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1914 року вибухнула війна, до якої готувались і якої прагнули
лідери всіх тогочасних світових держав. Готуючись до сутички за
переділ світу, усі ворогуючі блоки так чи інакше брали у свій
розрахунок Україну, її окремі частини, зокрема Правобережжя.
Царська Росія планувала захопити Константинополь і протоки з
Чорного моря в Середземне, а також зайняти Галичину і всю Вірменію.
Що стосується України, Російський уряд покладав на війну надії, як на
вирішальний засіб у придушенні українського руху і ліквідації
закордонного осередку “мазепинства” в Галичині. Український рух
розглядався ним, як небезпечний сепаратизм, створений ворожою
стороною. В одному із досліджень стверджувалось: “Не підлягає
сумніву, що в особі Галичини Відень намагався створити, якщо не
польсько-русинський П’ємонт, це навряд чи відповідало інтересам
власне німецьких елементів у самій Австрії, не кажучи вже про
Німеччину – то клин, який вона розраховувала вбити в тіло “північного
колоса” [1, с. 11]. Із завоюванням Галичини, крім ліквідації центру
сепаратизму, вирішувалось також завдання “відновлення історичної
справедливості”, тобто поширення території Російської імперії на всі
українські землі та досягнення Імперією, за висловом Миколи ІІ, своїх
природних меж.

Правобережна Україна, хоча і входила вже до складу Царської
Росії, займала в її зовнішньополітичних концепціях помітне місце.

У своїх планах російський царизм розглядав Правобережжя,
на противагу Галичині, як зручний плацдарм для майбутнього наступу



з метою ліквідації національно-визвольного руху антиросійського
спрямування (у даному випадку українського та польського). І не
тільки військовий, але й політичний. Саме на перетворення
Правобережної України в такого роду плацдарм і були спрямовані
значні зусилля царської адміністрації. У відповідь на натиск
“українофільсько-сепаратистської пропаганди” з Галичини туди з
Правобережної України повинен був спрямовуватись натиск
“пропаганди російської”. Причому зовнішньополітичне відомство Росії
спеціально застерігало на неприпустимості поділу великоросійського
та малоросійського елементів.

Згідно з опублікованими 1998 року аналітичними документами
Департаменту Поліції на початку ХХ століття “опорою Росії в усьому
Південно-Західному краї” вважалась Волинська губернія [2]. Саме на
Волині займали адміністративні посади діячі,  які згодом,  у 1914 р.
очолили російську окупаційну адміністрацію в Галичині. Звідси йшла
підтримка і спрямовувалась діяльність москвофілів. Тут містилися такі
центри русофільської пропаганди, як Почаївський православний
монастир, інтернат у Житомирі, філіали російсько-галицького
благочинного союзу.

Діяльність цих організацій велась під прапором захисту
православ’я і русинського населення Галичини. Це при тому, що згідно
з офіційною статистикою 1910 року, у Галичині було 3378451 греко-
католиків і лише 2845 православних. Разом з цим велась активна
пропагандистська робота. Справжній центр пропагандистської війни
було створено в Почаєві [3, с. 19; 4, с. 67].

Майбутні сторони вели один проти одного широкомасштабну
розвідувальну роботу. Причому в Росії та Німеччині головна увага
акцентувалась на повітряній розвідці та топографічній зйомці
місцевості. Для цього було створено Волинський військовий
географічний інститут [5–7]. Генеральні штаби ворогуючих блоків
держав докладали величезних зусиль для організації всебічного
вивчення ситуації на українських землях і створення там розгалуженої
агентурної мережі. Втім, агентурна розвідка велась досить недбало. Це
приводило до численних провалів агентурної мережі. Важко сказати,
де випадки шпигунства мали місце, а де справи було сфальсифіковано,
оскільки Австро-Угорщину в цей час накрила хвиля шпигуноманії.
Втім, це ж зауваження можна віднести до всіх без винятку ворогуючих
країн [Див. наприклад: 8–9].

Готуючись разом із союзниками з Антанти до війни проти країн
Троїстого союзу, Верховне командування російської армії тільки в
1912 році дійшло остаточного висновку про стратегічне розташування



військ, зокрема й на Правобережній Україні. Перед ними було
поставлено завдання: нанести поразку австро-угорським військам і
перешкодити “відходу значних сил ворога на південь – за Дністер і на
Захід до Кракова” [10–11].

На відміну від попередніх, новий, складений під тиском
союзників, план був наступальним, за яким російські війська мусили,
не чекаючи удару ворога, першими наносити його. Причому, і по
Німеччині, і по Австро-Угорщині одночасно. Значним мінусом нового
плану було те, що він включав до складу військ першої лінії
другочергові дивізії, які прибували в район бойових дій пізніше. Це
означало, що російські війська наступатимуть не в повному складі.
Проти них були зосереджені значні сили австро-угорців у складі
Третьої та Четвертої армій і частини Другої армії, основні сили якої
були зосереджені проти Сербії. Ці війська за приблизними
підрахунками нараховували 23 піхотних і 8 кавалерійських дивізій при
1158 гарматах [12, с. 80–81].

За планом ешелон “А” австро-угорських військ включав у себе
більше половини всієї армії (7/12) і вимагав для зосередження в
Галичині 18 днів. Третя та Друга армії повинні були розбити російські
війська,  які мали з’явитися з боку Рівно, Дубно, Луцька і з-за ріки
Збруч. І лише тоді, у разі успіху, вони мали оволодіти вказаним
районом і активно діяти на Проскурівському напрямку [13, с. 67; 14, с.
13; 15, с. 178].

У планах Австро-Угорщини основне місце займали Балкани,
однак немаловажна роль відводилась і Україні. Австро-Угорщина не
лише намагалася зберегти володіння в Європі, але й виношувала
загарбницькі плани щодо Волині і Поділля, які перебували у складі
Росії. В австрійській пресі, посилаючись на високоавторитетне
джерело, писалось: “...якщо мирним шляхом здійснити австрійську
гегемонію на Балканах буде неможливо, тоді потрібно шукати
вирішення питання не на Балканах, а на іншому театрі війни” [16,

с. 223]. Саме завдяки цим відвойованим землям Габсбурги
планували
нанести смертельний удар Російській імперії. Вважалось, що після
відокремлення хоча б частини України розпочнеться розпад всієї Росії.
Знову ж таки, Австро-Угорський уряд прекрасно розумів, що у
випадку приєднання до Імперії Правобережжя, усувається небезпека
для Галичини. Основним провідником такого роду концепцій можна
вважати загиблого 1914 р. престолонаслідника Франца-Фердінанда.
Останній переймався ідеєю перетворення двоєдиної монархії в
триєдину. З приєднанням Правобережної України до Австро-Угорської



імперії, на думку його та послідовників, серйозно посилювався
словянський елемент у державі, на противагу угорському. Таким
чином, питання перемоги чи поразки у війні було як для Російської, так
і для Австро-Угорської імперій, питанням життя і смерті.

Готуючись до вирішальної сутички, зовнішньополітичні та
військові відомства країн Троїстого союзу дійшли висновку, що
ефективного кінцевого результату можна досягнути через поглиблення
внутрішніх катаклізмів у стані противника. Насамперед планувалося
наненси удар по найвразливішому місцю російської внутрішньої
політики – національному питанню. Для цього консул Е. Урбас
спеціально прибув до Львова для ведення переговорів з тими
представниками українських політичних партій та організацій, що
пропагували відрив від Росії [17, с. 24].

У своїх зовнішьополітичних рохрахунках Австро-Угорський уряд
мусив виходити з україно-польської розв’язки. Для цього в квітні 1914
р., під тиском цісарського уряду, було досягнуто україно-польської
угоди про спільні дії проти Російської імперії в захисті інтересів
Австро-Угорщини та для відірвання земель Правобережної України та
т. зв. Царства Польського від Росії. Причому урядові представники
продемонстрували неабияку дипломатичну майстерність, примиривши
дві антагоністичні сили в інтересах монархії, не даючи жодних чітких
національних обіцянок. Окремі аспекти цього питання піднімає отаман
УСС Г.  Коссак на допиті у ДПУ [Див. 18]. Втім, ця тема потребує
більш детального опрацювання.

В австро-угорському уряді єдиної думки щодо подальшої долі
новоприєднаних українських земель не було. Були щедрі обіцянки
українцям і полякам, що вони будуть включені саме до складу їх
власної держави, залежно від кон’юнктури.

Утім можна стверджувати, що протягом кількох років панівними
були ідеї Франца-Фердінанда. Зокрема, уже в роки війни визрівали
плани облаштування Австро-Угорщини на принципах конфедерації, до
якої мала увійти і так звана Україно-Польська держава. Українська її
частина складалася б із Східної Галичини, Буковини та російського
Поділля. Про Волинь тут не згадується, очевидно, ці українські землі
повинні були відійти до поляків [19, с. 13]. У здійсненні
цієї програми правлячі кола Австро-Угорщини відводили певну роль
українському рухові. Для демонстрації серйозності намірів щодо своєї
готовності відродити Україну Австро-Угорський уряд дав згоду на
створення в лавах власних збройних сил українських національних
формувань. До них зараховувалися добровольці віком від 16 до 18
років. На командні посади призначались українці з числа офіцерів



запасу. Перед цими підрозділами, які і справді були створені з
початком війни та увійшли в історію під назвою “Українські Січові
Стрільці”, ставилось завдання ведення пропагандистської та
розвідувально-диверсійної роботи на землях Правобережної України.
При потребі вони повинні були прикривати відступ Австро-Угорської
армії [18, А. 121–138]. Поміж завдань оперативного характеру, перед
ними було поставлено і, можна сказати, стратегічне завдання. За
початковими планами вони мали вирушити на Волинь, для знищення
російського ідеологічного центру в Почаєві [20, А. 78–79].

Зі створенням прообразу УСС, окрім пропагандистського ефекту,
створювалась противага вже існуючим польським легіонам, які, втім,
поки що на землі Правобережної України відкрито не претендували.
Створенню українських і польських національних збройних формувань
приділялась особливо велика увага, оскільки, на думку
престолонаслідника Франца Фердінанда, вони мали стати кузнею
кадрів для партизанської війни і паралізувати російську мобілізацію
[21, с. 57].

Від 1914 року розпочалась також робота з підготовки до
створення певних адміністративних структур, які могли б виконувати
функції уряду. У липні 1914 року в столиці Австро-Угорщини
відбулась таємна нарада, на якій розглядався план дій стосовно
українського питання – створення політичних центрів “Головної
Української Ради” та “Союзу визволення України” і військових частин
у складі австро-угорської армії – Українських Січових

Стрільців  [22, с. 21].
Взагалі слід відзначити, що під час підготовки до реалізації своїх

планів, зокрема й щодо Правобережної України, уряди Центральних
держав активно використовували національно-визвольні рухи, зокрема,
український і польський. Так, Г. Клайнов стверджував: “Той, хто
сьогодні обіцяє українській інтелігенції підтримку її національних
прагнень, той безперечно завоює політичну дружбу України”. Прем’єр-
міністр Австро-Угорщини Штюргер на зустрічі з К. Левицьким і
М. Васильком обіцяв: “Не можемо оперувати фантазіями, тобто
розраховувати на захоплення надзвичайно великих територій, однак у
кожному разі формація мусить бути така, щоб українці не втратили, а
виграли”. Прем’єр наголосив, що “поляки не проти українських
домагань, все залежить від німців” [23, с. 38; 24, с. 357].

Зважаючи на інтереси союзника Німеччина відкрито не
претендувала на землі Правобережної України. Основні її інтереси в
Україні розміщувались на Півдні. Однак в самій Німеччині існувала
низка неофіційних планів, за якими окуповані землі інкорпорувалися



виключно до Німеччини (генерал Вендріх) [25, с. 200]. Ще в 1895
році в Берліні вийшла книга “Тріумфуюча Німеччина” за підписом
“Пангерманець”. У ній описувалось, як у XX столітті Німеччина стає
наддержавою. 1915 року до її складу, на правах хлібного амбару,
входять Поділля і Волинь  [26, с. 5]. Анонімний автор відображав
точку зору багатьох урядовців.

У пангерманському союзі існувала досить впливова течія, яка
закликала уряд розширювати колонізаторську політику на Сході, від
економічної до політичної залежності [23, с. 41]. Голова цього союзу
Гассе зазначав, що є “області для територіального розширення
Німеччини і на східному її фронті,  які можуть стати об’єктом
політичної боротьби... ”  [27, с. 27]. Розширення мало відбутись за
рахунок тих територій, народи яких, на думку автора, були нездатні до
створення власної держави, а саме: поляків, фіннів, естонців,
ліфляндців, литовців і українців  [23, с. 42].

Приріст території німецької держави, за словами Гассе, мав
відбуватись унаслідок війни, або ж, як він її називав, “великих
європейських подій”. 28 серпня 1914 року, уже після початку бойових
дій, президія пангерманців висловила свої міркування з приводу
політики, яку слід було проводити на окупованих землях. На їх думку,
метою окупації є очищення завойованої території від населення, з
подальшим заселенням її німецькими колоністами [28,
с. 19].

Важливу роль у планах австро-угорського та німецького урядів
відігравали численні німецькі колоністи, які вже проживали на Україні.
Німецький капітал глибоко проник у цукрову, тютюнову, текстильну
та інші притаманні Правобережжю галузі промисловості, у сільське
господарство. Зокрема, у Волинській губернії існували цілі німецькі
організації, банки, які тримали зв’язок з “фатерляндом”. Особливо
широко була розгорнута діяльність “Всезагальної німецької спілки”,
мета якої полягала в поширенні і пропаганді “німецького духу” серед
німців і місцевого населення. Від 1881 року, за 29 років її існування,
німецьким урядом було виділено цій організації чотири мільйони
марок. Дана організація відкривала багато навчальних закладів, у яких
велася пропаганда пангерманських ідей. Так, у 1911 році в одному
лише Новоград-Волинському повіті нараховувалося 100 німецьких
колоній, у яких було 82 такі школи  [29].

Уряд Німеччини всіляко сприяв колоністам і допомагав їм
підтримувати тісні зв’язки з Батьківщиною. Для цього було створено
ще дві організації: Союз Густава–Адольфа та Всезагальний німецький
шкільний союз охорони німецького духу за кордоном. Працювали



союзи хорових, гімнастичних і стрілецьких товариств  [30, с. 22].
Усе це викликало серйозне занепокоєння в російських

властей. В одному з періодичних видань стверджувалось,
що німецькі колоністи вже “захопили в свої руки найважливіші пункти
і військові шляхи в Литві,  Волині і Поділлі.  Вздовж шосе, на відрізку
Київ – Брест-Литовський, вздовж поліських і південно-західних
залізниць німецькі колонії утворюють суцільну масу” [30, с. 22].

У середовищі пангерманців домінувала ідея Міттельєвропи –
серединної Європи. До неї мали ввійти землі Центральної Європи, до
якої б примикали залежні від Німеччини держави. Однією з таких
держав мала б стати Україна, або так зване Русинське царство,
поширене за рахунок Бессарабії, Буковини і Валахії [31, с. 108]. Інший
німецький політичний діяч О. Гартман ще у 80-х роках ХІХ століття
закликав до відібрання в Росії деяких територій і утворення з них
“Балтійського” і “Українського” королівств [6, с. 52].

Україна, її окремі території, зокрема Правобережжя, викликала
досить значний інтерес як у пангерманців, так і в урядових колах. Ще в
1897 році в Міністерстві закордонних справ Німеччини було створено
відділ українських справ. Цей інтерес найбільше посилився в роки
війни. Популяризацією знань про Україну займались П. Рорбах,
Г. Пельман, А. Гальман, Л. Гоетц [23, с. 49].

Напередодні та під час війни в Берліні й Відні стали все більше
схилятися до ідеї створення маріонеткової української держави.
Пов’язано це було зі страхом німецьких правлячих кіл перед
панславізмом, центром якого вважалась Росія. Висловлюючи думки,
які поділялись практично всіма офіційними особами Німеччини й
Австро-Угорщини, історик І. Галле заявляв: “Росія повинна стати
безпечною... після відторгнення Фінляндії, Литви, Польщі, України,
Бессарабії і Чорноморського узбережжя вона перестане бути
європейською державою і знову стане тим, чим була до Петра
Великого, коли Лейбніц мав підставу ставити її на одну дошку з
Персією та Абісінією. Тоді, нарешті, з наших плечей впали б Альпи...
під тягарем яких страждав ще Фрідріх Великий, і наш новий Рейх у
своєму розвитку теж дуже швидко став... хворіти” [32, с. 40-56; 33,

с. 13]. Професор Зіммербах саме Україну вважав економічним
серцем Росії, яке слід було вирвати [23, с. 56].

Наприкінці 1915 року була створена організація “Україна” на чолі
з пангерманцем Гебзаттелем. Згідно з його планами Волинь, разом з
іншими українськими землями, незалежно від результатів розподілу
завойованих територій, мала залежати від Рейху. Зате австрійський
політолог Франц Кьоллер дотримувався більш ліберальної точки зору.



Він навіть допускав право українців на самовизначення. Автор
розглядав Україну,  як місток між Європою та Азією, який посідає
чільне місце в геостратегічних планах пангерманців [34, с. 260; 35, с.
180].

У цілому ж можна погодитися з авторами, котрі стверджують, що
німецький уряд вбачав в Україні насамперед сировинний додаток.
Дотично це підтверджує аналіз статей, котрі зявились у німецькій пресі
в роки війни. Так, у газеті “Frankfurter Zeitung” описувалось життя
виселених із Холмщини і Волині в Росію. Основна увага акцентувалась
на нужді і стражданнях виселенців, визвольній місії німецьких військ.
Цій же темі було присвячено статтю “Волинський хаос” опубліковану
в газеті “Deutsches Volksblatt” [36–37]. Швейцарсько-німецька газета
“Baseler Nachrichten” опублікувала звіт Рорбаха про візит до Берліну і
його міркування з приводу майбутньої
долі України.  Кілька статей про Волинь з’явились у газеті “Pester
Lloyd”, у якій подавались відомості про географію, населення Волині,
порівнювалися російська і українська культури в краї. Описувались
також труднощі австро-угорських військ у зв’язку з поганим станом
комунікацій. Аналіз міжнаціональних відносин подавався в статті
“Волинь”, опублікованій у газеті “Neues Pester Journal”. У ній
стверджувалось, що на Волині проживає 2095000 українців, з яких,
однак, 80% анальфабетів завдяки “культурній місії Росії” [38, А. 17–
21]. У багатьох періодичних виданнях публікувались кореспонденції з
театру воєнних дій. Аналізуючи статті про Україну в німецькій пресі, І.
Калинович писав: “Як одні (Адельт), так і другі (Фрідерман) описують
події східного терену, а про нас згадують тільки між рядками”  [39].

Українські національні організації єдиного плану не мали. Вихід
із незавидного становища українські інтелектуали вбачали в
перебудові Росії на федералістських засадах. М. Грушевський, зокрема,
висловлюючи думку української інтелігенції Росії, писав, що бачить
національну територіальну українську автономію в складі російської
федерації. Державний устрій мав бути демократичним. Головним
законодавчим і виконавчим органом держави мав стати Український
Сейм, який ухвалював би закони, відав фінансами, земельним фондом,
управлінськими структурами, економікою, держбезпекою, освітою. Усі
питання не передбачені загальним законодавством відносились до
компетенції органів місцевого самоврядування. Ключові питання
зовнішньої і внутрішньої політики вирішувались колективно
міністрами союзних республік [40; 41, с. 482–490].

Важко судити наскільки щирим був автор, оскільки значна
частина української інтелігенції тяжіла до Австрії. Сам Грушевський у



своєму щоденнику писав: “... при майбутній війні Австрія
повинна мати на увазі, що війна буде вестись на українській території,
повинна обіцяти релігійну й національну свободу, викуп великої
власності і дати українцям надію бути головуючою народністю,
кордони України визначені по Прип’ять,  Дністер і Чорне море”.

У випадку поразки у війні українське питання повинно було
стати в центрі австрійської політики  [42, с. 63].

Про плани наддніпрянських українців щодо розв’язання
українського питання напередодні Першої світової війни наразі не
надто відомо. Утім можна погодитись із твердженням, що відоме
звернення Симона Петлюри “Війна і українці” з’явилось не на голому
місці. У 1914 р. він стверджував, що “частина України сумежна з
Галичиною, теж заселеною українським народом, стає однією з
головних арен боротьби між ворожими державами. В цьому трагізм
становища українців, той драматичний момент його, що не може
впадати у вічі кожному і що особливо болюче переживають українці
по обох боках кордону.” Автор наголошував, що український
сепаратизм у Росії – це міф,  і хоча “вороги Росії будуть, звичайно,
намагатися прихилити українську людність на свій бік і різними
політичними обіцянками та національними принадами посіяти
неспокій серед неї, українці не піддадуться провокаційним впливам…”
Як наслідок, “якщо в найбільш критичні дні проби народи Росії
виконають свої обов’язки по відношенню до неї, то в свідомість
суспільства і його керівних кіл повинна просякти думка про надання
цим народам і відповідних прав” [43, с. 207–210].
Українські сили, що обстоювали право свого народу на власну державу
активно використовували політичні і дипломатичні можливості для
пошуку союзників. У роки війни значна їх частина стала орієнтуватись
на Німеччину, однак напередодні основні надії цих українців
покладались на Австро-Угорщину.

У даному випадку, як українці, так і поляки сподівалися за
допомогою Австро-Угорщини здобути, якщо не державну
незалежність, то хоча б автономію. У грудні 1912 року на одному із
з’їздів представники українських організацій ухвалили, що “з огляду
на добро і будуччину української нації по обох боках кордону, на
випадок війни між Австрією і Росією все українське громадянство
однозгідно і рішуче стане по боці Австрії проти Російської імперії, як
найбільшого ворога України” [Цит. за: 44, с. 51]. У свою чергу
представники різних польських організацій Австро-Угорщини на
Закопаньському з’їзді також остаточно визначились у своїй повній
підтримці цісарського уряду в майбутній війні і підтвердили свої



претензії на включення до майбутньої польської держави частини
українських земель, зокрема й частини Правобережжя [45].

На початку липня 1913 р. на так званому “Всеакадемічному
конгресі молоді” у Львові були схвалені резолюції, внесені

Д. Донцовим. У них, зокрема, підкреслювалась
необхідність широко пропагувати політичний сепаратизм України,
відокремлення її від Росії і возз’єднання її з українськими землями в
межах Австро-Угорської імперії. Основні пропагандистські зусилля
при цьому зосереджувались на землях Правобережної України.
Спеціально для цього було створено т. зв. “Віденське бюро
пропаганди”, котре вело пропагандистсько-роз’яснювальну роботу
щодо української незалежності серед селян Правобережної України,
котрі перебували на заробітках, або з іншою метою в Галичині [46, с.
21; 47].

Прихильники пронімецької орієнтації гуртувалися навколо
газети “Рада”, закритої в 1914 році. Один із лідерів ТУП

Є. Чикаленко, зокрема, навіть стверджував: “Німців
нам не боятися треба, а прагнути”. Зважаючи на активність, що
проявляла Німеччина в українському питанні в роки війни,
пронімецькі настрої серед українського суспільства помітно зросли.

Плани галицько-українських партій найповніше були відображені
в таємній угоді між митрополитом А. Шептицьким і австро-угорським
урядом, так званою “пам’ятною запискою архієпископа Андрея графа
Шептицького”. Уже сам її початок є досить характерним: “Як тільки
переможна австрійська армія вступить на території російської України,
нам доведеться вирішувати потрійне завдання: військової, правової і
церковної організації в краї. Виконання цих завдань повинно бути
здійснене частково по можливості будь-якою мирною конференцією не
тільки для того, щоб підтримати діяльність нашої армії
передбачуваним повстанням українців, але також для того, щоб ці
області на всякий випадок якнайрішучіше відокремити від Росії і
надати їм характеру симпатичного місцевому населенню”. Пpo
незалежність тут не йшлося. Керівник (гетьман) “незалежної” України
призначався Францом-Йосифом з числа австрійських воєначальників у
ранзі фельдцехмейстера. Основою права повинно було стати
австрійське законодавство. Український патріархат мав дати церковне
благословіння. “Певне число єпископів, – зазначено в документі. – які
не побажають підкоритися розпорядженням, можна буде негайно
усунути і на їх місце призначити інших, настроєних проукраїнськи і
проавстрійськи. Рим згодом схвалить всі ці декрети і призначення.
Схвалять її південні патріархи підкуплені урядом”  [48, с. 137–139].



На початку війни всі ці плани були втілені в життя. Усі вищеназвані
організації однозначно висловилися за підтримку Австро-Угорщини.
Плани внутрішнього облаштування майбутньої держави досить повно
були відображені в політичній платформі СВУ. Нормою правління
мала стати конституційна монархія з демократичним внутрішнім
устроєм, однопалатною системою законодавства, громадянськими,
мовними і релігійними свободами для всіх національностей і
віросповідань, з самостійною українською церквою. Планувалося
провести також радикальну аграрну реформу на користь

селянства [49, с. 217].
Що стосується польського політикуму, то основні його зусилля

були зосереджені на етнічних польських землях. Утім чимало
польських діячів цілком відверто декларували відродження Речі
Посполитої в межах 1772 р., при цьому опираючись на допомогу
Австро-Угорщини. Німеччина в польському питанні тривалий час
залишалась непримиренною. Одним із найпалкіших прихильників
союзу з Австрією у цей час виступав Ю.  Пілсудський. Пізніше він
виправдовувася за свій союз з Австрією, пояснюючи, що це був єдино
можливий союзник. Утім, багато хто навіть вважав його прихильником
т. зв. Триалістичної концепції, що базувалась на приєднанні
відібраного в Росії Царства Польського до Габсбурзької монархії. Як
доказ цього дослідники наводять його лист влітку 1915 року в
Галичину до Владислава-Леопольда Яворського та виступ на т. зв.
Паризькій лекції, де Пілсудський заявив: “Служити Австрії – означає
служити Польщі”. У 1910 р. згідно з австрійським законом “Про союзи
стрільців” були створені легальні воєнізовані організації, котрі вже в
роки війни опинились на території України.

Однак хід воєнних дій розвивався так,  що всі плани ворогуючих
сторін зазнали серйозного корегування.
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В статье рассматривается политика враждующих блоков стран
по отношению к Правобережной Украине накануне Первой мировой



войны в контексте решения национального вопроса, позиция
украинських и польських национальных партий и организаций.

Ключевые слова: Правобережная Украина, планы, национальный
вопрос, партии и организации.

In this article the policy of the military blocks as for the Right Bank
Ukraine before the World War I is investigated, in the content of solving the
national question, position of the Ukrainian and Polish national parties and
organizations.

Key words: Right Bank Ukraine, plans, national question, parties and
organizations.


