані 

містить звіт В. Шохіна, уповноваженого Міністерства внутрішніх 
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справ УНР при групі отамана Удовиченка по району залізничної лінії 

Жмеринка-Бирзула за період 30 серпня – 6 вересня 1919 р. У цій 

доповіді міститься інформація, що причиною недовірливого 

ставлення до української влади є результати агітації “політ-

просвітителів”, ніби слідом за українською владою йдуть 

землевласники і “Австрія забирає хліб”. Очевидно, тут малась на увазі 

більшовицька пропаганда і прагнення пропагандистів ототожнити 

військових УГА із австрійськими окупаційними військами. 

Отже, у період Директорії УНР українське населення територій, які 

були підконтрольними українській владі, в цілому сприймало галичан 

як етнічно свій народ. Проте, асоціювало їх політично із “Австрією”, 

а часто, під впливом більшовицької агітації і як окупантів. Отже, 

сформовані стереотипи щодо галицьких українців у роки Першої 

світової війни й німецько-австрійської окупації України у 1918 р. 

виявилися у 1919 р. вдалим засобом для налаштовування населення 

Наддніпрянщини як проти західних українців, так і проти української 

влади в цілому. 

 

 

Олег Суровцев  
(Чернівці) 

СПИСКИ ЄВРЕЙСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 1941-1944 РОКІВ ЯК 

ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДІЙ ГОЛОКОСТУ НА 

ТЕРИТОРІЇ БУКОВИНИ 
Голокост на території Буковини в період Другої світової війни досі 

залишається актуальною і малодослідженою темою. У фондах ДАЧО, 

ДАВО ДАОО збереглась і доступна  для дослідників значна кількість 

списків єврейського населення Буковини, які підлягали знищенню 

впродовж літа  1941 року, перебували у тимчасових транзитних гетто 

та таборах, зокрема у найбільшому гетто  на території Буковини у 

Чернівцях, потрапляли під депортацію до таборів Трансністрії у 1941-

1942 роках або ті, що були залишені румунською владою у Чернівцях 

восени 1941 року та використовувались до весни 1944 року на 

примусових роботах на користь румунської армії та держави. 

Єврейські депортації на Буковині розпочалась 13 липня 1941 року з 

вигнання євреїв з Сокирянського та Кельменецького районів. Основна 

частина депортованих євреїв з буковинських сіл та містечок, а це 

понад 20 тисяч, була тимчасово розміщена в таборах, утворених в 

Північній Бессарабії, в Сокирянах та Єдинцях. Відповідно до 

румунського донесення від 01.09.1941 року в Єдинцях 


