
IСТОРIЯ 

Лекцiя #151:  

Вибух Першої Свiтової Вiйни i дорога до революцiї: 1914-1917 

 

• 28-ого червня 1914 – вбивство Фраз Фердинанда в мiстi 
Сараєвi, пiдпалює свiтову вiйну мiж  

Центральними Державами: Нiмеччина, Австро-
Угорщина, Туреччина 

Антантою (Entente): Велика Британія, Францiя, Росiя, 
Японiя, пiзнiйше, в 1917/18 р Iталiя та США. 

 

 
 

• Але чому вiйна на свiтовому маштабi (scale) в 1914? 

• Кiнчає загальний мир в Европi, який протривав вiд 1848. 

• Сильнi державнi провiдники (leaders), особливо в Нiмеччині та 
Великi Британiї 

• Загальний економiчний добробут i розвиток, в наслiдок 
агресивної колонiзацiї та iндустрiялiзацiї, як i розвитку воєнної 
машинерiї та вiйська. 

• Система угод (alliances) мiж державами щоб допомагати один 
одному в разi вiйни. 
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1914 

• Австрiя iде вiйною на Сербiю, Росiя готовиться охороняти 
Сербiю, i мобiлiзує вiйська. Нiмеччин пiддержує Австрiю, 
викликає вiйну проти Росiї. Францiя стає на допомогу Росiї, i 
Нiмеччина нападає на Францiю, iдучи через Бельгiю. Англiя 
iде на допомогу союзникам Бальгiї i Францiї. 
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• Росiя програє першу битву iз Нiмеччиною, але перебирає 
Галичину, аж до Перемишля, вiд Австрiї. 

• I тут, на осiнь 1914 р. настав безвихiдний конфлiкт мiж 
державами Европи, де армiї стоять i вмирають на мiсцi, а 
держави кидають усi свої економiчнi та воєннi зусилля, та 
мiлiони людей у нечувану кровотечу. 

Статистика 1914 – 1918: 
У вiйнi бере участь 34 держави, якi посилають понад 

65 мільйонів вояків на різні фронти. 
10 мiлiонiв воякiв згинуло, понад 20 мiлiонiв воякiв 

поранено. 
Жертви з помiж населення.......................безчисленнi... 
 

• Чому нам треба це знати? 

• Ця вiйна мiняє характер Европи i свiту на завжди. Валяться 
(collapse) iмперiї Росiї, Австрiї, Нiмеччини та iнших з причин: 

Кошти повязанi iз пiдтриманням величезних армiй. 
Економiя скерована виключно на провадження вiйни, 

доводить до страшних злиднiв та недостаткiв мiж 
населенням. 

Велетеньськi втрати на фронтах. 
Занепад полiтичних, соцiяльних та економiних 

порядкiв iмперiй. 
Виринення на зовнi придушенi нацiональнi групи, як 

нап. поляки та українці. 
 

• Для України війна є дуже тяжкою, i має величезнi негативнi 
наслiдки. 

• В Галичинi вiдбуваються найбiльшi бої схiднього фронту. 

• Галичина знищена вiйною, росiйськими нападами, росiйськими 
та австрiйськими репресiями проти полiтичних, культурних, 
наукових, церковних установ. 

• Кiлькiсть українцiв пiд зброєю – 3.5 мiльйонiв в росiйськiй 
армiї, 250 тисяч в австрiйськiй армiї. Цi вояки боряться за чужi 
iмперiї, iмперiї якi iґнорують та активно переслiдують/нищать 
народнi рухи. 

• Пiд Австрiєю, 3 серпня 1914, українцi у Львовi творять 
Загальну Українську Раду (Головна Українська Рада). ЗУР 
закликає нарiд щоб боровся за конституцiйну Авсртiю.  



IСТОРIЯ 

 

4 

 

• ЗУР також просить щоб Вiдень (Vienna) створив українськi 
вiйськовi вiддiли. 

• На заклик зголосилося понад 28 тисяч хлопцiв. 

• Польськi посли у Вiднi i австрiйський уряд злякалися, i творять 
один український леґiон який начисляє 2.5 тисяч охотників 
(volunteers). Це початки Українських Січових Стрільців. 

• Соцiялiсти (багато iз лiвобережної України) творять Союз 
Визволення України (СВУ). Вони першi дають заклик за 
незлежну Україну, в спiвпрацi iз Авсрiєю та Нiмеччиною. 

• Вересень 1914, Росiя нападає на Галичину, ЗУР i СВУ 
втiкають до Вiдня. 

• Австрiя шукаючи причину поразки (defeat), звинувачує (blames) 
українцiв, нущить установи та арештує тисячi. 

• Росiя вiдразу накидає на Галичину систему репресiй, i 
арештує багато визначних дiячiв (включно з мит. Андреєм 
Шептицьким), закриває i нищить українськi культурнi установи, 
закриває школи, газети, друкарнi, бiблiотеки, а церкви 
переводить на росiйську православну вiру. 

• В мiжчасi, в Лiвобережнi Українi, Росiя закриває майже усi 
українськi органiзацiї i газети. Багато визначних дiячiв 
арештовано, включно iз Михайлом Грушевським. 

• До травня 1915, Австрiя вiдвоювала Галичину. Вiдновляється 
ЗУР у Вiднi, i проглошено незалежну Лiвобережну Україну, та 
автономiю Галичини. 

• В Лiвобережнi Українi росiйський уряд облекшує анти-
українську дiю. 

• Відновлюється Товариство Українських Поступовців (Ukrainian 
Party of Progressives) , якi аґiтували за конституцiйним 
правлінням в Росiйськiй Імперії, i за автономією України. 

• 1916, Вiдень оголошує польське адмiнiстративне управлiння 
над Галичиною. 

• СВУ пропагує справу незалежної України по столицях Европи 
(не успiшно), i провадить програмою допомоги та 
усвiдомлення українським воєнним полоненим (POW’s) по 
таборах. Пiднесення свiдомости солдатiв доводить до 
створення “сiрожупанної” та “синьожупанної” дивiзiй 
українського війська. 
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• Українськi полiтики i старшини стають щораз бiльше 
завзятими i переконаними у своїх цiлях створення української 
держави. 

 

• До 1917, ситуація в Европi стала критичною, економії, 
населення i війська є виснаженi. 

• В Росiї, ситуацiя стала катастрофiчною. 
-Росiйськi втрати – понад 8 мiлiонiв мертвих, поранених i 
полонених. 
-Державна скарбниця (treasury) збанкротована i 
обкраджена. 
-Економiя занепала (collapses). Командири вiйська не-
ефектовнi. 
-Голод (особливо по містах), iнфляцiя, брак працiвникiв (1/2 
всiх чоловiкiв мобiлiзовано служити у вiйську). 
-Вибухають страйки незадоволених робітників, які не мають 
ні платні ні харчів. 
-Населення розчароване і пригноблене (demoralized and 
frustrated). 

 


