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У статті йдеться про події Української революції у Донецькому 
регіоні у 1917 р. 

Ключові слова: Донбас, революція. 

This paper is study of events of Ukrainian revolution in Donbas region, 
1917. 
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Перша світова війна стала випробуванням, яке виявилось не 
під силу Російській імперії. Насамперед це стосувалось влади: 
неефективність державної машини, її невміння справитись з 
тягарем проблем, породжених тривалою війною з кожним роком 
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ставало все очевиднішим. В листопаді 1916 р. критикуючи уряд 
з трибуни Державної Думи, лідер Прогресивного блоку П. Мі-
люков поставив риторичне питання: урядова політика — це 
зрада чи безглуздя. Промова мала широкий резонанс, в зв’язку з 
чим міністр внутрішніх справ М. Маклаков написав Миколі ІІ 
листа, в якому попереджав, що «… хвиля незадоволення різко 
піднімається і широко розливається по Росії, а продовольчі 
труднощі, які дуже хвилюють життя міст і сіл, готують для 
загального невдоволення виключно сприятливий ґрунт, яким 
обов’язково скористаються вороги існуючого ладу». Маклаков 
вважав, що у столиці вже почався штурм влади, і якщо не вжити 
вчасно заходи по «закручуванню гайок», то наслідки для країни 
і династії можуть бути дуже сумні1. На початку 1917 р. після 
вбивства Г. Распутіна в російському суспільстві активно поши-
рювались чутки про швидкий державний переворот, якого очі-
кували вже в лютому 1917 р., але замість нього спалахнула 
революція. 

Вона була блискавичною, стара конструкція влади розпалась 
без будь-якого опору. 2 березня в Петрограді після зречення 
царя сформувався новий Тимчасовий уряд країни. Його очолив 
голова Всеросійського земського союзу Г. Львов, а до складу 
увійшли переважно члени партій кадетів та октябристів. Поряд з 
Тимчасовим урядом у повсталому революційному Петрограді 
зусиллями радикальної революційної демократії створилась Ра-
да робітничих депутатів, яку очолив меншовик М. Чхеїдзе. 

В Україну перші вістки про революційні події почали над-
ходити 28 лютого. Місцева влада не могла повірити в досто-
вірність телеграфних повідомлень. Вона «загнуздала тутешнє 
життя міцно і тримала в руках твердо, за поміччю цензури і 
всяких адміністративних репресій»2, — писав М. Грушевський. 
Запис про аналогічного змісту про поведінку полтавської влади 
залишив 3 березня у своєму щоденнику В.Г. Короленко: «При-
———————— 

1 Архив русской революции, издаваемый В. Гессеном. В 22-т. — Т. 5. — 
Спб, 1991. — С. 344. 

2 Грушевский М. Спомини // Київ. — 1989. — № 8. — С. 128. 
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їжджі з Харкова і Петрограду ще 1 березня повідомили, що у 
Петрограді — переворот /…/ У нас в Полтаві тихо. Губернатор 
забрав всі телеграми. «Полтавский день» все ж випустив агент-
ську телеграму зі зверненням Родзянка, передрукувавши її без 
цензури з «Южного края». Але потім цензура не пропускає 
нічого. Десь далеко шумить гроза, в столицях ллється кров. Не 
підлягає сумніву, що більша частина військ на боці нового по-
рядку. Кажуть, козаки й деякі гвардійські полки билися з жан-
дармами. Поліції ніде в Петрограді не видно. А у нас повний 
«спокій», і цензура не пропускає ніяких навіть невиразних 
вістей…»3. 

Поборюваний сумнівами, голова київської міської думи 
Ф. Бурчак просив Петроград підтвердити правдивість отриманої 
інформації. 1 березня було позначене в Києві перебігом різних 
нарад, в яких брали участь представники старої влади, міського 
самоуправління та найсолідніших громадських організацій і які 
гарячково обговорювали нову політичну ситуацію та шукали 
адекватну відповідь на неї. На одній з таких нарад було схва-
лено ідею створення Ради об’єднаних громадських організацій 
та її виконавчого комітету, який би взяв владу в свої руки4. 
Пізнім вечором 28 березня ядро Громадського комітету утвори-
лося на засідання Харківської міської думи, згодом воно було 
поповнене представниками різних громадських організацій5. 
Створення таких рад і їх виконкомів було ідеєю Тимчасового 
уряду. Вони мали на якийсь час замінити старі органи влади 
включити у себе представників всіх верств і класів населення.  
Голова уряду і міністр внутрішніх справ Г. Львов розглядав ці 
органи як фундамент, на якому повинно триматись місцеве 
самоврядування. 

———————— 
3 Короленко В.Г. Дневник 1917–1921. Письма. — М., 2001. — С. 13–14. 
4 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле. Част. перша. —  

С. 68. 
5 Эрде Д. Годы бури и натиска. Кн. первая. На Левобережье. 1917. — 

Х., 1923. — С. 10–11. 
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Міністерство внутрішніх справ наказувало своїм комісарам6 
у повсякденній роботі спиратись як на дорадчі органи на «гу-
бернські, повітові, волосні, міські й селищні комітети утворені зі 
складу громадських організацій»7, тобто Ради об’єднаних гро-
мадських організацій, які почали активно творитись на місцях.  
3 березня увечері в приміщенні Катеринославської губернської 
земської управи відбулася нарада представників громадських 
організацій, на яку прибув місцевий губернатор у супроводі 
начальника міського гарнізону, вони заявили про перехід на 
сторону нового уряду. Пізно вночі нарада обрала міський ко-
мітет громадських організацій, до якого увійшли і представники 
робітничих колективів8.  

Як і інші регіони України в Донбас революція прийшла «по 
телеграфу». Вона була несподіваною і неочікуваною, тому й тут 
якийсь час ходили сумніви в її достовірності, до того ж стара 
влада, особливо в повітах і волостях, віддалених від губерн-
ських центрів, намагалась пригальмувати поширення інформації 
про революцію. Наприклад, перший мітинг на заводі «Донсода» 
у Лисичанську був скликаний лише 15 березня, в Бахмуті ін-
формація про  революцію стала відомою 4 березня, тоді ж у 
Юзівці, а в Горлівці на два дні раніше. В Старобільському 
телеграми з Петрограду отримали 1 березня, але їх зміст був 
відомий лише повітовому справнику та начальнику гарнізону. 
Вони не поспішали з їх оприлюдненням, лише, коли через 
службовців телеграфу новина розбіглась по місту, 3 березня гім-
назисти старших класів влаштували маніфестацію під черво-

———————— 
6 3–5 березня на території України практично було ліквідовано органи 

царської адміністрації, від губернаторів та повітових справників владу 
перебрали призначені Тимчасовим урядом губернські й повітові комісари. 
Ними стали голови губернських та повітових земських управ. В Києві 
губернським комісаром призначили М. Суковкіна, в Полтаві — С. Іва-
ненка, в Чернігові — О. Бакуринського, в Харкові — М. Іваницького і т. д. 

7 Гайда Ф.А. Механизм власти Временного правительства (март–
апрель 1917 г.) // Отечественная история. — 2001. — № 2. — С. 148. 

8 Киевлянин. — 1917, 6 марта. 
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ними прапорами. Через тиждень в повітовому центрі відбулась 
повторна маніфестація та мітинг. Цікаво, що одночасно з ним в 
церквах відбувались служби, на яких поминали царя. Влада в 
повіті перейшла до повітового комісара та земства. Останнє 
демократизували, зберігши старе керівництво та додавши до 
членів кількох робітників Рубіжанських заводів та селян9. В за-
хідному Донбасі, в Павлограді, вістки про революцію з’явилися 
лише 2 березня, але місто прореагувало на них мляво, лише  
4 березня звичний буденний ритм життя був порушений неве-
ликим мітингом і маніфестацією. 5 березня в місті обрали раду 
робітничих депутатів, яку очолили праві есери10. Навіть у Хар-
кові, за повідомленням газ. «Известия», робітники поставились 
до повідомлень про революцію «з певним спокоєм і обереж-
ністю, не переоцінюючи подій»11. 

Як бачимо,падіння самодержавства та створення нового ре-
волюційного уряду у Петрограді в Донбасі сприйняли по різ-
ному. Спочатку обережно і недовірливо, але згодом все більш 
емоційно. Серед правих, які були подавлені повідомленнями 
про падіння самодержавства і фактично викинуті з публічного 
політичного життя, були навіть зафіксовані випадки смерті від 
розриву серця. В ліберальних і демократичних колах інтеліген-
ції революція викликала ентузіазм і ейфорію, які знаходили свій 
вихід в численних мітингах, зборах, дискусіях. На їх порядок 
денний як правило виносилось питання біжучого моменту, в 
тому числі легітимності нової влади, ліквідації старої, насам-
перед роззброєння поліції, самоорганізації суспільства, вироб-
лення стратегії і тактики майбутнього країни. Світова війна, 
падіння царської влади, продовольчі труднощі, сувора зима, 
брак палива, нестабільна робота транспорту, рання потужна 
повінь на річках Донецького басейну, страшна трагедія у Гор-
———————— 

9 Революційне минуле Старобільщини // Склав В.О. Щепетильників. — 
Старобільське, 1927. — С. 7–8. 

10 Швед А. Революционные события в Павлограде (март 1917 — март 
1918 г.) // Летопись революции. — 1927. — № 4. — С. 105–106. 

11 Известия Харьковского совета робочих депутатов. — 1917, 4 марта. 
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лівці, пов’язана з вибухом метану на шахті № 1 та численними 
жертвами, це лише частина викликів, які нуртували суспільство 
і породжували ілюзію, що саме революція зможе чи допоможе 
їх вирішити. Суспільна увага і уява були переповнені поняттями 
«революція», «народ», «свобода», «воля», «війна», «демокра-
тія». Вони трактувались дуже по різному. І з цього можна було 
зробити висновок, що революція лише почалася, але ніхто  не 
здогадувався яким тернистим шляхом піде її продовження.  

Емоційний період мітингового сприйняття і підтримки рево-
люції дуже швидко перейшов у організаційні заходи з демон-
тажу старої влади і творення нової. Вже в перші дні березня 
майже всюди в Донбасі була ліквідована поліція. Тимчасовий 
уряд вважав свою місію перехідною, а своїм основним обо-
в’язком довести країну до Установчих зборів, тому на місцях 
нові органи влади теж мали перехідні форми. Основними пред-
ставниками влади на місцях були комісари Тимчасового уряду, 
вони були призначені в повітах, а для загального керівництва 
басейном утворив 18 березня Тимчасовий комітет Донецького 
басейну. Поряд з ними були створені в Луганську Тимчасовий 
громадський комітет, в Лисичанську Тимчасовий комітет по 
охороні спокою населення, в Маріуполі — Громадський комі-
тет. Члени перших громадських комітетів рекрутувались з лібе-
рально чи демократично інтелігенції, вони були ініціаторами їх 
створення і становили в них більшість. Робітники лише долу-
чались до них. Цікавим був склад перших органів влади в Гри-
шинському районі. Не зважаючи на наявність в районі кількох 
крупних вугільних шахт і десятка дрібних 90% населення скла-
дали селяни. Тому в громадські комітети потрапили в основ-
ному заможні селяни, земельні власники, священики, службовці, 
інтелігенція12. На чолі горлівського комітету громадської без-
пеки стояв інженер Яциніч (кадет)13. 

———————— 
12 Борьба за Октябрь на Артемовщине. Сборник воспоминаний и ста-

тей. — Изд. «Пролетарий», 1929. — С. 236. 
13 Там само. — С. 72. 
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На шахтах ознакою революції стало створення тимчасових 
комітетів, на основі яких досить швидко почали виникати ради 
робітничих депутатів. Більшовицька література твердила, що 
цей процес був стихійним, бо тільки так можна було пояснити 
мізерний вплив більшовиків на ради весною–літом 1917 р. 
Сучасні дослідники говорять про те, що досить часто ініціато-
рами створення рад робітничих депутатів виступали громадські 
комітети. Такі ради утворювались як за виробничим принципом 
(на окремих заводах і шахтах), так і територіальним. До 6 бе-
резня ради були обрані в Єнакієво, Попасній, Слав’янську,  
8 березня в Костянтинівці та Дружківці14. Вже в березні їх було 
кілька десятків, а до кінця весни 1917 р. число рад робітничих 
депутатів виросло до 132, до того ж існувало ще й 48 рад сол-
датських депутатів , тобто на Донбас припадало понад 70% всіх 
рад України15. Ради робітничих депутатів мали б наче пред-
ставляти інтереси робітничих колективів, насправді вони часто 
виконували функції нагляду за робітниками, їх склад теж був 
далеко не пролетарським16 Так, Бахмутська рада на 80% скла-
далась із міської демократії, тобто ремісників, чиновників, 
службовців та іншої інтелігенції17. Безумовно і те, що ради 
зовсім не претендували на владу. Цікавою з цього погляду є 
перша конференція Рад робітничих депутатів в Бахмуті, яка 
відбулась 15–17 березня і об’єднала делегатів від 48 місцевих 
рад. В порядок денний конференції було внесено 8 питань, 
найбільш цікавими були про біжучий момент і ставлення до 
———————— 

14 Борьба за Октябрь на Артемовщине... — С. 74. 
15 Гамрецький Ю.М. Ради робітничих депутатів України в 1917 р. — К., 

1966. — С. 25. 
16 Ф. Зайцев згадував, що склад Юзівської ради був меншовицьким, 

раду очолював меншовик Косенко, а у виконкомі була велика кількість 
адміністрації і взагалі мало «революційної публіки» // Зайцев Ф. Как мы 
творили Октябрь (1917–18 гг. в Юзовке ) // Летопись революции. — 1925. — 
№ 4. — С. 134. 

17 Куранов Г. Советы Артемовщины от февраля к октябрю // Борьба за 
Октябрь на Артемовщине. — Изд. «Пролетарий», 1929. — С. 77. 
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громадських комітетів. Конференція підтримала головні напря-
ми діяльності Тимчасового уряду, голосувала за продовження 
війни з метою оборони самої вільної країни світу. Стосовно 
громадських комітетів було винесено рішення про співпрацю з 
ними і навіть створення спільних виконкомів18. 

Загальновідомо, що в перші місяці свого існування ради 
Донбасу перебували під впливом меншовиків і есерів. Більшо-
вик В. Аверін визнавав, що «Катеринослав як і всі великі про-
мислові центри Росії після Лютневої революції знаходився під 
владою меншовиків і есерів»19. В Єнакієвому, Констянтинівці, 
Слав’янську ради перебували під впливом меншовиків та есерів 
до кінця літа, а в Бахмуті, Гришиному та Попасній меншовики 
зберігали керівництво радами аж до жовтня20. Ці партії були 
найбільш популярними і масовими в робітничому середовищі. 

Перемога революції відкрила широкі можливості для ство-
рення різноманітних громадських організацій, легалізації діяль-
ності політичних партій. Розбурхане революцією середовище 
активно шукало відповіді на питання поставлені революційним 
буттям в програмах політичних партій і одночасно стало дже-
релом поповнення їх рядів. Першими про себе заявили загаль-
норосійські партії, які вже в перші дні революції вийшли з 
підпілля і взялися за легальну роботу. Саме вони і могли 
найбільше похвалитись притоком нових членів. Керівництво 
РСДРП (об’єднаної) вважало Донбас одним з своїх найважли-
віших опорних пунктів. Весною 1917 р. сюди були спрямовані 
досвідчені партійні функціонери і пропагандисти. Вони мали 
успіх ряди партії швидко зростали. в квітні меншовики нара-
ховували у Донбасі 10 тис. членів, а до кінця літа ледь не 

———————— 
18 Борьба за Октябрь на Артемовщине. Сборник воспоминаний и ста-

тей… — С. 75. 
19 Аверин В. Екатеринослав в 1917–1918 году // Октябрьская революція. 

Первое пятилетие. — Х., 1922. — С. 585. 
20 Куранов Г. Указ. статья. — С. 79. 
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потроїли це число21. До РСДРП (о) входили і більшовики, які 
практично не мали самостійних організацій на початку рево-
люції. Їх було надзвичайно мало і впливом серед робітників 
вони весною 1917 р. не користувались. Г. Куранов згадував, що 
спочатку окремих більшовицьких фракцій в радах на території 
майбутньої Артемівської округи зовсім не було. Перша така 
фракція з’явилася, за його твердженням, на початку квітня в 
Горлівсько-Щербинівській районній раді22. Більшовик Ф. Зайцев 
писав, що Юзівська рада робітничих депутатів була «в більшості 
меншовицько-есерівською». На його думку, причин непопуляр-
ності більшовиків було дві: насамперед громадська думка спри-
ймала їх як безвідповідальних авантюристів, а по-друге, «у нас 
було мало робітників-вождів, які б вміли добре говорить, які б 
могли протиставити свою красномовність плеяді інтелігентів із 
ворожих нам політичних партій»23. Схожої думки дотримувався 
відомий український революційний діяч І. Мазепа, який свідчив, 
«після розколу російської соц.-дем. партії в 1903 році на боль-
шевиків і на меншовиків більшість російського політично свідо-
мого робітництва на Україні, в протилежність до Московщини 
пішла не за большевиками, а за меншовиками. І так тривало аж 
до приходу російських большевиків на Україну в кінці 1917 
року»24. І. Мазепа вважав, що більшовизм, не зважаючи на марк-
систську риторику «був продуктом чисто російських умов життя 
і на українському ґрунті він не мав ніякого глибшого коріння 
для свого поширення»25. Про те, що «більшовики були на по-
чатку революції в найменшому числі», — свідчив у своїх спо-

———————— 
21 Астрахан Х.М. Большевики и их политические противники в 1917 г. — 

Л., 1973. — С. 295. 
22 Куранов Г. Указ. статья. — С. 81. 
23 Зайцев Ф. Указ. статья. — С. 135–136. 
24 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. — В 3-х т. — 

Т. 1. — Вид-во «Прометей», 1950. — С. 10. 
25 Там само. — С. 11. 
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гадах Я. Котов26. У березні 1917 р. в Донбасі було лише  
500 більшовиків. В квітні, коли з тюрем, каторги і заслання 
повернулись старі революціонери-професіонали, К. Ворошилов, 
Ш. Грузман, Ю. Лутовінов, діяльність більшовиків активізува-
лася, а кількість членів партії зросла до 5,5 тис. осіб27. По мірі 
збільшення прибічників більшовики виходили із об’єднаних 
організацій і творили свої власні. В липні 1917 р. була створена 
обласна організація більшовиків Донецько-Криворізького бас-
сейну, яку очолив Ф. Артем. На УІ з’їзді РСДРП(б) Донбас 
представляло 12 делегатів від 8 організацій, які об’єднували 
15818 членів партії28. 

Найпомітніше зростання весною 1917 р. спостерігалося у 
партії російських есерів. Більшовик П. Казімірчук згадував, що 
робітники в своїй більшості не сприймали більшовиків і навіть 
меншовиків і кричали «Дай нам партію Керенського, більше 
нікого не хочемо визнавати»29. На заводі «Донсода» есерівська 
організація  об’єднувала 800–900 робітників, в Єнакієвому — 
150030.Якщо пам’ятати, що у 1917 р. з майже 4 млн населення 
Донбасу 3,5 млн проживали в сільській місцевості31, якщо зга-
дати, що значна частина донецького пролетаріату складалась із 
робітників-селян, для яких питання землі були не сухою тео-
рією, а болючою реальністю, то така поведінка і такий вибір не 

———————— 
26 Котов Я. З минулого на руднях Донбасу // Літопис революції. — 

1928. — № 3. — С. 238. 
27 Большевистские организации Украины в период подготовки и про-

ведения Великой Октябрьской социалистической революции (март–ктябрь 
1917 г.). — К., 1957. — С. 3; Седьмая апрельская конференция РСДРП (б). 
Протоколы. — М., 1958. — С. 144. 

28 Скрипник М.О. Історія пролетарської революції на Вкраїні. Короткий 
начерк. — Х., 1923. — С. 14. 

29 Казимирчук П. Революционное движение в Горловско-Щербинов-
ском районе Донбасса (Воспоминание) // Летопись революции. — 1923. — 
№ 3. — С. 47. 

30 Куранов Г. Указ. статья. — С. 79. 
31 Афонин Ю. Указ. работа. — С. 41–42. 
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буде чимось дивним. До середини літа в есерівських організа-
ціях Донбасу нараховувалось біля 36 тис. членів32.  

Для більш повного аналізу партійних варто згадати і партію 
кадетів. Саме кадети складали кістяк першого складу Тимчасо-
вого уряду. Їх було багато серед губернських та повітових комі-
сарів. Це була ліволіберальна партія з великим інтелектуальним 
потенціалом, який був переважно сконцентрований в столицях, 
промислових та культурних центрах. В Донбасі діяло біля двох 
десятків окремих організацій партії. В Харкові був один з чо-
тирьох (на території України) обласних комітетів партії народ-
ної свободи. Загалом історики дуже приблизно визначають кіль-
кісний склад кадетів в Україні. Тут їх було 5–6 тис. членів, 
можливо половина з них перебувала на територіях східних 
губерній33. Партія мала великий вплив на вищі шари інтеліген-
ції, але не користувалась авторитетом серед робітників. Треба 
сказати, що і серед підприємців було не так вже й багато членів 
ПНС. Ця обставина говорила не про неспівпадіння програмних 
завдань, а про загальну аполітичність російського промислового 
классу. Він тяжів до професійних, а не до політичних об’єднань. 
Дещо пізніше у травні 1918 р. про цю рису промислового классу 
з гіркотою згадував один з його лідерів М. фон Дітмар: «… наші 
кращі люди з буржуазії, з нашого кола, піднесені хвилею рево-
люції аж до міністерських постів, як виявилось, були цілком 
неспроможні розв’язати завдань, що вони їх були взяли на себе. 
Сталося це тому, що політично вони були не готові. У них не 
було своєї програми державного будівництва»34. Зрештою це 
зіграло з буржуазією злий жарт. Їй довелося чи не найбільше 

———————— 
32 Гамрецький Ю.М. Більшовики та їхні політичні противники на 

Україні в 1917 р.: співвідношення сил // Український історичний журнал. — 
1987. — № 11. — С. 68. 

33 Там само. — С. 77–78. 
34 Балабанов М. Конфликты в Донбассе в 1917 году // Материалы по 

изучению истории профессионального движения на Украине. — Сб. 1. 
Профессиональное движение в 1917 году. — Б.м., б.г. — С. 70. 
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заплатити за свій класовий егоїзм. Загалом забігаючи дещо 
вперед скажемо, що трагедія російської революції полягала не в 
персональній слабкості членів Тимчасового уряду (його склад 
кілька разів оновлювався), а у критично малій кількості в Росії 
того, що сьогодні ми називаємо середнім классом, а тоді звалося 
буржуазією. Саме буржуазія мала б стати після повалення 
самодержавства фундаментом для становлення демократичного 
ладу. Але вона з цим завданням не впоралась. 

Розвиток революції в Україні мав характерну особливість: 
невирішене національне питання. Видатний представник росій-
ської революційної демократії, один з керівників Петроградської 
ради робітничих депутатів, згодом міністр Тимчасового уряду  
І. Церетелі у своїх спогадах відзначив, що це питання визначало 
долю російської революції35. У всякому разі в Україні революція 
досить швидко набрала національних ознак. Її уособленням ста-
ла Українська Центральна Рада створена у Києві на початку 
березня 1917 р. Загальний наратив розвитку революції в Україні 
визначався національним питанням. 

Революція легалізувала діяльність українських організацій не 
лише в Києві, але й Одесі, Полтаві, Харкові, Катеринославі, 
Чернігові. В Одесі на початку березня виник Керовничий комі-
тет, який одразу ж направив свого представника до щойно 
утвореної Центральної Ради36. 3 березня в місті відбулася вій-
ськова маніфестація, в якій взяли участь вояки двох місцевих 
шкіл прапорщиків. Маніфестацію організували Ю. Коцюбин-
ський та М. Омелянович-Павленко37. Того ж дня у Харкові 
українська громадськість міста зібралась на перші пореволю-
ційні збори-мітинг і утворила спеціальний тимчасовий комітет, 

———————— 
35 См.: Церетели И.Г. Воспоминания о Февральской революции.  

В 2-х кн. — Кн. вторая. — Париж, 1963. — С. 69. 
36 Українська Центральна Рада: документи і матеріали у двох томах. — 

Т. 1. — К., 1996 — С. 40.  
37 Омелянович-Павленко М. Спогади українського командарма. — К., 

2002. — С. 29.  
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який надіслав вітальні телеграми голові Державної думи М. Род-
зянку та міністру освіти Тимчасового уряду О. Мануйлову. В 
телеграмі до останнього висловлювалась надія, «що наступив 
час здійснити потреби і давні сподівання українського народу». 
Вітальні телеграми направили також українським організаціям 
Києва, Полтави, Катеринослава, Одеси, Катеринодара, Москви 
та Петрограда38. З 8 березня комітет почав діяти на постійній 
основі, одним з найпомітніших його успіхів стало видання га-
зети «Рідне слово».  

Важливою складовою процесу демократизації стали зміни в 
армії. Військові частини не лише присягали на вірність Тим-
часовому урядові в них відбулися великі організаційно-полі-
тичні зміни, поштовхом до яких став наказ № 1 Петроградської 
ради від 1 березня. Наказ активно втягував армію в політичне 
життя. Одним з його проявів стало поширення у військах укра-
їнського руху, а дещо згодом українізація окремих частин.  
12 березня в Катеринославі відбувся мітинг за участю військо-
вих-українців міського гарнізону під українськими національ-
ними прапорами та транспарантами з гаслами автономії України 
у демократичній федеративній республіці Росії39. 16 березня у 
місті виникло українське учительське товариство, напрямком 
роботи якого було визначено «націоналізацією просвіти україн-
ського народу і політичну діяльність серед нього». До керівної 
ради товариства було обрано О. Біднову, Є. Вирового, М. Лу-
ценка, А. Сорокаліта, С. Швеця та ін.40  

У кінці березня в місті виник український комітет, який 
об’єднав представників різних політичних течій. В одному з 
перших номерів «Робітничої газети» розповідалося про україн-
ські збори в Катеринославі та інцидент, який на них трапився. 
На збори завітав представник УЦР, український соціал-демократ 
М. Авдієнко. Його прикро вразила велика кількість жовто-
———————— 

38 Рідне слово. — Харків. — 1917. — 1 квітня. 
39 Наше життя. — 1917, 29 березня. 
40 Нова рада. — 1917, 2 квітня. 
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блакитних прапорів і мала кількість червоних. З цього приводу 
він зробив публічне зауваження, на що зал відповів гострою 
обструкцією, не дав Авдієнкові говорити41. 

Загалом в Донбасі український рух був значно слабшим, ніж 
в Центральній Україні, проте його осередки були зафіксовані в 
Бахмуті, Луганську, Маріуполі, Кривому Розі. Українські пові-
тові ради були організовані у Старобільському, Бахмутському, 
Слав’яносербському, Маріупольському та Ізюмському повітах. 
У Бахмутському і Слав’яносербському повітах діяли «Про-
світи». У Бахмуті видавалась газета «Вільне слово»42. 

В перші тижні березня 1917 р. відновили свою роботу укра-
їнські політичні партії. Передусім це були Українська соціал-
демократична робітнича партія, Українська партія соціалістів-
революціонерів та Українська радикально-демократична партія. 
УСДРП вела свою історію від першої в підросійській Україні 
політичної партії — РУП. ЇЇ програма була схожою з програ-
мами інших соціал-демократичних партій, але на першому місці 
стояла національна проблема. 4–6 квітня у Києві відбулася кон-
ференція УСДРП, яка відновила роботу партії у всеукраїн-
ському масштабі та ухвалила ряд (13) резолюцій по найважли-
віших питаннях поточного моменту, політики та тактики партії. 
Конференція підтвердила стару партійну вимогу про автономію 
України, « яко перше, неодкладне пекуче завдання сучасного 
моменту українського робітництва та всієї України», з цією 
метою запропонував ідею енергійного скликання Всеукраїн-
ських територіальних зборів, визнав необхідність підтримки 
Тимчасового уряду за умови, що «він визнає і проводить до-
магання революційного народу всієї Росії», висловився проти 
дальшого ведення війни, виставив вимогу урядові розпочати 
мирні переговори, зректися «домагань анексій і контрибуцій». 
———————— 

41 Робітнича газета. — 1917. — 25 квітня. 
42 Даценко А.С. Селянство Донбасу в Українській національно-демо-

кратичній революції. 1917–1920 рр. Дис. на здобуття наук. ступеня к. і. н. — 
Донецьк, 2010. — С. 54. 
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Кілька рішень стосувались співпраці з іншими партіями при 
умові «признання ними наших домагань», оголосив про участь 
партії у роботі Центральної ради на платформі автономії 
України43.  

Лідери УСДРП взяли активну участь у формуванні Україн-
ської Центральної Ради, мали в ній впливову фракцію, одно-
часно партія розгорнула роботу з відновлення своїх низових 
організацій. Вже в квітні такі організації діяли в Харкові і 
Катеринославі. В першу записалось 676 прихильників, але ак-
тивну роботу вела лише третина. В Катеринославі до організації 
входило близько 400 осіб. Про організацію українських соціал-
демократів у Катеринославі читаємо у І. Мазепи: «… в Катери-
нославі ще з дореволюційних часів була організація українських 
соціал-демократів. Під час світової війни (в листопаді 1915 
року) головні керівники ціє організації як Хв. Дубовий, Д. Ли-
сиченко, І. Вирва, І. Романченко, П. Щукин та інші були заареш-
товані, і діяльність організації на деякий час була занепала. 
Тепер, коли вибухла революція і з заслань та в’язниць пови-
ходили на волю всі політичні «злочинці», катеринославські соц.-
демократи знову взялися за роботу. Я зараз же зголосився до 
них, бо до української соціал-демократичної партії вступив ще 
під час свого перебування в петербурзькому університеті в 1905 
році. Душею катеринославської організації був Хв. Дубовий, 
урядовець місцевої залізниці. Це була людина непересічних 
організаційних здібностей. Надзвичайно енергійний і відданий 
справі, він завжди був на ногах і, коли треба було, умів по-
ставити на ноги других. З членами партії поводився «строго», 
але всі його любили й слухали, особливо робітникі, без засте-
режень.Не дивно, що він мав великий вплив на організацію і був 
фактичним її головою. /…/ Взагалі про катеринославську орга-
нізацію українських соц.-демократів у мене збереглися найкращі 
спогади. Вона імпонувала не тільки внутрішньою організова-

———————— 
43 Робітнича газета. — 1917. — 7 квітня.  
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ністю своїх членів, але й їх високою національно-політичною 
свідомістю»44.  

До літа 1917 р. в УСДРП нараховувалось до 70 організацій, 
які об’єднували до 5 тис. членів партії45. Центром найбільш 
активної діяльності УСДРП була Київська і Полтавська губернії, 
при спробах вести роботу далі на схід українські партії нара-
жались на тиск російських політичних партій, особливо біль-
шовиків, які не зупинялись перед застосуванням грубої фізичної 
сили. І. Ніколаєнкоу своїх спогадах розповідав про такий ви-
падок під час святкування 1 травня 1917 р. в Луганську. Коли 
група більшовиків помітила невенлику колону з 30 чоловіків під 
жовто-блакитними прапорами і співом «Ще не вмерла Україна», 
її було локалізовано, а прапори відібрано під тим, мов, пре-
текстом, що це не національне, а інтернаціональне свято, на 
якому можна використовувати лише червоні прапори46. Про 
щось подібне в Бахмуті, де українці мали кілька організацій, в 
тому числі «Просвіту» і певне число симпатиків, розповідав 
інший більшовик П.Казимірчук. Більшовики в Бахмуті були в 
меншості і «організовано не могли нічого зробити. Все ж збори 
чи з’їзди українських націоналістів вони не давали проводити, 
завжди зривали їх, не даючи довести до кінця»47. Правда, по-
дібна брутальна тактика застосовувалась більшовиками не лише 
до українських партій, але і меншовиків, та есерів. Так, в 
Горлівсько-Щербинівському районі більшовики на тій підставі, 
що їх преса слабка, вирішили знищувати всю іншу газетну про-
дукцію. На кожному поїзді, що проходив через станцію влітку 
1917 р. відбувався огляд багажного вагону, викидались і зни-

———————— 
44 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. — В 3-х т. — 

Т. 1. — Вид-во «Прометей», 1950. — С. 21–22. 
45 Любовець О.М. Українські партії революційної доби. 1917–1920 рр.: 

Нариси історії та програмні документи. — К., 2012. — С. 15–16, 18. 
46 Николаенко И. Февральская революція в Луганске // Летопись рево-

люции. — 1927. — № 3. — С. 39. 
47 Казимирчук П. Указ. статья. — С. 60. 



Донбас від Лютого до Жовтня 1917 року 

Владислав Верстюк 

 21

щувались «всі буржуазні газети, а за ними і есерівські»48. 
Ситуація в Бахмуті поліпшилась для українців після того, як 
сюди з фронту передислокували українізований полк. А в Лу-
ганську українці проявили характер і 11 травня провели першу 
українську масову маніфестацію під червоними та національ-
ними прапорами з гаслами автономії та федерації. Маніфес-
тацією керували представники українських соціал-демократів та 
есерів49. 

Українські есери до 1917 р. мали лише окремі розрізнені 
організації. Установчий з’їзд партії відбувся у квітні 1917 р., але 
не зважаючи на свою організаційну молодість, партія дуже 
швидко стала найбільш масовою українською політичною си-
лою. В літературі можна зустріти цифри від 1,2 млн до 75 тис. 
членів УПСР в 1917 р. Остання цифра вважається найбільш до-
стовірною50. В партію записувались цілими селами, наприклад, 
на невеликій залізничній станції Домінцево Катерининської за-
лізниці партійний осередок українських есерів складався з  
282 членів51. Пояснити успіх УПСР можна тим, що на 1917 р. 
переважною частиною населення Донбасу було українське се-
лянство, яке складало 80% від усього селянства регіону, а в 
нечисленних містах, окрім робітничого класу проживала велика 
кількість кустарів та ремісників, для яких есерівська ідеологія 
була добре зрозумілою. 

В цьому зв’язку варто згадати і про те, що Бахмутський повіт — 
мала батьківщина відомих українських революційних діячів 
братів Микити та Миколи Шаповалів. Микита Шаповал був 
одним з ідеологів УПСР, членом Центральної ради, міністром 
земельних справ уряду УНР, а брат Микола — генералом армії 
УНР. Партія мала найчисленнішу фракцію в УЦР. До неї був 

———————— 
48 Казимирчук П. Указ. статья. — С. 55. 
49 Робітнича газета. — 1917, 25 травня. 
50 Любовець О.М. Указ. праця. — С. 84. 
51 Там само. 
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дуже близьким М. Грушевський, хоча офіційно вважався без-
партійним. 

Третьою за впливом і кількісним складом була Українська 
радикально-демократична партія (згодом перейменована в пар-
тію соціалістів-федералістів). Це була ліво ліберальна, демокра-
тична партія, яка об’єднувала українську інтелігенцію. 1917 р. 
вона відновила свою діяльність на базі Товариства українських 
поступовців. 8 березня у Києві рада Товариства українських 
поступовців (ТУП) поширила заклик «До українського грома-
дянства», в якому говорилось про необхідність підтримувати 
новий революційний уряд, готуватись до проведення Всеро-
сійських Установчих зборів, на яких відстоювати автономію 
України й федеративний устрій Росії, дбати про українську 
пресу,  створити український національний фонд, відновлювати 
“Просвіти” та  відкривати при них школи і пам’ятати, що «не 
бувають вдруге такі хвилі і що історія не прощає помилок, 
вагання і недбальства». Під закликом стояли підписи проводу 
ТУП: О. Вілінського, О. Волошинова, А. В’язлова, М. Дем’янов-
ського, Д. Дорошенка, М. Грушевського, С. Єфремова, В. Леон-
товича, Ф. Матушевського, А. Ніковського, В. Прокоповича,  
Л. Старицької-Черняхівської, Є. Чикаленка, Ф. Штейнгеля,  
Л. Яновської52. Більшість з підписантів увійшли до керівного 
складу УРДП. На думку О. Шульгина партія об’єднувала три 
чверті української інтелігенції, проте сучасні дослідники вва-
жають, що її чисельність на 1917 р. не перевищувала 500 осіб53. 
Мені не вдалося натрапити на опис українських сил в Донбасі 
1917 р., проте є дещо пізніший 1920 року, зроблений І. Майст-
ренком. Останній був призначений ЦК Української комуніс-
тичної партії, яка утворилась на основі УСДРП (незалежних)  
в січні 1920 р., секретарем Донецького губкому УКП. Коли  
І. Майстренко прибув до Луганська, який був центром ново-
створеної губернії, там працювала «Просвіта», в цьому ж бу-
———————— 

52 Нова Рада. — 1917. — 25 березня. 
53 Любовець О.М. Указ. праця. — С. 155. 
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динку був осередок УКП, окрім цього «Просвіти» і осередки 
УКП були в Єнакієвому і Бахмуті. «В Луганському члени 
Просвіти були переважно й члени УКП. Майже на сто відсотків 
це були місцеві робітники. В Луганському більшість населення 
становили українці, але мова в місті була переважно російська, 
як і в Харкові, — згадував Майстренко. — Різниця з Харковом 
та, що Харків потопав у сільській українській стихії, а навколо 
Луганського, крім українських сіл, велика сила вугільних (пере-
важно антрацитових) шахт з прийшлим російським робітницт-
вом (яким, наприклад, був Хрущов). Українська Просвіта вида-
валась мені острівком у російському морі. В тому, що комітет 
УКП містився в будинку Просвіти був глибокий сенс і навіть 
певна символіка. Членами й гостями Просвіти були переважно 
луганські робітники. Чимало з них — колишні члени УСДРП.  
Я кажу «колишні», бо УСДРП як державна партія УНР, яка 
воювала з більшовиками, офіційно на терені УСРР не існувала. 
Але її члени в Луганському почували себе прихильниками УНР, 
хоч і з певним ухилом вліво. Деякі з них були вже й членами 
УКП. Дві постаті із старих уесдеків дуже запам’яталися мені. Це 
робітник-металіст Дмитро Шабала і робітник-столяр Никифор 
Лобода»54. 

І. Майстренко переповідає зі слів Д. Шабали про ще один 
епізод українського партійного життя у Донбасі 1917 р. Шабала 
згадував, що у Луганську «була сильна група українських 
соціал-демократів, а в повіті зовсім не було українських есерів. 
Через це українське село Луганщини було цілком під впливом 
російських есерів. Тоді організація УСДРП ухвалила виділити зі 
своїх лав групу товаришів, які повинні закласти в Луганському 
повіті організацію УПСР. Так прагматично всупереч партійним 
догмам українські пролетарі Луганського вирішували проблему 
національного відродження свого народу»55.  
———————— 

54 Майстренко І. Історія мого покоління. Спогади учасника револю-
ційних подій в Україні. — Едмонтон, 1985. — С. 168–169. 

55 Там само. — С. 23–24. 
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Треба сказати, що наведений приклад далеко не типовий. 
Українські партійці не були вільними від своїх партійних про-
грамових догм та соціалістичної теорії, якої намагались чітко 
дотримуватись. Часто вони воліли об’єднуватись або блокува-
тись з аналогічними російськими або єврейськими чи поль-
ськими партіями, але не між собою. На самому початку березня 
на загальних зборах у Харкові при спробі об’єднати українські 
сили міста і обрати Організаційний комітет українські соціал-
демократи виступили із заявою, що «вони українські с.-д. тільки 
тому, що говорять по-українському, а з рештою нічого спільного 
з буржуазією мати не хотять». При цьому «під буржуазією вони 
розуміють всіх, хто не належить до їх партії»56. Прикрі про-
тистояння українських партій особливо часто спостерігались під 
час підготовки і проведення виборів до міських дум. Це були 
перші вільні демократичні вибори в Росії. Вони мали не лише 
демократизувати місцеве самоврядування, але й відіграти роль 
певного соціологічного виміру довіри до різноманітних полі-
тичних сил, в тому числі й до українського руху. На жаль 
Центральна Рада не зрозуміла цього і дистанціювалась від ви-
борчого процесу, віддавши його здебільшого в руки місцевих 
українських рад та окремих партійних організацій. Це був не 
кращий варіант. Наприклад, у Катеринославі українські партії 
не змогли домовитись про створення спільного блоку і ви-
ставили три окремих списки. В результаті дістали у міській думі 
лише 9 місць з 11357.  

В Харкові відбулась практично та ж історія. Українська гу-
бернська рада закликала українців до створення єдиного блоку, 
але зазнала невдачі. Українські есдеки не переставали підкрес-
лювати свою нелюбов до українських ліберал-демократів і 
прагнули піти на вибори в блоці з російськими есдеками, однак 
ті не виявили зустрічного бажання. Українські есери заявили, 
що їм «не треба такої України, де будуть класи пануючих і 
———————— 

56 Рідне слово. — Харків, 1917. — 1 квітня. 
57 Мазепа І. Згад. праця. — С. 25. 
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пригноблених, тому ми не йдемо в купі з українським напів-
буржуазним блоком»58. І запропонували блок російським есе-
рам, які від союзу не відмовилися. В результаті в Харкові 
українські списки отримали близько 8% голосів59. Загалом між-
партійна риторика літа 1917 р., на яку наклалися вибори до 
міського самоврядування, була пронизана взаємною зневагою і 
конфронтацією. Соціалістичні партії, насамперед більшовики, 
закликали до класової боротьби і поглиблення революції. Вони 
наче не помічали, що революція зайшла в глухий кут, переживає 
кризу, яка лише поглиблюється і може знищити країну. 

Що ж було в основі цієї кризи. Радянська історіографія твер-
дила, що основним винуватцем її була капіталістична система, 
соціальні верхи якої виявили повну нездатність керувати краї-
ною. Але така ж капіталістична система була в усіх інших без 
винятку втягнутих у світову війну країнах. І вони відчули на 
собі жахи війни, пройшли через гострі політичні і соціальні 
конфлікти, в Австро-Угорщині і Німеччині теж були повалені 
монархії, але це не йшло ні в яке порівняння з тією катаст-
рофою, яка вже в найближчі місяці чекала на Росію. Тут тра-
пилось щось особливе, яке не підпадає під визначення «рево-
люції», коли її трактувати як локомотив прогресу. Думається, 
що відповідальність за хаос, в який 1917 р. опускалась Росія, 
несло все суспільство, якому забракло навіть мінімального кон-
сенсусу щодо інституційних основ держави, її політичного та 
соціального устрою. Напевно велика частина провини лежить на 
верхніх щаблях суспільства. Але зараз звернемо увагу на нижні. 
Сумнів у їх здатності бути авангардом суспільства ми вже 
висловили. Варто ще раз повернутись до доповідної записки, 
яку в грудні 1916 р. передав царю кн. Голіцин після чого був 
призначений прем’єр-міністром Росії. Доповідну склало коло 
високопоставлених осіб наближених до члена Державної Ради 
———————— 

58 «Земля и воля». — 1917. — 4 июля. 
59 Терещенко Ю. Політична боротьба на виборах до міських дум 

України у 1917 році. 
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О. Римського-Корсакова, серед них був і М. Маклаков, міністр 
внутрішніх справ. Хоча доповідна доволі скептично оцінювала 
ліві партії, особливо есдеків та есерів, проте застерігала проти 
легковажного ставлення до них. Справа була не так у тих пар-
тіях як шарах суспільства, серед яких вони вели роботу. Силу 
цих партій, говорилося у доповідній, складає те, що «у них є 
ідея, є гроші, є натовп готовий і добре організований. Цей 
натовп часто змінює свої політичні устремління, з тим же 
захопленням співає «Боже, царя бережи», як і волає «Геть само-
державство», але в ненависті до маєтних класів, в заздрісному 
пориві поділити чуже багатство, в так званій класовій боротьбі — 
натовп цей міцний і стабільний; він в праві до того ж роз-
раховувати на співчуття переважної більшості селянства, яке 
піде за пролетаріатом тої ж миті як революційні вожді укажуть 
їм на чужу землю. 1905 і 1906 роки з достатньою перекон-
ливістю вже показали, що завзятий захисник своєї власності і 
такий же консерватор у своєму побуті, російський мужик ро-
биться найпереконливішим соціал-демократом з тієї хвилини, 
коли справа торкнеться чужого добра»60. Ці побоювання реалі-
зувалися вже в перші дні революції безпосередньо у Петрограді, 
столиці імперії, де загальний рівень культури і свідомості був 
вищим, ніж де інде на окраїнах. 

Відомий російський есер, учасник революційних подій, зна-
менитий згодом соціолог, П. Сорокін розділ своєї автобіографії, 
що стосувався періоду 1917 р., назвав стисло «Катастрофа». Він 
згадував як 28 лютого, коли ще питання перемоги революції не 
було остаточно вирішене, в Таврійському палаці, в різних його 
крилах, одночасно засідали виконком Державної думи і рада 
робітничих депутатів. На засіданні останньої вже було кілька 
сот робітників і солдатів. В цигарковому диму йшли запальні 
дебати про те, потрібно чи не потрібно арештовувати як контр-
революціонера голову Державної Думи М. Родзянка. З атмо-
———————— 

60 Архив русской революции, издаваемый В. Гессеном. В 22 т. — Т. 5. — 
С. 340. 
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сфери, яка панувала в залі, Сорокіну стало цілком очевидним, 
що «ментальність голоти вже заявила про себе, і в людині 
прокидається не лише звір, але й дурень, готовий взяти верх над 
всім і вся»61. В цьому він неодноразово пересвідчився в цей і два 
наступних дні. Вулиці столиці були у владі некерованих натов-
пів, озброєних людей, які стріляли і полювали за поліцією та 
контрреволюціонерами, горіли поліцейські дільниці, урядові бу-
динки, ніхто не робив жодних спроб їх гасити, двічі Сорокін 
наштовхувався на групи солдат та вуличних бродяг, які громили 
винні магазини, і їх ніхто не зупиняв. В Кронштадті почалася 
різня офіцерів, був убитий адмірал Вірен. Все це можна було 
списати на супутні дрібні факти, які завжди супроводжують 
великі події і швидко забуваються, але, пише Сорокін, він відчув 
певну суперечність і напругу в розвитку подій: «Робітники 
несли такі гасла як “До верстатів і пресів!”, а самі кинули 
роботу і проводили майже весь свій час на політичних мітингах. 
Вони почали вимагати восьмигодинний і навіть шестигодинний 
робочий день. Солдати точнісінько так само готові воювати, але 
вчора, коли один з полків повинен був відправитись на фронт, 
люди відмовились, мотивуючи це тим, що вони необхідні у 
Петрограді для захисту революції. В ці ж дні ми також отримали 
інформацію, що селяни захоплюють приватні маєтки, грабують і 
спалюють їх. На вулицях я бачив багато п’яних, які матюкались 
і кричали: “Хай живе свобода! Нині все дозволено!”. Проходячи 
повз будинок недалеко від Бестужівських курсів я побачив на-
товп, який сміявся і непристойно жестикулював. У підворотні на 
очах у роззяв парувалися чоловік і жінка. “Ха, ха, — сміялися в 
натовпі, — оскільки свобода, все дозволено!”»62. Досить скеп-
тично оцінює стан петроградського, а разом з ним і всього 
російського робітничого класу сучасний відомий дослідник ре-
волюції В. Булдаков. Він висловлює сумнів в тому, що цей 
пролетаріат мав сталу розвинену класову свідомість. « Нема 
———————— 

61 Сорокин П.А. Дальняя дорога: Автобиография. — М., 1992. — С. 80. 
62 Там же. — С. 83. 
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сумніву, що сконцентрованість на крупному виробництві бага-
точисельних напівселян викликала до життя колективістські 
зразки поведінки, але це могло бути дещо середнім між діями 
натовпу і общини, до яких додавався компонент артільної іні-
ціативності. Вражаюча багатошаровість столичного пролетарі-
ату передбачала швидше спонтанні реакції окремих його частин 
на дії підприємців, держави, суміжних соціумів, і один одного, 
ніж загальну спрямованість на створення своєї «пролетарської» 
державності»63. 

Доволі швидко і в Донбасі можна було спостерігати щось 
подібне. Перше чого домагались робітники після початку 
революції — це була ліквідація поліції. Тимчасовий уряд задо-
вольнив ці домагання в перші дні свого існування. Поліція була 
ліквідована, і це, на думку міністра кабінету міністрів Тимча-
сового уряду В. Набокова, було фатальною помилкою, пов’яза-
ною з революційними ілюзіями, ідеалізацією революції та рево-
люційного народу. «Всеросійський похід проти городових та 
жандармів дуже швидко привів до свого природного наслідку. 
Апарат, який хоч якось, хоч слабо, але ж працював, був роз-
битий вщент»64. Саме поліція, а в крайніх випадках армія, в 
попередні десятиліття виконували роль фактора, який стримував 
стихійну вибухову нищівну енергію робітничого класу і селян-
ства. Ліквідація поліції відкривала широку дорогу до поновлен-
ня практики захватів, розгромів, фізичних розправ. «… шахтарі 
Донбасу виявили свою відсталість одразу ж після Лютневої 
революції, — зазначає Г. Куромія. — Вони майже не цікавилися 
такими інституціями як колективні угоди і ради примирення. 
Коли став можливим і популярним вступ до профспілок, вони, 
на відміну від багатьох інших груп робітників та ремісників, 
дуже неохоче об’єднувалися у профспілки. Натомість вони 
———————— 

63 Булдаков В. Красная смута. Природа и последствия революционного 
насилия. — М., 1997. — С. 82. 

64 Набоков В.Д. Временное правительство // Архив русской революции, 
издаваемій В. Гессеном. В 22 т. — Т. 1. — С. 39. 
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вдавались до прямих дій проти керівників — обшукували їх, 
виганяли з шахт, арештовували»65. «Низи» виявили повну не-
здатність до суголосних дій з «верхами». В результаті з самого 
початку революції виник у глибокий соціально — політичний 
конфлікт між робітниками і роботодавцями. Відомий меншовик, 
а згодом дослідник історії робітничого руху М. Балабанов події 
1917 р. в Донбасі розглядав як «один суцільний безперервний 
конфлікт»66. Інший учасник революційного руху, а згодом ви-
датний філософ і соціолог Ф. Степун в книзі «Бывшее и не-
сбывшееся», розмірковуючи над перебігом російської револю-
ції, її переходом з фази «лютий» у фазу «жовтень», висловив 
цікаву думку, яка, правда, не завоювала великої кількості при-
бічників і залишилась майже непоміченою, між тим не є без-
підставною. Степун не згоджувався з протиставленням Лютого і 
Жовтня як двох різних періодів революції. На його думку « 
Жовтень народився не після Лютого, а разом з ним, може бути 
навіть раніше його; Леніну тому тільки і вдалося перемогти 
Керенського, що в російській революції порив до свободи з 
самого початку приховував у собі і волю до руйнування»67. До 
схожої думки прийшов, досліджуючи революційні процеси  
1917 р., Річард Пайпс. Він досить точно помітив, що, втративши 
царя, Росія повернулась до свого природного укладу «козачої 
вольниці», яка розумілась як необмежена свобода»68. Цієї сво-
боди було надто багато, вона зруйнувала не лише архаїчну 
царську бюрократичну машину, але й соціальну і виробничу 
структуру суспільства. 

———————— 
65 Куромія Гіроокі. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське 

прикордоння. 1880–1990-і роки. — К., 2002. — С. 123. 
66 Балабанов М. Конфликты в Донбассе в 1917 году // Материалы по 

изучению истории профессионального движения на Украине. — С. 65–66. 
67 Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. — М., 1995. — С. 311. 
68 Пайпс Р. Русская революция. — Часть І. — Москва. — 1994. — 

С. 336. 
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За свідченнями сучасника озлоблення робітників проти уп-
равління заводів у Луганську в перші дні революції було таким 
сильним, що « лише великими зусиллями можна було стримати 
маси від насилля над окремими представниками адміністра-
ції»69. Напругу на короткий час зняло стихійне лихо. В резуль-
таті сніжної зими в Луганську сталася рання і дуже інтенсивна 
повінь, яка затопила робітничу частину міста. Але за кілька днів, 
коли вода відступила, робітники поновили наступ на адмініст-
рацію. На VІІ (квітневій) конференції РСДРП(б) представник 
луганських більшовиків, звітуючи про ситуацію в Луганську, 
відзначив: «Шахтарі всюди встановили контроль. Інтелігенції 
немає. Шахтарі не довіряють інженерам. Шахтарі всюди: в ко-
місаріатах і міліції, в раді робітничих депутатів»70. 

Перші вимоги, які виставлялися по революції, стосувались 
збільшення оплати праці, запровадження 8-годинного робочого 
дня та видалення з підприємств окремих членів адміністрації, 
які видавались робітникам найбільш одіозними. Ці вимоги були 
характерними для всього Донбасу, та й не тільки для нього. В 
середині березня трьохтисячний мітинг робітників шахти № 1 
Горлівсько-Щербинівського району ухвалив резолюцію про за-
провадження 8-годинного робочого дня і 2-х годин праці понад 
норму по бажанню робітників71. Дуже близькою до цього рі-
шення була постанова наради представників 21 ради робітничих 
депутатів Донецького басейну та гірничопромисловців, яка від-
булася 28–29 березня у Харкові. Нарада прийшла до висновку 
про необхідність впровадження 8-годинного робочого дня, але 
зважаючи на обставини моменту, ухвалила «тимчасово, до того 
як шахти і заводи пристосуються до восьмигодинного робітного 
дня, працювати стільки ж часу, як і до цього, але з тим, щоб 

———————— 
69 Николаенко И. Февральская революция в Луганске // Летопись рево-

люции. — 1927. — № 3. — С. 32. 
70 Протоколы Седьмой (апрельской) конференции РСДРП(б). — М., 

1934. — С. 144–145. 
71 Казимирчук П. Указ. статья. — С. 44–45. 
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роботу понад вісім годин вважати за позачергову і платити за 
неї півторачним розміром»72. 

25 квітня 1917 р. в Харкові розпочав свою роботу перший 
обласний з’їзд рад Донецького і Криворізького басейнів з учас-
тю представників від заводських комітетів та профспілок. З’їзд 
одноголосно ухвалив встановити мінімальну заробітну плату 
для всіх робітників у 4 карбованці за 8-годинний робочий день. 
Окрім цього делегати  розробили кілька таблиць, за якими в 
залежності від складності праці визначалась реальна зарплата. 
При зупинці підприємства робітникам мали виплачувати серед-
ню заробітню плату, а за понаднормову роботу — за коефі-
цієнтом 1,5. За постановою з’їзду заробітна плата членам рад і 
утримання рад мали здійснюватись за рахунок підприємств. 
Промисловці мали зберегти або створити продовольчі магазини 
і відпускати в них продукти по цінах липня 1916 р. На важких 
або гарячих роботах запроваджувався 6-годинний робочий день. 
Перелік важких робіт, а також всі спірні питання між робіт-
никами і адміністрацією мала розв’язувати рада робітничих 
депутатів та заводські чи рудничні комітети. Постанова з’їзду 
була вручена конференції гірничопромисловців півдня Росії, яка 
в той же час проходила у Харкові. Промисловці згодились лише 
частково задовольнити ці вимоги. На що конференція рад зая-
вила, що відмова промисловців дає робітникам «цілковиту 
волю», а вина за можливі наслідки лягає цілком на гірничо-
промисловців73. Виник черговий затяжний конфлікт між робіт-
никами і працедавцями. Останні весь час апелювали до уряду. 
Так, 27 травня від імені конференції гірничопромисловців Росії 
Тимчасовому уряду була передана декларація, в якій ставилося 
до відома, що диктатура робітничого класу здійснюється в най-
примітивнішій формі. «Робітничий класс, захоплений привабли-
———————— 

72 Гейро. Практика колективних договорів на Україні 1917 року (від 
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вими перспективами, які малюють йому безвідповідальні вожді, 
очікує настання золотої доби, і жахливим буде його розчару-
вання, яке не можна не передбачити». У зв’язку з цим про-
мисловці висловлювали претензії і до уряду, який фактично 
звинувачували у бездіяльності відсутності економічної стратегії, 
і попереджали в неминучій катастрофі: «Глибока економічна 
криза, в яку ми вступаємо, не може не мати і відповідних по-
літичних наслідків… народних виступів з самими неочікува-
ними результатами. Так далі вести справу не можна, і якщо усві-
домити, що все це так і відбувається, і не вживати заходів, які 
йдуть від сильного і вольового уряду — це значить сприяти 
успіху анархії»74. На жаль уряд мало що міг зробити. Йому не 
вдалося створити надійні і ефективні механізми керівництва 
країною. Меншовик М. Суханов, добре поінформований актив-
ний учасник революційних подій у Петрограді, виніс думку, що 
Тимчасовий уряд був повністю безсилим. «Він царював, але не 
керував і не міг керувати, — писав М. Суханов, — … Реальної 
сили він не мав ніякої. Механізм громадянського управління 
знаходився в суперечності з об’єктивним розвитком подій, пра-
цював холостим ходом. Він був не здатним більше до органічної 
роботи, був марним, непотрібним»75. Мало того, що уряд був 
мало дієвим, йому ще й не давали працювати. 

Тиск на підприємців з боку робітників суттєво збільшився 
після повернення в Росію В. Леніна, яке фактично обернулося 
оголошенням війни Тимчасовому урядові. В запропонованій 
Леніним програмі, яка відзначалась ультрарадикальністю і стала 
широко відомою як «квітневі тези», звучали вимоги відмовитись 
від підтримки Тимчасового уряду, від парламентської респуб-
ліки на користь республіки рад робітничих, солдатських і се-
лянських депутатів, ліквідувати поліцію, армію, державний апа-
рат, конфіскувати всі поміщицькі землі, об’єднати всі банки в 
———————— 
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єдиний загальнонаціональний банк, запровадити робітничий 
контроль над виробництвом76. Програма була настільки ради-
кальною, що спочатку викликала спротив і нерозуміння навіть в 
значної частини більшовиків. Але однією з перших «квітневі 
тези» підтримала луганська більшовицька організація. 

Як тільки робітники зрозуміли, що влада на місцях реальної 
сили не має, а такою силою є вони, їх вже нічого не стримувало 
в бажанні поквитатись із своїми «гнобителями». Вражаюча 
картина розвалу була намальована в згаданій вище декларації 
гірничопромисловців до Тимчасового уряду від 27 травня. Вони 
писали: «Йде захват земель, приміщень, інвентарю, здійсню-
ються незаконні арешти «вільних» громадян, віддаються накази 
якимись самочинними комітетами, відбуваються захвати управ-
лінь фабрик і заводів, видаляють небажаних окремим особам чи 
робітничій масі управляючих. Бугалтерів, майстрів та ін. Довіре-
них підприємців, йде наче організований похід на підпри-
ємства»77. 

Рада з’їзду гірничопромисловців Півдня Росії і далі закидала 
Тимчасовий уряд телеграмами, в яких сигналізувала про те, що 
частина робітників «охоплена анархічними настроями», опису-
вала численні випадки відсторонення від роботи осіб рудничної 
адміністрації, їх арештів, погроз їх життю, з чого робила нев-
тішний висновок: при збереженні такого становища Донецькому 
басейну загрожує зупинка, яка викличе параліч всієї країни. 
Промисловці просили уряд вплинути на робітників, які «висо-
вують економічні вимоги надмірного характеру»78, а також 
запровадити примирювальні камери, які б вирішували супе-
речки і рішення яких були б обов’язковими для обох сторін.  

———————— 
76 Див.: Ленін В.І. Повне зібр. тв. — Т. 31. — С. 101–108. 
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78 Робітничий контроль і націоналізація промисловості на Україні. 
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З літа 1917 р. робітники вже почувалися господарями під-
приємств, на більшості з них створилися робітничі комітети 
(ради старост, фабзавкоми), які були узаконені урядом ще у 
квітні. Фабзавкоми стали плацдармом, з якого поширювався 
вплив більшовиків на робітничі колективи. Літом на Донбасі 
з’явились робітничі військові формування — загони червоної 
гвардії. Вони спочатку використовували для боротьби з кри-
міналом, який набрав розмірів епідемії, але разом з тим — і як 
ще один важіль силового тиску на підприємців. До початку літа 
в Луганську робітнича дружина нараховувала до 300 бійців. 
Вона булла найбільшою в Донбасі, менші дружини функціо-
нували в Краматорську, Маріуполі, Юзівці79. 

28 червня союз кам’яновугільних підприємств Донецького 
бассейну направив Тимчасовому урядові телеграму, в якій пові-
домляв, що становище вугільних підприємств стає з кожним 
днем стає все більш драматичним і навіть загрозливим. Не 
зважаючи на підвищення заробітної плати, що перевищило фі-
нансові можливості підприємств, робітники продовжують ви-
ставляти нові нічим не обґрунтовані вимоги, які «супровод-
жуються погрозами і навіть насиллям, що виявляється головним 
чином в формі видалення управляючих, інженерів і інших до-
свідчених осіб технічного нагляду з рудників». В телеграмі 
говорилось, що робітники не дотримуються дисципліни і по-
рядку, констатувалось значне падіння продуктивності праці і 
висловлювалась думка, що «продовжувати роботи в такому 
становищі абсолютно неможливо»80. На початку червня си-
туація на виробництві ще погіршилася, підприємці констатували 
«посилення анархії і подальшу деморалізацію робітників», з 
чого робили висновок про повне падіння авторитету місцевої 

———————— 
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влади і рад робітничих і солдатських депутатів, з якими «робіт-
ники перестали рахуватись»81. Директор Товариства Прохорів-
ських кам’яновугільних копалень 28 червня намагався звернути 
увагу уряду на те, що помимо непомірних економічних вимог 
робітники не виконують рішень адміністрації по забезпеченню 
безпеки гірничих робіт, а також втручаються «у всі розпоряд-
ження відповідальних осіб результатом чого є постійне змен-
шення видобутку»82. 

Документи про роботу Тимчасового комітету Донецького 
бассейну (Донкому) свідчать, що в період з 1 липня по 27 ве-
ресня 1917 р. з 399 справ, які він розглянув, 127 (найбільша 
кількість) припадало на конфлікти між робітниками і робото-
давцями83. М. Балабанов, який ввів цю статистику в науковий 
обіг, вважав, що наведена цифра була заниженною, бо не вра-
ховувала «сили-силенної тих конфліктів, що їх ліквідовував сам 
начальник відділу праці та ще більшої кількості конфліктів, які 
переходили через місцеві конфліктні органи рад робітничих 
депутатів і через професійні спілки»84. Класифікувавши всі 
конфлікти за типовими ознаками, М. Балабанов прийшов до 
висновку, що найбільшу кількість(60 випадків або 40%) скла-
дали відверті сутички робітників з адміністрацією, до яких 
входили усунення з посад, арешти, труси, зміни порядку робіт, 
незадоволення робітників станом обладнання.  

Після придушення більшовицького виступу у Петрограді на 
початку липня 1917 р. уряд начебто перехопив ініціативу у свої 

———————— 
81 Робітничий контроль і націоналізація промисловості на Україні... — 

С. 90–91. 
82 Там само. — С. 106. 
83 Афонин Ю.В. Расстановка классовых и партийно-политических сил в 

Донбассе в период подготовки и проведения социалистической революции / 
март 1917 — март 1918 гг. / Дис. … канд. истор. наук. — К., 1990. —  
С. 111. 

84 Балабанов М. Конфлікти в Донбасі в 1917 році // Матеріали з історії 
професійного руху на Україні. Зб. 1. Професійний рух 1917 року. — Х., 
1928. — С. 50. 
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руки. Змінився голова уряду і його склад. Уряд намагався 
посилити свою присутність в Донбасі. 11 липня з’явився уря-
довий наказ про утворення на місцях комісаріатів праці, які 
мали стати низовими органами міністерства праці. На території 
України пропонувалося запровадити два таких комісаріати, 
один спеціально для Донбасу, інший — для решти території.  
1 серпня було оголошено про державну монополію на донецьке 
вугілля. 5 серпня уряд видав закон «Про примирюючи інс-
титуції», який мав на меті підвести правову базу під процеси 
розв’язання конфліктів. Але ці зусилля не дали якогось по-
мітного позитивного зрушення в стосунках робітників і пра-
цедавців. Проблема продовжувала набирати гостроту. Потік 
телеграм Ради з’їзду гірничопромисловців до Тимчасового уря-
ду не зменшувався, а їх зміст ставав дедалі драматичнішим: 
повсюди втрачено всяке почуття законності і відповідальності, в 
робітничих колективах не припиняється небезпечне бродіння, 
вони вимагають підвищення заробітної плати, в той час як 
продуктивність праці падає, кількість виходів на роботу змен-
шується, адміністрація підприємств постійно перебуває під за-
грозою насилля. Звичайно власники не забували про свої інте-
реси, однак в їх скаргах було багато об’єктивного. Робітники, 
відчувши свободу і власну силу, не поспішали на роботу, се-
редня місячна кількість робочих днів у кам’яновугільній про-
мисловості ледь дотягувала до 1385. Підприємці вважали, що в 
серпні в Донбасі вже не існувало державної влади, тому просили 
уряд негайно подбати про елементарний правопорядок та ство-
рити на місцях сильну позапартійну владу86. 

Влітку 1917 р. всі сфери суспільного життя та економіки 
країни охопила жорстка криза. Промислове виробництво і тран-
спорт знаходились в глибокій рецесії. У серпні 1917 р. видо-
буток вугілля в порівнянні з листопадом 1916 р. зменшився на 
———————— 

85 Прокопович С.Н. Указ. соч. — С. 30. 
86 Робітничий контроль і націоналізація промисловості на Україні. 

Березень 1917 — березень 1921 рр. Збірник докум. і матеріалів. — С. 140–
141. 
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67 млн. пудів, майже на третину. Середній виробіток на одного 
робітника в Донецькому басейні влітку впав на 50%, а в 
металургійній промисловості — на третину. Не було жодної 
галузі виробництва, де б не спостерігалось різке падіння про-
дуктивності праці87. Брак палива, погана робота залізничного 
транспорту змушували скорочувати роботу металургійних під-
приємств або й зовсім їх закривати, з’явилася величезна кіль-
кість безробітних. Підприємці звинувачували у своїх бідах ро-
бітників і вимагали від уряду покласти край анархії.  

В другій половині літа в Росії стала помітною консолідація 
правих сил, їх лідером став генерал Л. Корнілов, який на той час 
обіймав посаду Верховного головнокомандуючого. Він підготу-
вав на ім’я Керенського доповідну записку, в якій виклав про-
граму дій: створення твердої влади, підняття боєздатності армії, 
нищівна боротьба з більшовизмом. Короткий час Керенський та 
Корнілов діяли суголосно, але вже в серпні на Державній нараді 
в Москві стало зрозумілим, що між ними виникло суперництво 
за владу. Керенський пізніше, описуючи Московську нараду, 
відзначав, що «в промовах з трибуни, які звучали у великому 
переповненому залі театру, в кулуарах і за кулісами чітко 
звучала неусвідомлена думка про диктатуру»88. Керенський 
насамперед мав на увазі виступ генерала Корнілова, але й у 
інших виступах правих лунали такі ж заклики. Вже кілька раз 
згадуваний в цьому тексті М. фон Дітмар у своїй промові 
вимагав від Тимчасового уряду формування «незалежної, єди-
ної, сильної державної влади, не тільки такої, що переконує, але 
й змушує виконувати закони»89. Уряд намагався дотримуватись 
центристської позиції, маневрував між правими і лівими. Ці 
маневри, чи ця лінія дуже яскраво виявилась у виступі міністра 
торгівлі та промисловості С.Н. Прокоповича на Державній на-
раді. Змалювавши картину жорсткої кризи, що охопила країну, 

———————— 
87 Прокопович С.Н. Указ. соч. — С. 5. 
88 Керенский А.Ф. Русская революція. 1917. — М., 2005. — С. 256. 
89 Государственное совещание. — М.–Л., 1930. — С. 267. 
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міністр запропонував низку заходів, які вимагали взаємних 
поступок від промисловців і робітників. В кінці промови  
С.Н. Прокопович звернувся і до одних і до других із закликом 
до порозуміння та жертовності: «Врятувати нашу батьківщину, 
врятувати Російську державу, врятувати справу революції, нашу 
свободу можуть тільки жертви, і до них закликає вас Тим-
часовий уряд. Уряд просить, уряд вимагає від вас жертв. Нехай 
капіталіст відмовиться від зайвого прибутку, нехай робітник 
відмовиться від надмірного відпочинку /.../ Громадяни-капіта-
лісти, віддайте у розпорядження Тимчасового уряду ваші під-
приємницькі здібності і ваші капітали. Громадяни-робітники, 
віддайте державі вашу працю. Громадяни-селяни, нагодуйте ва-
шим хлібом армію і міста, що працюють на оборону країни. 
Порятунок країни у ваших жертвах»90. 

Як показали найближчі події за Державною нарадою заклики 
уряду виявились марними, а він сам з цим завданням не зміг 
упоратись. Тоді на сцену вийшла військова диктатура. Вихід 
теж виявився невдалим. Історики до цього часу сперечаються 
чим же був виступ генерала Корнілова, хто його інспірував, 
якою була роль Керенського в цій історії. Але всі сходяться в 
тому, що виступ не тільки не зупинив, а навпаки пришвидшив 
розвиток і без того небезпечних кризових явищ. 

Насамперед корніловський виступ породив гостру урядову 
кризу і призвів до розвалу другого коаліційного кабінету91. Не 

———————— 
90 Прокопович С.Н. Указ. соч. — С. 22–23. 
91 З. Гіппіус добре поінформована через Б. Савінкова про ситуацію 

навколо уряду 14 серпня зробила такий щоденниковий запис: «… перед 
Керенським тепер тільки два достойних шляхи, тільки два. Або надалі 
разом з Корніловим, Савінковим і знаменитою програмою, або, якщо не 
можеш, нема потрібної сили, оголоси тихо і відкрито: ось такий момент, 
ось що вимагається, але я цього не поділяю і тому йду. І піти… вже не по 
бутафорському, а по-людському, безповоротно. Я боюсь, що обидва 
шляхи надто героїчні… для Керенського. Обидва, навіть другий, людяний. 
І він шукає третій шлях, хоче щось утримати, замазать, продовжити 
тяглість… Третього нема, і Керенський знайде “безпутність”, знайде 
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підтримавши Корнілова, 1 вересня уряд делегував свої повнова-
ження «раді п’яти» або Директорії на чолі з О.Ф. Керенським. 
На Директорію тимчасово було покладено «управління спра-
вами держави до сформування кабінету», того ж дня Росію було 
оголошено республікою, тобто Директорія заманіфестувала себе 
прибічником революції. В політичних і громадських колах 
почалися дискусії про характер і принципи творення майбут-
нього складу уряду. В ліво демократичному таборі говорили про 
необхідність створення однорідного соціалістичного уряду, 
центр і праві переконували в необхідності збереження коаліції. 
Уряд схилявся до коаліції, його аргументи озвучив виконуючий 
обов’язки міністра С.Н. Прокопович на кооперативному з’їзді в 
Москві 11 вересня. «Становище таке, що нас може врятувати 
тільки організація всіх сил нації: їх потрібно зібрати в один 
кулак, і потрібно, щоб цей кулак діяв і захищав країну, тоді ми 
порятуємо її. Але, якщо, товариші, у вас нема сили організувати 
цю владу, ми загинули /.../ Чи є у вас, товариші, ця сила,чи ви 
дійсно бажаєте створити таку владу, яка нам потрібна, —
запитував і застерігав виконуючий обов’язки міністра торгівлі 
та промисловості. — Без неї нам загрожує розорення, без неї 
нам загрожує ганебний мир. Чи бажаєте ви залишитися євро-
пейською державою, чи бажаєте ви забезпечити вашими силами 
і знаннями можливість подальшого культурного розвитку нашої 
батьківщини? Чи ви настільки слабкі, що у вас уже нема тої 
сили, яка потрібна для порятунку вітчизни? Ось про що я вас 
питаю»92. Безумовно пафос своїх питань Прокопович адресував 
не лише кооператорам, а й широким громадським колам, всій 
країні. Чи почула країна цей крик відчаю? Важко відповісти на 
це питання, але можна з певною впевненістю сказати, що 
однозначної, одностайної відповіді на нього Росія не мала, як не 
мав і її уряд. Третій коаліційний уряд було сформовано  
25 вересня. Через два дні в Петрограді за рішенням Всеро-
                                                                                                                              

безславну загибель… і добре, коли тільки свою» // Гиппиус З. Живые 
лица. Стихи. Дневники. — Кн. 1. — Тбилиси, 1991. — С. 345. 

92 Гиппиус З. Указ. соч. — С. 28. 
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сійського ЦВК Рад відкрилася Демократична нарада, головною 
метою якої була підтримка уряду. На нараді були присутні  
1582 делегати, від різних партій та громадських організацій. в 
тому числі і Донбасу. Кілька днів на засіданнях фракцій 
обговорювалось одне й теж питання: чи уряд буде коаліційний, 
чи чисто демократичний. На 19 вересня було призначене за-
гальне голосування, яке завершилося невтішним результатом. 
Спочатку 766 голосами була проголосована резолюція за коа-
ліцію,але тут же 595 голосами була внесена поправка про 
неможливість участі в коаліції партії кадетів. Таким чином ро-
бота Демократичної наради обернулася лише втраченим часом. 

Від уряду відвернулись і праві, і ліві. Фактично в ті ж дні, 
коли в Петрограді працювала Демократична нарада, в Харкові 
відбулась конференція промисловців півдня Росії, в якій взяло 
участь 460 представників організацій підприємців. Більшість з 
них були з Донбасу. Вже на самому початку конференції зал 
палкими аплодисментами підтримав пропозицію солідаризу-
ватися з корніловським керівництвом армії та адміністрацією 
підприємств, яка зазнала утисків від робітників. Це був перший 
дзвінок, загалом конференція була спрямована проти робіт-
ничого руху. Але не тільки, дісталось і уряду. Промисловці 
вимагали від Тимчасового уряду рішучих заходів, спрямованих 
на придушення революційного руху в країні, в противному 
випадку погрожували масовими локаутами. В схваленій резо-
люції «Про законодавчу діяльність міністерства праці» гово-
рилось, що робота міністерства має яскраво виражений класо-
вий характер і захищає виключно інтереси робітничого класу 
при цьому зовсім ігнорує інтереси промисловців. Підприємці 
вимагали відміни робітничого законодавства Тимчасового уря-
ду, а також своєї участі в розробці такого законодавства в 
майбутньому93.  

———————— 
93 Яневский Д.Б. Рабочий класс и буржуазия Украины в период обще-

национального кризиса (сентябрь–октябрь 1917 года). Дис. на соиск. …  
к. и. н. — К., 1988. — С. 134–139. 
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В робітничому таборі уряду ніхто не захищав і не чекав. Тут 
були свої претенденти на владу. На цей момент більшовики вже 
оговтались від липневої поразки і намагались поновити анти-
урядову пропаганду, знову пустити у хід гасло «Вся влада 
радам!». І їм сприяв успіх. Настрої робітників Донбасу почали 
мінятися. Якщо влітку вони буквально переслідували більшо-
виків, називали їх німецькими шпигунами, погрожували фізич-
ними розправами94, то восени картина змінилась. Точніше вона 
ще більше радикалізувалась, есерам та меншовикам все важче 
було стримувати робітників від деструктивних дій, зате більшо-
вицька агітація та пропаганда, спрямована проти уряду та під-
приємців, здобувала нових симпатиків. Не можна сказати, що 
робітники повернулися спиною до вчорашніх своїх провідників: 
есерів та меншовиків. Однак останнім все важче вдавалось 
гальмувати вибухову енергію соціальних низів. 9 вересня мі-
ністерство торгівлі та промисловості інформувало міністерство 
юстиції про те, що «останніми часами робітники гірничих 
підприємств надзвичайно часто вживають насильства над осо-
бами технічного та адміністративного персоналу цих підпри-
ємств, а саме: б’ють їх, самочинно арештовують, усувають з 
посад та заявляють безпідставні вимоги»95. Треба зазначити, що 
робітники мали свій абсолютно протилежний погляд на при-
чини економічної кризи. На початку жовтня конференція руд-
ничних комітетів Донецького басейну у Дебальцево прийшла до 
висновку, що падіння видобутку вугілля є наслідком: незавер-
шеної війни, низької заробітної плати шахтарів, відмова влас-
———————— 

94 Ф. Зайцев у своїх спогадах описує доволі драматичну ситуацію для 
більшовиків Юзівки, яка склалась після кривавих подій у Петрограді на 
початку липня 1917 р. «на Заводській і Центральній шахтах ганялись з 
обушками за більшовиками-робітниками. Останні кілька днів не виходили 
на роботу, а потім, щоб мати можливість продовжувать роботу, оголосили, 
що вони поза партією більшовиків» // Зайцев Ф. Октябрь в Юзовке // 
Октябрьская революция. Первое пятилетие. — Х., 1922. — С. 621.  

95 Балабанов М. Конфлікти в Донбасі в 1917 році // Матеріали з історії 
професійного руху на Україні. Зб. 1. Професійний рух 1917 року. — С. 63. 
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ників від залучення робітників до вирішення виробничих пи-
тань, в тому числі «індиферентне ставлення адміністрації руд-
ників до виконання своїх службових обов’язків, втеча зі своїх 
посад і залишення рудників напризволяще»96. 

Донецький пролетаріат залишався загадковою річчю в собі, 
процес набуття ним політичної ідентичності був надзвичайно 
складним і суперечливим явищем, яке не вміщалося в рамки 
програми будь-якої окремо взятої політичної сили того часу.  
З цього приводу Гіроакі Куромія, який дуже ретельно вивчав це 
питання, писав: «… робітники Донбасу, особливо шахтарі, 
боролись за ідеї, цінності та символи, котрі, як вони вважали, 
захищали їхні спільноти. Ці спільноти могли бути маленькими, 
як артілі, бараки і земляцтва, і великими, як, наприклад, комуна 
Конопляникова, “вільний степ”, “робітничий клас” і навіть 
“Україна” чи “Росія”; ці спільноти могли бути патерналіст-
ськими, але мали забезпечувати свободу, добробут і гідність 
індивіда. В реальному житті можна було одночасно належати до 
кількох таких груп, будучи, наприклад, тамбовцем, патріотом, 
войовничим революціонером та антисемітом. Відданість групі 
або чуття належності обов’язково охоплювали відчуження від 
тих, кого вважали чужими»97. Ця вірна на загал думка викликає 
заперечення лише в тій частині, в якій стверджується, що 
донецький пролетар 1917 р. міг відчувати себе частиною такої 
спільноти як «Україна» чи «Росія». Мені здається, що російське 
суспільство на період Першої світової війни не змогло подолати 
своєї становості, не виступало як єдиний національний організм, 
а тому першим не витримало випробування світовою війною, 
яку зрештою через революцію перетворило у війну громадян-
ську, не знайшовши мирних способів узгодити інтереси різних 

———————— 
96 Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской 

социалистической революции: документы и материалы. Март–октябрь 
1917 г. — В 2 ч. — М.; Л., 1957. — Ч. 2. — С. 85–86. 

97 Куромія Гіроакі. Згад. праця. — С. 138. 
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соціальних верст. Думка Куромії про те, що вироблення тож-
самості обов’язково супроводжувалося відчуженням від інших, 
ще одне підтвердження неінтегрованості російського суспіль-
ства. В робітничому середовищі слова «кадет» та «буржуй» 
мали виключно негативну конотацію. Влітку кадетська преса 
писала, що в Бахмацькому повіті робітники ставляться надзви-
чайно нетерпимо до будь-яких спроб партійної роботи кадетів, а 
місцева рада робітничих і солдатських депутатів стала у від-
верто ворожу позицію до партії, якій співчуває лише адміні-
страція підприємств98. Іронічне і презирливе, а часто вимовлю-
ване з неприхованою ворожістю, слово «буржуй» стосувалося 
насамперед підприємців, але не тільки. В масово поширюваній 
перевиданій понад 20 разів у 1917 р. брошурі Карла Лібкнехта 
«Пауки і мухи», що називається широким мазком, зображалися 
класові вороги робітника. Кого серед них тільки не було: пани, 
грошолюбці, експлуататори, дворяни, багачі, священики, звод-
ники і нарешті дармоїди всякого роду. Всі вони потрапляли під 
одну ємку категорію «буржуй». Сучасник писав: «Кого тільки 
не називають тепер буржуєм? Робітники називають буржуями 
всіх не робітників, селяни — всіх “панів”, включаючи сюди по-
суті всіх одягнених по-міському»99. 

В сенсі пошуку ворогів між робітниками і селянами була 
дуже невелика різниця. Можливо селяни були ще більш ра-
дикальними, аграрна складова революції це окрема тема, торк-
немося її лише дотично до теми Донбасу, аби краще зрозуміти, 
що відбувалося в басейні в другій половині 1917 р. 

Селяни на 1917 р. в Україні фактично володіли вже більшою 
частиною орної землі, їм належало 27,9 млн. дес., тоді як 
державі, поміщикам, іншим власникам лише 16,2 млн., однак 
селяни активно виступали за подальшу соціалізацію землі, пов-
ний перехід її в свої руки. При цьому їх ніскільки не бентежив 
———————— 

98 См.: Вестник партии народной свободы. — 1917. — № 6–7. — С. 12. 
99 Кабанов Н.А. Что такое буржуй. — М., 1917. — С. 7. 
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той факт, що продуктивність праці, рівень агрокультури у 
великих поміщицьких господарствах була значно вищими, ніж у 
селянських. Єдиний аргумент, яким керувались селяни, полягав 
в тому, що землею мають володіти лише ті, хто її обробляє. 
Аграрний рух в Донбасі 1917 р. мав такі ж брутальні форми як і 
робітничий рух в промисловості. Він почався з ранньої весни з 
вимог селян зменшити орендну плату, підвищити оплату праці, 
вирішити питання спірного використання землі на свою користь 
і т. ін., а згодом селяни почали захоплювати явочним порядком 
поміщицьку землю. Наприклад, в кінці травня селяни с. Мануй-
лівки Слав’яно-Сербського повіту захопили випаси місцевої 
економії. Весною захоплень було не багато, їх кількість почала 
зростати з кінця літа. Якщо з березня по червень в Харківській 
та Катеринославській губерніях відбулося 36 великих аграрних 
конфліктів, то в липні–вересні їх кількість виросла до 124100.  
А. Даценко, який спеціально вивчав поведінку селянства Дон-
басу у революційних подіях, дійшов висновку, що аграрний рух, 
розвивався з весни до осені 1917 р здебільшого стихійно, його 
ніхто не організовував. Найбільше виступів відбулося в Бах-
мутському та Слов’яносербському повітах. Селянські виступи 
також мали місце в Маріупольському повіті й на території 
Таганрозької округи Області Війська Донського101.  

Залишившись фактично без підтримки уряд намагався при-
наймні демонструвати свою працездатність. 27 вересня на за-
сіданні Головного економічного комітету уряду було ухвалено 
рішення про створення спеціальної комісії і її направлення в 
Донбас для ліквідації там важкого становища оборонних про-
мислових підприємств. Через кілька днів комітет, повернувшись 
до цього ж питання, вирішив спрямувати на Донбас не комісію, 
а одну особу наділену диктаторськими повноваженнями з на-
———————— 

100 Афонин Ю.В. Указ. соч. — С. 114. 
101 Даценко А.С. Селянство Донбасу в українській національно-демо-

кратичній революції 1917–1920 рр. Автореферат дис. … к. і. н. — Д., 2010. — 
С. 10. 
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данням її всіх засобів примусу, які є в розпорядженні урядової 
влади. У вересні в окремі місцевості Донбасу були введені 
козачі частини. 5 жовтня Тимчасовий уряд вирішив вжити най-
рішучіших заходів до ліквідації безладу в Донбасі. Розробку 
програми таких заходів було доручено міністру шляхів сполу-
чення О. Ліверовському. Але конкретного рішення не ухвалено 
через розбіжність в думках членів уряду. З приводу Донбасу 
уряд  кілька раз вдавався до проведення нарад, в яких брали 
участь окремі міністри та вищі чиновники102. Так, 18 жовтня 
відбулося засідання Особливої наради по обороні, яке розгля-
нуло питання про стан кам’яновугільної промисловості Дон-
басу. На засіданні виступив помічник головно уповноваженого 
по постачанню металами та паливом інженер Я.Д. Прядкін, його 
головною тезою було твердження про загибель вугільної про-
мисловості Донбасу, продуктивність якої впала наполовину в 
порівнянні з 1916 р. На його думку, це в свою чергу загро-
жувало повним промисловим колапсом країни. Головною при-
чиною падіння Прядкін вважав сваволю робітників, їх втру-
чанням у справи управління підприємств, насамперед кадрову 
політику103. Фактично всі ці й інші рішення уряду вже прак-
тично не впливали на ситуацію і в Донбасі, і загалом в країні. 
Вона вже стояла на краю провалля і не було жодної можливості, 
жодної здорової сили, яка б могла завадити їй туди впасти. 
Навпаки було чимало бажаючих кинутись в провалля. В. Набо-
ков, описуючи суспільні настрої осені 1917 р. зазначив, що 
«зникло усвідомлення існування влади, готової рішуче відстою-
вати і охороняти громадський порядок»104. І це робило дер-
жавний переворот цілком ймовірним і легким у виконанні. 

———————— 
102 Яневский Д.Б. Указ. дис. — С. 67–68. 
103 Торгово-промышленная газета. — 1917. — 22 октября. 
104 Набоков В.Д. Временное правительство // Страна гибнет сегодня. 

Воспоминания о Февральской революции 1917 года. — М., 1991. —  
С. 396. 



Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 рр. 

2015. Випуск 11 

 46 

З. Гіппіус 30 вересня занотувала у щоденник: «Керенський 
продовжує падіння, а большевики вже безповоротно оволоділи 
радами. Троцький — голова. Коли саме буде різня, пальба, 
повстання, погром у Петербурзі — ще не визначено. Буде»105. 
Передчуття трагедії, що стрімко насувалася, було не лише у 
відомої поетеси. Багато хто з демократичної інтелігенції почав 
задумуватись над тим, що революція повела країну не тим 
шляхом, який уявлявся після падіння самодержавства. Перша 
світова війна підірвала не лише економічні суспільні підвалини, 
але й моральні. Революція їх остаточно знищила. Відомий жур-
наліст В. Нос 15 жовтня в газеті «Голос фронта» опублікував 
статтю «Невіра», в якій звертав увагу читача на те, що в 
суспільстві катастрофічно швидко і безслідно згасла віра в 
честність, порядність, щирість і прямоту. «У людини до людини 
не залишилося любві, не стало поваги. Забуті, обесцінені і роз-
топтані всі колишні заслуги перед суспільством, перед літера-
турою, перед батьківщиною. Люди перетворюють один одного в 
механічно мовлячих манекенів. Життя переходить в якийсь 
страшний театр маріонеток, — констатує злобу дня журналіст. — 

Спалахнула та прокотилася по безмежним російським про-
сторах якась дивовижна психологічна хвиля, яка розрушила всі 
минулі, століттями вироблені і виношені світогляди, яка сту-
шувала межі і рубежі моральних понять, знищила почуття цін-
ності і священості людської особи, життя, праці». Звідси ви-
сновок автора: «Жити так не можна — це нестерпно для будь-
яких сил. Окрема людина, яка втратила віру у всіх і все, з 
“окам’янілою” душею, що не сприймає оточуючий світ, по-
ставлена в глухий моральний кут, втратить розум або накладе на 
себе руки. Людське суспільство, народ, як стихія незмірно 
сильніша і така, що володіє незнищенним інстинктом життя, до 
самогубства не прийде, воно може спалахнути жахливим кри-
вавим полум’ям, щоб спробувати в безглуздій жорстокості 
———————— 

105 Гиппиус З. Живые лица. Стихи. Дневники. — Кн. 1. — С. 372. 
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знайти вихід з кошмарного буття. Отрава безвірря страшніше, 
ніж ми думаємо». Від опублікування цього пророцтва до його 
реалізації пройшло лише десять днів. І знову все почалося у 
Петрограді. Тимчасовий уряд упав без опору, майже безкровно, 
але сигнал до розгортання громадянської війни прозвучав на 
всю країну. Донбас теж мав визначити свою майбутню долю. 
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У статті проаналізована українська історіографія 1920–1930-х 
років, яка тою чи іншою мірою характеризує політичну природу Укра-
їнської Держави П. Скоропадського та висвітлює процес становлення 
українського гетьманського руху. 
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The article analyzes the Ukrainian historiography of the 1920s–1930s, 
which in varying degrees, is characterized by the political nature of the 
Ukrainian State Skoropadsky and examines the process of becoming 
Ukrainian Hetman movement. 
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Однією з найтрагічніших сторінок в історії українських 
національно-визвольних змагань стало протигетьманське пов-
стання, яке призвело до загибелі Української Держави і, зреш-
тою — утвердження панування в Україні більшовиків. Після 
втрати державності розпочалися пошуки представниками різних 
політичних сил причин поразки. Їх висновки і спостереження 
подекуди співзвучні з оцінками сучасних фахівців-істориків, які 
продовжують докладати значних зусиль для осмислення бага-
тьох фактів, подій і явищ української історії даного періоду. При 
цьому нерідко дослідники відверто демонструють свою при-
хильність тому чи іншому напрямку суспільного життя 1917–
1921 рр. Такий підхід простежується і в оцінках діяльності 
Української Центральної ради, Директорії УНР, Гетьманату  
П. Скоропадського. У зв’язку з цим, можна прикласти до укра-
їнської історіографії класифікацію, яку застосував І. Лисяк-Руд-
ницький до новітньої української суспільно-політичної думки. 
Вчений виділив чотири головні напрями: «демократично-народ-
ницький, консервативний, комуністичний та інтегрально-націо-
налістичний»1. 

Чимало сучасних дослідників повністю чи частково поді-
ляють такий підхід. Так, С. Гнатюк, аналізуючи міжвоєнну істо-
ріографію Гетьманату, зазначає, що в ній «виразно прослідко-
вуються два концептуальні напрямки». Перший, за словами 
дослідника, розроблявся «в контексті створення УНРівської 
(республіканські ідеологічні засади)», другий — «гетьманської 
(ліберально-консервативні, монархічні засади) історичних вер-
сій визвольних змагань 1917–1920 рр.»2. На думку історика, 

———————— 
1 Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: у 2-х т. — Т. 2. — К., 1994. — 

С. 66. 
2 Гнатюк С. Проблема державного устрою та форми правління геть-

манату 1918 року в українській зарубіжній міжвоєнній історіографії // 
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автори, що належать до УНРівського спрямування не акцен-
тують уваги на характері та політичному змісті гетьманської 
влади, оскільки «пануюча серед них соціалістична ідеологія 
була взята на озброєння партіями, що складали колишній уряд 
УНР, вже у вигляді добре розробленої теоретичної доктрини з 
власною методологією аналізу історичних подій та розгалу-
женим понятійним апаратом»3.  

Цій УНРівській доктрині довелося витримати зіткнення з 
ідеологією і практикою гетьманського руху, який став реальним 
виявом організованого українського консерватизму і реалізу-
вався у створенні Української Держави. Метою пропонованої 
статті є аналіз української історіографії 1920–1930-х років, в 
якій тою чи іншою мірою охарактеризовано соціально-полі-
тичну природу Української Держави П. Скоропадського та ви-
світлено становлення українського гетьманського руху. 

Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. дав поштовх но-
вому суспільно-політичному напрямку в національній історіо-
графії — українському організованому консерватизму. Саме він, 
за словами І. Лисяка-Рудницького, «найслабший і найменше 
підтримуваний у масах, зробив найбільший інтелектуальний 
внесок протягом нинішнього століття»4. У міжвоєнний час у 
працях українських учених годі було шукати тверджень, що 
гетьманський переворот був «результатом досить широкого 
соціального руху» чи тверджень «про широку (активну, а не 
пасивну) підтримку перевороту в масах». На думку сучасного 
автора праці про українську історіографію Гетьманату П. Ско-
ропадського, лише у 1950 р. зроблено одинокі спроби більш 
об’єктивно висвітлити події національно-визвольних змагань 
початку ХХ ст. Так, дехто О.Т. у своєму дослідженні «Ви-

                                                                                                                              
Вісник Київського державного лінгвістичного університету: Дослідження 
молодих вчених. — Серія «Історія, економіка, філософія». — Вип. 1. — К., 
1997. — С. 69. 

3 Там само. — С. 70. 
4 Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. — Т. 2. — С. 73. 
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звольна війна українського народу. 1917–1921» наголошує, що 
«зміну влади було безпосередньо стимульовано певними сус-
пільними верствами, які були незадоволені політикою Цент-
ральної Ради»5. Нам видається справедливим твердження О.Т., 
який значною мірою підсумував дослідження представників 
державницької школи в українській історіографії, характери-
зуючи передумови гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р.6  

Виразно окреслена українська консервативна думка почи-
нала своє становлення у період гетьманування П. Скоропад-
ського. Представники цього напрямку лише включалися у полі-
тичну дискусію з представниками лівих сил, які мали значний 
досвід політичної діяльності, набутої задовго до 1917 р. Тому 
фактично одразу після падіння влади Української Центральної 
ради, де українські соціалістичні діячі мали більшість, вони 
розпочали гостру критику політичного опонента. В оцінках 
провідників української соціалістичного табору події пов’язані з 
гетьманським переворотом 29 квітня 1918 р. та антигетьман-
ським повстанням, утворенням та діяльністю Українського 
національно-державного (Українського національного) союзу, 
прослідковуються партійно-політичні упередження авторів і 
містяться полемічні випади на адресу своїх політичних опо-
нентів. Більшість праць цього напряму була написана у 20– 
40-х рр. У деяких з них, зокрема, В. Винниченка «Відродження 
нації», П. Христюка «Замітки і матеріали до історії української 
революції», І. Мазепи «Україна в огні і бурі революції», 
М. Шаповала «Велика революція і українська визвольна про-
грама»7 різко критикується режим П. Скоропадського, роб-

———————— 
5 Там само. 
6 О.Т. Визвольна війна українського народу. 1917–1921. — Лондон, 

1950. 
7 Винниченко В. Відродження нації: У 3-х кн. — К., 1990; Мазепа І. 

Україна в огні і бурі революції: В 3-х т. — Прага, 1942; Христюк П. 
Замітки і матеріали до історії української революції, 1917–1920 рр.: В  
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ляться спроби перекласти на політичних опонентів всю від-
повідальність за поразку національно-визвольних змагань. В 
оцінці діяльності гетьманських урядів вони майже одностайні: 
влада — антинародна, антиукраїнська, контрреволюційна. 
«Режим гетьманщини ставав чим далі все більш реакційним і 
протиукраїнським, — зазначав І. Мазепа. — Йшла рішуча і 
безоглядна реставрація старого дореволюційного ладу як в со-
ціяльному, так і в національному розумінні. Все українське було 
взяте в подозріння. Адміністрація в центрі і на місцях підби-
ралась із реакційних російських елементів… Взагалі доба геть-
манщини була штучним припиненням революційного руху, що 
саме перед тим, в кінці 1917-го й на початку 1918-го року, 
дійшов до найвищої точки свого розвитку»8. Цю точку зору 
поділяє один з провідних діячів українських есерів М. Шаповал: 
«Гетьманщина оказалась фальсифікатором: щоб дурити україн-
ських політичних горобців, придумано слово “гетьманщина”, 
але справді установлено диктатуру російської буржуазії, помі-
щиків і царських генералів та бюрократів»9. Подібну оцінку 
владі гетьмана дає інший чільний діяч українських есерів — 
П. Христюк, називаючиУкраїнську Державу П. Скоропадського 
«цілком монархічною за своїм устроєм», в якій діють анти-
українські «єдинонеділимці»10. Досить гостро характеризує суть 
Гетьманату у своїй праці «Відродження нації» В. Винниченко. 
Про це насамперед говорять розділи його праці: «Соціально-
політична реакція гетьманщини», «Національна контрреволюція 
гетьманщини».  

                                                                                                                              
4-х ч. — Відень, 1921; Шаповал М. Велика революція і українська ви-
звольна програма. — Прага, 1928. 

8 Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917–1921. — Т. 1. Цент-
ральна Рада – Гетьманщина – Директорія. — С. 59. 

9 Шаповал М. Вказ. праця. — С. 115. 
10 Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. — 

Ч. 3. — С. 7, 76. 
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Виправдовуючи необхідність проведення антигетьманського 
повстання, провідні діячі республіканського табору намагались 
нав’язати суспільству думку про нібито антинаціональний ха-
рактер гетьманату П. Скоропадського. При цьому вони вису-
вають дві чи не найголовніші причини виступу: 1) карні екс-
педиції проти селян з метою вилучення сільгоспродуктів для 
Німеччини та Австро-Угорщини та повернення поміщикам віді-
браних селянами земель та реманенту; 2) проголошення геть-
маном 14 листопада 1918 р. грамоти про федеративний зв’язок 
Росії з Україною. Однак, конкретний аналіз свідчень самих 
учасників протигетьманського повстання яскраво демонструє 
безпідставність цих тверджень. Насамперед необхідно зазна-
чити, що карні експедиції німецького військового командування 
були розпочаті ще за часів Центральної ради, яка уклала Бе-
рестейську угоду з країнами Почвірного союзу. За її умовами 
український уряд в обмін на військову допомогу УНР обіцяв 
поставити в Німеччину та Австро-Угорщину збіжжя та інші 
сільськогосподарські товари й сировину. Але замість того, щоби 
виконувати умови договору українські соціалістичні лідери 
всіляко уникали реального вирішення земельного питання, що 
призводило до самочинного захоплення селянами поміщицької 
землі, пограбування маєтків тощо. Внаслідок цього німецька 
військова влада почала втручатись у внутрішні справи України і 
давати розпорядження на місця «засівати землю», встанов-
лювала свої суди, надсилала в села карні експедиції. Зрештою, 
за словами Д. Дорошенко, невдоволення німецького військового 
командування «тактикою гальмування справи збору продуктів і 
браку всілякої практичної роботи правительства»11, було нею 
використано для відсторонення від влади нездатної виконати 
свої зобов’язання Центральної ради і підтримало прихід до 
влади гетьмана П. Скоропадського, пов’язуючи з ним забезпе-
чення умов Берестейського миру і стабільності в Україні. 
———————— 

11 Дорошенко Д. Історія України, 1917–1923. — Т. ІІ: Українська Геть-
манська Держава 1918 року. — Ужгород, 1930. — С. 30. 
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На особливу увагу заслуговує твердження організаторів 
повстання про «москвофільську», чи «русофільську» політику 
гетьмана, яка нібито і стала головною причиною протигеть-
манського виступу. На такій концепції побудовані праці В. Вин-
ниченка, П. Феденка, М. Шаповала та ін., яка, на думку цих 
авторів, дає право виправдати дії керівників повстання проти 
влади П. Скоропадського. Їх додатковим закидом для звину-
вачення гетьмана у «промосковській» орієнтації була його при-
належність до вищого російського офіцерського корпусу («ро-
сійський генерал» і т. п.). При цьому вищеназвані автори 
залишають поза увагою той факт, що до 1917 р. в Україні не 
було інших військових чинів, ніж російської армії. Досить 
згадати генералів М. Юнакова, М. Омельяновича-Павленка, 
О. Грекова та багатьох інших вищих офіцерів російської армії, 
які служили в Армії УНР. До того ж П. Скоропадський реаль-
ними кроками продемонстрував свою відданість українській 
справі — одним з перших українізував свій корпус, а також 
провів блискучу операцію по недопущенню у Київ ешелонів із 
більшовицькими військовими частинами. 

Разом з тим, багато хто з тогочасних провідних діячів укра-
їнського руху усвідомлював об’єктивні підстави для гетьман-
ського перевороту 29 квітня 1918 р. і добивався корекції внут-
ріполітичного курсу Української Держави. Як свідчать окремі 
чільні діячі Центральної ради, вже під час гетьманського пере-
вороту представники ряду партій, що входили до її складу 
(УСДРП, УПСР, УПСФ) вирішили внести зміни у склад 
кабінету міністрів, про що вели переговори з німецьким коман-
дуванням. О. Саліковський, один з учасників цього процесу, 
писав, що було визнано необхідним зробити спробу урятувати 
Центральну раду шляхом корекції внутрішньої політики і пев-
них поступок німцям. Було вирішено відмовитись від ради-
кальної аграрної реформи есерів («соціалізації землі»), замі-
нивши її більш реальною і життєво демократичною програмою. 
По-друге, було визнано необхідним доповнити склад Цент-
ральної ради представниками тих верств населення, яких у ній 
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досі не було, і, в першу чергу, представниками від земських і 
міських самоврядувань12. Було розроблено декілька варіантів 
складу кабінету міністрів і передано німецькому командуванню. 
Однак ці кроки було зроблено надто пізно. Отже, як бачимо, 
керівники українського національного табору добре усвідом-
лювали найголовніші причини, що призвели до гетьманського 
перевороту. 

Натомість речники державницької школи української істо-
ріографії, розглядаючи процес державотворення в Україні в 
добу національно-визвольних змагань, намагалися дати свій 
аналіз причин падіння Української Центральної ради, з’ясувати 
мету, ефективність та наслідки діяльності Української націо-
нального союзу, охарактеризувати головні мотиви повстання 
проти гетьманського режиму тощо. Ґрунтовне дослідження доби 
Гетьманату П. Скоропадського, і в тому числі означеної нами 
теми, характеризує, насамперед, відому монографію Д. Доро-
шенка «Історія України: Українська Гетьманська Держава 1918 
року», яке побачило світ 1932 р.13 У ній всебічно проаналізовано 
державотворчу діяльність гетьманського уряду, суспільно-полі-
тичне життя в Україні в означений період, і, зокрема, про-
слідковано всі спроби гетьмана П. Скоропадського порозумітися 
з українськими національно-демократичними силами, залучити 
їх до державного будівництва.  

Слід згадати, що у перших статтях Д. Дорошенка «Дещо про 
закордонну політику Української Держави», «Замітки до історії 
1918 року на Україні»14, які були видані у гетьманському ча-
сописі «Хліборобська Україна», автор детально висвітлює 

———————— 
12 Діло (Львів). — 1924. — 6 січня. 
13 Видання друге: Дорошенко Д. Історія України, 1917–1923. — Т. ІІ: 

Українська Гетьманська Держава 1918 року. — К.: Темпора, 2002. 
14 Дорошенко Д. Дещо про закордонну політику Української Держави в 

1918 році // Хліборобська Україна. — Кн. ІІ. — Відень, 1920/21; 
Дорошенко Д. Замітки до історії 1918 року на Україні // Хліборобська 
Україна. — Кн. ІІІ. — Відень, 1921. 
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процес становлення міждержавних зв’язків Української Дер-
жави з Центральними державами, налагодження дипломатичних 
стосунків з нейтральними країнами та країнами Антанти, ана-
лізує міждержавні стосунки з радянською Росією. Зокрема, 
Д. Дорошенко звертає увагу на те, що німецька та австро-
угорська армії в Україні були головним стабілізаційним чин-
ником в Українській Державі, але разом з тим у намірах 
Німеччини та Австро-Угорщини відносно України не було 
єдності. Остання із занепокоєнням ставилась до посилення ні-
мецьких впливів в Україні. За словами Д. Дорошенка, і в то-
дішніх колах німецького керівництва не було вироблено сталої 
думки щодо України. «Вони хитались між Росією й Україною, — 
наголошував міністр закордонних справ Української Держави, — 
одно було ясно: бажання скільки можна використовувати 
Україну для біжучого моменту, для потреб війни, що рішала для 
Німеччини грізне питання “бути чи не бути”»15.  

Особливу цінність мають не лише наукові праці Д. До-
рошенка, але і його спомини. Насамперед тому, що він без-
посередньо брав участь у переговорному процесі, намагаючись 
«помирити за всяку ціну Гетьмана з національними колами»16. 
Він підкреслював, що для порозуміння обидві сторони мали піти 
на поступки. Гетьман, на думку Д. Дорошенка, мав «прискорити 
обіцяні реформи й скликання сойму», українські партії — зго-
дитись із поступовою реорганізацією кабінету й розважливим 
проведенням бажаних реформ.  

На відміну від праць представників національно-демокра-
тичного табору (В. Винниченка, П. Христюка, М. Шаповала), 
які прагнули перекласти відповідальність за зміну політичного 
курсу в країні на плечі ефемерних «реакціонерів», українська 
державницька історіографія виділяє два головних фактора, які 
———————— 

15 Дорошенко Д. Дещо про закордонну політику Української Держави в 
1918 році. — С. 31. 

16 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле. — Ч. 3. — Львів, 
1923. — С. 73. 
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призвели до ліквідації Української Центральної ради та приходу 
до влади гетьмана П. Скоропадського. Поряд із неспроможністю 
уряду УНР забезпечити виконання зобов’язань перед союзни-
ками згідно умов Берестейського договору, все більше давалося 
взнаки невдоволення певних прошарків суспільства, насамперед 
військових та великих і середніх землевласників, промисловців 
економічним та соціально-політичним курсом Української Цент-
ральної ради.  

Ще один закид на адресу гетьману торкається, нібито, 
відсутності в уряді українських діячів. Він ґрунтується на тому, 
що керівні органи УСДРП, УПСР, УПСФ заборонили своїм 
членам входити до складу гетьманського уряду. Проте, до кабі-
нету міністрів П. Скоропадського входили окремі представники 
українських партій, зокрема колишній член УПСФ (вийшовши з 
партії) Д. Дорошенко; головою української делегації на пере-
говорах з РСФРР став колишній голова фракції самостійників у 
Центральній раді, член УПСФ С. Шелухин; українське по-
сольство в Австро-Угорщині очолив один із засновників УДХП 
В. Липинський. Разом з тим, в уряді і державних установах 
гетьманату було чимало українців, учасників земського руху, 
розмаїтих громадських організацій, які були поза політичними 
структурами тогочасного українства. Навіть приватне листу-
вання між Д. Дорошенком та В. Липинським у 1918 р. дає під-
стави зрозуміти наскільки гетьман переймався залученням пред-
ставників українських демократичних сил до складу уряду 
Української Держави17.  

Непоступливість представників політичних партій соціаліс-
тичного спрямування, їх небажання взяти участь у формуванні 
кабінету міністрів гетьмана П. Скоропадського лише зашкодила 
національному державному будівництву, мирному розвитку ук-
раїнського суспільства, привела ці партії в деструктивну опо-
зицію, а згодом і до згубного для української державності 
———————— 

17 Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського // Вячеслав 
Липинський: Архів. — Т. 6. — Філадельфія, 1973. — С. 5–6, 13–15. 
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політичного перевороту. До табору антиукранців були віднесені 
Ф. Лизогуб, М. Василенко, В. Науменко та інші діячі помір-
кованих політичних напрямів, які належали до партії кадетів, 
Української федеративно-демократичної партії, або взагалі були 
безпартійні, проте щиро працювали на користь України. 
Н. Полонська-Василенко справедливо зазначала, що «сучас-
ники, а за ними й преса та пізніші деякі історики оголосили всіх 
міністрів не українцями…». «Зроблено це було тому, — під-
креслювала вона, — що ніхто з тих міністрів не належав до 
соціалістичних партій, а в Україні… ще твердо трималися гасла 
“не потрібна несоціалістична Україна”. Під таким кутом зору, 
дійсно, міністри гетьманського уряду, як і сам Гетьман, не 
були… українцями»18. 

Д. Дорошенко подає детальну інформацію про спроби геть-
мана П. Скоропадського порозумітися з українськими націо-
нально-демократичними силами і залучити їх до державного 
будівництва. Його спогади мають велику цінність для науковців, 
оскільки Д. Дорошенко безпосередньо брав участь у перего-
ворному процесі, намагаючись «зблизити їх, ввести в прави-
тельство національних українських діячів, залишивши в кабінеті 
тих міністрів, котрі своєю діяльністю не викликають закидів в 
національності»19.  

До половини липня П. Скоропадський відтягував вирішення 
питання про остаточний склад кабінету, намагаючись надати 
Ф. Лизогубу можливість провести розпочату роботу. Д. Доро-
шенко справедливо зазначав, що за короткий термін існування 
кабінету було обмірковано й прийнято близько 250 законо-
проектів. Зокрема, такі важливі, як про українське громадян-
ство, вибори до міських і сільських громад, Державний Сенат та 

———————— 
18 Полонська-Василенко Н. Історія України. — К., 1992. — Т. 2. — 

С. 493. 
19 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле. — Ч. 3. — Львів, 

1923. — С. 73. 
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багато інших, які мали загальнодержавне значення20. «Гетьман 
побоювався, — констатував Д. Дорошенко, — що представники 
національних українських кіл, дуже радикально настроєні, як 
уся тоді українська демократія замість продовження ділової 
організаційної праці, почнуть домагатися негайних і різких 
перемін в усіх областях внутрішнього життя, що могло би 
перешкодити заспокоєнню в країні й скріпленню її зовнішнього 
становища». Д. Дорошенко підкреслює, що П. Скоропадський 
«побоювався, що принцип національний буде поставлений вище 
державного»21.  

Проте, у середині липня, за словами Д. Дорошенка, розпо-
чався переговорний процес з українськими національно-демо-
кратичними силами. Були визначені три претенденти на посаду 
голови ймовірного уряду (Д. Багалій, І. Шраг, П. Дорошенко). 
Однак, всі ці особи відмовились, хто за станом здоров’я, хто з 
особистих причин. Нова спроба реформування кабінету поча-
лася наприкінці вересня. В цей час майже всі українські партії, 
представлені у Центральній раді, були об’єднані в Український 
національний союз, з яким гетьман і розпочав переговори про 
участь представників основних українських партій в гетьман-
ському уряді. Тут слід підкреслити, що у переговорному процесі 
брав безпосередню участь В. Винниченко як голова Україн-
ського національного союзу. Однак колишні лідери Центральної 
ради і, насамперед, В. Винниченко зайняли деструктивну пози-
цію у цьому питанні. Д. Дорошенко наводить свідчення 
С. Єфремова, який також входив до складу союзу, що «в той час 
як Винниченко змагався з Лизогубом за окремі портфелі, план 
повстання проти Гетьмана був вже готовий»22. «Той же самий 
Винниченко був душею цілої акції, — підкреслює Д. Доро-
шенко, — вів переговори з большевиками і хотів почати пов-
стання вже в жовтні, себто в той момент, коли кандидати 
———————— 

20 Там само. — С. 73–74. 
21 Там само. — С. 74. 
22 Там само. — С. 78. 
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національного союзу входили в правительство». С. Єфремову, за 
словами Д. Дорошенка, особисто коштувало великих зусиль 
умовити В. Винниченка зачекати доки «нові міністри відстоять 
національний курс в кабінеті» і «в усякім разі не робити пов-
стання, поки в правительстві сидять свої люди»23. 

Свідоцтво С. Єфремова зайвий раз засвідчує ту деструк-
тивну роль, яку відіграв В. Винниченко в процесі боротьби за 
українську державність, його бажання будь-що здійснити на 
Україні «селянсько-робітничу революцію», як він її називає у 
своїй книзі24. Ці факти яскраво демонструють ту обставину, що 
акт П. Скоропадського про федерацію з Росією був лише фор-
мальним виправдовуванням заздалегідь підготовлюваного про-
тигетьманського повстання. Однак саме він дозволив організа-
торам повстання, які не мали професійних військових для його 
проведення, ввести в оману Січових Стрільців і використати їх 
під приводом боротьби за самостійну Україну, проти віднов-
лення її зв’язку з Росією. 

Аналізуючи процес формування нового кабінету, Д. Доро-
шенко подає послідовність державної позиції П. Скоропад-
ського, який не зважаючи на відомий демарш міністрів-кадетів, 
т. зв. «записки дев’яти» про необхідність зкоординувати внут-
рішню політику Української Держави в напрямку відродження 
«єдиної Росії», дав згоду на входження кандидатів Українського 
національного союзу до складу уряду25. Розкриваючи процес 
формування нового кабінету, Д. Дорошенко досить критично 
оцінює поведінку керівника Українського національного союзу, 
який, за його ж власними словами, «для конспірації брав 
активну участь у переговорах з німцями й гетьманом у  
справі сформування “національно-демократичного” кабінету»26. 

———————— 
23 Там само. 
24 Винниченко В. Відродження нації. — Ч. ІІІ. — К., 1990. — С. 121. 
25 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле. — Ч. 3. — Львів. — 

С. 80. 
26 Винниченко В. Відродження нації. — Ч. ІІІ. — С. 93. 
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Д. Дорошенко не приховує свого обурення з приводу без-
принципної позиції В. Винниченка і М. Шаповала, які готували 
повстання у взаємодії з російськими більшовиками і в повній 
таємниці від союзу, який фактично був поставлений перед 
фактом підготовленої акції27. Одночасно він зазначає, що орга-
нізатори повстання вели переговори з лівими німецькими пар-
тіями про надання допомоги у ліквідації влади П. Скоропад-
ського28. Ці «апеляції», на думку Д. Дорошенка, «дискреди-
тували в очах німців саму справу української державності»29. 

Оцінка дій організаторів повстання у спогадах Д. Доро-
шенка, а також його праці «Історія України» якщо і не поз-
бавлена певного суб’єктивізму, однак є досить виваженою і 
неупередженою. Автор спирається на широке коло докумен-
тальних матеріалів і періодичних видань. Одночасно він не 
обходить увагою праці лідерів українських соціалістичних пар-
тій, насамперед, В. Винниченка і П. Христюка. Але на відміну 
від цих авторів він не вдається до популістської фразеології і не 
обливає брудом політичних супротивників, максимально вив-
жено і без політичної ейфорії оцінює реалії суспільно-полі-
тичної ситуації в країні. 

Дійсно, лідери повстання проти гетьмана М. Шаповал і 
В. Винниченко, за висловом першого, — «машиністи рево-
люції», фактично поставили Український національний союз 
вже перед необхідністю його проведення. У «Відродженні на-
ції» В. Винниченко мотивував це тим, що у ході підготовчої 
роботи небезпечно було говорити про повстання з окремими 
членами союзу. Він спочатку пояснює необхідність такого таєм-
ного кроку «шпіонажем» і «охранкою» міністра внутрішніх 
справ І. Кістяківського30. Трохи згодом В. Винниченко зізна-

———————— 
27 Дорошенко Д. Історія України. — Т. ІІ. — С. 406–407. 
28 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле. — Ч. 3. — Львів. — 

С. 100. 
29 Там само. — С. 73. 
30 Винниченко В. Вказ. праця. — С. 88–89. 
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ється, що «небезпечно» було говорити про повстання тому, що 
«майже ні в кого не було співчуття до сеї ідеї». «З цього я 
побачив, — наголошував В. Винниченко, — що навіть у своїй 
організації треба бути обережним і на своїй пропозиції не 
настоював, не маючи ще в руках таких даних, якими міг би 
переконати своїх товаришів по партії, а з другого боку боячись 
дискусіями винести наміри поза організацією й унеможливити 
собі здійснення їх»31. Після того, як ЦК УСДРП почав вимагати 
від нього пояснень, він змушений був заявити, що бере всю 
відповідальність на себе і в разі, коли не знайдеться нікого, хто 
пішов би за ним, він сам «піде на села й буде кликати до 
повстання»32. Разом з тим, опинившись у катастрофічній мен-
шості В. Винниченко не зрікся свого задуму. Його підтримав 
лише М. Шаповал. «І вся наша тайна організація, — зазначає 
В. Винниченко, — складалася з двох чоловік: М. Шаповала і 
мене»33. 

Попри це, що М. Шаповал стверджує про нібито широку 
підтримку повстання як з боку військових, так і ЦК УПСР, а 
згодом констатує вдалу спробу В.Винниченка переконати ЦК 
УСДРП у його необхідності. Безрезультатними виявились пере-
говори з трьома лідерами УПСФ (А. Ніковським, С. Єфремовим 
і К. Мацієвичем), які, за словами М. Шаповала, «рішуче назвали 
наш намір “авантюрою” і відмовились за свою партію прийняти 
участь. Вони найбільше боялись большевизму — московського, 
але большевизм буржуазії вважали за менше зло»34. 

Цікавим видається трактування М. Шаповалом переговорів з 
німецькими соціалістами-демократами про виведення відділів 
німецьких військ з України. «Ми попереджали німецьких соці-
ал-демократів, — наголошував М. Шаповал у своїй праці, — що 
коли негайно не буде докорінної зміни режиму, то буде пов-
———————— 

31 Там само. — С. 89. 
32 Там само. — С. 93–94. 
33 Там само. — С. 89. 
34 Там само. — С. 121. 
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стання; увесь народ, мовляли, горить ненавистю проти режиму і 
нам далі тяжко стримувати його від оружного виступу»35. І хоча 
як не намагався М. Шаповал переконати, що їм з В. Винни-
ченком удалося отримати підтримку українських есерів та 
українських есдеків, сам В. Винниченко в «Відродженні нації» 
свідчить, що ЦК УСДРП приєдналось до повстання лише напе-
редодні проголошення грамоти П.Скоропадського про федера-
цію з Росією, а УПСФ гостро критикувати ідею повстання як 
«небезпечну авантюру» і вирішили «активно стати на перешкоді 
справі повстання»36. 

Діяльний член УПСР П. Христюк у праці «Замітки і мате-
ріали до історії української революції 1917–1920 рр.» демон-
струє відсутність єдності поглядів у керівництві партії щодо 
повстання. Вдаючись до більшовицької фразеології, П. Христюк 
гостро критикує т.зв. керівників української буржуазної партії 
есефів, що входила до складу УНС, за нерозуміння необхідності 
«повалення диктатури поміщиків і капіталістів»37. Слідом за 
В. Винниченком, П. Христюк стверджує, що «перелякані мож-
ливістю організації повстання по-за їхніми спинами, вони по-
чали навіть вживати заходів до попередження і дезорганізацію 
його»38. У своїй праці «Нова Україна» один із провідних діячів 
УПСФ О. Саліковський писав, що їх участь у повстанні проти 
гетьмана була продиктована загрозою поглинання України 
російською державою, яка виникала в через грамоту гетьмана. 
«На чолі України став цілком російський уряд, — констатував 
він, — і сама Україна волею самозванного гетьмана прого-
лошена частиною “єдиной великой России”»39. Характеризуючи 
перебіг подій, О. Саліковський пише, що «конче необхідним 

———————— 
35 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле. — С. 100; Шаповал М. 

Вказ. праця. — С. 121. 
36 Винниченко В. Вказ. праця. — С. 96. 
37 Там само. — С. 129. 
38 Там само. 
39 Саліковський О. Нова Україна. — К., 1919. — С. 50–51. 
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було звалити гетьманщину, але це була тільки половина справи і 
може навіть менша»40. На нашу думку, подібні твердження не 
відповідають реальним обставинам, які обумовили видання гра-
моти гетьмана. Її поява значною мірою була продиктована необ-
хідністю рахуватися з позицією Антанти і потребою збереження 
української державності в нових політичних умовах. 

Серед нечисленних праць державницького напрямку слід 
відзначити слушність поглядів керівництва Січових Стрільців 
на перебіг антигетьманського повстання. Для СС оборона укра-
їнської державності перед зовнішніми і внутрішніми ворогами 
була тим самим підґрунтям, на якому базувалась її діяльність. 
Перехід керівництва СС на позиції повстання відбувся лише 
після прямих контактів з гетьманом і переконання у немож-
ливості збереження існуючих форм української державності. 
«Стрілецькі відпоручники, — підкреслює В. Кучабський. — 
знали, що стрілецтво зважиться на повстання, хоч би було 
очевидне, що йде на певну смерть, якщо тільки буде переконане, 
що так треба зробити для спасіння ідеї української держав-
ності»41. Зроблений автором аналіз переконливо свідчить, що 
позиція СС була далеко не однозначною. Більшість з них на 
відміну від соціалістичних лідерів, які перебували в полоні ідей 
«соціальної революції», тривалий час була зорієнтована на спів-
працю з гетьманом.  

Чи не найбільш ґрунтовно проаналізував причини зміни 
політичного курсу в Україні після 29 квітня 1918 р. В. Ли-
пинський. Варто звернути увагу, що він не прагнув політичної 
конфронтації ні за часів Української Центральної ради, ні 
Директорії. Відсутні прямі вказівки на те, як він сприйняв 
гетьманський переворот, судячи з того, що він аналізував його 
вже у 1919 р., Гетьманат П. Скоропадського постав «помимо» 
нього та його однодумців — «одиноких тоді в дійсності пере-
———————— 

40 Там само. 
41 Кучабський В. Повстання січових стрільців проти гетьманщини // 

Українські січові стрільці. — Львів, 1992. — С. 116. 
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конаних та свідомих гетьманців». Новітню Гетьманщину він 
називає стихійною, «котра удержатись власне через свою сти-
хійність не змогла». Судячи з цих слів, можна припустити, що 
для В. Липинського та його однодумців прихід до влади кон-
сервативних сил на чолі з П. Скоропадським був несподі-
ванкою42.  

На відміну від представників соціалістичного табору, які у 
своїх працях пропагандистсько-агітаційного спрямування праг-
нули покласти провину на опонентів, а водночас намагалися 
добитися призначення на урядові посади, В. Липинський не до-
зволяє собі публічну дискусію, перебуваючи очільником по-
сольства у Відні. Причиною цьому було щире прагнення убе-
регти український провід від політичної помилки та державного 
фіаско. В. Липинський критикує українську владу лише тоді, 
коли вона стає на шлях «політичного самознищення». Після 
розстрілу полковника П. Болбочана і звинувачення членів партії 
українських хліборобів-демократів (УДХП) у державній зраді 
В. Липинський публічно виступає із заявою про демісію. У ній 
він, зокрема, підкреслював, що «курс внутрішньої політики 
Директорії і Правительства Української Народньої Республіки 
веде Державу до загибелі» і зазначав, що не може «репре-
зентувати таке Правительство, котрого діяльність... стала дер-
жавним і національним злочином»43. В. Липинський водночас 
дорікає і українським соціалістам, і українським правим силам, 
які підтримували гетьмана П. Скоропадського, за те, що вони не 
зуміли досягнути політичного компромісу, об’єднати зусилля 
заради єдиної мети — побудови незалежної держави44. Діяч 
наголошує, що не зважаючи на тяжке становище, в якім опи-
нилась УНР, республіканський провід, «ще менше як давній 
Уряд Гетьманський (бо там хоч проби бували) спромігся зро-
———————— 

42 В’ячеслав Липинський та його доба. — Кн. 1. — К., 2010. — С. 28. 
43 The Political and Social ideas of Vjaceslav Lypyns’kyj // Harvard 

Ukrainian Studies. — Vol. ІХ. — Num. 3/4. — December 1985. — Р. 154.  
44 Ibidem. — Р. 156. 
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бити над собою те моральне зусилля, котре дало-б йому змогу 
об’єднати коло себе всі верстви і всі класи України для оборони 
своєї Батьківщини». За його словами, уенерівські лідери пішли 
«по лінії вузько-класової партійності і безвідповідальної дема-
гогії», вони не повели «народ за собою, як се личило-б в ті 
критичні часи Урядові Народному і тій інтелігенції, котра за 
ним стоїть, а сам дає себе вести темній, неволею довгою зде-
моралізованій масі». На цій дорозі, на переконання В. Ли-
пинського, нищилася не тільки держава, але й сама нація та 
національна ідея. Для нього розстріл П. Болбочана це не «дріб-
ний епізод» в історії УНР, а втрата одного з найвидатніших 
представників українців, які стали на шлях визвольної боротьби 
щойно в часи революції і зробили це щиро. Сам факт розправи 
над полковником він називає «тільки вище, виднішим полум’ям 
того процесу самоспалення, в якому згорає наша хата»45. 

В. Липинський писав ці рядки наприкінці 1919 р., коли 
український республіканський провід вже фактично втратив 
контроль над українською територією. Але, судячи з текстів 
його листів до міністрів закордонних справ УНР В. Темниць-
кого та А. Лівицького, він не втратив остаточно надію на те, що 
республіканський провід знайде компроміс з усіма патріотич-
ними українськими силами і ще здобуде шанс для врятування 
України як держави. Тому в цих листах так часто зустрічаємо 
поряд з критикою на адресу уряду і слово «компроміс». На 
думку В. Липинського, необхідно було призначити ревізію про-
цесу, який було проведено над П. Болбочаном, і реабілітувати 
його чесне ім’я, а також ті українські політичні партії і групи, 
які були звинувачені у «зраді». Тільки тоді, як він вважав, «буде 
знайдений може той міжкласовий компроміс, та середня націо-
нальна, державно-творча лінія», яка забезпечить успіх боротьби 
України за незалежність46. На думку В.Липинського, небажання 
такого компромісу «витворило масову еміграцію» різних полі-
———————— 

45 Ibidem. — Р. 156–157. 
46 Ibidem. — Р. 158. 
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тичних сил з України. При цьому він звертає увагу, що поряд з 
правими силами (УДХП і УПСС) поза державотворчим про-
цесом опинилася і частина соціалістичних партій, які виявилися 
непотрібними республіканському проводу. «… За кордоном, на 
еміграції, Ви бачите не тільки гетьманців, хліборобів-демо-
кратів, самостійників, але і соціялістів “занадто правих” і соці-
алістів “занадто лівих”, — наголошує В. Липинський, — на 
еміграції бувші міністри правих і лівих кабінетів, на еміграції 
провідники партій, одно слово всі, хто не може працювати в 
атмосфері, затруєній ядом злоби, ненависті, взаємних підозрінь, 
інтриг, безпідставних обвинувачень, постійного цькування — 
всі, хто не може працювати, не будучи певним, чи не при-
йдеться згинути завтра не з рук ворога, не за Батьківщину, а від 
безглуздого наклепу, якогось пройдисвіта авантюриста, з каї-
новим п’ятном “зради”, з ім’ям “ворога народу” на собі»47. 

Фактично, публічний лист В. Липинського до міністра за-
кордонних справ УНР А. Лівицького від 16 жовтня 1919 р. є 
першим публіцистичним твором, в якому автор звинувачує 
українські демократичні сили у неспроможності досягнути ком-
промісу як у своєму власному політичному середовищі, так і з 
опонентами. Прикметно, що він робить порівняльний аналіз з 
іншими новопосталими європейськими державами, які виникли 
після розпаду Австро-Угорської та Російської імперій (Чехосло-
ваччиною, Польщею, Литвою, Латвією і т.д.), де демократичні 
провідники «в часах державної небезпеки на бік відкидають 
всякі класові, партійні і внутрішні незгоди...»48. Одночасно, цей 
лист В. Липинського можна вважати і першою пересторогою 
республіканському проводу, в якому автор з великим занепо-
коєнням передбачає найгірші перспективи для майбутнього 
України. Розпорошення українського суспільства, сполученого з 
безконтрольною діяльністю в державі монопольних «партій», на 
думку В. Липинського, загрожує врешті не тільки державно-
———————— 

47 Ibidem.  
48 Ibidem.  
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політичною, але й національно-культурною катастрофою. В. Ли-
пинський попереджає тогочасний український провід від спо-
куси заради приватних, класових, чи яких-небудь інших хви-
левих політичних інтересів жертвувати спільним для нації 
ідеалом національної волі і національної солідарності в обороні 
цієї волі.  

На початку листопада 1919 р. після прийняття урядом УНР 
відставки з посади посла в Австрії В. Липинський розпочинає 
новий етап своєї політичної діяльності. Насамперед він звер-
тається до своїх партійних однодумців по Українській демо-
кратично-хліборобській партії з статтею «Дорогі друзі», дато-
ваною 8 листопада 1919 р. Стаття написана у формі листа і 
фактично стає прелюдією його політичного трактату «Листи до 
братів-хліборобів». В. Липинський наголошує, що УДХП через 
переслідування та партійну нетерпимість до неї державних 
чинників УНР, не має можливості скликати свій з’їзд. Саме 
тому він був змушений звернутись до однопартійців у такий 
спосіб і підтвердити існування партії, її моральну та ідейну 
єдність49. 

Одне з найперших питань, на які він шукає відповіді, є 
питання в чому причини поразки української нації у визвольній 
боротьбі двадцятого століття, «котре розпочалося і мабуть ще 
довго буде продовжуватись під знаком направлених до ясно 
означеної цілі, тобто глибоко продуманих, всестронє теоретично 
уґрунтованих і організаційно добре підготовлених масових соці-
альних рухів». На його думку, всяка позбавлена цих прикмет, 
тобто глибокого теоретичного і організаційного підґрунтя, 
діяльність, попри патріотизм і енергійну активність, опиниться 
зрештою в трагічній залежності від чужих, краще організованих 
політичних сил. В. Липинський підкреслює, що сектантська 
гризня і взаємна нетерпимість між собою політичних партій 
завели українське суспільство в глухий кут50.  
———————— 

49 В’ячеслав Липинський та його доба. — Кн. 1. — С. 25. 
50 Там само. — С. 26. 
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Коли до нього звернулися з пропозицією скласти новий 
проект партійної програми УДХП, він рішуче відмовився. На 
його думку, політичні партії тільки тоді можуть дати у своїх 
програмах відповіді на актуальні політичні питання, коли вони 
борються за владу в умовах парламентаризму. Україна пере-
живала затяжну політичну кризу, не мала єдиної влади на всій 
своїй території, тому для ведення парламентської боротьби у 
намаганнях дати через партійну програму відповідь на злобо-
денні питання не було потреби й можливості. На той час В. Ли-
пинський вже розумів, що перспектив для парламентської 
діяльності їх партія ще довгий час не зможе мати. Саме тому він 
пропонує не деталізовані партійні програми, а точно і ясно 
означені головні цілі політичної боротьби. В. Липинський вва-
жав, що суспільство чекає попереду довга і уперта боротьба не 
партійних програм, а головних засадничих напрямів: за Укра-
їнську Державу, чи проти Української Держави і визначення на 
яких фундаментах вона має бути збудована. Він висуває тезу 
про необхідність групування політичних сил не в формі партій, 
а в формі політичних союзів чи блоків, для яких головним було 
б «мислити життя української нації не інакше, як тільки в 
формах власної Української Держави»51. 

Наступною знаковою працею В. Липинського стала публі-
цистична стаття «Трагедія українського Санчо Панча (Із запис-
ної книжки емігранта)», написана у 1920 р. У ній автор в але-
горичній формі описує взаємини між провідною верствою — 
Дон Кіхотом і народом — Санчо Панчо, аналізує взаємозв’язок 
реалізму та ідеалізму в українському та європейському сус-
пільному житті. Одночасно підсумовує наслідки поведінки про-
відної верстви у добу національно-визвольних змагань (1917–
1921 рр.).  

Порівнюючи позиції західноєвропейської і вітчизняної еліт, 
В. Липинський зазначає, що в Європі Дон Кіхот — тобто 
аристократична верства, зберігаючи свою «традиційну віру 
———————— 

51 Там само. — С. 28. 
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предків, лицарську традицію», культуру, досвід минулих поко-
лінь і прагнула передати їх «цей скарб» Санчо Панчу — новим 
поколінням прагматиків, яких народжували різні верстви євро-
пейського суспільства. За його словами, без Дон Кіхота «не 
можна би було помислити собі існування модерної європейської 
нації». В. Липинський зауважує, що, коли європейським неде-
мократичним національним Дон Кіхотам повірили «примітивні 
Санчо Панчі, і почали за ідею своєї нації класти своє життя, тоді 
повставали європейські нації, повставали ті складні духові 
людські колективи, котрих своїми реалістичними методами 
жоден новий Санчо Панчо збагнути не в силі»52. 

Натомість, в Україні, на його думку, де українська еліта 
втратила свою національну духовність, «задержались тільки 
тілесні Дон Кіхоти, Дон Кіхоти без віри в себе, в свою культуру, 
в своє призначеня». Без української віри, без української куль-
тури українська еліта — «наші Дон Кіхоти» йшли в чужі віри, 
ставали чужими Дон Кіхотами, …гинули за Польщу…, творили 
міць і силу Великої Російської Імперії». В. Липинський вважав, 
що національне відродження в Україні застало українських Дон 
Кіхотів, які трансформувалися в «кающіхся дворян і поповичів», 
непідготовленими. Замість того, щоб зберегти свою соціальну 
сутність і дати «провід і науку» решті суспільства, вони просили 
у Санчо Панча — селянства — вибачення за те, що належали до 
«поганого панського роду», якого «предки все Санчо Панча 
кривдили…» і т. д. Ця алегорія В. Липинського, спрямована 
проти тієї категорії українського аристократичної верстви, яка 
замість того, щоб стати міцною опорою народу, служити йому 
проводом, переклала на нього «непосильні завдання» шукати 
самостійний шлях. Однак, без національного ідеалізму, носієм 
якого були верстви, що репрезентують національну традицію, 
відновити державність, В. Липинський не бачив жодної мож-
ливості. «Без свого Дон Кіхота, без віри в націю, без віри в 
національну ідею застала нашого Санчо Панча година, коли 
———————— 
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нація повинна була сказати своє слово, — писав В. Липинський. — 
І в цю страшну годину, коли ні хвилини гаяти не можна — 
повторили Санчо Панчо з кающимся дворянином і смиренним 
поповичем — всю пройдену вже ними дорогу». В. Липинський 
різко критикує непослідовність української демократії, її авто-
номізм, «залицяння» з російськими демократичними колами і 
апеляції до народу «за порадою». «Все це знов до нічого не 
довело, — зауважує він. — Скінчилось тим, з чого почалось, що 
Санчо Панчо викинув за двері нікчемного Дон Кіхота, а сам 
пішов за вірою в сусіди-босяки, бо своєї власної у нього не 
стало, бо цієї віри йому свій Дон Кіхот не дав»53. 

Отже В. Липинський переконує читача, що втрата україн-
ською аристократією свого соціального обличчя, перехід її у 
лави т. зв. демократії призвели зрештою до загальнонаціо-
нальної трагедії. Позбавлене проводу, який міг прищепити усьо-
му суспільству і селянству — Санчо Панчо — ідеалістичне 
«донкіхотське» прагнення до власної національної держави, 
українське селянство не пішло за кволим прагматичним укра-
їнським Дон Кіхотом — демократом і опинилося в обіймах 
чужого московського Дон Кіхота. 

В той же час в цей драматичний період української історії, 
коли суспільством, здавалося, тотально опанували «демокра-
тичний» хаос і соціальна деструкція, В. Липинський побачив і 
конструктивні компоненти розвитку. Вони були пов’язані з тим, 
що «відродився був на хвилину старий український Дон Кіхот 
Гетьманщини і на західних рубежах України, де не дійшов був 
культ кающогося дворянина і ідеалізованих босяків, створив він 
Галицьку Армію». На його думку, це були одинокі конструк-
тивні моменти доби українських національно-визвольних зма-
гань, коли український Санчо Панчо відчув гордість за свого 
Дон Кіхота. «Але не стало в Дон Кіхота сили» і тому, за словами 
В. Липинського, «знов почалася трагедія Санчо Панча… і він в 
слушнім обурені ремствував з цілою люттю на свого Дон 
———————— 
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Кіхота, що він був слабий, що він не зумів його повести за 
собою». Ця трагедія буде продовжуватися доти, поки замість 
українського демократа — «схамілого, босяцького, самоопльо-
ваного українського інтелігента із кающихся дворян і сми-
ренних поповичів» не з’явиться Дон Кіхот з «непохитною 
вірою… в себе, в свою стару зброю, в свою стару традицію, в 
свою стару культуру…»54. 

Тобто в реанімації українських консервативних сил, на 
Сході і Заході України, які зуміли відновити національну форму 
державності — Гетьманщину, створити регулярну Українську 
галицьку армію, він бачив реальний шлях подолання загально-
національної деструкції. Лише політична і духовна активізація 
національного консерватизму, перехід до його рук всеукраїн-
ського проводу могли повернути українське селянство — 
«нашого Санчо Панча» на шлях національно-державного усві-
домлення і покласти край його страшній трагедії. В. Липинський 
робить висновок — український Дон Кіхот мусить залишити 
демократичні шати, стати самим собою і повернути віру в 
самого себе і в заховані в собі завіти національно-державного 
існування. Якщо у згаданих вище листах, замітках, публіцистиці 
В. Липинський визначає головні причини поразки українського 
народу у національно-визвольних змаганнях 1917–1921 рр., у 
найбільш загальному вигляді критикує окремі аспекти діяль-
ності української демократії, то у «Листах до братів-хліборобів» 
він розглядає ці питання системно.  

Після заснування у Відні Українського союзу хліборобів-
державників у травні 1920 р. вийшло перше число журналу 
«Хліборобська Україна» — друкованого органу новоутвореної 
організації під редакцією В. Липинського. Цей часопис слід 
вважати першим виданням, яке розпочало висвітлення процесу 
зародження та становлення гетьманського руху. Зокрема, у 
вступному слові редакції до першого числа журналу В. Липин-
ський чітко визначає головну мету видання — «об’єднати ті 
———————— 
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українські сили, яким органічно, а не на словах тільки, потрібна 
Держава Українська». Замість боротьби «з політичними інсину-
аціями й брехнями в пресі» пропонувалося дати «соціаліс-
тичним і демократичним землякам» об’єктивний погляд на 
хліборобів-гетьманців. «Оглянутись на пройдену путь нашого 
державного будівництва, з’ясувати собі свої помилки, підго-
товитись до дальшої держаної праці й усвідомити собі в ній 
права та обов’язки нашого хліборобського класу», — на ці 
головні завдання майбутньої організації мало звернути увагу 
нове видання55.  

Книга передплатників «Хліборобської України» демонструє 
значне зацікавлення цим виданням українських діячів різних 
політичних спрямувань, численних наукових та культурних 
установ в цілому світі, у тому числі в Радянській Україні та 
РСФРР. Це пояснюється, насамперед, величезним інтересом до 
однієї з найґрунтовніших політологічно-соціологічних праць 
В. Липинського «Листи до братів-хліборобів», яка протягом 
1920–1925 рр. частинами була видрукувана у цьому виданні, а 
згодом побачила світ окремим виданням у 1926 р. у Відні. Серед 
передплатників були, зокрема, генерал-поручник Армії УНР 
О. Греків, ерцгерцог Вільгельм Габсбург (В. Вишиваний), го-
лова Української Національної ради К. Левицький, диктатор 
ЗУНР Є. Петрушевич, голова Української народної партії 
В. Андрієвський, один з лідерів російських правих В. Шульгин, 
міністри Української Держави О. Лотоцький, В. Зіньківський, 
І. Кістяківський, письменник В.Стефаник, вчені, культурні та 
громадські діячі П. Зайцев, Є. Чикаленко, О. Мишуга та ін., а 
також установи: Українське наукове товариство (Київ), Наукове 
товариство ім. Т.Шевченка (Львів), Українська Академія наук у 
Києві, Російська Академія наук у Петрограді, Рум’янцевський 
музей у Москві, університети Києва, Токіо, Москви, Харкова, 
Берліна, Варшави, Праги, національні академії Франції, Румунії, 

———————— 
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Італії та ін. країн, бібліотека Ватикану, наукових центрів Баварії, 
Австрії тощо56. 

На сторінках «Хліборобської України» були опубліковані 
статут і регламент УСХД, «Лист Українського союза хліборобів 
державників до старшин і козаків Української Армії», офіційні 
звернення гетьмана П. Скоропадського і Ради Присяжних 
УСХД, полемічні статті В. Липинського (під псевдонімом 
В. Правобережець): «Як гетьманець став демократом, респуб-
ліканцем і членом упревілейованої національної меншості  
(З розмов емігрантів про діла на Україні)», «Замітки на полях 
демократичної преси» та ін. У часопису також була опуб-
лікована велика стаття В. Липинського, яка у 1926 р. вийшла у 
Відні окремою брошурою «Покликання “варягів”, чи організація 
хліборобів: кілька уваг з приводу статті Є.Х. Чикаленка “Де 
вихід?”», а також уривки зі спогадів гетьмана П. Скоропад-
ського. 

Завдяки науковому, політичному та особистому авторитету 
В. Липинському вдалося об’єднати навколо «Хліборобської 
України» широковідомих науковців і здобути для журналу 
репутацію впливого українського видання на чужині. На сто-
рінках часопису побачили світ статті С. Томашівського «Історія 
і політика» (кн. ІІІ), «Влада й культура» (кн. ІV), І. Борщака 
«Орлекіана: Опис невиданих матеріалів про Гетьмана Орлика, 
його родину і оточення» (кн. ІV), Д. Олянчина «Два листи 
Гетьманів Богдана Хмельницького і Івана Виговського до Кур-
фюрста Бранденбургського Фрідріха Вільгельма» (кн. V) та ін. 

Як вже зазначалося, серед публікацій В. Липинського у 
«Хліборобській Україні» центральне місце посідала його праця 
«Листи до братів-хліборобів». Праця складається з чотирьох 
частин. Перші дві написані у 1919–1920 рр. під безпосереднім 
враженням поразки українських визвольних змагань. В. Липин-
ський гостро критикує діячів української революційної демо-
———————— 

56 Центральний державний архів вищих органів влади України. —  
Ф. 4465, оп. 1, спр. 46. 
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кратії, які бачили головну мету визвольної боротьби у роз-
в’язанні насамперед соціально-економічних проблем і не спро-
моглися створити самостійну державу, оперту на сильну владу. 
Автор подає чимало подробиць національного руху, зупиня-
ється на окремих питаннях історії Центральної ради, Укра-
їнської Держави та Директорії. У наступних двох частинах 
В. Липинський обґрунтовує власну концепцію політичної філо-
софії та типологію державних форм. 

Характеризуючи головні чинники, які призвели до гетьман-
ського перевороту та падіння Української Центральної ради та 
оцінюючи політичні настрої в суспільстві, які стали каталі-
затором цього процесу, він у своїх «Листах до братів-хлібо-
робів» звертає увагу на те, що від початку своєї діяльності 
перший український парламент демонстрував боротьбу з само-
стійницькими настроями в українському русі та відстоював 
«чистоту» соціалістичної ідеї, відштовхнувши від участі у  
всіх сферах національного життя т.зв. нетрудові елементи57. 
В. Липинський наголошує на тому, що «соціалістичні українські 
партії порішили в певний момент ідею самостійности змоно-
полізувати виключно для себе, викинувши просто як “реакціо-
нерів та гетьманців”, всіх давніх самостійників за межі укра-
їнської нації, котра від дня проголошення четвертого універсалу 
мала стати вільною й незалежною нацією — промінявши 
автономію на самостійність — соціал-революціонерів»58. На 
думку вченого, така позиція лідерів Центральної ради не лише 
звужувала соціальне підґрунтя національно-визвольного руху, 
але й позбавляла його надзвичайно цінних для державотворення 
суспільних прошарків. В. Липинський критикує класову уперед-
женість Центральної ради, підкреслюючи, що для її лідерів 
«членом “української” нації міг бути тільки той, хто поступову 
й демократичну програму української інтелігенції визнавав і 
———————— 

57 Липинський В. Листи до братів-хліборобів: Про ідею і організацію 
українського монархізму. — Київ–Філадельфія, 1995. — С. 11. 

58 Там само. — С. 5. 
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мандат на представництво народних інтересів в її руки склав». В 
інтерпретації лідерів українських соціалістів, зауважував В. Ли-
пинський, «лівіщі кадетів і правіші большевиків» — ось були ті 
рамки, в яких могла існувати «українська нація»59. Критикуючи 
за таку позицію провідників соціалістичних партій, він наголо-
шував на необхідності соціально-політичної і національної 
реанімації вищих прошарків суспільства, які мали бути залучені 
до процесу державотворення. Лише так, на його думку, можна 
було побороти «смертельну однобічність» розвитку нації, зміц-
нюючи недорозвинене до цього часу праве, консервативне 
крило, і одночасно об’єднуючи суперницькі течії у рамках полі-
тичної системи під владою спільного для всіх закону. 

Виступаючи проти народницької і інтегрально-націоналіс-
тичної концепцій однорідного суспільства, які суттєво обме-
жують розмаїття соціальних верств і політичних напрямків, 
В. Липинський відстоював думку, що Україна повинна мати 
диференційовану класову структуру, яка охоплювала б усі 
верстви, потрібні для існування зрілої нації та самостійної 
держави. Він вважав, що цього потрібно досягнути частково 
завдяки постанню нових еліт із народних мас, а частково — 
шляхом навернення в українство спольщених і зросійщених 
еліт. На його думку, український хліборобський клас, який 
включав великих, середніх і дрібних земельних власників і 
репрезентував історичну, культурну й національну українську 
традицію, був «дійсно і реально заінтересований в існуванні 
української держави і до державного будівництва здатний»60. 

Центральним у праці В. Липинського «Листи до братів-
хліборобів» є положення, що поняття «нації» є тотожним по-
няттю «держави». Він наголошував, що українська нація ут-
вориться лише в Українській державі, де будуть об’єднані всі 
мешканці єдиними політичними гаслами61. Тому однією з голов-
———————— 

59 Там само. — С. 6. 
60 Там само. — С. 57. 
61 Там само. — С. ХV. 
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них засад, на яких будувалась теорія класової монархії В. Ли-
пинського був територіальний патріотизм. В. Липинський наго-
лошував, що українським є і повинно бути «все», що осіло на 
Україні, без огляду на його етнічне чи культурне походження, 
«расову» чи «ідеологічну» генеалогію62. 

Безсилля української демократії, що виявилось під час на-
ціонально-визвольних змагань 1917–1921 рр., дійсно стало для 
В. Липинського одним з найвагоміших аргументів для запере-
чення ним спроможності демократичного методу організації 
держави взагалі. Одночасно він був противником того, щоб 
робити з ідеології гетьманства «пугало на демократію», пере-
творювати подану ним критику демократичних принципів сус-
пільства на критику «нелюбих» комусь партій чи політиків. 
Проголошені ним принципи соціального, політичного і релігій-
ного плюралізму засвідчують, що він виступав за «здорову» 
опозицію, яка запобігає тому, щоб гетьман і державний апарат 
не стали самозадоволеними і бездіяльними. Ці теми як й інші 
важливі аспекти формування та функціонування гетьманського 
руху зокрема і моделі української класократичної дідичної 
монархії знайшли своє відображення у праці В. Липинського 
«Листи до братів-хліборобів». 

Зважаючи на те, що велику частину свого трактату він 
присвятив порівнянню трьох політичних режимів (Центральної 
ради, Гетьманату і Директорії) в Україні в добу національно-
визвольних змагань, можна стверджувати, що саме вони по-
кладенні в основу зробленого ним аналізу типології форм 
державного устрою — класократії, охлократії, демократії. 
В. Липинський доходить висновку, що суспільно-політичний 
устрій майбутньої української держави має бути плюраліс-
тичним і виступає проти будь-яких обмежень соціальних верств 
і політичних напрямків у процесі державотворення. За його 
словами, Україна повинна мати диференційовану класову струк-
туру, яка охоплює усі верстви, потрібні для існування зрілої 
———————— 

62 Там само. — С. 47. 
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нації та самостійної держави. Усі вони мають стати спів-
учасниками творення нової еліти, яка «рекрутується» з «най-
кращих людей» основних класів суспільства.  

Створена В. Липинським концепція трудової класократичної 
монархії передбачає п’ять основних підвалин її існування:  
1) аристократія; 2) класократія; 3) територіальний патріотизм;  
4) український консерватизм; 5) релігійний плюралізм. Його 
теорія базується на диференціації типів державного будів-
ництва, різниці між націоналізмом «творчим і руйнуючим», 
націями «поневоленими і недержавними». У «Листах до братів-
хліборобів» В. Липинський стверджує, що майбутня українська 
держава має бути незалежною трудовою монархією дідичного 
(спадкового) характеру63. 

При цьому в центрі його уваги був не народ — маса, а 
провідна верства — еліта, якій він відводив роль вирішального 
чинника державотворення. Історичні погляди В. Липинського 
стали основою його політологічно-соціологічної концепції від-
родження української державності, на якій базувався модерний 
український монархізм. Разом з тим, вони лягли в основу нового 
державницького напрямку в українській історіографії. Його яс-
кравими представниками були відомі історики С. Томашівський, 
Д. Дорошенко, І. Крип’якевич, В. Кучабський, Б. Крупницький, 
Д. Олянчин, Н. Полонська-Василенко, Т. Коструба та ін. Для 
більшості з них є спільним не лише зацікавлення добою ко-
заччини, але і приналежність до гетьманських організацій, на-
самперед, Українського союзу хліборобів-державників, згодом — 
Союзу гетьманців-державників.  

Україна, яку в майбутньому бачив В. Липинський, мала бути 
соціально і політично здиференційованою і тому проголошений 
ним принцип плюралізму вимагався задля суспільної рівноваги  
і досягнення загальнонаціональної єдності. Без об’єднавчого 
центру, без загальновизнаного авторитету існувала гостра не-
безпека, що ворожі одна одній суспільні сили і політичні рухи 
———————— 
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можуть розвалити державу на окремі частини. Лише монарх, як 
зазначав у «Листах до братів-хліборобів» В. Липинський, міг 
стати запорукою єдності держави і гарантом її цілісності.  

Слід зауважити, що у першому числі збірника «Хлібо-
робська Україна» за 1920 р. опубліковано комунікат УСХД, 
який має концептуальне значення. У ньому вперше аналізу-
ються причини підписання 14 листопада 1918 р. гетьманом 
П. Скоропадським акта про федеративний союз з Росією, який 
викликав стільки нарікань з боку діячів уенерівського напрямку. 
У публікації наголошувалось, що акт був оголошений «під 
впливом розгрому Центральних Держав і завдяки настирливим 
змаганням представників Антанти». Акт ставив своєю метою 
будь-що зберегти реальні досягнення української державності в 
умовах, коли керівники Антанти намагались відновити «єдину 
неділиму» Росію. При цьому підкреслювалось, що цей документ 
«не мав реальної ваги, бо Росії не було». Там таки давалась 
оцінка діяльності кабінету С. Гербеля, який одержав харак-
теристику в українських соціалістичних колах як «проросій-
ський». «Гетьман дивився на кабінет Гербеля, як на кабінет 
тимчасовий, — зазначалось у комунікаті, — потрібний тільки до 
прибуття представників Антанти. Тому одночасно з утворенням 
того кабінету велися переговори з українськими групами про 
утворення українського кабінету, що мав взятися «до виконання 
своїх службових обов’язків по прибуттю представників держав 
Антанти». Таким чином, був покладений початок кампанії 
реабілітації дій гетьмана П. Скоропадського і персоніфікації 
його особи як майбутнього монарха України. Водночас було 
чітко зазначено, що «проголошення в свій час федеративного 
союзу з Росією не означало й не означає абдикації з ідеї 
суверенності Української Держави». Далі наголошувалось, що 
«вся праця проводилась Гетьманом, як у культурнім так і в 
економічнім напрямі самостійної України. На ґрунті цієї ідеї 
стоїть Гетьман і досі»64. Популяризації особи гетьмана П. Ско-
———————— 

64 Хліборобська Україна (Відень). — 1920. — Зб. І. — С. 115. 
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ропадського сприяло також опублікування на прохання УСХД 
та інших політичних кіл звертається до Ліги Націй з кому-
нікатом, у якому зазначалось, що прийняття України до цієї 
впливової організації «відповідає почуттям і бажанням цілої 
Української Нації, не дивлячись на різниці, існуючі між її 
політичними партіями»65.  

Разом з тим, відзначимо, що у «Листах до братів-хліборобів» 
В. Липинський не уникає критики деяких кроків гетьмана. 
Зокрема він заявляє, що вважає грамоту про федерацію однією з 
помилок П. Скоропадського. Загалом В. Липинський був дале-
ким від наміру ідеалізувати гетьмана. Насамперед він звертає 
увагу на два періоди в діяльності гетьманської адміністрації: 
«українсько-державний хліборобський при кабінеті Лизогуба»  
й «російсько-федеративний протофісівський при кабінеті Гер-
беля». На думку В. Липинського, поступка Протофісу і про-
голошення федерації, хоч і були декларативним, а не практич-
ним кроком, стали «політичною і національною катастрофою». 
Далі він відзначає ще три суттєві помилки П. Скоропадського: 
1) ставлення до розгону Української Центральної ради мало 
бути заманіфестованим П. Скоропадським у вигляді протесту, 
оскільки, попри все, УЦР була державною інституцією і 
«незапротестування» проти її розгону німецьким військовим 
командуванням, а значить мовчазна солідарність з ним, на 
думку В. Липинського, «було з національного погляду (...) 
деструктивним явищем»; 2) заборона хліборобського з’їзду на 
самому початку утворення гетьманської держави, як зазначав 
учений, фактично відштовхнула частину національно-патріо-
тичного сільського населення, вороже налаштованого до біль-
шовицької інвазії; 3) найсерйознішою помилкою В. Липинський 
вважав «безсилість і пасивність» уряду супроти «каральних 
експедицій», організованих найбільш деструктивними силами і 
провокаторами, які дискредитували серед селянства ідею укра-
їнської державності. В той же час він наголошував, що за 
———————— 

65 Хліборобська Україна. — 1920/21. — Кн. ІІ, ІІІ, ІV. — С. 184–185. 
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відмову допомогти гетьманському уряду боротися з цим роз-
кладовим явищем, за «бойкотування своєї власної держави, 
українська демократія несе (...) перед історією одвічальність не 
менше, чим ті, що тоді на чолі української держави стояли»66. 

Детальний аналіз розробленої В. Липинським концепції від-
родження української державності, яка стала ідейно-політичною 
платформою модерного українського монархічно-консерватив-
ного руху, зробили ті вчені, які так чи інакше поділяли його 
ідейно-політичні погляди. У 1920–1930-х рр. вийшла друком 
низка публікацій, авторами яких були як члени гетьманських 
організацій, так і їх прихильники. Зокрема, Д. Дорошенко під 
псевдонімом М. Забаревський опублікував брошуру «Вячеслав 
Липинський і його думки про українську націю»67, в якій виклав 
основні тези праці В. Липинського «Листи до братів-хлібо-
робів». Вже після смерті ідеолога українського консерватизму 
вийшов збірник статей «В. Липинський як ідеолог і політик» 
(Ужгород, 1931). У ньому були опубліковані як спомини  
про діяча: А. Монтрезора «Вячеслав Липинський», С. Шемета 
«В.К. Липинський при громадській роботі», так і аналітичні 
матеріали: І. Мірчука «Місіянізм Липинського», Д. Дорошенка 
«В. Липинський як історик», а також окремі праці В. Липин-
ського68. 

Принагідно слід згадати, що формування консервативного 
напрямку в українській історіографії було до певної міри 
організованою акцією. Про це зокрема свідчить той факт, що  
в архіві В. Липинського збереглися його «Замітки до Історії 
Гетьманства» — машинопис, на якому рукою автора дописано, 
що текст у жовтні 1924 р. надісланий Д. Дорошенку і П. Ско-
ропадському. Цей документ яскраво ілюструє слова самого 

———————— 
66 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. — С. 8. 
67 Забаревський М. Вячеслав Липинський і його думки про українську 

націю і державу. — Відень, 1926; В’ячеслав Липинський та його доба. — 
Кн. 1. — С. 382–430. 

68 В. Липинський як ідеолог і політик. — Ужгород, 1931. 
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В. Липинського, які він написав вже у 1930 р.: «… З цілим 
завзяттям, з яким все своє життя робив і роблю те, в що вірю, 
взявся я за працю — з одного боку над продовжуванням 
формулювання нашої ідеології, а з другого — над відновленням 
авторитету Гетьмана і сотворенням лєгєнди Роду Скоропад-
ських». За його словами, «така лєгєнда була необхідна для 
осягнення двох цілей: 1) виховання нею самого Гетьмана; 
2) підготовлення громадянства для майбутнього сприйняття 
династії і гетьманства»69. 

У «Замітках до Історії Гетьманства» В. Липинський насам-
перед робить наголос на необхідності поширити біографію 
П. Скоропадського з «доповненням історії виховання від ди-
тинства»; ширшою розповіддю «про зносини з такими людьми 
як В.В. Тарновський, В.П. Горленко, П.В. Новицький» і «давні 
приятельські зносини з П.Я. Дорошенком». Ця розповідь, за 
задумом В. Липинського, мала засвідчувати, що гетьман «був 
вихований в козаколюбстві, в любови до українській старовини і 
що дух Старої України був живий у Сім’ї», в якій П. Ско-
ропадський народився і виховався. Крім того, В. Липинський 
робив наголос на тому, що «свідомим українцем став П. Гетьман 
від хвилини командування І Українським корпусом». Вчений 
вважав важливим підкреслювати, що саме з моменту україні-
зації корпусу гетьман став активно займатись українською 
політикою і демонстрував своє прагнення до співпраці з Укра-
їнською Центральною радою, але незабаром, «придивившись до 
її політики, розчарувався в ній». Водночас активна участь в 
українській політиці, в зв’язку з бажаннями місцевого гро-
мадянства твердої влади, на думку В. Липинського, привела 
П. Скоропадського до думки про відновлення Гетьманства70. 

У процесі розробки своєї концепції, В. Липинський вважав 
за необхідне «підкреслити, що Гетьманство не було “німецькою 
———————— 

69 Збірник Хліборобської України (Прага). — Т. 1. — С. 19. 
70 Архів Східноєвропейського дослідного інституту ім. В.К. Липин-

ського (Філаделфія, США). — І–4–12. 
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вигадкою”, як це кажуть всі письменники ворожого табору, а що 
існував гетьманських рух, опертий на стихійних змаганнях 
українських хліборобів, і що не П. Скоропадський шукав Нім-
ців, а навпаки: Німці самі звернулись до нього тому, що «бачили 
цей хліборобсько-гетьманський рух і з ним рахувались». Для 
підтвердження цього, на думку В. Липинського, варто було 
«ширше розказати про переговори з Німцями, які попередили 
переворот і при тім підкреслити: 1) що П. Скоропадський до-
бивався з боку Німців якнайбільшого нейтралітету; 2) що, 
виробляючи пункти згоди, гетьман не йшов на всі німецькі 
бажання, а ставив свої умови і добивався від Німців уступок»71.  

В. Липинський також наполягав, що слід було відокрем-
лювати особу П. Скоропадського від уряду і «не ставити їх 
поруч, протиставляючи їм з другого боку українські партії». 
Натомість, за словами засновника українського консерватизму, 
варто було підкреслювати тезу, що «в боротьбі між Урядом і 
партіями П. Г. намагався весь час бути понад одніми і другими, 
ставлячи перш за все інтерес державний». 

Поряд з головними тезами, які мали знайти своє висвітлення 
в гетьманській літературі, спрямованій на піднесення авторитету 
П. Скоропадського та роз’яснення його політики у 1918 р., 
В. Липинський обґрунтовує ґенезу формування національної 
свідомості гетьмана. «Врешті треба окреслити ріжні значіння 
слова “націоналізм” в приложеною до П. Гетьмана, який був 
націоналістом, і в приложеню до лівих “свідомих Українців”, які 
себе теж за націоналістів вважали, — наголошував він. — Мені 
здається, що перший націоналізм треба назвати націоналізмом 
патріотичним: любовю до української Землі в її минувшині і 
сучасности і до всіх її мешканців. Другий — націоналізмом 
віросповідним: любовю до визнавців тільки одної доктрини 
(Українець — соціяліст) і зненавистю до своїх же земляків, як 
що вони іншої “віри”»72.  
———————— 

71 Там само. 
72 Там само. 
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У 1928 р. було започатковано видання офіційного друко-
ваного органу УСХД «Бюлетеня Гетьманської Управи». У всту-
пі до 1-го числа Гетьманська Управа зазначала, що відсутність 
центрального друкованого органу, «в якому була-б дана мож-
ливість обговорювання всіх біжучих ідеологічних та органі-
заційних справ», суттєво гальмувала організаційний розвиток 
гетьманського руху. На думку членів управи, це стало особливо 
відчутним після того, як через хворобу В. Липинського при-
пинилося видання «Хліборобської України». Головним завдан-
ням нового друкованого органу стала «уніфікація» гетьман-
ського руху. «Бюлетень» визначався офіційним органом Геть-
манської Управи, яка брала на себе повну відповідальність за 
його напрям та зміст. Він складався з двох частин: офіційної 
(постанови, повідомлення, комунікати Ради Присяжних і Геть-
манської Управи) та неофіційної (статей ідеологічного харак-
теру, статей практично-організаційних, листування Гетьман-
ської Управи, дописів з місць, спогадів, відгуків преси тощо). 

До першого числа увійшли статті М. Кочубея «Українська 
державна армія, чи військо Української Народної Республіки», 
В. Залозецького «До характеристики класократичного методу 
організації», дуже високо оцінені в рецензії відомого укра-
їнського історика Д. Олянчина. «Стаття Кочубея, — писав він, — 
як і послідуюча стаття В. Залозецького, на мій погляд, нама-
гаються почати “нову еру” в нашім життю. В будову, яку ми 
зачали в 1917–1918 роках на Україні і пізніше продовжили на 
еміграції, ці статті намагаються (закласти) основний угольний 
камінь — “спільні економічні, правові і культурні інтереси ма-
теріально продукуючих класів підмінити іншою вихідною точ-
кою” — “єдиним світоглядом” (у Кочубея), “ясним твердим світо-
глядом”, або “одноцільним думаючим ядром” (у Залозецького)»73. 

Серед матеріалів, які друкувалися на сторінках бюлетеня, 
варто згадати статті «Десять літ праці гетьманського центру на 
еміграції» (ч. 13), «Що зробив “Інвестігейтор” для гетьманської 
справи» (ч. 18), «Гетьманський рух і козацтво» (ч. 24) та ін. 
———————— 

73 Збірник Хліборобської України (Прага). — 1931. — Т. 1. — С. 13. 



Український консервативний рух у працях міжвоєнної історіографії 

Тетяна Осташко 

 85

Число 15-е за 1931 р. було повністю присвячене пам’яті В. Ли-
пинського, аналізу його теоретичної та наукової спадщини. 

Редактором «Бюлетеня Гетьманської Управи» був В. Корос-
товець, який невдовзі очолив редакцію іншого гетьманського 
періодичного часопису «The Investigator», започаткованого у 
1931 р. у Великобританії англійською мовою з метою озна-
йомлення широкої європейської громадськості з проблемами 
України і Східної Європи. На сторінках цього місячника дру-
кувались статті, присвячені проблемам історії та культури 
України, національно-визвольним змаганням українського на-
роду. При цьому наголошувалося, що без існування незалежної 
української держави не буде мирного спокою на європейському 
континенті. Ця теза проходила червоною ниткою через біль-
шість редакційних статей, написаних В. Коростовцем. Одно-
часно він друкував і власні матеріали, підписані криптонімом 
V. de K., зокрема, полемічні статті «Єдиний вихід», «Опозиція», 
«Оберт ключа», «Російська спілка» та ін.  

На консервативних позиціях стояли також часописи 
«Поступ» і «Дзвони». У двох останніх журналах, які видавались 
наприкінці 1920-х — початку 1930-х років, знаходимо чимало 
матеріалів присвячених теоретичним аспектам монархічного 
руху, а також безпосередньо ідеологові українського монар-
хічного руху В. Липинському. Зокрема, числа 6 і 9 за 1931 р. 
місячника «Дзвони», який видавався у Львові, майже повністю 
присвячений В. Липинському, його життю, науковій та полі-
тичній діяльності. Слід згадати статті Д. Чижевського «Вячеслав 
Липинський як філософ історії», А. Іщака «Погляди В.Липин-
ського на релігію в державнім будівництві», П. Андрієвського 
«Правно-політичний і філософічний світогляд Вячеслава Кази-
мировича Липинського», В. Заїкіна «Вячеслав Липинський як 
історик», В. Кучабського «Значення ідей Вячеслава Липин-
ського», В. Залозецького «На сторожі ідей», М. Козака «З життя 
і діяльності Вячеслава Липинського»74. 
———————— 

74 Передрук статей див.: В’ячеслав Липинський та його доба. — Кн. 1. — 
С. 295–381. 
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Своєрідним продовженням «Хліборобської України» можна 
вважати «Збірник Хліборобської України», що видавався у 
Празі 1931–1932 рр. прихильниками В. Липинського, які за-
снували Братство українських класократів-монархістів, геть-
манців. Останнє було утворено у зв’язку з конфліктом між 
В. Липинським і П. Скоропадським, що виник на ґрунті полі-
тичних розходжень обох лідерів. Перший том «Збірника Хлі-
боробської України» відкривається вступним словом В. Липин-
ського — останньою працею ідеолога українського монархізму. 
Своєрідний посмертний маніфест В. Липинського закінчується 
словами, які стали лейтмотивом збірника: «Тільки на Україн-
ській землі, тільки з хвилиною перемоги на Україні типу ідеа-
лістичного, з вічною тугою за добрим, за гарним, за великим, 
зможе бути проголошений Гетьман»75. У збірнику були також 
вміщені матеріали, які торкались т. зв. будапештської справи, 
що послужила однією з причин конфлікту між гетьманом і 
В. Липинським (комунікат, опублікований у львівському часо-
пису «Діло», уривки із щоденника П. Скоропадського із з’ясу-
ванням акції гетьмана у Будапешті та заява В. Липинського як 
голови Ради Присяжних УСХД про розпуск організації).  

Таким чином, на противагу працям представників україн-
ських соціалістичних партій, в яких превалював партійний 
підхід, бажання політичною демагогією замаскувати усвідом-
лення причетності до невдачі процесу національного державо-
творення і перекласти провину на колег по антигетьманській 
опозиції, у роботах діячів консервативного табору, проаналі-
зовано причини поразки Українських національно-визвольних 
змаганнях у 1917–1921 рр. У дослідженнях вчених, які були 
прихильниками гетьманського руху, робилися спроби пошуків 
точок для досягнення національного компромісу. 

 

———————— 
75 Збірник Хліборобської України (Прага). — 1931. — Т. 1. — С. 31. 
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управлінню і ліквідації організацій військового 

часу Української Держави  

(червень–грудень 1918 року) 

Activities Ukrainian State Office Chief  

of management and liquidation of wartime 

organizations (June–December 1918) 

У статті висвітлюється намагання уряду гетьманату Павла 
Скоропадського вберегти запаси організацій військового часу від 
захоплення німецько-австрійськими військами та внутрішнього роз-
крадання, використати їх для поповнення державного бюджету. 
Показана боротьба міністрів навколо посади Головноуповноваженого, 
охарактеризовані особисті якості керівників відомства.  

Ключові слова: Рада Міністрів, Головноуповноважений, органі-
зації військового часу, спорядження, майно, Юлій Кістяковський, 
Русчу Моллов. 

The paper analyzes the efforts of the Government of hetman Pavlo 
Skoropadsky organizations protect stocks wartime capture of the German-
Austrian troops and internal theft, use them to replenish the state budget. 
Shown to ministers struggle around Chief under the posts, described the 
personal qualities of managers office. 
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В Україні, територія якої була одним з головних сегментів 
східного театру військових дій Першої світової війни, а кілька 
губерній — близьким фронтовим тилом, накопичилися вели-
чезні запаси зброї, набоїв, військового, санітарного спорядження 
та матеріалів. Крім армії, вони знаходилися у віданні установ 
Союзу земств, Союзу міст, військово-промислових комітетів, 
Червоного Хреста, колишніх Маріїнського відомства, Тетянин-
ського комітету та інших організацій. П. Скоропадський у 
спогадах писав, що у той час «втрати казенного майна і 
незаконна його розпродажа досягли колосальних розмірів, особ-
ливо майна санітарного та обмундирувального відділів»1.  

Зайнявши територію України, німецькі та австро-угорські 
війська розпочали масове захоплення запасів військового при-
значення з складів армії та інших організацій. Вже з перших 
днів свого функціонування Рада Міністрів гетьманату змушена 
була реагувати на самочинні дії союзників з реквізиції майна, 
матеріалів, спорядження, продовольства тощо. 8 травня голов-
ний начальник портів Чорного і Азовського морів віце-адмірал 
А. Покровський доповів урядові про масове захоплення німцями 
суден2. Зокрема, німецький комендант Миколаєва генерал 
К. Моргенштерн-Дерінг оголосив про перехід у тимчасове воло-
діння німецької військової влади суднобудівних заводів това-
риств «Наваль», «Руссуд», «Балтвод», плавучого доку, суден, 
понтонів, човнів тощо3. З цього питання Рада Міністрів ухва-
лила постанову про висловлення категоричного протесту пред-
ставникам союзників.  

———————— 
1 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918. — Київ–

Філадельфія,1995. — С. 187. 
2 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 9 зв. 
3 Документы о разгроме германских оккупантов на Украине в 1918 

году. — М., 1942. — С. 93–94.  



Діяльність відомства Головноуповноваженого по управлінню і ліквідації 

Руслан Пиріг 

 89

10 травня на засіданні уряду було констатовано, що німці 
продовжують вивозити з армійських складів у Києві, Гомелі, 
Конотопі, Білій Церкві військове озброєння та спорядження. 
Висловивши німецькому командуванню протести, Рада Мініст-
рів погодилася визнати вже захоплене “німецькою військовою 
здобиччю», а далі це питання передавалося у відання спеці-
альної комісії4.  

Крім вилучення союзниками, на численних складах армії, 
установ і організацій військового часу вівся масовий розпродаж 
товарів і матеріалів. Очевидно, на це звернув у вагу й 
П. Скоропадський, бо вже 8 травня т.в.о. військового міністра 
О. Сливинський від імені гетьмана видав наказ про заборону 
продажу військового спорядження, в тому числі й належного 
міським та земським установам5. 

 Міністри розуміли необхідність захисту майна військового 
призначення від внутрішнього розкрадання, а також захоплення 
окупаційною німецькою та австрійською владою. Водночас в 
умовах фактичної відсутності української армії така кількість 
зброї і спорядження була не потрібною для власних потреб. 
Міністр фінансів А. Ржепецький наполягав на продажі частини 
запасів населенню і у такий спосіб поповнити державну скарб-
ницю. Почався пошук механізмів реалізації цього задуму. 

3 червня прем’єр Ф.Лизогуб зробив доповідь про необхід-
ність створення спеціальної комісії, яка б опікувалася пробле-
мами управління та ліквідації організацій військового часу. До 
неї мали увійти представники усіх міністерств, а також ні-
мецького та австро-угорського командування. Комісії надава-
лося право проведення ревізій, створення підкомісій на місцях і 
безпосередньої доповіді Раді Міністрів. На неї покладався 
розподіл і ліквідація згаданого майна. Члени комісії мали от-

———————— 
4 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 12. 
5 Державний вістник. — 1918. — 16 травня. 
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римувати заробітну плату і добові. Державній канцелярії дору-
чили у короткий термін розробити положення про комісію6. 

Оскільки йшлося про перерозподіл і реалізацію величезних 
матеріальних цінностей, то створення такого державного органу 
викликало чималу зацікавленість членів уряду. 8 червня з цього 
питання на розгляд Ради Міністрів було внесено два законо-
проекти — міністра продовольчих справ Ю. Соколовського і 
державного секретаря І. Кістяковського. Обговорення було три-
валим і гострим. Висловилися всі члени кабінету. Врешті була 
прийнята пропозиція міністра торгівлі і промисловості С. Гут-
ника про введення посади Головноуповноваженого по управ-
лінню і ліквідації організацій військового часу з широкими 
повноваження, а також правом визначити кількість заступників. 
Ф. Лизогуб вважав, що слід обмежитися створенням спеціаль-
ного комітету з п’яти осіб, який і вестиме справу ліквідації 
установ і організацій військового часу. З невеликою перевагою 
була ухвалена резолюція С. Гутника. Прем’єр висловив незгоду 
і формі окремої думки. При Головноуповноваженому створю-
валася рада з представників міністерств: військового, земельних 
справ, продовольства, торгівлі і промисловості, державного 
контролю. Наголошувалося, що це має бути їх основна робота. 
Намагання Ю. Соколовського включити до неї представників 
організацій, що ліквідуються, були відхилені7. 

Слід відзначити, що утворення відомства Головноуповно-
важеного даного профілю не стало винаходом гетьманського 
уряду. Це було повернення до практики Російської імперії, Звід 
основних законів якої мав главу 11 «О Совете Министров, 
Министрах и Главноуправляющих отдельными частями»8. Хоч у 
Законах про тимчасовий державний устрій України, які були 

———————— 
6 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 33. 
7 Там само. — Арк. 44–44 зв. 
8 http://www.gumer.info/Bibliotek_Buks/History/Article/svod_zak.php. 
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скальковані зі згаданого Зводу, відповідна стаття мала назву 
«Про Раду Міністрів і Міністрів»9. 

Нещодавно призначений державним секретарем І. Кістяков-
ський вже 11 червня подав на розгляд уряду положення про 
згадану комісію. Фактично йшлося про створення державного 
відомства із спеціальними статусом. У документі були зафік-
совані повноваження новоутворюваного органу центральної 
влади. Головноуповноважнний при розгляді профільних питань 
брав участь у засіданнях уряду з правом ухвального голосу. При 
ньому діяла рада з 11 представників основних міністерств, 
Союзу земств і Союзу міст. Він мав двох заступників з правами 
директорів департаментів, канцелярію, призначав представників 
відомства на місцях. Йому надавалося право відкривати судові 
переслідування всіх урядових і приватних осіб, накладати арешт 
на рухоме і нерухоме майно, чинити цивільні позови тощо10.  

Положення було схвалено урядом і підлягало негайному 
введенню у дію по телеграфу, не чекаючи опублікування у 
«Державному вістнику»11. Очевидно, члени уряду до кінця не 
усвідомлювали всю складність реалізації цього, на перший 
погляд, фінансово привабливого проекту. Адже всі власники 
згаданого майна, включаючи й військове міністерство, мали 
його передати у відання Головноуповноваженого для подальшої 
реалізації. Хоч було ясно, що відомчі інтереси ввійдуть у 
протиріччя з державними. Однак члени кабінету міністрів, тому 
числі й військовий міністр О. Рагоза проголосували за таке 
рішення. Підтримав його й гетьман. 

Головноуповноважним був призначений правник і еконо-
міст Юлій Олександрович Кістяковський (1872–1920) — син 
відомого правознавця О. Кістяковського. Очевидно, цьому спри-
яв його брат, державний секретар гетьманату І. Кістяковський, 
під керівництвом якого й був розроблений статут відомства з 
———————— 

9 Державний вістник. — 1918. — 16 травня. 
10 Там само. — 16 червня. 
11 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 49. 
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такими широкими повноваженнями. Пізніше П. Скоропадський 
писав, що йому рекомендували главу цього відомства як 
«людину видатної волі і енергії»12. 

Слід відзначити, що діяльність братів Кістяковських під час 
гетьманату залишається майже не дослідженою. Відомий вче-
ний — правник і соціолог Богдан Кістяковський був деканом 
юридичного факультету Українського народного (згодом дер-
жавного) університету. Він брав активну участь у законотворчій 
праці, входив до комісій по розробці проектів законів про 
громадянство, земське самоврядування, Державний сейм та ін. 
Володимир — учений-хімік долучився до створення Української 
академії наук, Олександр — був призначений послом до Туреч-
чини, але до роботи не приступив.  

Прийнявши посаду Головноуповноваженого, Ю. Кістяков-
ський вже 14 червня доповідав на засіданні уряду про пер-
шочергові плани роботи. Для організації апарату відомства було 
виділено 100 тис. крб. Йому разом з міністром продовольчих 
справ Ю. Соколовським доручалося організувати продажу селя-
нам запасів ліквідованих організацій з метою надходження 
коштів до державної скарбниці13. Цього ж дня заступником 
Головноуповноваженого уряд затвердив Русчу Моллова, остан-
нього царського губернатора Полтавщини. 

Через кілька днів Ю. Кістяковський знову інформував Раду 
Міністрів про стан справ з ліквідацією установ військового часу. 
Він також запропонував внести зміни до положення про Голов-
ноуповноваженого, які б давали йому можливість залучати до 
праці цінних фахівців, не зараховуючи їх на державну службу. 
Уряд схвалив внесені доповнення, змінив склад ради при Голов-
ноуповноваженому — три особи рекомендовані урядом і одна — 
ПРОТОФІСОМ14. Однак вже через кілька днів Рада Міністрів 
внесла корективи до статуту. До ради тепер мали входити:  
———————— 

12 Скоропадський П. Спогади. — С. 187. 
13 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 51. 
14 Там само. — Арк. 55. 
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9 представників міністерств, три посланці уряду, по одному — 
від ПРОТОФІСу, Союзу земств і Союзу міст15. 

18 червня Ю. Кістяковський видав обов’язкову постанову 
про те, що установи і організації, які фінансувалися з Вій-
ськового фонду, не мають права ні продавати, ні передавати, ні 
вивозити зі складів майно без дозволу Головноуповноваженого. 
Крім колишніх громадських організацій, до цього кола були 
віднесені міністерства військове та шляхів сполучень16. Не див-
лячись на широкі права Головноуповноваженого, задекларовані 
у статуті відомства, у практичній діяльності Ю. Кістяковському 
не вистачало повноважень для ефективної співпраці з мініс-
терствами, установами і німецьким командуванням. Він був 
змушений щоразу свої ухвали підкріплювати постановами 
уряду.  

Сподіваючись на припинення розтрати майна військового 
часу і отримання надходжень до державної скарбниці, уряд 
створював певні преференції для праці Головноуповноваженого. 
Він отримав виключне право позачергових доповідей Раді 
Міністрів. Як правило, вони розглядалися серед перших питань 
порядку денного. Так, 26 червня він доповів, що німці про-
довжують пред’являти претензії на частину запасів військового 
часу. Уряд ухвалив створити повноважну комісію з міністрів 
військових, продовольчих справ, народного здоров’я та Ю. Кіс-
тяковського для проведення консультацій з німецькою сторо-
ною. 

А тим часом начальник постачання військового міністерства 
генерал В. Стойкін підписав 29 червня угоду з німецьким 
командування про умови розподілу майна. Це поставило укра-
їнську сторону і Головноуповноваженого у досить складне 
становище. Заслухавши доповідь Ю. Кістяковського, Рада Мі-
ністрів доручила міністру О. Рагозі, заступнику глави МЗС 
О. Палтову та Ю. Кістяковському інформувати генерала В. Гре-
———————— 

15 Державний вістник. — 1918. — 5 липня. 
16 Там само. — 22 червня. 
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нера про суть справи. В. Стойкін мав дати відповідні пояснення. 
Інше питання стосувалося прохання Українського товариства 
опіки вдів і сиріт щодо відпуску їм різних предметів із складів 
установ військового часу. Не дивлячись на те, що товариство 
діяло під патронатом Ясновельможного пана Гетьмана, уряд 
відмовив у прямій передачі матеріалів. Обумовивши це низкою 
міжвідомчих узгоджень17. 

Нерідко обов’язкові постанови Головноуповноваженого від-
верто ігнорувалися керівниками установ і організацій. Зокрема, 
усунутий Ю. Кістяковським з посади голова ліквідаційної комі-
сії Союзу міст відмовився виконати наказ, заручившись під-
тримкою членів комісії. А тим часом з’ясувалося, що він про-
вернув оборудку з присвоєнням коштів на суму близько 500 тис. 
крб. Міністри постановили притягти до відповідальності весь 
склад ліквідаційної комісії Союзу міст, доручивши її реалізацію 
тому ж Ю. Кістяковському18. Врешті 10 липня уряд прийняв 
постанову, за якою невиконання ухвал Головноуповноваженого 
мало розслідуватися Державною вартою19.  

Ю. Кістяковському доводилося напрацьовувати механізми 
передачі майна одними організаціями іншим. На початку липня 
Рада Міністрів схвалила передачу Кролевецького заводу сіль-
госпзнарядь Чернігівському губернському земству. При цьому 
земство мало сплатити державі не менше 1 млн. крб., а також 
погасити борги підприємства20. 

Серйозні проблеми виникли у відомства Головноуповно-
важеного при організації збуту майна ліквідованих установ і 
організацій. Існуючий порядок продажу з публічних торгів 
приводив до необґрунтованого зниження ціни і закупівлі товарів 
з спекулятивною метою. По дійсній вартості майно не по-
трапляло до населення, а державна скарбниця несла збитки. 
———————— 

17 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 67–67 зв. 
18 Там само. — Арк. 71. 
19 Там само. — Арк. 100. 
20 Там само. — Арк. 88 зв. 
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Уряд прийняв постанову, якою змінив порядок продажі майна 
ліквідованих організацій, дозволив Головноуповноваженому 
встановлювати ціну «у відповідності з дійсною, не піднятою 
штучно спекуляцією, вартістю призначеного до продажу 
майна»21.  

Ю. Кістяковський, пропонуючи проект постанови Ради 
Міністрів, намагався втиснути до нього максимум деталізації — 
від конкретних доручень міністрам до цін на різні типи возів 
тощо. І уряд схвалював такі, не зовсім типові і недостатньо 
опрацьовані документи. У них були присутні й прояви лобізму. 
Зокрема, постанова містила пряму вказівку на реалізацію 
бричок, збруї, підков через Союз земельних власників. Слід 
відзначити, що Ю. Кістяковський як учений тісно співпрацював 
з цією корпоративною спілкою. На квітневому з’їзді хліборобів 
він зробив доповідь з аграрного питання, доводячи, що за 
останні десятиліття земельна власність селян зросла за рахунок 
дворянства, купецтва та інших станів22.  

Намагання Головноуповноваженого налагодити облік наяв-
них ресурсів військового часу постійно наражалися на впертий 
спротив їх власників, включаючи й найпотужнішого з них — 
військового міністерства. 6 серпня на засіданні Ради Міністрів 
Ю. Кістяковський зробив доповідь про істотні труднощі у 
налагодженні реалізації майна, фактичний саботаж з боку ок-
ремих міністерств, установ і організацій. З огляду на серйозність 
поставлених питань було ухвалено роздати текст доповіді усім 
членам уряду, військовий міністр мав висловити свої мірку-
вання щодо доповіді. Крім того його зобов’язали невідкладно 
подати Головноуповноваженому відомості про наявні запаси 
матеріалів і продуктів, визначивши відомчі потреби у них23. 

———————— 
21 Там само. — Арк. 131–132. 
22 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Т. ІІ. — К., 2002. — 

С. 27. 
23 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 152 зв. 
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Військове міністерство не поспішало виконувати рішення і , 
очевидно, вживало заходів протидії, не бажаючи розлучатися з 
власними запасами. Намічене засідання кабінету міністрів з 
даного питання не відбулося. Ф. Лизогуб в цей час виїхав на 
чолі урядової делегації до Німеччини. Є підстави вважати, що 
генерал О. Рагоза зумів переконати гетьмана у недоцільності 
передачі матеріалів, які будуть потрібні для формування повно-
цінної української армії. У спогадах цій справі П. Скоропад-
ський приділив чимало уваги, демонструючи неабияку обізна-
ність у її деталях. Загалом він вважав, що «ця система, яка мала 
багато підстав, була неправильна у корні». На його думку, армія 
позбавлялася належного їй майна, а потім за ним мала звер-
татися до Головноуповноваженого. Це створювало зайве тертя 
та гаяння часу, справа доходила до з’ясування стосунків у глави 
держави24. Цілком очевидно, що повної підтримки гетьмана 
Ю. Кістяковський не дістав. Позиція П. Скоропадського вирі-
шальним чином вплинула й на членів уряду. 

17 серпня виконуючий обов’язки прем’єра М. Василенко 
повідомив міністрів про отримання від Ю. Кістяковського заяви 
про відставку з посади та проханням терміново призначити 
наступника. Було ухвалено рішення доручити М. Василенку 
з’ясувати причини відмови, а кандидатури на заміщення посади 
Головноуповноваженого розглянути на наступному засіданні25.  

Природно, що міністр внутрішніх справ І. Кістяковський був 
добре інформованим про стан справ у відомстві Головноупов-
новаженого по ліквідації установ військового часу і твердий 
намір брата Юлія залишити цю посаду. 20 серпня МВС внесло 
на розгляд Ради Міністрів законопроект про надання губерн-
ським старостам і градоначальникам права на реквізицію вій-
ськового обмундирування і спорядження. Уряд схвалив цей 
документ і постановив спішно ввести його у дію по телеграфу26. 
———————— 

24 Скоропадський П. Спогади. — С. 187. 
25 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 172. 
26 Там само. — Арк. 174. 
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У такий спосіб І. Кістяковський вирішив скористатися непевною 
ситуацією з Головноуповноваженим для отримання матеріаль-
них цінностей місцевими адміністраціями, підлеглими МВС. 
Загалом прийнятий закон суперечив самій ідеї створення 
відомства Головноуповноваженого як органу покликаного скон-
центрувати у своїх руках надлишки запасів військового часу, 
задовольнити потреби у них населення і принести прибуток 
державній казні. Це був типовий відомчий підхід. Однак треба 
врахувати, що в цей час у складі МВС формувалася така 
потужна охоронна структура, як Державна варта. Міністр І. Кіс-
тяковський, губернські старости мали піклуватися про мате-
ріально-технічне забезпечення її підрозділів. 

Прикметно, що відразу після прийняття цієї ухвали М. Ва-
силенко інформував уряд про розмову з Ю. Кістяковським, який 
підтвердив свій намір піти у відставку. У прийнятій постанові 
зазначалося, що при бажанні він може дати пояснення на засі-
данні Ради Міністрів27. Однак такого бажання той не виявив.  

Уряд визначив три кандидатури на заміщення посади Голов-
ноуповноваженого: Р. Моллов, В. Полунін, П. Линниченко. При 
балотуванні ніхто з кандидатів не набрав необхідної кількості 
голосів. При цьому діючий заступник Головноуповноваженого 
Р. Моллов отримав найменше — два голоси28. Було ухвалено 
провести переголосування на наступному засіданні. Проте воно 
так і не відбулося. Очевидно, Ф. Лизогуб вирішив на якийсь час 
законсервувати ситуацію.  

У зв’язку з необранням наступника Ю. Кістяковський ще 
якийсь час продовжував працювати. Зокрема, 23–24 серпня на 
засіданні Ради Міністрів він поставив питання про неправомірні 
дії військового міністерства, яке проводило розпродаж майна з 
Білоцерківської бази. Уряд ухвалив відмінити відповідний наказ 
заступника військового міністра, а реалізацію матеріалів про-

———————— 
27 Там само. 
28 Там само. — Арк. 179 зв.  
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вести через відомство Головноуповноваженого29. Однак це був 
останній епізод участі Юлія Олександровича у засіданнях ка-
бінету міністрів. Подальша його доля виявилася нещасливою.  
У кінці 1919 р. з наближенням Червоної армії він виїхав до 
Ростова, а потім Кисловодська, де й помер від тифу у лютому 
1920 р. 

Обов’язки Головноуповноваженого по управлінню і лікві-
дації установ військового часу виконував Русчу (Гавриїл) Геор-
гійович Моллов — правник, відомий російський державний 
діяч, болгарин, народився у 1867 р. на півдні Болгарії у м. Слі-
вен. По закінченні російсько-турецької війни у 1778 р. його до 
Полтавської губернії вивіз полковник російської армії, пообі-
цявши батькові дати хлопчикові добру освіту. Слова він до-
тримався, влаштувавши Русчу в Імператорське училище пра-
вознавства, куди приймали лише дітей дворян. Одружившися з 
донькою полтавського поміщика О. Старицькою, Р. Моллов 
став великим землевласником30. Понад двадцять років займав 
прокурорські посади, т.ч. в Україні — прокурор Полтавського 
окружного суду (1906–1909), Одеської судової палати (1911–
1915).  

З іменем Р. Моллова пов’язана цікава сторінка в історії 
російської контррозвідки. Серйозні поразки російських військ 
на початку Першої світової війни виявили неефективність і 
розрізненість спеціальних служб у протидії супротивникові. 
Головнокомандувач російської армії великий князь Микола Ми-
колайович ініціював розробку нового положення про контрроз-
відувальну службу. З цією метою була створена спеціальна 
комісія, головою якої був призначений прокурор Одеської 
судової палати Р. Моллов. Проте розгорнути її діяльність не 

———————— 
29 Там само. — Арк. 178 зв., 184 зв. 
30 http://ru.wikipedia.org/wiki; Велчев И., Костов Р. Из родословието на 

Вернадски: фамилията Старицки и Болгария // http://www.bdb.bd/ 
EDITIONS/VERNADSKI/pdf/20-velchev/pdf. Вернадский В. Дневники 
1917–1921. — К., 1994.  
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вдалося, оскільки імператор Микола ІІ особисто очолив армію, а 
великий князь був направлений царським намісником на Кавказ. 
До речі, до своєї адміністрації він запросив одного з кращих 
земських діячів Росії, голову Полтавської губернської земської 
управи Ф. Лизогуба, якому доручив впровадження земського 
самоврядування у краї. 

Очевидно, робота в комісії створила Р. Моллову імідж 
фахівця у безпековій справі, бо на початку вересня 1915 р. за 
поданням нового глави МВС Росії князя М. Щербатова його 
призначають директором Департаменту поліції. На новій посаді 
він продовжує працювати над проблемами організації вітчиз-
няної контррозвідки. У підготовленій ним з цього питання 
записці зокрема наголошувалося: «боротьбу зі шпигунством 
треба зробити відкритою, популяризувати її, надати патріо-
тичного характеру і тоді до неї долучаться сили народні і 
національні»31. 

Однак кар’єрний злет Р. Моллова був перерваний подією 
міжнародного масштабу — вступом Болгарії у Світову війну на 
боці Центральних держав. Перебування болгарина на чолі 
головного охоронного відомства Російської імперії було ви-
знано неприйнятним. 23 листопада 1915 р. його звільнили з 
посади. Спроба балотуватися у сенатори виявилася невдалою 
через заперечення міністра юстиції О. Хвостова. Якийсь час 
Р. Моллов рахувався членом малопрестижного Головного при-
сутствія у фабричних і гірничозаводських справах. У 1916 р. був 
призначений царем на посаду Полтавського губернатора. 
Відзначився тим, що заборонив поширювати інформацію про 
лютневі події 1917 р. у Петрограді, а наклад однієї з газет 
наказав вилучити. 

Ф. Лизогуб добре знав Р. Моллова і, очоливши уряд, лобіює 
прихід того на державну службу. Спочатку він запропонував 
направити його послом Української Держави у Болгарії. При 
———————— 

31 Мерзляков В. Где бать контрразведке: столкновение подходов и 
позиций// http//www.fsb.ru/fsb/history/autor/single.html. 
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цьому наголошувалося на його походженні та знанні болгар-
ської мови. Однак керуючий МЗС Д. Дорошенко і посол Бол-
гарії в Україні І. Шишманов зробили все, щоб не допустити 
цього призначення. Болгарські дипломати підготували довідку 
про Р. Моллова, у якій наголошувалося: «ненавидить офіційну 
Болгарію і вороже ставиться до її нинішньої політики… 
Зрозуміло, що нічого українського в нього немає»32. Стало ясно, 
що отримати згоду болгарської сторони на прийняття 
Р. Моллова в якості посла не вдасться. Відповідним чином був 
поінформований і гетьман. Врешті послом до Софії поїхав 
О. Шульгин. Далі прем’єр домагався призначити Р. Моллова 
послом до Туреччини, але й це рішення не відбулося. Проте 
Ф. Лизогуб не припинив спроб працевлаштувати «полтавця». 
Відразу після затвердження положення про Головноуповно-
важеного по управлінню і ліквідації організацій військового 
часу 14 червня уряд схвалив кандидатуру Р. Моллова на посаду 
заступника глави цього відомства33. Упродовж двох місяців він 
разом з Ю. Кістяковським працював над формуванням робочого 
апарату, створенням міжвідомчої комісії, збором відомостей про 
організації та обсяги їхніх запасів, виробленням механізмів 
реалізації. 

Р. Моллов виконував обов’язки глави відомства. Як і раніше 
залишалися не врегульованими взаємовідносини з німецьким 
командуванням та центральним закупівельним бюро щодо роз-
поділу запасів організацій воєнного часу. Зокрема, 16 вересня 
Р. Моллов на засіданні Ради Міністрів доповідав, що німці 
претендують на частину майна і медикаментів, які за розподілом 
належать Україні. Він пропонував створити спеціальну змішану 
комісію для розв’язання цього питання. Очевидно, тиск з боку 
німецьких господарчих представників був досить сильним, бо  
1 жовтня він запропонував урядові продати Німеччині 25% 
———————— 

32 Шишманов І. Щоденник. 1879–1927. http//www.ukrpressbg.com/his-
ukrDnevnik-Shismanov1918.html. 

33 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 50. 
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майна Земгору. Проте міністри відхилили таке рішення, моти-
вуючи незначними запасами та потребами формування україн-
ської армії34. 

5 жовтня Ф. Лизогуб особисто вніс на розгляд Ради Мі-
ністрів кандидатуру Р. Моллова на посаду Головноуповнова-
женого по управлінню і ліквідації організацій військового часу. 
Міністр внутрішніх справ І. Кістяковський висловив з цього 
питання окрему думку. Голосування перенесли на наступне 
засідання, а відбулося воно 10 жовтня. Нарешті Р. Моллов 
дістав підтримку уряду. І. Кістяковський демонстративно утри-
мався від голосування. Мотиви такої обструкції в журналах 
засідань Ради Міністрів не зафіксовані. Можна припустити, що 
його брат Юлій був невисокої думки про свого заступника, або 
ж це було неприйняття його поліцейського минулого35. Цікаво 
відзначити, що після жовтневої відставки уряду Р. Моллов роз-
глядався П. Скоропадським як можлива кандидатура на посаду 
глави МВС. Однак міністром був призначений заступник мі-
ністра В. Рейнбот36. 

Працювати Р. Моллову довелося в складних умовах тривалої 
урядової кризи, домінування відомчих інтересів у справі роз-
поділу запасів майна. Зокрема, йому вдалося провести урядове 
рішення про ліквідацію майстерень і складів колишньої Вар-
шавської округи шляхів сполучень у Гомелі37. Він брав участь 
розв’язанні проблем поставок зброї урядові Всевеликого війська 
Донського, у з’ясуванні причин появи на ринку обмундирування 
з інтендантських складів. Р. Моллов намагався зміцнити апарат 
відомства, внісши пропозиції про призначення двох заступників 
Головноуповноваженого. Навіть в умовах оточення Києва вій-
ськами Директорії 11 грудня домагався від уряду звільнення 

———————— 
34 Там само. — Спр. 7. — Арк. 1 зв. 
35 Там само. — Арк. 7, 12. 
36 Крах германской оккупации на Украине (по документам окку-

пантов). — М., 1936. — С. 180. 
37 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 6. — Арк. 259. 
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підлеглих йому чиновників від призову на військову службу, 
видачі їм одноразової допомоги та виплати процентних над-
бавок, використання для цього коштів підвідомчих органі-
зацій38. 

Після падіння гетьманату Р. Моллов перебував на цивільній 
службі у А. Денікіна. У 1919 р. повернувся до Болгарії. Брав 
активну участь у громадському житті російської еміграції. Був 
фундатором і першим головою Товариства єднання росіян у 
Болгарії, яке орієнтувалося на відновлення монархії в Росії і 
підтримувало великого князя Миколу Миколайовича. Він також 
входив до Союзу російських судових діячів, обирався делегатом 
Російського зарубіжного церковного собору 1921р. Помер у 
Софії в 1925 р. 

З відомством Головноуповноваженого по управлінню та 
ліквідації організацій військового часу пов’язана ще одна 
помітна постать російського дореволюційного істеблішменту — 
Борис Костянтинович Арсеньєв. Він народився 1874 р. (за ін-
шими даними 1880) у Петербурзі, походив з відомої дворянської 
родини, закінчив Імператорський Олександрівський ліцей. Слу-
жив у МЗС на дипломатичних посадах в Яссах, Бейруті, Ва-
шингтоні, Токіо, Афінах, Бомбеї. Під час Першої світової війни 
займав посади віце-губернатора Бесарабії (1915), Буковини 
(1916–1917). За доби гетьманату перебував в Україні39. 

У день свого затвердження на посаді Головноуповнова-
женого 10 жовтня 1918 р. Р. Моллов вніс на розгляд Ради 
Міністрів пропозицію призначити його заступником Б. Ар-
сеньєва. Кандидатура дістала схвалення уряду40. Очевидно, 
йшлося про тривіальне влаштування на державну службу. Адже 
досвіду господарської роботи кар’єрний дипломат не мав. 
Можна припустити, що в якості лобіста виступив М. Воронович, 
колишній царський губернатор Бесарабії, під керівництвом 
———————— 

38 Там само. — Спр. 7. — Арк. 83. 
39 http://ru.wikipedia.org/wiki 
40 ЦДАВО України. — Ф. 1064. — Оп. 1. — Спр. 7. — Арк. 12. 



Діяльність відомства Головноуповноваженого по управлінню і ліквідації 

Руслан Пиріг 

 103

якого свого часу працював Б. Арсеньєв. Його діяльність на цій 
посаді залишилася у тіні енергійного Р. Моллова, який на 
засіданнях уряду профільні питання доповідав особисто. Згодом 
Б. Арсеньєв емігрував до Франції, входив до оточення великого 
князя Миколи Миколайовича. Помер у 1925 р. в Парижі. 

Слід відзначити, що 16 жовтня Р. Моллов вніс на схвалення 
Ради Міністрів пропозицію щодо другого заступника Головно-
уповноваженого — полковника В. Арцишевського (1870 р. н.), 
який мав великий досвід інтендантської роботи. Міністри вирі-
шили обговорити дану кандидатуру у встановленому порядку41. 
Однак незабаром почалася затяжна урядова криза. Наступні 
кабінети міністрів до цього питання не поверталися. Сам же 
В. Арцишевський пізніше служив у ЗСПР. Зокрема, займав 
посаду начальника постачання військ Північного Кавказу. 
Евакуювався до Болгарії. У 1920-х рр. — представник Всеро-
сійського союзу міст, а також Російського закордонного істо-
ричного архіву у цій країні. В 1941 р. прийняв болгарське 
громадянство. 

Отже, відомство Головноуповноваженого по управлінню і 
ліквідації організацій військового часу функціонувало упродовж 
шести місяців. Створення цього урядового органу було обу-
мовлено потребами збереження і використання в інтересах 
держави величезних запасів майна, матеріалів і продуктів. 
Розгортання його діяльності істотно стримувалося відомчими 
інтересами власників цих запасів, насамперед військового мі-
ністерства. І все ж загальний баланс праці відомства був 
позитивним — до державної скарбниці надійшло 33 млн. крб. 
Для порівняння зазначимо, що ця сума майже дорівнювала 
тогочасному бюджету міністерства народного здоров’я та 
опіки42.  

 

———————— 
41 Там само. — Арк. 18. 
42 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. — Т. ІІ. — С. 195. 
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Стаття присвячена дослідженню сучасної історіографії проб-
леми кавказького напрямку зовнішньополітичної діяльності Україн-
ської Держави 1918 р. Головна увага зосереджена на аналізі стану 
розробки теми та перспектив подальших досліджень. 
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The article is devoted to modern historiography of Caucasian direction 

of policy of Ukrainian State in 1918. The maim attention is paid to the 
analysis of historiography as well as to perspective of further investigation. 

Keywords: Ukrainian State, Armenia, Georgia, Azerbaijan, South 
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Події революційного минулого 1917–1921 рр., державо-

творчі процеси того часу є однією з найпривабливіших тем для 
дослідників. Не випадково, що за останні майже чверть століття 
вітчизняними істориками підготовлено велику кількість дослід-
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жень: монографій, брошур та наукових статей з даної проб-
лематики. 

За часів незалежності вітчизняна історична наука пройшла 
великий і складний шлях від подолання догматів радянської 
історіографії, яка зображувала події революційного минулого 
виключно з партійно-класових позицій, до створення концепції  
Української революції. За минулі десятиріччя українська істо-
ріографія нагромадила і ввела до наукового обігу величезний 
пласт фактичного матеріалу, заповнила лакуни новими сюжет-
ними лініями, які були відсутні в радянській парадигмі рево-
люції. 

Логічним наслідком державотворчих процесів того періоду 
було виникнення Української Народної Республіки, а згодом 
Української Держави, що знаходило об’єктивну реальність 
утвердження молодої української держави на міжнародній арені. 
Крім встановлення міждержавних стосунків з загальновизна-
ними світовими державами, новою ланкою зовнішньої політики 
було налагодження контактів з новоутвореними державами, що 
виникли на території колишньої Росії. Вирішення між ними 
низки питань (політичних, економічних, територіальних, роз-
ділу майна тощо) створювало сприятливі умови для вирішення 
великого кола проблем державного будівництва. 

Налагодження відносин з країнами, що постали на тери-
торіях, які відокремились від Росії, було важливим напрямком 
зовнішньополітичної діяльності уряду Української Держави. 
Визнання Україною державних новоутворень суб’єктами між-
народного права стало вдалим тактичним ходом української 
дипломатії. По-перше, налагодження між новоутвореними дер-
жавами принципово нових стосунків міждержавного рівня 
зафіксовуваувало факт розпаду єдиної Російської імперії на 
окремі регіони, що прагнули самовизначення. По-друге, це мало 
ствердити становище Української держави, яка сама виникла 
внаслідок цих процесів і певною мірою обмежувало можливості 
реалізації великодержавницьких намагань РСФРР щодо віднов-
лення «єдиної і неділимої» від зверхністю більшовиків. 
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Здійснюючи власний зовнішньополітичний курс, Українська 
Держава ставала природним союзником для інших новоство-
рених держав. З більшістю з них були встановлені прямі сто-
сунки, інтенсивність яких визначалась наявністю невирішених 
проблем, головним чином територіальних. За часів Української 
Держави були встановлені дипломатичні відносини і відбувся 
обмін послами з Фінляндією, Грузією, Вірменією, Польщею, 
Білорусією, Кубанським краєм, Великим Військом Донським; з 
Литвою були встановлені консульські відносини.  

Тривалий час сфера наукових інтересів українських дослід-
ників торкалася головним чином європейського та російського 
напрямку політики українських державних утворень періоду 
національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. Це обумовлю-
валося актуальністю саме цих напрямів зовнішньої політики 
незалежної України. Проте, такі підходи звужували дослід-
ницьку перспективу і сприяли утвердженню думки, що Україна 
є так званою «failed state» — державною, що не відбулася. 
Міцно застрягши по лінії протистояння між Сходом і Заходом, 
Україна поставала в очах, насамперед, зарубіжних дослідників 
як заручниця свого геополітичного положення, штучно утворена 
держава, що була лише шахівницею для великих гравців. 
Південний вектор не тільки розширює загальну перспективу, 
але й дозволяє по іншому поглянути на проблему Криму, ідею 
Чорноморського союзу та розірвати «порочне коло» протис-
тавлення по осі «схід — захід», як засадничої проблеми 
України. Саме Україна об’єктивно мала стати осередком фор-
мування нової структури міжнародних відносин від Балтики до 
Кавказу з огляду на її геополітичне становище та відсутність 
анексіоністських намірів щодо своїх сусідів. 

В цьому контексті кавказький напрям української дипло-
матії доби національно-визвольних змагань (як відгалуження 
південного вектору) дозволяє розширити горизонти досліджень. 
Щоправда, зазвичай дослідники Української революції приді-
ляли головну увагу Північному Кавказу, а саме: Всевеликому 
Війську Донському, яке було природним союзником України у 
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боротьбі з більшовиками, тоді як Південний Кавказ випадав з 
загальної дослідницької оптики1. 

Особливий інтерес до Української Держави зумовлений 
успішною зовнішньою політикою гетьмана П. Скоропадського, 
яка, за сприятливих умов, закладала перспективи регіонального 
лідерства України у Східній Європі та чорноморському регіоні. 
Успіхи гетьмана на міжнародній арені зумовлювалися полі-
тичною стабільністю, яку отримала Україна внаслідок встанов-
лення німецького протекторату. Зовнішньополітичний курс 
уряду П. Скоропадського став органічним продовженням між-
народної політики Центральної Ради2. Цей факт вказує, що 
українські консервативні сили, які залучили до управління Ук-
раїнською Державою багато старих імперських кадрів, за що 
були не раз покритиковані своїми опонентами з соціал-демо-
кратичного табору, все ж таки виходили з українських націо-
нальних інтересів.  

І нині, як і на початку ХХ століття, прагнення молодих 
держав до зміцнення свого суверенітету й незалежності змушує 
їх, в тому числі й Україну, шукати такі міждержавні союзи й 
об’єднання, які б відповідали їхнім стратегічним національним 
інтересам. 

Створення в 1997 р. Організації за демократію та економіч-
ний розвиток ГУАМ — регіонального об’єднання чотирьох 
держав Грузії, України, Азербайджану, Молдови, що й дали 
йому назву, здавалося мали б актуалізувати дослідження пів-
денного вектору зовнішньої політики часів національно-ви-
звольних змагань, проте з об’єктивних причин цього не сталося. 
Проект, що мав скласти конкуренцію домінуванню Росії на 

———————— 
1 Соловйова В. Дипломатична діяльність Українських національних 

урядів 1917–1921 рр. — Київ–Донецьк, 2006. — С. 111–115. 
2 Дипломатична історія України (кінець XIX — перша чверть ХХ 

століття): навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. Головченко,  
В. Матвієнко, В. Солдатенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2011. — 
С. 225. 
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Південному Кавказі та в чорноморському регіоні, попри певні 
успіхи, так і не запрацював на повну потужність, зокрема, в 
частині про співробітництво у галузі регіональної безпеки3. 
Прямим свідченням цього стало російське вторгнення в Грузію 
2008 р., анексія Криму 2014 р. та війна в Донбасі, що триває і 
понині. За таких умов чорноморський регіон та Крим і Пів-
денний Кавказ як його складова, набувають пріоритетного зна-
чення для зовнішньополітичного курсу сучасної України.  

Типологічна подібність сучасних процесів та історичний 
подій майже сторічної давнини полягає у континентальній кризі 
спричиненій розпадом імперії. Сучасна неоімперська політика 
Кремля, націлена на збереження свого впливу на пострадян-
ському просторі, подібна до прагнення більшовиків втримати 
національні окраїни в складі Росії. Знов-таки південний вектор 
зовнішньополітичного курсу України як тоді, так і зараз, вима-
гає врахування інтересів кримсько-татарського народу та добро-
сусідських відносин зі ще одним регіональним важковаговиком — 
Туреччиною.  

Звернення до сучасно історіографії проблеми має на меті 
проаналізувати рівень дослідження проблеми та визначити по-
дальші перспективи її розробки. 

Слід зазначити, що останнім часом вітчизняні дослідники 
стали більше приділяти уваги зовнішньополітичним і дипло-
матичним аспектам в дослідженні доби Української революції. 
Серед таких праць варті уваги монографії В. Матвієнка, 
В. Соловйової та І. Дацківа4. 

———————— 
3 История ГУАМ [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://guam-

organization.org/node/242 — Дата доступу: 01.10.2015. 
4 Матвієнко В. Українська дипломатія 1917–1921 років: на теренах 

постімперської Росії. — К., ВПЦ «Київський університет», 2002; Дацків І.Б. 
Дипломатія українських державних утворень у захисті національних 
інтересів 1917–1023 рр. — Тернопіль: Астон, 2009; Соловйова В.В. 
Дипломатична діяльність українських національних урядів 1917–1921 рр. — 
Київ–Донецьк, 2006.  
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В цих узагальнюючих працях, які охоплюють весь період 
національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., досліджені 
складні процеси становлення та діяльності дипломатичної служ-
би України, основні напрями здійснення зовнішньополітичної 
політики на тлі тогочасної міжнародно-політичної ситуації в 
світі. Проте, охопивши весь спектр питань зовнішньополітичної 
діяльності українських урядів доби революції 1917–1921 рр., 
авторам, зокрема, було об’єктивно важко зробити глибоке і 
системне дослідження усього комплексу відносин Української 
Держави 1918 р. саме з новопосталими державами на кав-
казькому напрямку, не могли надто деталізувати ці відносини як 
в їх двосторонньому форматі, так і локальному — в межах 
комплексного вирішення питань, що виникли внаслідок розпаду 
єдиної держави на окремі складові на тлі перипетій револю-
ційної доби. 

Вивчення досвіду побудови між ними відносин нового — 
міждержавного рівня має не тільки суто дослідницький інтерес, 
а й політично-правове значення у світлі розвитку аналогічних 
подій  сьогодення, покликаних крахом загальносоюзної держави 
і самовизначенням України. 

Дослідженню вже конкретно цього напряму зовнішньої 
політики українських урядів були присвячені окремі наукові 
статті, знов таки тих же авторів, опублікованих в різних нау-
кових виданнях і часописах5. Тому певний інтерес у висвітленні 

———————— 
5 Матвієнко В.М. Закавказзя у зовнішній політиці Української Держави 

(1918 р.) // Наук. вісн. Дип. акад. України. — К., 2002. — Вип. 6: Світова 
дипломатія : історія та сучасність. — С. 356–368; Матвієнко В. Україна і 
Кавказ: а руїнах Російської імперії // Вісник міжнародних відносин. — 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002; Матвієнко В. Маловідомі сто-
рінки діяльності української дипломатії на Кавказі // Україна диплома-
тична: наук. щорічник. — К., 2004. — Вип. 4. — С. 392–406; Матвієнко В.М. 
Українська дипломатична місія на Кавказі у 1919–1920 рр. // Актуальні 
проблеми міжнародних відносин. — К., 2002. — Вип. 34, ч. 1. — С. 3–12; 
Головченко В.І. Українська дипломатія 1917–1920 років: уроки історії // 
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питань міжнародних відношень, зв’язків і закордонної політики 
українських урядів в кавказькому напрямі того часу являють 
собою наукові розвідки дослідників — саме  представників того 
регіону6.  

Революційні процеси не рівномірно охопили національні 
окраїни Російської імперії, проте вони були подібні у своїй 
внутрішній логіці. Для народів Південного Кавказу, як і для 
УНР принциповим було питання національно-територіальної 
автономії і переформатування Російської імперії на національ-
но-федералістських засадах. Затиснуті у лещатах між Росією і 
Туреччиною, народи Південного Кавказу вбачали більшу за-
грозу саме від останньої. Тому не дивно, що їхні прагнення 
зводилися до отримання місцевого самоврядування в межах 
оновленої Росії. Саме більшовицький переворот став тим каталі-
затором, який посилив відцентрові тенденції на національних 
окраїнах. 

Україна виступала як своєрідний взірець та рушій рево-
люційних змін на постімперському просторі для народів Кав-
казу. Не в останню чергу створенню цього іміджу посприяв з’їзд 
народів, який відбувся у Києві у вересні 1917 р7. На неї були 
запрошені і представники Закавказзя. До того ж, Україна мала 
досить великі грузинську, вірменську та азербайджанську діас-
пори.  

                                                                                                                              
Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К.: КНУ ім. Тараса Шев-
ченка, 2008. — Вип. 74, ч. 1. — С. 226.  

6 Давтян Д.А. До питання вірмено-українських дипломатичних від-
носин у 1918–1920 рр. // Наук. вісн. Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса,  
2008. — № 17. — С. 201–215; Бежуашвілі А. Україна і Грузія : диплома-
тичні відносини 1918–1920 років // Хроніка-2000. — 2002. — № 47/48. — 
С. 10–20; Кіладзе С. Невідомі сторінки дипломатії // Хроніка-2000. — К., 
2001. — № 43 : Україна–Грузія. — С. 27–33.  

7 Матвієнко В. Україна і Кавказ: а руїнах Російської імперії // Вісник 
міжнародних відносин. — Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2002. — 
С. 11. 
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11 листопада 1917 р. у Тіфлісі було скликано нараду щодо 
організації місцевої влади Закавказзя. До наради долучилися 
представники всіх політичних партій краю, командувач Кавказь-
ким фронтом і консули країн Антанти. 15 листопада був ство-
рений Закавказький комісаріат, що мав представляти інтереси 
народів Кавказу до скликання установчих зборів8.  

5 грудня 1917 р. Раднарком підписав договір про перемир’я 
з Турецькою імперією. Таке рішення більшовиків обернулося 
катастрофою, Адже внаслідок цього Кавказький фронт почав 
розсипатися прямо на очах, відкриваючи шлях Туреччині для 
загарбання нових територій. Односторонній вихід Росії з війни 
послабив Антанту, і змусив представників національних окраїн 
шукати захисту від більшовиків у країнах Четверного Союзу.  

6 січня 1918 р. більшовики розігнали Всеросійські установчі 
збори. Остаточно поховавши сподівання на демократизацію 
Росію та налагодження діалогу9. В цих умовах українська 
Центральна Рада стала фактично єдиним осередком, що пре-
тендувала стати осередком демократії на постімперському про-
сторі. Але українська влада була слабкою і потребувала про-
текції, яку вона могла здобути під егідою Німеччини, але тільки 
як незалежна держава. 

Після розгону Установчих зборів, під тиском наступаючих 
турецьких військ з одного боку, та більшовиків, що розгорнули 
активно боротьбу за бакинські нафтові родовища, Закавказзя 
також стало на шлях державної незалежності. Тут за взірець 
правила Україна, яка завдяки встановленню протекторських 
відносин з Німеччиною змогла реалізуватися як держава. Грузія 
та Вірменія сподівалися повторити долю УНР зігравши на 
внутрішніх антоганізмах між Отаманською Портою та кайзе-
рівською Німеччиною. 

———————— 
8 Матвієнко В.М. Українська дипломатія 1917–1921 років: на теренах 

постімперської Росії. — К., 2002. — C. 161. 
9 Там само. — С. 162–163. 
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Підходячи безпосередньо до аналізу стосунків Української 
держави з країнами Південного Кавказу, І. Дацків вбачає в них 
«необхідність пошуку рівноправних союзників у боротьбі за 
збереження незалежності у протистоянні з більшовицькою 
Росією, розв’язання проблеми соборності шляхом становлення 
справедливих кордонів і возз’єднання з історичними україн-
ськими етнічними землями, захист прав українців у складі вка-
заних держав, розвиток товарообміну на користь власної еко-
номіки.»10. 

Він також вказує, що новоутворені держави південного 
Кавказу, насамперед Грузія і Вірменія, які потерпали від 
територіальних зазіхань Оттоманської імперії вбачали в Україні 
геополітичного гравця, що може протистояти Туреччині. Не в 
останню чергу завдяки брестським угодам та підтримці Німеч-
чини.  

Після розпаду Закавказької Федерації 8 червня 1918 р. утво-
рилися три незалежні держави — Грузія, Вірменія та Азер-
байджан. Агресія Туреччини навесні 1918 р. прискорили процес 
налагодження дипломатичних зв’язків з Вірменією, яка вбачала 
в Україні підтримку. Розпад Закавказької Федерації висунув на 
порядок денний проблему встановлення офіційних диплома-
тичних відносин між Українською Державою й окремо з кож-
ною з новоутворених закавказьких республік. 

Нагадаємо, що скориставшись слабкістю молодих республік, 
Туреччина не тільки розширила свої володіння, але й закріпила 
їх договорами дружби і миру з Грузією і Вірменію від 17 червня 
1918 р. Ці угоди були фактично нав’язані молодим республікам. 
Територія Вірменії скоротилася до 8 тис. кв. км, а турецький 
кордон пройшов в 25 км від столиці Грузії — Тифлісу11. 

Вірменія наполягала на участі України у Стамбульській 
конференції, що мала відбутися восени 1918 р. за участі Німеч-
чини, Австро-Угорщини та Туреччини. На конференції мали 
———————— 

10 Дацків І.В. Вказ. праця. — С. 256. 
11 Дипломатична історія України… — С. 240–241. 



Кавказький напрям у зовнішній політиці діяльності Української Держави 

Олексій Лупандін 

 113

вирішити долю анексованих Оттоманською імперією земель 
Вірменії та Грузії12. 

Як зазначає В. Матвієнко, Берлін також був зацікавлений в 
участі України, оскільки німецьке керівництво розраховувало 
послабити позиції Туреччини за допомогою Української Дер-
жави13. 

Ці плани підтверджуються дослідженнями І. Дацківа, який 
вказує що генерал Людендорф навіть пропонував заснувати у 
Причорномор’ї німецьку колонію, щось на кшталт «німецького 
Гібралтара». За його задумом це утворення, разом з Україною і 
Кримом мало перетворитися на федерацію під егідою Німеч-
чини. Щоправда, цю ідею підтримували далеко не всі пред-
ставники німецької еліти. Міністерство закордонних справ 
Німеччини, в особі свого представника в Києві барона Мумма 
критично ставилося до планів військового керівництва14.  

Вірменія також розраховувала отримати матеріальну під-
тримку від уряду Скоропадського для 600 тис. своїх біженців. 
Останнє прохання було задоволено. Українська держава допра-
вила гуманітарну допомогу морським шляхом з Севастополя до 
міста Поті15.  

Налагодження зв’язків з країнами Південного Кавказу сут-
тєво спрощувалося відсутністю суходільного кордону, а отже  
й територіальних претензій. Як відмічає в своїй монографії 
О. Реєнт, серед новопосталих держав спірних питань Україна не 
мала тільки з Литвою, Фінляндією та Грузією16. Попри те, що 
уряд Скоропадського офіційно не визнав нові держави Закав-
каззя, але де-факто велася робота по налагодженню двосто-
ронніх контактів. Було відкрито українські консульства у 
Тифлісі і Батумі.  
———————— 

12 Дацків І.В. Вказ. праця. — С. 268–269. 
13 Матвієнко В. Українська дипломатія 1917–1921 років… — С. 179. 
14 Дацків І. В. Вказ. праця. — С. 266. 
15 Там само. — С. 269. 
16 Реєнт О. Павло Скоропадський. — Київ: Альтернативи, 2003. — 

С. 195. 
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Власне тут обидва дослідники — І. Дацків та В. Матвієнко — 
сходяться у думці, що уряд Скоропадського діяв за принципом 
доконаних фактів. Не визнаючи незалежність Грузії та Вірменії 
формально, він встановлював дипломатичні стосунки і надавав 
підтримку в міру можливостей Української держави. Як слушно 
зазначає В. Матвієнко, Українська Держава перебувала під 
фактичним протекторатом Німеччини, а отже мусила раху-
ватися з зовнішньополітичними пріоритетами свого патрона.  
З іншого боку, Берлін також мав зиск від протекторських 
відносин з Українською Державою, використовуючи її як до-
даткового гравця у своїх геополітичних планах не тільки проти 
опонентів, але й союзників, зокрема, Отаманської імперії17.  

В той же час В. Головченко та В. Солдатенко наголошують, 
що окрім зовнішнього фактору, що зумовив розпад Закавказької 
федерації, значну роль відіграли і внутрішньополітичні розбіж-
ності. В умовах більшовицької агресії Азербайджан робив 
ставку передовсім на встановлення турецького протекторату, 
оскільки мав тривалу традицію контактів з останньою. Свою 
роль зіграла й релігійна спорідненість Азербайджану з Отто-
манською Портою. З рештою, саме турецька підтримка забез-
печила успіх Азербайджану у боротьбі з більшовицькою Ба-
кинською комуною. Але, це створювало природні перепони на 
шляху українсько-азербайджанських відносин. Адже Україна 
спиралася на підтримку Берліна, якого непокоїли непомірні 
апетити свого союзника, що всупереч брестських угод вдався до 
розширення своїх кордонів. 

На розбудову дипломатичних відносин Українськими Дер-
жави з новоутвореними країнами Південного Кавказу мали 
вплив і етнорелігійні суперечності цього регіону. Азербайджан і 
Вірменія були рівною мірою невдоволені провідною роллю 
Грузії в Закавказькій Демократичній Федеративній Республіці. 

———————— 
17 Дацків І.В. Вказ. праця. — С. 268; Матвієнко В. Українська дипло-

матія 1917–1921 років… — С. 179–180. 
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Тож не тільки зовнішні, але внутрішні суперечності зробили це 
державне утворення вкрай нестабільним та недовговічним18. 

Про провідну роль Грузії пише й грузинський дослідник 
А. Бежуашвілі. Зокрема, він наголошує, що Україну і Грузію 
поєднували не тільки давні дружні стосунки, але й важливі гео-
політичні розрахунки: «В Україні добре розуміли, що Грузія — 
серце Закавказзя, а Тбілісі — центральний вузол доріг на Схід. 
А для Грузії Україна була вікном в Європу. До того ж обидві 
держави бачили одна в одній природних союзників в обстою-
ванні своєї незалежності від білоімперських і червоноімпер-
ських сил»19. 

Саме таке геополітичне положення зумовлювало доміну-
вання Грузії на Північному Кавказі. Певний пріоритет, що 
спостерігався у відношенні Української Держави до Грузії зу-
мовлювався більш налагодженими контактами саме з грузи-
нами. До того А. Бежуашвілі відмічає, що уряд Скоропадського 
у своїй зовнішньополітичній діяльності діяв більш оперативно 
ніж Центральна Рада20. 

Суттєвим успіхом українсько-грузинських відносин стало 
підписання 5 грудня 1918 р. договору між Українською Держа-
вою та Грузинською Республікою, який регламентував наступні 
сфери взаємовідносин: загальні права громадян обох сторін; 
консульські зносини; мореплавання; транзит. 7 грудня був під-
писаний окремий договір, що регулював торгові відносини. Того 
ж дня між урядами обох країн була підписана угода, що 
регулювала міжбанківські операції21. Щоправда, гетьман так і не 
зміг скористатися плодами своїх дипломатичних успіхів на 
кавказькому напрямі. За тиждень уряд П. Скоропадського було 
повалено.  

———————— 
18 Дипломатична історія України… — С. 240. 
19 Бежуашвілі А. Вказ. праця. — C. 21. 
20 Там само. — С. 22. 
21 Кіладзе С. Вказ. праця. — С. 29. 
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З об’єктивних причин з фокусу зовнішньої політичної полі-
тики гетьмана випав Азербайджан, який був заклопотаний 
встановленням контролю над національною територію. Лише  
15 вересня 1918 р. мусульманські війська опанували Баку22. 
Фактично, дипломатичні відносини між Українською Державою 
та Азербайджанською Демократичною Республікою були вста-
новлені від імені азербайджанської діаспори в Україні. 10 жовт-
ня 1918 р. на зборах азербайджанців Києва був обраний комі-
саріат з трьох осіб, які мали представляти інтереси громади до 
встановлення українським урядом повноцінних контактів Рес-
публікою Азербайджан23. Уряду Скоропадського не вдалося 
розвинути цей напрям, але він заклав підвалини для подальшої 
співпраці вже за часів Директорії. Як відмічає В. Сергійчук, у 
листопаді 1921 р. Директорія УНР і Азербайджан підписали 
двосторонню угоду про гарантії безпеки та спільні дії порти 
Росії24. Ця угода підписувалася в рамках створення Чорномор-
ського союзу. Таким чином можна говорити про сталість зов-
нішньополітичного курсу України часів національно-визволь-
них змагань.  

Серед провалів південного вектору зовнішньополітичного 
курсу гетьманського політики можна назвати турецький напрям. 
9 лютого 1918 р., уклавши разом іншими державами Четверного 
союзу Брестський мирний договір з УНР, Туреччина визнала 
самостійну Українську Народну Республіку, а 12 лютого підпи-
саний додатковий договір між УНР і Османською імперією, що 
передбачав встановлення дипломатичних відносин. Це стало 
справжнім тріумфом української дипломатії доби Центральної 
Ради. Зміна геополітичного розкладу, прагнення Туреччини 
послабити Росію, давали Україні шанс на створення міцного 
антиросійського союзу. Як пише В. Сергійчук гетьманський 
———————— 

22 Дипломатична історія України… — С. 242. 
23 Матвієнко В. Українська дипломатія 1917–1921 років… — С. 181. 
24 Сергійчук В. Неусвідомлення України: Ставлення світу до україн-

ської державності: погляд у 1917–1921 роки з аналізом сьогодення. — 
Львів, 2002 — С. 646–647. 
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переворот спонукав українського посла у Стамбулі Миколу 
Левітського скласти з себе повноваження. Гетьманський уряд 
тривалий час зволікав з призначенням нового посла. Михайло 
Суковкин — представник Української Держави прибув у Туреч-
чину лише наприкінці жовтня 1918 р., коли гетьманський уряд 
вже агонізував25. 

Підбиваючи підсумки варто відзначити вклад зроблений в 
розробку історії дипломатичних відносин Української Держави 
з країнами Південного Кавказу таких дослідників як В. Голов-
ченко, І. Дацків, В. Матвієнко, В. Сергійчук, В. Солдатенко. 
Ними проведена велика археографічна та дослідницька робота. 
Подібність висновків цих авторів зумовлюється джерельною 
базою, яку переважно становили документи видані гетьман-
ським рухом в діаспорі, спогади сучасників, матеріали росій-
ських та вітчизняних архівів, періодика 1918 р. та сучасні ук-
раїнські документальні виданні26. Суттєвим доповненням до них 
стали архівні матеріали передані грузинською стороною27.  

Стан наукового вивчення і дослідження кавказького на-
пряму зовнішньополітичної діяльності Української Держави 
1918 р. має добру перспективу для подальшої розробки питань, 
що полягає у залученні грузинських, вірменських, азербайджан-
ських, турецьких та іранських джерел, використанні транснаціо-
нальних підходів які б дозволили по-новому підійти до ви-
світлення геополітичних процесів чорноморсько-каспійського 
субрегіону.  

———————— 
25 Там само. — С. 354–355. 
26 Дацків І. Вказ. праця. — С. 39–45; Матвієнко В. Українська дипло-

матія 1917–1921 років… — С. 7–11. 
27 Вперше друком: Документи з історії дипломатичних відносин між 

Україною і Грузією (1918–1921), передані для публікації до редакції 
«Хроніки — 2000» Посольством Грузії в Україні // Хроніка-2000: 
Український культурологічний альманах. — 2002. — Вип. 47–48. — C. 25–
110. 
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Українська Національна Рада в Кам’янці  

на Поділлі (1920) 

Ukrainian National Council in the Kamianets@

Podilskyi (1920) 

У статті розглядається діяльність Української Національної 
Ради в Кам’янці-Подільському в першій половині 1920 р. Розкри-
вається характер стосунків УНРади з урядом Директорії УНР, 
узгодження українсько-польської політичної угоди, обставини під-
готовки Основного Закону Української Народної Республіки. 

Ключові слова: Українська Національна Рада, Степан Баран, 
Михайло Корчинський, Іван Огієнко, Симон Петлюра, конституція 
Української Народної Республіки, Кам’янець-Подільський. 

The article deals with the activities of the Ukrainian National Council 
in the in the Kamianets-Podilskyi in the first half of 1920. Reveals the 
nature of relations Ukrainian National Council with the government 
Directory of the Ukrainian People’s Republik, coordination Ukrainian-
Polish political agreement, the circumstances of the preparation of the 
Basic Law of the Ukrainian People’s Republik.  



Українська Національна Рада в Кам’янці на Поділлі (1920) 

Олег Павлишин 

 119

Keywords: Ukrainian People’s Republik, Ukrainian National Council, 
Stepan Baran, Myhajlo Korchynskyi, Ivan Ohiyenko, Symon Petliura, cons-
titution of the Ukrainian People’s Republik, Kamianets-Podilskyi. 

 
Дослідники історії української революції, розглядаючи дра-

матичні події в Україні наприкінці 1919 р. — першій половині 
1920 р. головну увагу традиційно концентрують на перипетіях 
підготовки, укладення та реалізації українсько-польської вій-
ськової та політичної угоди1. Натомість національно-політичне 
життя України у цей період є малодослідженим. У цьому плані 
актуальним є висвітлення роботи міжпартійного представ-
ницького органу — Української Національної Ради, який діяв в 
Кам’янці на Поділлі (Кам’янці-Подільському) під тимчасовою 
польською окупацією. 

Директорія 15 листопада 1919 р., перед відступом з тим-
часової столиці УНР, призначила міністра віросповідань Івана 
Огієнка головноуповноваженим міністром уряду Української 
Народної Республіки. Як він пізніше згадував «Ніякої інструкції 
Головноуповноваженому не дано. «Робіть, що буде потрібне», 
наказала Директорія»2. До Кам’янця тим часом наближалося 
польське військо. Проти ночі з 15 на 16 листопада з міста у 
супроводі свого оточення виїхав Диктатор ЗУНР Євген Пет-
рушевич3. Вдень місто залишили уряд УНР і декілька вищих 
урядовців. Останнім покинув тимчасову столицю УНР прем’єр 
Ісаак Мазепа, який перед від’їздом заявив Огієнкові, що нічого 
не знає про умови, на яких польське військо мало зайняти 
Кам’янець: «Головноуповноважений нехай робить, як вимага-

———————— 
1 Див.: Нариси історії Української революції 1917–1921 років. — Кн. 2. — 

К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2012. — С. 73–
136. 

2 Огієнко І. Моє життя: Автобіографічна хронологічна канва // Наша 
Культура. — Львів, 1936. — Липень. — Кн. 7. С. 554. 

3 Павлишин О. Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біогра-
фічний нарис. — Львів: Манускрипт–Львів, 2013. — С.      . 
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тимуть обставини»4. Того ж дня о 23.00 Кам’янець окупувала 
Сьома дивізія польського війська5. Виявилося, що вночі місто 
самовільно покинув губерніальний комісар Поділля М. Конд-
рашенко, тому 17 листопада Огієнко призначив заступником 
губерніального комісара галичанина Білінського6. Це призна-
чення мало формальний характер, адже уся адміністративна 
влада у місті та околиці фактично перейшла до поляків7. Втім 
І. Огієнко, зумів зав’язати добрі стосунки з польським комен-
дантом8.  

Наприкінці листопада 1919 р. Огієнко створив Раду Голов-
ноуповноваженого Уряду УНР, до якої увійшли присутні у 
Кам’янці голови або представники усіх українських політичних 
партій: колишній державний секретар Михайло Корчинський, 
колишній прем’єр Всеволод Голубович, колишній міністр Іван 
Липа, Олександр Ковалевський, галичанин Степан Баран, Іван 
Кобза, Михайло Білинський, М. Килимник, Микола Баєр. Неза-
баром створили Уряд Головноуповноваженого з референтурами 
зі всіх ділянок державного життя. Огієнко, з огляду на великий 
об’єм праці, запропонував Михайлові Корчинському, Іванові 
Кобзі та Іванові Липі стати його заступниками («товаришами»). 
Проте, за його словами, «Всі відмовилися, вказуючи на непевну 
політичну ситуацію, а в дійсності ніхто не хотів «працювати з 
поляками»9.  

Для з’ясування пріорітетів своєї діяльності під польською 
окупацією, І. Огієнко протягом листопада 1919 р. — березня 
1920 р. кілька разів надсилав телеграми та кур’єрів до 
С. Петлюри та до української місії, які перебували у Варшаві. Та 

———————— 
4 Огієнко І. Моє життя... — С. 555. 
5 Там само. 
6 Там само. 
7 Завадський В. Як ми мандрували (Евакуаційні нариси) // Калєндар–

Альманах «Дніпро» на рік 1924. — Львів, 1924. — С. 117–118. 
8 Там само. 
9 Огієнко І. Моє життя… — С. 556. 
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депеші головноуповноваженого, з різних причин, не доходили 
до адресатів10. Врешті Огієнко зосередився на соціальній до-
помозі та захисті прав цивільного населення міста11. 

Усього в Кам’янці та в інших місцевостях Поділля, тим-
часово окупованих польським військом, опинилося кілька тисяч 
різного роду урядовців УНР12. Маючи в руках ресурси Дер-
жавної Експедиції заготовки цінних паперів, І. Огієнко зумів 
забезпечити усіх службовців УНР, що перебували в Кам’янці 
заробітною платою13. Через падіння курсу українських грошей 
довелося підвищити зарплатню урядовцям — зокрема, в квітні 
1920 р. вона збільшилася від 300 до 600 карбованців денно. 
Утримання такої кількості службовців виявилося важким тяга-
рем для української адміністрації. Адже міністерства УНР  
«в стані ліквідації» виконували роботу, яка не відповідала ви-
сокому рівню центральних установ. Зокрема службовці Мініс-
терства юстиції працювали над укладенням юридичного слов-
ника, а Міністерство преси доручило своїм працівникам пере-
клади текстів з інших мов і т. п.14 

11 січня 1920 р. у Кам’янці на Поділлі представники укра-
їнських партій Наддніпрянщини (Українська Партія Соціалістів-
Революціонерів, Українська Партія Соціалістів-Федералістів, 
Українська Партія Самостійників-Соціалістів, Партія Хлібо-
робів-Демократів, Українська Народно-Республіканська Партія, 
Українська Народна Партія); Наддністрянщини (Українська На-
родно-Трудова Партія, Українська Радикальна Партія та Укра-
їнська Соціал-Демократична Партія) та представники місцевих 
органів самоврядування, українських культурних, наукових, 
економічних та професійних організацій утворили Українську 

———————— 
10 Там само. — С. 557. 
11 Там само. — С. 555–557. 
12 Громадська Думка. — Львів, 1920. — 17 квітня. — С. 1. 
13 Огієнко І. Моє життя. — С. 555–556. 
14 Громадська Думка. — 1920. — 17 квітня. — С. 1. 
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Національну Раду (інша назва — Всеукраїнська Національна 
Рада)15.  

Фактично до УНРади увійшли ті ж діячі, які належали до 
Національно-Державногоо Союзу, що відновив свою діяльність 
у Кам’янці в липні 1919 р., та есери на чолі з Всеволодом 
Голубовичем16. 

До президії УНРади між іншими увійшли: голова — Ми-
хайло Корчинський (УПС-Ф), заступник голови — Степан 
Баран (УНТП), члени: Михайло Баєр (УНП), Михайло Білин-
ський (УПС-С), Всеволод Голубович (УПС-Р) та Іван Липа 
(УПС-С)17.  

Кілька слів про керівників УНРади. М. Корчинський — 
адвокат за фахом, з 1917 р. займав важливі керівні посади: після 
повалення царського режиму очолив «Українську Національну 
Раду» в Петрограді (лютий–березень 1917); повітовий комісар 
російської окупаційної влади у Товмачі, заступник губер-
ніального комісара Тимчасового Уряду на Буковину та Покуття 
(1917). Член Української Центральної Ради; державний секретар 
———————— 

15 Український Прапор. — Відень, 1920. — 6 марта. — С. 1; Президія 
Всеукраїнської Національної Ради. Вступне слово // Устрій Української 
Держави. Проєкти Конституції Української Народньої Республіки / 
Заходом і коштом Всеукраїнської Національної Ради. — Львів: З Друкарні 
Ставропігійського інститута у Львові під упр. Ю. Сидорка, 1920. — С. 6; 
Назарук О. Українські політичні партії та їх союзи // Воля. — Відень,  
1920. — 20 березня. — С. 571; Політична плятформа Української Націо-
нальної Ради в Камінці // Воля. — Відень, 1920. — 13 березня. — С. 545–
546. 

16 Деклярація Українського Національно-Державного Союза // Україн-
ський Прапор. — 1920. — 21 цвітня. — С. 1; Завадський В. Як ми манд-
рували (Евакуаційні нариси). — С. 118. 

17 Дорошенко В. Наші втрати (Памяти Івана Липи й Василя Совачова) // 
Калєндар-Альманах «Дніпро» на звичайний рік 1925. — Львів, 1925. — 
С. 141; З Камінця // Український Прапор. — 1920. — 6 марта. — Ч. 18. — 
С. 1; Липа І. Михайло Білінський (Сильветка) // Калєндар-Альманах 
«Дніпро» на звичайний рік 1925. — С. 136; По Украіні // Голос. — 
Могилів, 1920. — 23-го травня. — С. 4. 
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УНР18. Його заступник Степан Баран — адвокат, діяч УНТП, 
головний редактор часопису «Діло», колишній міністр земель-
них справ ЗУНР в уряді Костя Левицького (листопад–грудень 
1918 р.)19. І. Мазепа у своїх спогадах, стверджував, що, С. Баран, 
який приїхав до Кам’янця в листопаді 1919 р., фактично «вер-
ховодив» в УНРаді20.  

УНРада сформулювала головну мету діяльності так: допо-
мога українському урядові в державному будівництві само-
стійної і суверенної УНР на підставі широкого демократизму та 
парламентаризму; об’єднання усіх українських етнографічних 
земель в одну суверенну державну цілісність на підставі прав 
націй на самовизначення (згідно відомих тез американського 
президента Вудро Вільсона)21. Як характеризувала УНРаду 
газета «Голос»: «Всі іі складові елементи єдналися на грунті: 
Соборноі незалежноі Украіни і демократично-парляментарноі 
державности»22. УНРада оголосила, що буде займатися питан-
ням створення українського передпарламенту, який мав скла-
датися з представників усіх партій, господарських і просвітніх 
організацій, університетів тощо. Новий законодавчий орган 
повинен обрати голову держави (президента республіки) і новий 
уряд23. На той час Кам’янецька УНРада була єдиним організо-

———————— 
18 Див.: В.С. Михайло Корчинський // Життя і Знання. — Львів, 1937. — 

Ч. 11. — С. 331–332; Павлишин О. Корчинський Михайло // Енциклопедія 
Львова. — Львів: Літопис, 2010. — Т. ІІІ: К. — С. 428–429. 

19 Див.: Шептицька Л. Степан Баран // Західно-Українська Народна 
Республіка. 1918–1923. Уряди. Постаті / Інститут українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України; гол. ред. ради Ярослав Ісаєвич; упоряд: 
Микола Литвин, Іван Патер, Ігор Соляр. — Львів, 2009. — С. 23–47. 

20 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917. — Мюнхен, 1951. — 
Ч. ІІ: Камянецька доба — Зимовий похід. — [Мюнхен]: Прометей, 1951. — 
С. 190.  

21 Український Прапор. — 1920. — 6 марта. — С. 1; Президія Все-
української Національної Ради. Вступне слово. — С. 6. 

22 Голос. — 1920. — 23-го травня. — С. 4. 
23 Український Прапор. — 1920. — 6 марта. — С. 1. 
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ваним політичним центром УНР24. Серед перших ухвал УНРади 
була резолюція, в якій засуджувалися сепаратний договір 
галицького військового командування з Денікіним та Варшав-
ська декларація від 2 грудня 1919 р.25. 

Утворена представницька інституція позиціонувала себе як 
дорадчий орган Головноуповноваженого УНР26. Втім І. Огієнко 
згодом критично оцінював її діяльність: «Рада планувала захо-
пити владу до своїх рук і провадила надзвичайно шкідливу 
розкладову агітацію проти Українського Уряду. Окремі члени 
Ради завжди просили в Головноуповноваженого різних допомог, 
посад і т. ін. чи для себе, чи для своїх знайомих, чи для своїх 
видавництв, і жили тільки на урядове утримання. Дати поміч-
ників Головноуповноваженому Рада зріклась»27. Огієнко ви-
словив й І. Мазепі негативну характеристику УНРаді, відзна-
чивши, що її діяльність «не є в інтересах української справи»28. 

І. Мазепа в своїх спогадах окремо зупинився на деструк-
тивній ролі С. Барана, стверджуючи, що «коли Петрушевич 
виїхав за кордон, то Баран, замість того, щоб поїхати до армії, 
залишився в Камянці й тут разом з іншими членами ново-
заснованої Національної Ради займався собі «високою полі-
тикою». Використовуючи хаос думок, який тоді панував серед 
українського громадянства, він намовляв Національну Раду 
перебрати цілий провід У. Н. Р. до своїх рук»29.  

Подібним чином згадував про діяльність УНРади й Віктор 
Завадський: «Властиво жадної політики тоді не можна було 
———————— 

24 Баран С. Ut omnes unum simus! // Діло. — Львів, 1936. — 1 березня. — 
C. 3. 

25 Український Голос. — Перемишль, 1920. — 14 марта. — С. 1; 
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. — Ч. ІІ. — С. 190. 

26 Український Прапор. — 1920. — 6 марта. — С. 1. 
27 Огієнко І. Моє життя… // Наша Культура. — 1936. — Серпень–

вересень. — Кн. 8–9. — С. 631. 
28 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. — Ч. ІІ. — 

С. 191. 
29 Там само. — С. 190. 



Українська Національна Рада в Кам’янці на Поділлі (1920) 

Олег Павлишин 

 125

провадити і праця Національної Ради обмежувалася інфор-
маціями та боротьбою з проф. Огієнком, вимагаючи, щоб він 
рахувався і корився волі громадській»30. Втім, за відсутності 
інших всеукраїнських міжпартійних представницьких органів, 
УНРада могла стати серйозною противагою уряду Директорії31. 

Для з’ясування ситуації в партійних середовищах Кам’янця 
та консультацій з Іваном Огієнком взимку–навесні 1920 р. до 
міста навідувалися члени уряду УНР Ісаак Мазепа32 та Андрій 
Лівицький33. 

Стосунки з УНРади польською окупаційною адміністрацією 
оцінити непросто. Польські війська мали проблеми у стосунках 
з українськими селянами на тій частині Поділля, яку вони 
окупували34. Разом з тим, поляки розпочали концентрацію своїх 
сил в районі Кам’янця. У лютому 1920 р. український воєна-
чальник Олександр Шаповал розпочав формувати бригаду в 
Кам’янці та в околицях Нової Ушиці35. Відтак польське вій-
ськове командування розквартироване в Кам’янці намагалося 
спеціально не ускладнювати стосунки з місцевими українськими 
активістами. Більшість питань поляки вирішували з головно-
уповноваженим І. Огієнком, розглядаючи УНРаду, як громад-
ську інституцію.  

Проте непорозуміння та конфлікти траплялися. У січні 
1920 р. польська влада арештувала у Кам’янці міського голову, 

———————— 
30 Завадський В. Як ми мандрували (Евакуаційні нариси). — С. 118–

119. 
31 Полонська-Василенко Н. Історія України. (Від половини ХVІІ сто-

річчя до 1923 року). — Мюнхен, 1976. — Т. ІІ. — С. 539. 
32 Огієнко І. Моє життя… — С. 632. 
33 Гражданская война на Украине. 1918–1920. Сборник документов  

и материалов в трех томах, четырех книгах. — Киев: Наукова думка,  
1967. — Т. 2: Бороба против деникинщины и петлюривщины на Украине. 
Май 1919 г. — февраль 1920 г. / Под редакцией проф. С.М. Короливского. — 
С. 674; Огієнко І. Моє життя… — С. 633. 

34 Гражданская война на Украине. 1918–1920. — Т. 2. — С. 763. 
35 Там же. — С. 765, 771. 
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українця М. Килимника36 У лютому того ж року — ненадовго 
затримала міністрів УНР: Ісаака Мазепу, Осипа Безпалка та 
Андрія Лівицького37. Відомо, що з діячів Кам’янецької УНРади 
був арештований член Української Партії Хліборобів-Демо-
кратів інженер Іван Кобза38. Незрозумілим виглядає факт 
«недоторканості» в Кам’янці Степана Барана. Адже польська 
військова адміністрація намагалася затримати усіх діячів при-
четних до адміністрації ЗУНР. Галицькі соціал-демократи пояс-
нювали свободу його дій тим, що він видав польським властям 
судові депозити, забрані українськими військами зі Східної 
Галичини39. 

8–11 лютого 1920 р. УНРада розглядала діяльність Дирек-
торії, намагаючись з’ясувати причини «державної катастрофи 
У. Н. Р.» і визначити способи порятунку української держав-
ності від повного розвалу і занепаду. У підсумковій резолюції 
УНРади йшлося: 

1) Головною причиною сучасної катастрофічної ситуації 
української державності УНРада вважає політику і тактику 
Директорії та її уряду та також тих громадських інституцій, які 
руйнували працю уряду сприяючи розвитку реакції в Україні. 

2) Директорію, в особі її голови, з часу рішень 16 листопада 
1919 р. і формального виходу  з її складу двох членів та виїзду їх 
за кордон, слід вважати тільки тимчасовим органом репре-
зентації, до моменту скликання народного представництва.  

3) Директорія, в особі її голови, не має право видавати 
основних законів, зокрема про організацію верховної влади ані 
підписування жодних зобов’язань від імені УНР та накладання 
податків на її громадян. 

4) З огляду на те, що подальше існування тогочасної 
верховної влади УНР є недопустимим, а Директорія в особі її 
———————— 

36 Огієнко І. Моє життя… — С. 630. 
37 Там само. — С. 633. 
38 Воля. — 1920. — 28 лютого. — С. 438. 
39 Вперед! — Львів, 1920. — 23 вересня. — С. 3. 
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голови не може утворити й організувати нову верховну владу; 
врешті, з огляду на актуальну потребу парламентарного устрою 
в Україні, в найкоротший час, протягом трьох тижнів з дня 
утворення державного центру, але не пізніше 1 травня 1920 р., 
необхідно скликати «народне представництво», яке мало вирі-
шити питання про верховну владу УНР і уряд. 

5. Голова Директорії і його уряд повинні передати в руки 
тимчасового законодавчого органу у день його зібрання всі 
виконувані ними до того часу функції40.  

Повідомлення у львівському часописі «Громадська Думка» 
про рішення УНРади від 11 лютого 1920 р. збентежило Го-
ловного Отамана, який тоді перебував у Варшаві. У листі до 
міністра юстиції УНР А. Лівицького, С. Петлюра своє занепо-
коєння з цього приводу dsy висловив таким чином: «Ця корес-
понденція звернула мою увагу не так своєю політичною наїв-
ністю та легковажністю, як тим шкідливим впливом, який вона 
може викликати в закордонних політичних кругах. Убачаючи в 
резолюції неодповідальної організації, що назвала себе «Україн-
ською Національною Радою», елементи і ознаки протидер-
жавного злочину, пропоную Вам як генерал-прокурору УНР 
пильніше вияснити цю справу і про наслідки її довести до мого 
відома»41. Можна припустити, що Головний Отаман вбачав у 
Кам’янецькій УНРаді, свого конкурента в плані політичної 
репрезентації УНР перед міжнародними інституціями.  

Про діяльність Кам’янецької УНРади стало відомо у Львові 
та Перемишлі. Кореспондент «Громадської Думки» відзначив, 
що «Про політичне життя не може бути поважно бесіди. 
Передовсім нема форум, де політичні обяви волі могли від-
биватися. Національна Рада в Камянці не має впливу на вар-

———————— 
40 Воля. — 1920. — 13 березня. — С. 545–546.  
41 Лист С. Петлюри до Міністра юстиції УНР А. Лівицького щодо 

публікації в газеті «Громадська думка» // Симон Петлюра. Статті, листи, 
документи. Т. ІІІ / Упорядник В. Сергійчук. — Київ: Видавництво імені 
Олени Теліги, 1999. — С. 187–188. 
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шавську політику та ріжних місій»42. Натомість перемишль-
ський часопис переконував: «Найбільшим авторитетом серед 
укр. громадянства вивінована тепер Укр. Національна Рада в 
Камянці. В єї склад увійшли делєґати всіх укр. партій (з виїмком 
придніпрянських соціял-демократів, які творять невеличку куп-
ку людей без політичного значіння) і тому єї ухвали є висловом 
укр. громадянства перед і за Збручем та обовязують всіх 
Українців. Укр. Нац. Рада не стоїть в ніякій звязи з перего-
ворами, що ведуться під сю пору у Варшаві»43. 

З діяльністю УНРади та її ставленню до Директорії був 
пов’язаний гучний скандал, який мав місце в Кам’янці та колах 
української політичної еміграції у Австрії навесні 1920 р. Як 
засвідчують опубліковані у «Громадській Думці» протоколи 
засідань УНРади, 16 лютого 1920 р. на засіданні Президії у 
супроводі В. Голубовича з’явився соціал-революціонер Роман-
ченко і повідомив про перехоплення листів С. Барана, адресо-
ваних провідним діячам УНТП: Костю Левицькому та Воло-
димиру Охримовичу44. Листи здобули агенти контрозвідки УНР. 
У кореспонденції, датованій 9 лютого 1920 р., неоднозначно 
висвітлена діяльність Кам’янецької УНРади та її ставлення до 
уряду Директорії. Зокрема галицький діяч писав: «Симон Васи-
левич присилає тут ріжних урядовців, щоби вивідатися про 
настрій тутешніх кол. Він повний банкрот, як і Мазепа зі своєю 
Радою Міністрів і дурним кабінетом. На днях виїздить звідси 
Мазепа. Як тільки опиниться поза кругом польської сили — 
буде арештований. Тоді Національна Рада оголосить свою ре-
золюцію і перейме керму в свої руки. Вже все обдумано і так 

———————— 
42 Громадська Думка. — 1920. — 17 квітня. — С. 1. 
43 Український Голос. — 1920. — 28 марта. — С. 1. 
44 «Діяльність» Ц.К. У.С.Д.Р.П. (В світлі протоколів Української На-

ціональної Ради в Камянці) // Громадська Думка. — 1920. — 24 квітня. — 
С. 2. 
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буде краще. На разі граємо комедію з Радою Міністрів і 
називаємо сих скінчених ідіотів «Урядом»45. 

У подібному тоні був написаний лист до Львова В. Охри-
мовичу, де окрім всього було сказано: «Провід політичний є тут 
в руках укр. нац. Ради, якої резолюцію передано Вам у відписі. 
Я є політичним керманичем Ради. На днях Мазепа переїздить у 
Могилів, де з нашої ініціятиви буде заарештований. Тоді На-
ціональна Рада виступить з рішучим актом історичної ваги»46. 

Якщо зміст листів був достовірним, то УНРада готувалася 
перебрати владу в уряду Директорії. Таким чином публікація 
листів була дискредитацією Камінецької УНРади, але найбільше 
самого С. Барана. Романченко кваліфікував слова Барана, як 
підготовку державного перевороту в УНР. При чому звернув 
увагу присутніх, що проект резолюції УНРади датований  
9 лютого, у той час, як відповідні резолюції ухвалено щойно 
11 лютого 1920 р. Присутній на засіданні президії С. Баран 
підтвердив, що листи дійсно написані ним власноруч. Однак 
фрази щодо запланованого арешту І. Мазепи дописані іншою 
рукою47. Слід зауважити, що ще один лист С. Барана подібного 
змісту, адресований Володимирові Сінгалевичу українська 
контррозвідка перехопила у Кам’янці й зміст його став відомим 
членам уряду і УНРаді48.  

Питання достовірності листів С. Барана розглядали впро-
довж засідань кількох засідань президії УНРади протягом 16–
27 лютого 1920 р. До справи залучили експертів-графологів 
Могалевського і Середу, які провели графологічну експертизу 
листів і встановили, що кілька речень у представленій корес-
понденції дійсно дописані іншою рукою49. 
———————— 

45 Нова Доба. — Відень, 1920. — 20 марта. — С. 6. 
46 Там само. 
47 Громадська Думка. — 1920. — 24 квітня. — С. 2. 
48 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. — Ч. ІІ. — 

С. 191. 
49 Див.: Громадська Думка. — 1920. — 24 квітня. — С. 2; 25 квітня. — 

С. 2; 26 квітня. — С. 1–2; 1 мая. — С. 1–2; 5 мая. — C. 2. 
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Приватні листи С. Барана 20 березня 1920 р. помістив на 
своїх сторінках еміграційний часопис Української Комуніс-
тичної Партії «Нова Доба»50, й скандал продовжився вже в 
українських еміграційних колах. Однопартійця спробувала ви-
правдати редакція віденського часопису «Український Прапор», 
яка відзначивши, що «Ми не знаємо, чи правда воно, що авто-
ром листів є справді Др. Баран», втім припустила, кореспон-
денцію сфальсифікували для компрометації УНРади. При чому 
С. Баран опинився під загрозою арешту, коли польські спец-
служби у Кам’янці, дізнаються про цю публікацію51. У скандалі 
звинуватили прокомуністичні кола української еміграції, які 
діяли через часопис «Нова Доба», й, зокрема, Карашкевича, 
який «розпечатав, враз з ними пододавав, подоробляв потрібну 
їм всілячину, а відтак ці листи у відписах розіслано по всіх 
усюдах. Словом — кримінальна історія»52. Але, поза тим, ре-
дакція «Українського Прапора» солідаризувалася зі змістом 
ніби-то «сфальсифікованих» листів: «Ніхто з тверезих, чесних і 
розумних Українців, уряду Петлюри — Мазепи визнати не може 
І по цій лінії йшла обєднуючо-творча праця у Камінці довкруги 
У. Н. Ц., по цій лінії йде праця і тут. Більшовицьке крило наших 
лівих партій, зі свого становища, стоїть на такій самій плят-
формі. Але, ясна річ, що між нами і ними ціла пропасть сус-
пільно-політичного світогляду»53.  

Публічний скандал не завадив С. Барану втриматися на 
своїй позиції в УНРаді54. Коли у лютому 1920 р. делегати по-
становили підготувати проект Конституції УНР, написати текст 
проекту Основного Закону доручили саме С. Барану55. 

———————— 
50 Нова Доба. — 1920. — 20 марта. — С. 6. 
51 Agents provocateurs // Український Прапор. — 1920. — 24 марта. — 

С. 3.  
52 Ще в справі листів Др-а С. Барана // Український Прапор. — 1920. — 

10 цвітня. — С. 5. 
53 Agents provocateurs. — С. 3. 
54 Вперед! — 1920. — 23 вересня. — С. 3. 
55 Президія Всеукраїнської Національної Ради. Вступне слово. — С. 6. 
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За інформацією «Українського Прапора», Кам’янецька 
УНРада вступила в переговори з більшовиками. Платформою 
для порозуміння було визначено такі положення: 1) Згода біль-
шовицького керівництва на принцип суверенності та незалеж-
ності України; 2) реформування київського уряду через вклю-
чення в його склад представників українського національного 
табору; 3) повна амністія та припинення обопільного переслі-
дування політичних противників; 4) утворення незалежної укра-
їнської армії56.  

Можна вважати таку інформацію недостовірною, тому, що 
безпосередні свідчення щодо контактів УНРади з більшовиками 
відсутні. Частково проливають світло на це питання рядки з 
щоденника Мирона Кордуби в яких йдеться про засідання 
Президії Львівської делегації УНРади від 24 березня 1920 р.: на 
якому «відчитано резолюції Камянецької Нац. Ради, привезену 
окремим курєром. Ті резолюції, ухвалені всїма партіями за 
виємкою есдеків, котрі вже давнїйше виступили з Камянецької 
Н. Ради, йдуть зовсїм в розріз з польонофільською полїтикою 
Петлюри і стремлять до порозуміння з большевиками та з 
радянською Україною»57. Щоб відкинути більшовицькі впливи, 
група галицьких діячів правих поглядів, які було об’єднані в 
УНРаді знову повернулася до антибільшовицької концепції — 
союзу з російськими антибільшовицькими групами58. 

Навесні 1920 р. у Варшаві йшли інтенсивні перемовини 
щодо укладення українсько-польського союзу для антибільшо-
вицької боротьби. 13 квітня 1920 р. до Кам’янця для з’ясування 
ставлення до українсько-польського порозуміння окремих чле-
нів уряду та партійних середовищ прибув виконувач обов’язки 

———————— 
56 Український Прапор. — 1920. — 10 цвітня. — С. 4. 
57 Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 2923 (Кордуба Ми-

рон Михайлович — професор, історик), оп. 1, спр. 2 (Спогади Кор-
дуби М.М.), арк. 13–13 зв. 

58 Полонська-Василенко Н. Історія України. — Т. ІІ. — С. 539. 
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прем’єра А. Лівицький59. 15 квітня він виступив на засіданні 
УНРади, яка зібралася в одній з аудиторій Університету, щоб 
обговорити проект умови з Польщею60. Обговорення договору 
УНРадою, за словами С. Барана було «одинокою громадською 
апробатою»61. А. Лівицький познайомив присутніх тут членів 
центральних комітетів УСДРП та соціалістів революціонерів з 
проектом українсько-польської умови. ЦК УСДРП поставився 
до умови негативно й заявили, що вони відкличуть своїх пред-
ставників з уряду, якщо той відважиться підписати таку угоду. 
Різко негативно оцінили проект соціалісти-революціонери62. 

17 квітня 1920 р. відбулося засідання Президії УНРади (без 
участі соціал-демократів). А. Лівицький намагався переконати 
президію щодо необхідності підписання умови. За його словами, 
від Польщі можна буде сподіватися реальної допомоги, бо  
за відновленням української держави виступає безпосередньо 
Юзеф Пілсудський С. Баран звернув увагу міністра, що запро-
понована на обговорення умова, не є жодним договором в 
розумінні міжнародного права, бо у ній немає ніякої згадки про 
ратифікацію — це тільки взірець звичайної декларації63.  

18 квітня 1920 р. відбулося засідання повної УНРади, на 
якому проект умови, в якості юридичного консультанта, ре-
ферував С. Баран. Проти її підписання цього документа, в де-
батах над проектом умови, рішучо висловилися есери, які на-
віть, вийшли з УНРади в знак протесту64. За підписанням умови 
без застережень виступили соціалісти-самостійники. Представ-
———————— 

59 Огієнко І. Моє життя… — С. 635. С. Баран назвав Андрія Лівицького 
«тодішнім фактичним державним керманичем» (Діло. — 1936. — 1 бе-
резня. — C. 3). 

60 Огієнко І. Моє життя... — С. 631. 
61 Діло. — 1936. — 1 березня. — C. 3. 
62 О.М. Перед підписанням умови // Український Прапор. — 1920. — 

8 травня. —  С. 2. 
63 Там само. 
64 Завадський В. Як ми мандрували (Евакуаційні нариси). — С. 119–

120. 
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ники соціал-демократичної, народно-республіканської, народної 
партій та партії хліборобів-демократів й неполітичних орга-
нізацій представлених в УНРаді погодилися з необхідністю під-
писання умови з внесенням окремих поправок. Група делегатів з 
Галичини утрималася від заяви65. Врешті, за пропозицією 
С. Барана Кам’янецька УНРада дала свою згоду на підписання 
умови66. При чому С. Баран на засіданні заявив, що, поза всяких 
умов та договорів, Галичина буде прагнути до злуки з «Со-
борною Україною»67. З листа П. Понятенка М. Шадлунові, фраг-
менти якого опублікував І. Мазепа випливає, що підтримка 
Варшавського договору з боку УНРади, мала усний характер. 
Натомість письмові резолюції партій негативно оцінювали про-
ект договору68.  

21 квітня 1920 р. у Варшаві була підписана політична кон-
венція між Польщею та Україною, 24 квітня — додаткова вій-
ськова конвенція69. Наступного дня маршал Ю. Пілсудський 
оголосив відозву до українського народу, в якій заявив, що 
рушає визволяти українську землю від більшовицьких загарб-
ників й передасть владу в Україні її законному урядові70. Т. зв. 
Київський похід об’єднаних польських і українських збройних 
сил проти більшовиків розпочався 25 квітня 1920 р. о 3 год. 
20 хв. ранку й розгортався досить успішно й динамічно71. 

———————— 
65 О.М. Перед підписанням умови. — С. 2. 
66 Баран С. Ut omnes unum simus. — C. 3; Огієнко І. Моє життя. — 

С. 635. 
67 О.М. Перед підписанням умови. — С. 2 
68 Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917–1921. — Ч. ІІІ: 

Польсько-український союз — Кінець збройних змагань У.Н.Р. — [Мюн-
хен], 1951. — С. 14–15. 

69 Огієнко І. Моє життя… — С. 635. 
70 Там само. 
71 Нариси історії української революції 1917–1921 років. — Кн. 2. — 

С. 92–95. 
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Першого травня С. Петлюра прибув до Кам’янця, де відно-
вилась діяльність уряду УНР72. Уряд, в справі реформування 
кабінету міністрів, звернувся за підтримкою до політичних сил, 
які були представлені у Кам’янецькій УНРаді. Останні першою  
і категоричною умовою поставили вироблення та оголошення 
Конституції та скликання передпарламенту. Після тривалих 
переговорів уряд погодився на таку вимогу. Під час першого 
засідання реформованого кабінету 6 травня 1920 р. в Кам’янці, 
новопризначеному міністрові внутрішніх справ Михайлові Бі-
лінському було доручено за домовленістю з політичними ко-
лами, які згуртувалися в УНРаді у найкоротші терміни виробити 
проект тексту Конституції УНР73. 

Після тривалих переговорів пообіцяв свою підтримку у 
підготовці Конституції і С. Петлюра. Постановою Ради міністрів 
від 9 травня 1920 р. у Кам’янці розпочала роботу спільна ко-
місія, яку очолив міністр внутрішніх справ М. Білінський74. 
УНРада, після звернення міністра внутрішніх справ скликала 
низку пленарних засідань й 9, 11 і 13 травня обговорила проект 
С.  Барана й затвердила його з додатками та змінами75.  

У проекті конституції під назвою «Основний Державний 
закон про устрій Української Держави» йшлося, що «Українська 
держава є самостійною і незалежною державою з демократич-
ним, парламентарним і республіканським устроєм і носить назву 
Українська народна Республіка». З огляду на невизначений ста-
тус і долю Галичини, Кубані та інших земель, які знаходилися 
під окупацією, у проекті було сказано: «Території українських 
земель з окремими історичними, культурними і господарськими 
інтересами, з осібна ті, що в часі нинішньої великої революції 
утворили у себе окремі державні організми, мають право злу-
читися на засадах федерації з Українською Народною Респуб-
———————— 

72 Огієнко І. Моє життя… — С. 635. 
73 Президія Всеукраїнської Національної Ради. Вступне слово. — С. 6. 
74 Там само. 
75 Там само. 
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лікою в один спільний державний організм, коли цього зажадає 
їхнє законодавче тіло»76. 

14 травня 1920 р. під час наступу польсько-української 
коаліції урядові установи перенесені з Кам’янця до Вінниці77.  
26 травня 1926 р. уряд І. Мазепи (у т. ч. й міністр внутрішніх 
справ М. Білінський) пішов у відставку. Того ж дня у Києві 
призначили новий уряд на чолі з В’ячеславом Прокоповичем. 
І. Огієнко отримав в новому уряді посаду «міністра культів»78. 
Після утворення нового кабінету справа підготовки проекту 
конституції фактично припинилася79. Хоча в пресі з’явилася 
інформація, що от-от має бути затверджене положення про 
«передпарламент». Говорилося щ розглядаються два проекти: 
один від соціалістичних партій — другий — від хліборобів-
демократів80. 

На початку червня 1920 р. у Кам’янці відбулося спільне 
засідання Вінницької і Кам’янецької Національних Рад. Після 
дискусії, в якій брали участь В. Голубович та С. Баран делегати 
ухвалили рішення змінити статус Кам’янецької УНРади на По-
вітову Кам’янецьку Національну Раду, при тім у такому ж міс-
цевому статусі мала б залишитись і Вінницька УНРада. Нарада 
закликала всі повіти України організовувати подібні Повітові 
УНРади81. Зміну статусу Кам’янецької УНРади можна пояснити 
тим фактом, що її Президія не мала намірів затримуватися у 
місті, а прямувала разом з керівництвом УНР услід за насту-
паючими військами. Отже в Кам’янці продовжили свою діяль-
ність, як повітовий орган самоврядування, лише ті члени 
УНРади, які постійно мешкали у місті. 

———————— 
76 Основний Державний Закон про устрій Української Держави // 

Устрій Української Держави. Проєкти Конституції Української Народньої 
Республіки. — С. 9. 

77 Громада. — Житомир, 1920. — 16-го Травня. — С. 2. 
78 Симон Петлюра. Статті, листи, документи. — Т. ІІІ. — С. 210–211. 
79 Президія Всеукраїнської Національної Ради. Вступне слово. — С. 7. 
80 Громада. — 1920. — 18-го Травня. — С. 1. 
81 Український Прапор. — 1920. — 20 червня. — C. 2. 
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1 червня 1920 р. Президія УНРади вручила у Вінниці свій 
проект Конституції Української Держави й поставила домагання 
його якнайшвидшого узгодження і доопрацювання82. Уряд й 
далі не дуже сприяв питанню підготовки Конституції, й тільки 
завдяки тиску політичних сил й звернення кілька делегацій від 
Президії УНРади, щоб зрушити справу. Врешті, на початку 
липня 1920 р. в Кам’янці утворено спеціальну Конституційну 
комісію з урядовців, до якої запросили двох представників 
УНРади: М. Корчинського та С. Барана83. Через евакуацію комі-
сія по підготовці Конституції не змогла розпочати праці84. 
Наступ більшовиків врешті спонукав український політичний 
актив відступити разом з військами й питання державного 
будівництва УНР обговорювати вже за Збручем. 

У жовтні 1920 р. М. Корчинський зумів побувати у Кам’ян-
ці, де відвідав збори діячів УНРади, які не евакуювалися з 
урядом, а залишилися на місці. Голова звітував перед при-
сутніми про роботу та заходи Президії УНРади в плані під-
готовки Конституції85. Тим часом С. Баран у вересні 1920 р. 
прибув до Львова, де його ненадовго арештували польські спец-
служби86. Незабаром він разом з Іваном Липою опублікував 
тексти проектів Основного Закону87.  

Восени 1920 р. уряд УНР не підтримав запропоновані 
УНРадою конституційні проекти, відклавши їх розгляд на піз-
ніше88. Натомість 12 листопада 1920 р. голова Ради Народних 
Міністрів А. Лівицький та міністр внутрішніх справ О. Саліков-
———————— 

82 Липа І. Михайло Білінський (Сильветка). — С. 136; Президія Все-
української Національної Ради. — С. 7.  

83 Президія Всеукраїнської Національної Ради. Вступне слово. — С. 7. 
84 Там само. 
85 Українська Думка. — Львів, 1920. — 20 жовтня. — С. 1. 
86 Вперед! — 1920. — 23 вересня. —  С. 3. 
87 Українська Думка. — 1920. — 20 жовтня. — С. 1; Устрій Української 

Держави. Проєкти Конституції Української Народньої Республіки. — 
Львів, 1920. 

88 Українська Думка. — 1920. — 2 листопада. — С. 2–3. 
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ський підписали «Закон про тимчасове верховне управління та 
порядок законодавства в Українській народній республіці» та 
«Закон про Державну народну раду Української Народної Рес-
публіки»89. Підготовлений Кам’янецькою УНРадою «Основний 
Державний Закон про устрій Української Держави» залишився в 
історії пам’яткою українського конституціалізму доби націо-
нально-визвольних змагань 1917–1921 рр.90 Ряд колишніх діячів 
Кам’янецької УНРади врешті опинилися у польському м. Тар-
нів, де продовжили свою політичну діяльність. Але це вже інша 
історія… 

 
* * * 

Утворення та діяльність в Кам’янці на Поділлі Української 
Національної Ради у першій половині 1920 р. засвідчили кон-
солідацію провідних політичних партій та їх прагнення до 
організації влади в Україні на підставах парламентаризму. 
Важливою була участь у всеукраїнській міжпартійній інституції 
представників від галицьких політичних середовищ. Мав місце 
консенсус політичних сил щодо усунення від політичної влади 
Директорії, а фактично — одноосібного домінування С. Пет-
люри. Втім УНРада усно погодилася на підписання українсько-
польської політичної угоди. Кам’янецька УНРада розпочала під-
готовку Конституції УНР й закликала уряд до співпраці. Проте 
конституційний процес гальмувався з боку Головного Отамана 
й підконтрольного йому уряду, тому підготовлений УНРадою 
проект Основного Закону не був підтриманий виконавчою 
владою.  

———————— 
89 Див.: Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної 

Республіки 1918–1920. Документи і матеріали у 2 томах / Відп. ред. 
В. Верстюк. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2006. — Т. 2. — 
С. 676–684. 

90 Див.: Устрій Української Держави. Проєкти Конституції Української 
Народньої Республіки. — С. 9–32. 
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Дослідження етнополітичної ситуації в Криму в період Ук-

раїнської революції є вкрай необхідним завданням. Об’єктивний 
аналіз політичних і національних процесів цього періоду якоюсь 
мірою дав би змогу сучасним історикам і політологам у до-
слідженнях етнополітичних процесів використати досвід полі-
тичних і національних рухів того часу. 

Проблеми революції та громадянської війни в Криму і на 
сьогоднішній день являють собою широке поле для наукового 
пошуку. Досліджуючи ці питання, українська наука радянської 
доби десятиліттями базувалася на засадах політичної заданості, 
ідеологічної заангажованості, викривлення історичної правди, 
що зрештою призвело до існування численних «білих плям»1. 
Оцінку її доробку з точки зору сучасної науки можна в узагаль-
неному вигляді передати словами А. Свідзинського: «… історія 
Криму, починаючи з 1917 р., дуже погано вивчена так званою 
радянською історіографією. Різні джерела суперечать одне од-
ному, відчутна відверта фальсифікація»2. Тут слід відзначити, 
що процеси, явища і факти, які не вписувалися наперед у задану 
схему, аналізу не піддавалися. Вони свідомо науковцями обми-
нались або й фальсифікувались. Єдиний історичний процес 
таким чином розривався, на науковому аналізі цього процесу 
все більше давався взнаки принцип партійності та класового 
підходу. 

Методологію наукового пошуку становила теорія марксизму-
ленінізму, а в системі цінностей — реальні процеси, явища та 

———————— 
1 Докл. див.: Горбань Т.Ю. Революційні процеси у Криму в сучасній 

українській історіографії // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в 
українське суспільство. — К., 2004. — С. 235-240. 

2 Буткевич В., Горинь Б., Свідзинський А. Крим — не тільки зона 
відпочинку. — Львів, 1993. — С. 90. 
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факти, вигідні комуністичній ідеології. Якщо вони не ілюст-
рували теорії партії більшовиків або її документів — втрачали 
будь-яку наукову вартість. Таким чином, закладалася своєрідна 
історіографічна традиція: дослідник з огляду партійності науки 
зобов’язаний був постійно обирати між історичною правдою та 
політичною доцільністю. 

У той же час питання дослідження національних рухів у 
Криму в період 1917–1921 рр. в історичній літературі 50-х — 
кінця 80-х років до деякої міри розглядалися паралельно з 
вивченням діяльності політичних партій3. Така паралельність 
призводила до ізольованості висвітлення історії національних 
рухів. І якщо такий стан менше відчувався в дослідженні за-
гальних проблем боротьби політичних партій за маси, то, коли 
йшлося про їх програмні установки, вироблення стратегії і 
тактики політичної боротьби, питання відношення політичних 
партій до національних рухів стає більш помітним. Тож перед 
вченими незалежної української держави відкрилося широке 
поле для її неупередженого дослідження та об’єктивного ви-
світлення. 

Головна особливість новітньої історіографії проблеми поля-
гає в тому, що їй вдалося подолати ідеологічні стереотипи 
радянської доби, утвердити наукові підходи в дослідженні істо-
рії національних меншин. Перед істориками стоїть актуальне 
завдання — дослідити ставлення українців і неукраїнців до 
насадження радянської влади в Криму, політики нового режиму 
у сфері національних відносин. 

Перші такі праці з’явилися на початку 1990-х років, насам-
перед з нових позицій досліджували періоди радянської влади 
на Кримському півострові в роки громадянської війни. Так, 

———————— 
3 Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России (1917–

1920 гг.). — М., 1968. — С. 416–424; Банкротство мелкобуржуазных 
партий России. 1917–1922: Сб. науч. трудов. — М., 1977. — Ч. 1. —  
С. 119–127; Чирва И. Крым революционный: историко-партийный очерк. — 
К., 1963. — С. 41–47. 
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дослідники П. Гарчев та В. Овод, розглядаючи створення Крим-
ської Радянської Республіки в 1919 році як недемократичний, 
кулуарний процес, вказали на її фіктивний, буферний характер: 
«питання про створення Кримської Радянської Республіки ви-
никло у квітні 1919 року у зв’язку із вступом Червоної армії в 
Крим і загрозою через це війни з Антантою»4. Тож для того, 
щоб воєнні дії велися від імені буферної по суті, але формально 
самостійної КСРР та її уряду (а не Росії), ЦК РКП(б) та РНК 
РСФРР вжили активних заходів для її виникнення на політичній 
арені. Офіційно проголошувалися такі причини утворення рес-
публіки: Росія не має наміру душити національні прагнення 
населення, єдина її мета — добровільний союз окремих об-
ластей. А оскільки в Криму 40% населення становлять татари 
(за даними перепису 1917 року татар було менш ніж 27%, а 
росіян й українців 49,2% — але ж потрібно було підкреслити 
національну специфіку), до того ж існують своєрідні економічні 
відносини, уряд і ЦК партії більшовиків вирішили надати на-
селенню Криму можливість вільно управляти, доки воно само-
стійно не вирішить об’єднатися з Росією5. Крім того, утворення 
КСРР мало стати за взірець радянського ладу для мусульман-
ських народів, насамперед турецького. 

Автори звернули увагу і на такий показовий момент: в 
опублікованій у пресі від імені «Тимчасового робітничо-селян-
ського уряду» республіки декларації про утворення КСРР, під-
писаної членами цього уряду, бракувало саме підписів наркомів 
кримськотатарської національності6. 

Аналізуючи справжню сутність цього недовговічного дер-
жавного утворення, П. Гарчев та В. Овод підкреслили, що в 
тогочасних офіційних документах Кримська республіка не нази-
вається автономною — адже сенс її утворення полягав у тому, 
———————— 

4 Гарчев П.І., Овод В.В. Про створення Кримської Радянської Респуб-
ліки // Український історичний журнал. — 1992. — № 4. — С. 22. 

5 Там само. — С. 26. 
6 Там само. — С. 28. 



Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 рр. 

2015. Випуск 11 

 142 

щоб воєнні дії з антантівськими інтервентами вела незалежна 
від РСФРР республіка. Але таємні рішення про статус крим-
ського уряду та кримської партійної організації підпорядкову-
вали їх відповідним російським органам. Власне, вже перші 
кроки кримського уряду свідчили про його підзвітність7. Отже, 
дійшли висновку автори, Кримська Радянська Республіка ство-
рювалася «зверху» як фіктивне, буферне утворення за вказівкою 
ЦК РКП(б) та рішенням його Політбюро. 

Боротьбу більшовиків за встановлення своєї влади в Криму 
детально розглядає В. Буткевич у статті, присвяченій аналізу 
питання «права на Крим» в його історичній ретроспективі8. 
Автор доводить, що, намагаючись у будь-який спосіб втримати 
Крим, керівництво РКП(б) застосовувало різні методи, як мані-
пулюючи «правом на самовизначення», так і вдаючись до пря-
мого насильства. Доки більшовики не захопили влади, В. Ленін 
виступав за самовизначення народу аж до відокремлення, але 
змінив свої погляди, коли влада перейшла до більшовиків: з того 
часу він виступає за таке самовизначення, яке базується на 
федеративному зв’язку з Росією9. В нових умовах гасло «само-
визначення народів» часто використовувалося як засіб боротьби 
з антибільшовицькими органами влади з метою приєднання 
окремих територій до Росії. 

В той же час, підкреслює автор, застосування принципу 
«самовизначення» опонентами більшовиків визнавалося остан-
німи незаконним, як це сталося і з Кримом. Намагання крим-
ських татар скористатися ним (відкриття курултаю, обрання 
національного уряду та проголошення відділення від Росії) 
наразилися на цілковите неприйняття з боку новопосталої 
російської влади. Кримськотатарський уряд було оголошено 

———————— 
7 Там само. — С. 27–28, 30. 
8 Буткевич В. Право на Крим, хто його має: Росія? Україна? // Буткевич В., 

Горинь Б., Свідзинський А. Крим — не тільки зона відпочинку. — Львів, 
1993. — 187 с. 

9 Там само. — С. 26. 
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контрреволюційним нарівні з Центральною Радою і, таким, що 
тримається виключно завдяки підтримці останньої. А наполя-
гання Центральної Ради на остаточному врегулюванні терито-
ріального питання між Україною та Росією спонукало керів-
ництво РРФСР терміново вжити заходів для проголошення 
незалежної, тобто відокремленої від України, Радянської Соціа-
лістичної Республіки Тавриди (РСРТ). 

Не можна не зазначити, утім, що теза В. Буткевича про 
«виступ кримськотатарського населення за відокремлення від 
Росії і перебування у складі української держави»10, який так 
схвалював більшовиків, що змусив їх терміново відправити до 
Криму представників ЦК і, зрештою, інспірувати проголошення 
РСРТ, видається суперечливою. Адже з листопада 1917 року 
дедалі більшого поширення в середовищі кримських татар, у 
всякому разі їх політично активної частини, набуває ідея неза-
лежності. Про це, а також про зростаюче прагнення кримсько-
татарської політичної еліти не допустити підкорення Криму 
будь-якій державі говорять і дослідники, які займаються вив-
ченням цієї проблеми. Однак потрібно враховувати, що напи-
сана певною мірою у публіцистичному руслі стаття В. Бут-
кевича спрямована на з’ясування «права на Крим», тож законо-
мірним є наголос на їдеї прагнення кримськотатарського народу 
до єднання з Україною. 

Про це автор говорить, і характеризуючи про німецьку полі-
тику уряду С. Сулькевича, якому «вдалося заручитися лише 
підтримкою незначної кількості татар, коли він звернувся до 
уряду Німеччини з проханням перетворити Крим на незалежне 
татарське ханство. …Але місцеве населення прагнуло відно-
вити… зв’язки з Україною»11. Напевно варто було б додати, що 
вказане прагнення обумовлювалося насамперед тяжкими еконо-
мічними наслідками для Криму, митної війни з Україною. 

———————— 
10 Там само. — С. 29. 
11 Там само. — С. 33. 
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В. Буткевич зазначає також, що навіть більшовики, коли їх 
справи в Україні йшли не найкращим чином, у своїх документах 
та пресі відображали Крим як частину України. Втім, щойно їм 
у квітні 1919 року вдалося відновити в Криму радянську владу, 
Політбюро ЦК РКП(б), щоб запобігти можливості України пре-
тендувати на територію Криму, «приймає рішення про ство-
рення Кримської Радянської Республіки у складі РРФСР»12. 
Незрозуміло, щоправда, чому автор всупереч історичним реа-
ліям називає КСРР складовою РРФСР, у той час як прого-
лошувалася вона як самостійна республіка. Звичайно, самостій-
ність її була фіктивною, Кримська Радянська Республіка на-
справді цілковито підпорядковувалася більшовицькому уряду 
Радянської Росії, але тим не менш формально вона утворю-
валася я незалежна від РРФСР. Причини саме такого тактичного 
ходу більшовиків аналізують, зокрема, П. Гарчев та В. Овод, 
про що йшлося вище. Можливо, таким чином автор намагається 
підкреслити, як питання «самовизначення» вирішувалося по-
більшовицьки і які можливості «самовизначення» насправді 
мало населення Криму. 

Значною мірою на розвідку В.Буткевича спирається В. Чу-
мак, торкаючись у праці «Україна і Крим: феномен на межі 
Європи та Сходу», та насамперед, розглядаючи його в аспекті 
кримсько-російських стосунків. Радянська Росія, зазначає автор, 
прагнула за будь-яку ціну зберегти за собою таку стратегічно 
важливу територію, як Крим. Цим і обумовлювалася її політика 
у «кримському питанні». Намагання кримських татар реалізу-
вати задеклароване більшовицькою Росією право на самовизна-
чення і відокремитися від Росії було вороже зустрінуте більшо-
виками. Вкрай негативно сприймалися російським радянським 
урядом і стосунки національного уряду Криму — Директорії з 
Центральною Радою13. 
———————— 

12 Там само. 
13 Чумак В. Україна і Крим: феномен на межі Європи та Сходу. — К., 

1995. — С. 27. 
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У колективній монографії «Крымские репатрианты: депор-
тация, возвращение и обустройство»14 події в Криму періоду 
1917–1920 років розглядаються в ряду нарисів з етнополітичної 
історії Криму. Основний наголос при цьому зроблений на історії 
державності Криму в роки революції та громадянської війни. 
Здійснюючи послідовний виклад подій, пов’язаний зі зимінами 
влади на півострові, та окреслюючи політичні прагнення кож-
ного режиму, автори, хоча й не вдаються до деталізації, тим не 
менш торкаються низки проблем, які часом обходять інші 
дослідники. 

У монографії зазначається, що коли після жовтневих подій 
1917 року в Петрограді постала проблема статусу Криму, Тим-
часовий кримськотатарський мусульманський виконавчий комі-
тет вбачав у Центральній Раді союзника в питанні національ-
ного самовизначення. Тож, на відміну від переважної більшості 
неукраїнських партій та організацій Криму, він не поставився 
негативно до окреслених ІІІ Універсалом Української Централь-
ної Ради кордонів УНР, що включали північні повіти Тав-
рійської губернії. 

Взагалі, оцінюючи позицію Мусвиконкому в той період, 
показником якої був лозунг «Крим для кримців» та недопу-
щення підкорення Криму будь-якій державі, автори вважають її 
цілком поміркованою — на відміну від ряду інших дослідників, 
які характеризують її як рішучу і таку, що свідчила про намір 
кримськотатарського населення взяти владу у свої руки. 
Наголошується, що голова кримськотатарського національного 
уряду Ч. Челєбієв намагався досягти компромісу з лівими пар-
тіями (насамперед РСДРП(б)), і лише після того як це виявилося 
безрезультатним, заявив про претензії кримських татар на всю 
повноту влади в Криму15. 
———————— 

14 Габриелян О.А., Ефимов С.А., Зарубин В.Г. и др. Крымские репатри-
анты: депортация, возвращение и обустройство. — Симферополь, 1998. — 
328 с. 

15 Там само. — С. 33. 
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Характеризуючи діяльність крайового уряду на чолі з гене-
ралом Сулькевичем, автори наголошують на його державниць-
ких поглядах. Ідею утворення національної держави продов-
жувало відстоювати і керівництво Директорії, звертаючись за 
допомогою до іноземних держав, що викликало дестабілізацію 
уряду Сулькевича16. 

Особливо складними, на думку авторів, були в цей період 
стосунки влади з гетьманським урядом. Запровадженя останнім 
митна війна врешті спонукала крайовий уряд до переговорів про 
входження півострова до складу Української Держави. Тим не 
менш, підкреслено в дослідженні, Україна зважала на фактично 
існуючий стан, згідно з яким Крим був окремим, незалежним від 
України самостійним краєм. 

Орієнтований на єдину Росію уряд на чолі з С.С. Кримом 
мав, вважають автори більш широку громадську підтримку, 
однак свавілля частин Добровольчої армії, на які спирався уряд, 
знижував його авторитет. Особливо жорстокий військовий ре-
жим, що ознаменувався репресіями, в тому числі проти націо-
нального руху, розпуском Директорії тощо, встановився у 
другий період окупації півострова білогвардійцями з червня 
1919 року17. 

Автори критично оцінюють період Радянської Соціалістич-
ної Республіки Тавриди, зазначаючи, що хоча в складі її Ради 
Народних Комісарів були два кримських татарина, практично не 
приділялося уваги вирішенню національних проблем, і міжна-
ціональні стосунки залишилися складними. 

В той же час відмічено, на відміну від командування Доб-
ровольчої армії більшовики зробили висновки з минулих поми-
лок під час другої спроби встановлення радянської влади — 
утворення КСРР. І хоча ця спроба також виявилася невдалою, 
проте увага до національного питання була очевидною: до уряду 
———————— 

16 Там само. — С. 36–37. 
17 Там само. — С. 38–40. 



Національні рухи в Криму в пошуках політичних орієнтирів 

Володимир Устименко 

 147

було включено 5 кримських татар-комуністів, кримськотатар-
ська мова визнана державною, утворювалися комісаріати з му-
сульманських справ та мусульманські частини Червоної армії18. 
Однак після остаточного розгрому Білої армії та утвердження в 
Криму радянської влади у вигляді режиму надзвичайного прав-
ління — Кримревкому, повернення до такої політики не від-
булося. 

Аналізуючи події в Криму в період революції, автори наго-
лошують, що політичні і соціальні конфлікти на півострові 
перепліталися з етнічними (втім, теж саме відбувалося і по всій 
Україні). Більшовиків у їх боротьбі з кримськотатарськими 
військами — ескадронцями — підтримувало російське та грець-
ке населення. Воно ж підтримувало і татарські погроми, що 
влаштовували більшовики на зайнятих ними територіях19. Факти 
міжетнічної ворожнечі, зокрема між татарами і греками, а також 
слов’янським населенням півострова, мали місце, хоча цей мо-
мент дослідники нерідко обходять. 

Отже, доходять висновку автори монографії, протягом 1917–
1920 років на території багатонаціонального Криму існували, 
змінюючи одна одну, різні за методами правління, цілями та 
завданнями державні утворення, що спиралися на різні зовнішні 
збройні сили. Особливо наголошується, що в Криму не було 
серйозних передумов для громадянської війни, вона була екс-
портована сюди ззовні20. 

Необхідне об’єктивне висвітлення місця і ролі національних 
меншин Криму в революційних процесах 1917–1921 рр. з засто-
суванням історіографічного аналізу ліворадикальних напрямів 
тогочасного політичного руху, що розгортався під гаслами біль-
шовиків та лівих есерів, виокремлення його етнонаціонального, 
етнополітичного аспекту. Важливо вияснити, з якою мірою 
повноти та об’єктивності відбиті в наявній історичній літера-
———————— 

18 Там само. — С. 39. 
19 Там само. — С. 33–34. 
20 Там само. — С. 43. 
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турі, інтереси, потреби та цінності національних меншин, адже 
саме вони визначали політичну позицію етнічних громад пів-
острова. 

З цього погляду привертають увагу роботи В.Г. Зарубіна21.  
У своїх працях він розглядає розстановку політичних сил в 
Криму напередодні та на початку жовтневого збройного пов-
стання у Петрограді, дає перелік політичних партій та громад-
ських організацій, їх ставлення до подій в Петрограді. Основну 
увагу в своїх дослідженнях автор приділяє аналізу кримсько-
татарському національному рухові: створення та діяльність 
Кримського крайового уряду, ставлення кримських татар до 
органів радянської влади. 

Однією з найбільш ґрунтовних праць, присвячених подіям 
періоду 1917–1920 років в Криму, є масштабне дослідження 
А.Г. Зарубіна та В.Г. Зарубіна22. Опрацювавши велику кількість 
документальних матеріалів, тогочасну періодичну пресу, мему-
ари державних, політичних, військових діячів того періоду, так і 
пострадянського, автори детально висвітлюють процеси, що від-
бувалися в Криму у 1917–1920 роках, діяльність режимів, що 
були при владі в цей період, становище окремих етносів, на-
самперед кримськотатарського, тощо. Необхідно зазначити, що 
погляд авторів на деякі проблеми суттєво розходиться з тим, 
який склався в українській історичній науці останнім часом. 

Йдеться, передусім, про українсько-кримські відносини. На 
думку авторів, стосунки Центральної Ради з тодішньою крим-
ською владою носили характер втручання першої «з відвертою 
———————— 

21 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Крымскотатарское национально движение 
в 1917–1920 гг. — Симферополь, 1995. — С. 56; Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. 
Крымскотатарское национальное движение в 1917 — начале 1920 гг. // 
История и археология Юго-Западного Крыма. — Симферополь, 1994. — 
С. 209; Зарубин В.Г. К вопросу о восстании крымских татар в горном 
Крыму // Проблемы истории и археологии Крыма. — Симферополь,  
1994. — С. 227–228. 

22 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Без победителей. Из истории гражданской 
войны в Крыму. — Симферополь, 2008. — 728 с. 
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безцеремонністю» у внутрішні справи Криму. І хоча, визнають 
автори, «на так званому» З’їзді народів в Києві була прийнята 
резолюція про те, що «Крим належить кримцям», і офіційна 
кримськотатарська делегація приймала вітання з цього приводу 
від української влади, тим не менш подальша політика Цент-
ральної Ради щодо Криму названа «двозначною»: на думку 
авторів, вона була додатковим фактором, що сприяв визріванню 
на півострові збройного протистояння23. 

Ще більш критично вони оцінюють кримсько-українські сто-
сунки за гетьманування П. Скоропадського. «На відміну від 
двозначної політики Центральної Ради, — підкреслюють авто-
ри, — Скоропадський не приховував шовіністичних намірів».  
З цієї позиції — «зазіхання Києва на Крим» — розглядаються 
відносини урядів, митне протистояння на кордоні та українсько-
кримські переговори. Зазначається, що таке становище — пев-
ної, але не загрожуючої військовими діями напруги між двома 
напівмаріонетковими урядами — було вигідне Німеччині24.  

Питання політичної діяльності національних партій і рухів 
розглядав у «Спогадах»25 П. Скоропадський. Він вважав, що 
основними національними рухами в Криму в період 1917– 
1920 рр. були російський, представлений монархічними, соціал-
демократичними та ліберальними партіями, кримськотатарський, 
який презентував націоналістичну партія. «Міллі-Фірка» і укра-
їнський, який мав багато партійних, але мало активних осе-
редків. 

Щодо останнього, то П. Скоропадський вважав українську 
течію в національно-визвольному русі в Криму надзвичайно 
слабкою. Іншої точки зору він дотримувався щодо кримсько-
татарського і німецького населення. П. Скоропадський вважав, 
що в разі загострення політичної ситуації на півострові (маючи 
———————— 

23 Там само. — С. 30–31. 
24 Див.: Там само. — С. 107–110, 117–119. 
25 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918. — Київ–

Філадельфія, 1995. — С. 234–237. 
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на увазі німецьку або турецьку експансію) ці національні мен-
шини можуть підтримати окупантів. Зокрема, він писав: «Туреч-
чина, яка мала досить численних емісарів у Криму, вела свою 
політику серед кримських татар. Мої агенти доносили про плани 
Туреччини і татар щодо створення автономної області»26. 
Взагалі ж сам Скоропадський визнавав невизначеність свого 
уряду у сфері міжнаціональних відносин, загравання з росій-
ськими великодержавниками, особливо восени 1918 р., що ви-
кликало незадоволення як серед української демократії, так і з 
боку національних меншин. 

Ще одне питання, щодо якого погляди А. та В. Зарубіних 
відрізняється від устояних у сучасній українській історичній 
науці, стосується утворення Радянської республіки Тавриди. В 
літературі утвердилася однобічна думка, що відповідне рішення 
було прийняте виключно з ініціативи центру, однак, стверд-
жують автори, посилаючись на свідчення активних учасників 
тих подій, сама ідея «витала у повітрі» на півострові. Центр 
лише дав санкцію на створення республіки, не нав’язуючи жод-
них директив27. 

Свій погляд автори мають і на період КСРР. Якщо інші 
науковці говорять про посилення репресій, лютування ЧК та 
масові розстріли за найменшою підозрою — оскільки для всіх 
не вистачало в’язниць — то А. та В. Зарубіни, визначаючи, що 
радянська влада зберігала свій надзвичайний характер, нази-
вають ставлення керівництва республіки до політичних опо-
нентів стриманим та вважають, що вони (опоненти) уникли 
жорстоких репресій, а акти масового терору на півострові «не 
простежуються»28. 

Серед досліджень, що побачили світ в останні роки, виокре-
мимо працю В. Сергійчука «Український Крим», кілька розділів 
якої присвячені революційній добі. Як свідчить вже сама назва 
———————— 

26 Там само. — С. 240. 
27 Там само. — С. 84. 
28 Там само. — С. 209. 
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монографії, історія півострова розглядається крізь призму спіль-
ності історичної долі Криму та України. Тож відтворення подій 
1917–1920 років у викладі автора не являє собою літопису, де ці 
події розглядалися б послідовно й детально, була б проаналі-
зована діяльність усіх тогочасних правлячих режимів тощо. 
В. Сергійчук зосереджується на тих моментах, які найбільш 
повно відображають українське життя на півострові, україні-
зацію Чорноморського Флоту, українсько-кримські стосунки у 
1918 році, коли за гетьманування П. Скоропадського була зроб-
лена спроба приєднання Криму до України, а також взаємини 
українських урядів з кримськотатарським національним рухом. 
Спроби встановлення на півострові радянської влади та діяль-
ність місцевої більшовицької організації розглянуті досить по-
біжно (і є, по суті, відтворенням розглянутої вище статті 
В. Буткевича). Ледь згадується період денікінської окупації.  
А от періоду правління П. Врангеля, «котрий був гнучкішим у 
ставленні до українства», приділено більше уваги. Автор роз-
глядає українське життя на півострові, діяльність українських 
організацій, в тому числі русофільському спрямування. Останні, 
почавши свою діяльність із створення «Гуртка українських 
старшин», який вимагав формування української армії на чолі з 
українським командуванням, утворили так званий Тимчасовий 
Український Уряд при генералові Врангелі, що стояв на пози-
ціях федералізму. 

Зосереджуючись на питанні українсько-кримських стосунків 
у 1917 — на початку 1918 року, зокрема на взаєминах Цент-
ральної Ради з проводом кримськотатарського національного 
руху, В. Сергійчук полемізує з А. та В. Зарубіними, не погод-
жуючись з їх трактуванням вказаних проблем. В. Сергійчук 
висловлює переконання, що взаємодію українського та крим-
ськотатарського національно-визвольних рухів не можна вва-
жати «безцеремонним втручанням» Центральної Ради у крим-
ські справи, так само як і переговори у Києві між українською 
владою та представниками кримськотатарського народу. Автор, 
спираючись насамперед на спогади Д. Сейдамета, наголошує на 
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їх взаємо порозумінні та підтримці Центральною Радою права 
кримських татар на національну автономію29. 

Найбільш детально В. Сергійчук аналізує події, пов’язані зі 
спробою приєднання Криму до України в період гетьманату 
П. Скоропадського. Насамперед автор наголошує на тому, що 
готовність приєднатися до української держави ще в квітні 1918 
року висловили делегації кримських татар та багатьох міст 
Криму, невдоволених свавіллям більшовиків. У свою чергу, 
потребу в такому об’єднанні обґрунтовували українські полі-
тики, науковці, військові діячі. Перші кроки в цьому напрямку 
зробила ще Центральна Рада на переговорах у Бресті, вису-
нувши питання про належність Криму до складу України як 
умову підписання мирного договору з РСФРР та розпочавши 
відповідну практичну роботу на півострові. А вже уряд гетьмана 
Скоропадського, враховуючи і українізацію Чорноморського 
Флоту (в січні 1918 р. Центральна Рада видала закон про його 
перехід під юрисдикцію УНР), і бажання кримських татар та 
взагалі кримського населення, а також лояльність до цього пи-
тання турецьких властей, з самого початку своєї діяльності 
цілком конкретно поставив питання про включення півострова 
до складу України30.  

Щодо останнього, то П. Скоропадський вважав українську 
течію в національно-визвольному русі в Криму надзвичайно 
слабкою. Іншої точки зору він дотримувався щодо кримсько-
татарського і німецького населення. П. Скоропадський вважав, 
що в разі загострення політичної ситуації на півострові (маючи 
на увазі німецьку або турецьку експансію) ці національні мен-
шини можуть підтримати окупантів. Зокрема, він писав: «Ту-
реччина, яка мала досить численних емісарів у Криму, вела 
свою політику серед кримських татар. Мої агенти доносили про 
плани Туреччини і татар щодо створення автономної області». 
Взагалі ж сам Скоропадський визнавав невизначеність свого 
———————— 

29 Див.: Сергійчук В. Український Крим. — К., 2001. — С. 69–71, 75–76. 
30 Там само. — С. 77, 82–83, 89–90. 
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уряду у сфері міжнаціональних відносин, загравання з росій-
ськими великодержавниками, особливо восени 1918 р., що 
викликало незадоволення як серед української демократії, так і з 
боку національних меншин31. 

Однак наміри українського уряду наштовхнулися на рішучу 
протидію кримського крайового уряду. «Справа вся в тому, — 
підкреслює автор, — що в той час німецьке командування 
дедалі більше схилялося до варіанту, який не ставив би Крим у 
повну залежність від України, не кажучи вже про включення 
півострова до її складу»32. Користуючись цим, генерал Суль-
кевич заборонив місцевій владі вступати в будь-які зносини з 
урядом України та «почав боротися з українською пропаган-
дою». Обґрунтувавши словами Д. Дорошенка необхідність про-
голошення Криму «митної війни», В. Сергійчук робить деталь-
ний аналіз наслідків економічної блокади для півострова, що 
було надзвичайно тяжким і, зрештою, спонукали кримський 
уряд шукати погодження з Києвом, хоча основну роль тут 
відіграла вказівка Сімферополю з Берліна розпочати з Україною 
переговори про об’єднання та активність у їх підготовці пред-
ставників німецького уряду та командування. 

Окремий розділ монографії, особливо багатий на докумен-
тальний матеріал, присвячений ходу переговорів. Зокрема, автор 
наводить витяги із стенограми переговорів, проект договору, 
підготовленого урядом Української Держави, та контрпропо-
зиції кримської делегації. Він також вкотре наводить приклади 
активного «руху з низів» за приєднання Криму до України, що 
дозволяло українській стороні рішуче відстоювати свою пози-
цію, з якою не погоджувалася кримська делегація. Та зі зміною 
уряду на півострові, завершує автор, усі зусилля гетьмана щодо 
приєднання Криму до України були зведені нанівець. 

Насамкінець, відзначимо, що в процесі дослідження В. Сер-
гійчук вдається до надто широкого цитування використаних 
———————— 

31 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918. — С. 240. 
32 Там само. — С. 96. 
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джерел, зокрема документальних матеріалів, які займають іноді 
по декілька сторінок. Втім це може свідчити про бажання автора 
максимально спиратися на документальні джерела при висвіт-
ленні досліджуваних подій, а також залучити якнайбільшу їх 
кількість до широкого наукового обігу. 

Уваги заслуговує збірник документів та матеріалів «Націо-
нальні відносини в Україні у ХХ ст.»33. До збірника включено 
документи і матеріали, які висвітлюють програмні цілі і зав-
дання політичних партій і громадських об’єднань з національ-
ного питання. Він містить цінні відомості про кількісні та якісні 
зміни у складі національних меншин, про підходи до них в УНР 
за часів Центральної Ради та Директорії. Але зовсім оминається 
питання висвітлення діяльності національних меншин Криму в 
період Української революції. 

Певну цінність представляє збірник документів і матеріалів 
«Українська Центральна Рада»34. У зібраних в першому томі  
250 документах подаються протоколи засідань і сесій Цент-
ральної Ради, а також протоколи Генерального секретаріату. 
Публікуються 1–3 Універсали, постанови, меморандуми, зако-
нопроекти, декларації, звернення, циркуляри. У цьому збірнику 
привертають увагу 2-й та 3-й Універсали, перший з яких за-
декларував повну рівність для всіх малих народів, що прожи-
вали на терені України, а другий — проголошення утворення 
Української Народної Республіки. Незаперечний інтерес стано-
вить національний склад Центральної Ради. Але так і немає 
відповіді на те, чому національні меншини Криму (кримські 

———————— 
33 Зарубин А.Г., Зарубин В.Г. Красный террор в Крыму: концепция // 

Крым и Россия: неразрывные исторические судьбы и культура. Материалы 
республ. науч.-практич. конф. — Симферополь, 1994. — С. 31–33;  
Зарубин В.Г. Крымское краевое правительство М.А. Сулькевича и его 
политика // Отечественная история. — М., 1995. — № 1. — С. 7–13. 

34 Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Збірник документів і 
матеріалів. — К., 1994. — 557 с. 
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татари, німці-колоністи, греки), отримавши мандати — своїх 
представників до Ради не направили. 

У примітках35 до збірника документів автори широко і доволі 
оптимістично аналізують представництво національних меншин 
в Центральній Раді, тоді як політично активними були тільки 
росіяни, поляки та євреї. Невідома позиція інших національних 
меншин до Центральної Ради на місцях, в тому числі і в Криму. 

Численні та різноманітні матеріали містять періодичні ви-
дання відповідного напряму, зокрема часописи «Крымский ар-
хив» та «Кримські студії». В них можна знайти документи, що 
відображають події революційного періоду на півострові, мему-
ари безпосередніх учасників цих подій, а також наукові роз-
відки, присвячені дослідженню різних аспектів теми. Причому, 
якщо останнє з названих видань більшою мірою зосереджене на 
сучасній кримській проблематиці, то перше, як про це свідчить 
вже його назва — на висвітленні окремих сторінок історії 
Криму. 

Становище в Криму за різних режимів висвітлюють опуб-
ліковані в названих часописах документи. Наприклад, звіт про 
діяльність делегації кримського уряду в Києві показує непрос-
тий перебіг переговорів з урядом Української Держави щодо 
питання про об’єднання Криму з Україною на умовах збере-
ження його автономії36. Ряд документів яскраво ілюструє період 
«воєнного комунізму», свавілля представників радянської влади, 
брутальність червоноармійців, від чого потерпало місцеве на-
селення. В інших показане становлення та деякі напрями діяль-
ності системи органів ВЧК на півострові (зокрема, боротьба з 
«біло-зеленими» — антибільшовицькими повстанськими заго-
нами, що діяли в гірській місцевості). Військові події осені 1920 
року — завершальний етап боротьби за кримську територію між 
———————— 

35 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у 2-х томах. — 
Т. 1. — К., 1996. — 587 с. 

36 Краткий отчет о деятельности Крымского правительства в Киеве с 
26-го сентября по 16-е октября 1918 года // Крымский архив. — 1996. — 
№ 2. — С. 64–74. 
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Червоною та врангелівською арміями, останні битви грома-
дянської війни, зокрема штурм Перекопу — відображені у звітах 
командирів Червоної армії37. 

Ґрунтовний і надзвичайно цікавий історіографічний пласт 
являють собою мемуари учасників подій 1917–1920 рр.38 Їх 
значення для всебічного дослідження історії Криму револю-
ційної доби безперечне. Адже без свідчень урядовців, політич-
них, громадських, військових діячів того періоду — представ-
ників різних режимів — неможливо відтворити повну і об’єк-
тивну картину минулого. Це добре розуміють дослідники пост-
радянської формації, активно залучаючи до своїх розвідок вка-
зану мемуарну літературу. 

Сучасна наукова література, присвячена історії Криму в рево-
люційний період, пропонує різновекторні погляди на проблему. 
На відміну від типових та одноманітних, через свою ідеологічну 
заданість, досліджень радянського періоду наукові студії пост-
радянських часів, завдяки ідеологічній розкутості та плюралізму 
думок в сучасній історичній науці, становлять неабиякий інте-
рес різнобічністю підходів до ряду непростих моментів крим-
ської історії та українсько-кримських стосунків. 

Щодо останніх, то історичні паралелі, які простежуються між 
подіями революційних років та сьогоднішніми проблемами 
кримськотатарського народу, на нашу думку, переконують у 
потрібності та актуальності цього напрямку історичних до-
сліджень. 

———————— 
37 Из истории военного коммунизма в Крыму // Там само. — № 4. —  

С. 155–157; Становление системы органов ВЧК в Крыму (конец 1920–1921 
годы) // Там само. — № 7. — С. 13–23; Отчеты красных командиров:  
А.Г. Малышки, А.И. Корк, В.К. Триандафилов // Там само. — № 7. —  
С. 24–97. 

38 Оболенский В.А. Крым в 1917–1920-е годы // Там само. — № 1. —  
С. 58–86; № 2. — С. 14–28; № 4. — С. 60–81; № 7. — С. 163–199; 
Смоленский С. Крымская катастрофа (записки строевого офицера) // Там 
само. — № 2. — С. 29–40; Богданович В.А. Крым. 1920 год // там само. — 
№ 7. — С. 155–159. 
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Харчування в’язнів в УСРР в 1919 р. 

The nutrition of convicts in USSR, 1919 

Досліджено харчування в’язнів в нормативній та реальній пло-
щинах виміру в УСРР в цілому та в окремих її регіонах в 1919 р. в 
порівнянні з життєвим рівнем тогочасного пересічного українця. 
Наведено раніше невідомі важливі факти з досліджуваного питання. 

Ключові слова: продовольче забезпечення в’язнів, продукти хар-
чування, кухонний посуд, табель харчової розкладки, грошова кормова 
табель, меню, блюдо, калорії, ринкова вартість продовольства. 

The nutrition of convicts in a normative and in a real flatness in USSR 
was searched in a whole and in the individual regions of the republic in 
1919 by the side of the living standards of average Ukrainian of that time. 
The article gives earlier unknown important facts about the researched 
question. 

Keywords: subsistence support of convicts, food-stuff, cooking battery, 
the table of food arrangement, money feeding table, menu, dish, calories, 
market-value of provisions. 
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Історичні дослідження в своїй переважній більшості торка-
ються загальних питань, схем, проблем, тенденцій, концепцій 
тощо, залишаючи, як правило, поза увагою буденне життя 
пересічної людини тієї епохи. Особливо на це страждала ра-
дянська історіографія, оскільки похвалитися достойним рівнем 
життя переважна частина радянського суспільства, яка постійно 
жила в умовах гострого дефіциту найнеобхідніших матеріаль-
них ресурсів, просто не мала змоги. Але ж історія — це не 
тільки і не стільки життя «верхів», але і «низів», вивчення яких 
в повсякденному їхньому побуті дозволяє краще і об’єктивніше 
зрозуміти глибинну сутність досліджуваних історичних подій і 
процесів, побачити за парадною ширмою справжнє обличчя 
епохи та спрогнозувати логіку майбутнього. Особливо корисним 
і цікавим є вивчення тих верств суспільства, які в силу об’єк-
тивних чи суб’єктивних причин є обмеженими в своїх правах і 
можливостях, протиставлені основній масі населення. Не декла-
ративне, а реальне ставлення до них будь-якого суспільства і 
держави є лакмусовим папірцем на людяність, гуманність і 
справедливість останніх, що, в свою чергу, може свідчити про 
їхню життєздатність та історичну перспективу (всі добре знають 
про долю Спарти). Історично відомо про різко негативне став-
лення всіх тоталітарних режимів до вразливих («відторгнутих») 
верств населення, до яких відносяться, зокрема, і в’язні. І чим 
сильніше була виражена тоталітарна природа влади і держави, 
тим жорстокішим було їхнє ставлення до таких категорій сус-
пільства. Диктаторська та недемократична природа влади біль-
шовиків, яка могла успішно для себе функціонувати тільки в 
умовах постійної боротьби зі справжніми та здебільшого уяв-
ними ворогами, сприяла тому, що чисельність в’язнів постійно 
зростала. З 30-х рр. ХХ ст. до цього був залучений ще і еко-
номічний чинник. 

Якою б не була влада і в будь-які часи кожній людині (не 
винятком були і в’язні) потрібно на якісному рівні задовольняти 
свої фізіологічні потреби, однією з найперших яких є потреба в 
повноцінному харчуванні. Від цього багато в чому залежить її 
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фізичне здоров’я, працездатність, душевний стан з усіма далеко 
витікаючими звідси наслідками. Вивчення цієї історичної проб-
лематики у вітчизняній історичній науці знаходиться на недос-
татньому рівні. Тому метою цієї статті є дослідження харчу-
вання в’язнів в нормативній та реальній площинах виміру в 
УСРР в цілому та в окремих її регіонах в 1919 р. в порівнянні з 
життєвим рівнем тогочасного пересічного українця, що дозволяє 
краще зрозуміти сутність режиму більшовиків та тогочасних 
процесів. 

Станом на 30.04.1919 р. в УСРР налічувалось 116 місць 
ув’язнення. Начальник Центрального тюремно-карального від-
ділу Народного комісаріату юстиції (далі — ЦТКВ) УСРР 
Брольницький визначав в них потребу на рівні 60–701. 
Більшовики на той час в умовах тотальної розрухи економіки, 
розбалансованості виробництва, породжених виснажливими  
І-ю світовою та громадянською (яка була в самому розпалі і 
більшовики ще ніяк не могли остаточно закріпитись в Україні) 
війнами, експериментами «воєнного комунізму», військовими 
інтервенціями іноземних країн, просто не могли фінансово-
матеріально утримувати на належному рівні таку кількість місць 
ув’язнення, хоча були в них кровно зацікавлені як в невід’єм-
ному інституті державного примусу (особливо класової держави 
і особливо в Україні, де селянство в своїй основній масі на той 
час небезпідставно сприймало більшовиків як ворожих оку-
пантів). Мало того, що охорона місць ув’язнення знаходилась в 
дуже важкому матеріальному становищі (це м’яко сказано), 
недостатньо було для цих цілей зброї, самі споруди і будівлі 
потребували капітальних ремонтів, просто катастрофічно не ви-
стачало продуктів харчування для в’язнів. Голодуючий в’язень 
на фоні задекларованого більшовиками гасла «знищити царські 

———————— 
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (далі — ЦДАВОВУ України). — Ф. 8. — Оп. 1. — Спр. 41. — 
Арк. 4. 
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тюрми, які гноїли трудящих і селян» дискредитовував нову 
владу набагато ефективніше, ніж пропаганда її противників. 

Вже з самого початку приходу більшовиків до влади і взяття 
ними під контроль в’язниць дуже гостро постало питання 
матеріально-продовольчого забезпечення в’язнів. Так, ЦТКВ 
17.04.1919 р. розіслало всім губернським тюремно-каральним 
підвідділам при губвиконкомах (далі — губпідвідділам) тер-
міновий циркуляр за № 4 з вимогою негайно організувати сіль-
ськогосподарські і огородні роботи в’язнів, що мало хоч якось 
покращити їхнє продовольче забезпечення2. ЦТКВ з метою 
збору та узагальнення інформації про реальний стан речей в 
сфері матеріального забезпечення в’язниць того ж самого 
17.04.1919 р. надіслало всім губпідвідділам циркуляр № 5 з 
вимогою надати детальний звіт про стан справ на місцях в 
наступних галузях тюремного господарства: продовольство здо-
рових і хворих в’язнів; їхнє забезпечення речовим майном і 
кухонним посудом; опалення і освітлення. Пропонувалось по-
дати пропозиції для покращення стану справ3. 07.05.1919 р. 
ЦТКВ з метою збору даних про потребу в кредитах на 1-е пів-
річчя 1919 р. губпідвідділам було надіслано циркуляр за № 47, в 
якому вимагалось в найкоротший термін подати детальні роз-
рахунки з обґрунтуванням, які стосувались наступних витрат: 
опалення і освітлення; фураж; придбання і утримання «живого», 
«мертвого» інвентарю; мило; харчування здорових і хворих 
в’язнів; речове забезпечення; протипожежні заходи; дрібні ви-
датки4. 

30.05.1919 р. ЦТКВ була прийнята «Тимчасова табель хар-
чової розкладки по продовольству в’язнів всіх місць ув’язнення 
УСРР»5. Створювались 4 табелі для різних категорій в’язнів. 
Табель № 1 (для працюючих в’язнів) передбачала на 1 добу на  

———————— 
2 ЦДАВОВУ України. — Ф. 8. — Оп. 1. — Спр. 54. — Арк. 8. 
3 Там само. — Спр. 34. — Арк. 3. 
4 Там само. — Арк. 55. 
5 Там само. — Спр. 38. — Арк. 45. 
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1 особу: чай — 0,5 золотника (1 зол.=4,265754 гр.), або овочевий 
чай — 3 зол., або ячмінний кофе — 3 зол.; цукор — 12 зол.;  
хліб — 1,5 ф. (1 ф.=0,4095124 кг); цибуля — 2 зол.; лавровий 
лист або перець 1/20 зол.; сіль — 2 зол.; вода — 1 кружка (!). 
Прошу вибачення у читача за подробиці, але, на моє переко-
нання, вони того варті: спробуйте самостійно приготувати тю-
ремні блюда, наїстися ними, задовольнивши голод, і відчути 
смак тогочасної офіційної в’язниці (нижче буде показано, як у 
більшовиків на кожному кроці реальна дійсність різко відріз-
нялась не в кращу сторону від задекларованих гасел і нор-
мативних документів). Меню на кожен день було таким (зверну 
відразу увагу на те, що сніданок як такий в нашому сучасному 
розумінні не був передбачений взагалі, на практиці він перед-
бачав видачу лише кип’ятку, в кращому разі — разом із хлібом): 

Неділя: обід — 1 блюдо: борщ (м’ясо свіже — 48 зол., сало — 
1 зол., картопля — 48 зол., капуста — 48 зол., буряк — 24 зол., 
мука для додавання у страви — 2 зол., лавровий лист чи перець — 
1/20 зол.); 2 блюдо — каша (крупа гречана — 32 зол., сало —  
6 зол., цибуля — 2 зол., сіль — 2 зол., вода — 1/4 кружки); 
вечеря — суп з макаронами чи крупою (картопля — 48 зол., 
макарони чи крупа пшенична або гречана — 8 зол., сало —  
3 зол.). 

Понеділок: обід — 1 блюдо: суп картопляний (м’ясо —  
48 зол., сало — 1 зол., картопля — 96 зол., крупа пшенична чи 
гречана — 4 зол., цибуля — 2 зол., лавровий лист чи перець — 
1/20 зол.); 2 блюдо: каша; вечеря — суп пшоняний (м’ясо —  
24 зол., сало — 3 зол., цибуля — 2 зол., крупа пшоняна — 8 зол., 
картопля — 48 зол., лавр. лист чи перець — 1/20 зол., вода — 
3/4 кружки). 

Вівторок: обід — 1 блюдо: борщ (на відміну від борщу в 
неділю буряка мало бути 34 зол., цибулі — 2 зол., солі — 3 зол., 
води — 1 кружка, мука для додавання у страви була відсутня).  
2 блюдо: каша (відміна: крупа пшоняна). Вечеря: суп гречаний 
(м’ясо — 24 зол., крупа гречана — 6 зол., картопля — 48 зол., 
сало — 3 зол., цибуля — 2 зол., лавровий лист чи перець —  
1/40 зол., сіль — 2 зол., вода — 3/4 кружки). 
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Середа: обід — 1 блюдо: борщ як в будній день, 2 блюдо — 
каша пшоняна. Вечеря — суп гречаний (відмінність: крупа гре-
чана — 8 зол.). 

Четвер: обід — суп картопляний (відмінність: цибуля —  
3 зол., крупа пшоняна, сіль — 3 зол., вода — 1 кружка).  
2 блюдо: каша гречана. Вечеря: суп з макаронами (м’ясо —  
24 зол., сало — 3 зол.6, цибуля — 2 зол., макарони — 3 зол., сіль — 
2 зол., вода — 3/4 кружки). 

П’ятниця: обід — 1 блюдо: суп гороховий (м’ясо — 48 зол., 
сало — 1 зол., горох протертий — 20 зол., картопля — 48 зол., 
цибуля — 2 зол., мука для додавання у страви — 8 зол., 
лавровий лист чи перець — 1/20 зол.). 2 блюдо: каша гречана. 
Вечеря: суп гречаний (відмінність: крупа гречана — 8 зол., мука 
для додавання у страви — 2 зол., вода не вказана). 

Субота: обід — 1 блюдо: суп картопляний (відмінність: мука 
для додавання у страви — 3 зол., сіль — 3 зол., вода —  
1 кружка, крупа відсутня). 2 блюдо: каша гречана. Вечеря: суп 
пшоняний (м’ясо — 24 зол., сало — 3 зол., цибуля — 2 зол., 
крупа пшоняна — 8 зол., картопля — 48 зол., сіль — 2 зол., 
лавровий лист чи перець — 1/40 зол., вода — 3/4 кружки). 

1 ф. хліба житнього можна було заміняти 1 ф. хліба пше-
ничного або 7/8 ф. сухарів. Крупа замінювалась горохом, рисом, 
бобами, чечевицею в рівній кількості. 1 ф. м’яса яловичини 
замінювався свіжими бараниною, свининою, салом, рибою в 
рівній кількості чи кров’яною ковбасою, сиром, соленою рибою, 
копченим салом, копченим м’ясом в кількості 72 зол. чи в 
пропорції 3/1 бляшанкою м’ясних консервів півфунтової м’ясної 
ковбаси чи півфунтового копченого м’яса чи 1/4 ф. сушеної 
риби (крупної). Чай повинен був бути натуральним. 

Табель № 2 (для в’язнів, які не могли працювати внаслідок 
слабкості здоров’я та з інших поважних причин) відрізнялась від 
розкладки табеля № 1 тим, що хліба в’язні на добу повинні були 
отримувати 1,5 ф., на вечерю м’ясо не видавалось. Хто не міг 
———————— 

6 Там само. — Арк. 46. 
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працювати за хворобою, але не підлягав переведенню до лікарні, 
міг отримувати додаткові порції у вигляді 0,5 ф. білого хліба, 
яєць, молока, масла чи сала за дозволом лікаря на додаткові 
порції, вказані в розкладці для хворих. Чай видавався за нормою 
табеля № 1. 

Табель № 3 (для в’язнів, які відмовлялись від роботи) перед-
бачала, що фізично здорові особи мали отримувати порцію за 
розкладкою табеля № 1, але із зменшенням хліба до 0,5 ф.; 
вечеря була без м’яса; на обіди кількість м’яса зменшувалась до 
24 зол. Чай мав видаватися за табелем № 1 із зменшенням цукру 
до 5 зол.7 

Табель № 4 (харчова розкладка для хворих, які знаходились 
на лікуванні в лікарнях місць ув’язнення) передбачала роз-
галужене меню. На обід в різні дні повинні були готуватись такі 
«звичайні порції» 1 блюда: 1) борщ (м’ясо — 0,5 ф.; капуста 
свіжа — 48 зол., чи кисла — 36 зол., чи сушена — 12 зол.; буряк — 
24 зол.; картопля — 24 зол.; мука для додавання у страви —  
2 зол.; томат — 6 зол.; цибуля — 2 зол.; сіль — 2 зол.; лавровий 
лист чи перець — 1/20 зол.; лимонна кислота, чи оцет, чи свіжа 
капуста — 1 зол.; вода — 1 кружка); 2) капусняк (м’ясо —  
0,5 ф.; капуста свіжа чи кисла — 48 зол.; картопля — 24 зол.; 
борошно пшеничне — 2 зол.; морква чи коренеплоди — 2 зол.; 
томат — 6 зол.; сіль — 2 зол.; цибуля — 3 зол.; лавровий лист 
чи перець — 1/20 зол.; вода — 1 кружка); 3) суп перловий з 
томатом (м’ясо — 0,5 ф.; крупа перлова — 3 зол.; картопля — 
48 зол.; коренеплоди свіжі — 8 зол.; томат — 4 зол.; цибуля —  
3 зол.; сіль — 2 зол.; вода — 1 кружка); 4) суп з локшиною  
чи вермішеллю (картопля — 48 зол.; коріння свіжі — 4 зол.; 
цибуля — 2 зол.; сіль — 2 зол.; м’ясо — 0,5 ф.; локшина чи 
вермішель — 12 зол.; вода — 1 кружка); 5) суп гороховий чи 
квасоляний (м’ясо — 24 зол.; сало — 6 зол.; горох протертий чи 
квасоля — 20 зол.; картопля — 12 зол.; цибуля — 3 зол.; лав-
ровий лист чи перець — 1/30 зол.; сіль — 2 зол.; вода —  
———————— 

7 Там само. — Арк. 47. 
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1 кружка). На 2 блюдо готувались каша (крупи гречана, або 
пшоняна, або ячна — 30 зол.; масло або сало — 8 зол.; цибуля — 
2 зол.; сіль — 2 зол.; вода — 1/4 кружки); картопля варена терта 
або жарена (картопля — 1,5 ф.; масло або сало яловичино чи 
свиняче — 8 зол.; цибуля — 2 зол.; сіль — 2 зол.); макарони чи 
локшина з маслом (макарони чи локшина — 24 зол.; масло чи 
сало — 8 зол.; сіль — 2 зол.). 

На вечерю повинні були готуватись наступні страви: суп гре-
чаний, або з рисової крупи чи з вермішеллю, локшиною (м’ясо — 
24 зол.; сало — 6 зол.; крупа перлова і гречана — 20 зол. чи 
локшина (вермішель) — 18 зол.; картопля — 24 зол.; цибуля — 
3 зол.; коріння — 2 зол.; сіль — 3 зол.; вода — 3/4 кружки); 
капусняк кислий (яловичина — 24 зол.; сало свиняче чи яло-
вичино — 2 зол.; капуста квашена — 32 зол.; картопля —  
12 зол.; борошно пшеничне — 2 зол.; цибуля — 2 зол.; сіль —  
2 зол.; лавровий лист чи перець — 1/20 зол.; вода — 1 кружка); 
борщ (яловичина — 24 зол.; сало свиняче — 2 зол.; капуста ква-
шена чи свіжа — 20 зол.; буряк свіжий чи квашений — 12 зол.; 
картопля — 23 зол.; борошно пшеничне — 23 зол.; цибуля —  
2 зол.; сіль — 2 зол.; лавровий лист чи перець — 1/20 зол.; вода — 
1 кружка). Якщо буряк і капуста були свіжими, то додавалось 
1,5 зол. оцту, чи 4 зол. пюре-томату, чи 8 зол. свіжих помідорів. 
Крім того на звичайну порцію потрібно було додатково вида-
вати чаю чи ячмінної кави (чай — 0,5 зол., кава — 3 зол.), 
цибулі — 12 зол., чорного хліба — 1,5 зол.8 

За медичними показниками була передбачена і пісна їжа: 
капусняк пісний (вобла сушена чи оселедець — 24 зол. або риба 
свіжа — 48 зол.; капуста кисла — 36 зол.; картопля — 36 зол.; 
томат — 6 зол.; мука для додавання у страви — 2 зол.; цибуля — 
3 зол.; коріння — 3 зол.; олія пісна — 2 зол.; перець — 1/30 зол.; 
сіль — 2 зол.; вода — 1 кружка). До борщу, капусняку, супу 
перлового з томатом томат обов’язково мав піджарюватися з 
цибулею з додаванням 1/4 зол. внутрішнього сала яловичини 
———————— 

8 Там само. — Арк. 48. 
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або в разі його відсутності треба було брати від каші декілька 
ложок масла. Пісна каша готувалась з 30 зол. крупи, 6 зол. 
пісної олії, 2 зол. солі, 2 зол. цибулі, 1/4 кружки води. На вечерю 
готувався пісний картопляний суп (картопля — 48 зол.; крупа 
різна — 3 зол.; олія соняшникова — 4 зол.; морква чи коріння — 
2 зол.; цибуля — 2 зол.; сіль — 2 зол.; лавровий лист чи перець — 
1/30 зол.; вода — 3/4 кружки). 

Посилене харчування на обід на 1 страву передбачало ті самі 
порції, які готувались для звичайного харчування з тими ж 
продуктами, за виключенням м’яса, яке бралось в меншій 
кількості — 24 зол. На 2 блюдо повинні були готуватись кот-
лети з телятини чи яловичини (м’ясо — 48 зол.; сало яловичино, 
чи свиняче, чи масло — 2 зол.; сухарі — 2 зол.; яйця — 1/3 шт.; 
хліб білий — 6 зол.; цибуля — 1 зол.; сіль — 2 зол.; масло ко-
ров’яче для жарки котлети (чи сало топлене) — 4 зол.; перець — 
1/30 зол.), жарене м’ясо (м’ясо — 48 зол.; масло коров’яче чи 
сало топлене — 4 зол.; борошно для додавання у страви —  
1 зол.; коріння — 2 зол.; цибуля — 2 зол.; перець і лавровий 
лист — 1/30 зол.; сіль — 2 зол.), рагу з м’яса чи баранини (м’ясо 
волове чи бараняче — 48 зол.; картопля — 48 зол.; масло 
коров’яче — 3 зол.; сметана — 2 зол.; томат — 2 зол.; цибуля — 
2 зол.; борошно для додавання у страви — 1 зол.; перець —  
1/30 зол.; сіль — 2 зол.), гарніри для жарких, розварена крупа, 
локшина чи картопля (крупи чи локшина, рис — 12 зол.; кар-
топля — 48 зол.; масло чи сало топлене — 4 зол.; сіль — 2 зол.). 

Для цинготних хворих готувався вінегрет (капуста квашена — 
24 зол.; буряк квашений — 12 зол.; картопля — 24 зол.; олія 
соняшникова — 6 зол.; гірчиця — 1/4 зол.; цибуля ріпчаста —  
8 зол. чи цибуля зелена — 12 зол.; оцет — 6 зол.; помідори —  
8 зол.). На вечерю повинні були готуватись ті ж самі блюда, які 
готувались на вечерю при звичайній табелі. Крім того, для цієї 
категорії в’язнів додатково потрібно було на 1 добу на 1 особу: 
хліба білого — 0,5 ф., чорного — 1 ф.; чаю — 0,5 зол. чи кави 
ячмінної — 3 зол.; цукру — 12 зол. 

Для дуже слабких в’язнів на обід за 1 варіантом на 1 страву 
мали готуватись в різні дні: суп курячий чи м’ясний (м’ясо —  
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24 зол. чи курка — 1/4 шт.; крупа манна — 6 зол.; коріння —  
5 зол.; цибуля піджарена — 2 зол.; сіль — 2 зол.; вода —  
1 кружка), бульйон (м’ясо — 24 зол.; коріння — 5 зол.; цибуля 
піджарена — 2 зол.; сіль — 2 зол.; вода — 1 кружка)9. 2 страва 
складалась або з котлети телячої чи яловичини (м’ясо — 48 зол.; 
сало свиняче, яловичино чи теляче — 2 зол.; сухарі — 2 зол.; 
хліб білий — 6 зол.; яйця — 1/3 шт.; масло для жарки — 3 зол.; 
цибуля — 2 зол.; сіль — 2 зол.), або з яєчні на молоці (яйця —  
2 шт.; молоко — 1/4 кружки; борошно пшеничне — 2 зол.; сіль — 
2 зол.; масло — 2 зол.), або з курки відварної (курка — 1/4 шт.), 
гарніру. Ввечері мало видаватись молоко кип’ячене (1/4 кружки) 
чи молочна каша (крупи чи манка — 16 зол.; молоко —  
1/3 кружки; масло коров’яче — 3 зол.; цукор-пісок — 2 зол. чи 
сіль — 1 зол.). Крім того для 1 варіанту слабкої порції потрібно 
було на добу на 1 особу чаю — 0,5 зол. чи кави ячмінної —  
3 зол.; цукру — 12 зол.; хліба білого — 1ф. 48 зол. 2 варіант 
слабкої порції на сніданок (вперше згадується як такий) перед-
бачав молоко варене (1/4 кружки). Обід складався на 1 страву в 
різні дні з супу молочного (молоко — 1/2 кружки; крупа манна — 
10 зол. чи локшина — 10 зол.; сіль — 1 зол.) чи бульйону 
м’ясного чи курячого (м’ясо — 24 зол. чи куриця — 1/4 шт.; 
коріння свіжі — 3 зол.; цибуля піджарена — 2 зол.; сіль —  
2 зол.; вода — 3/4 кружки). Бульйон повинен був даватися чис-
тим, а курка йти для приготування блюда з відварної курки, 
м’ясо — додаватися до котлет в цей день понад належної 
кількості м’яса. 2 страва мала наступні варіанти: яєчня на мо-
лоці, зварене яйце «в круту», кисіль (журавлина — 24 зол. чи 
екстракт журавлини — 1 зол. чи червоне вино — 60 грам; 
борошно картопляне — 6 зол.; цукор-пісок — 12 зол.). До ки-
селю можна було за призначенням лікаря добавляти 1/4 кружки 
молока. Молочна каша на вечерю готувалась з молока кип’я-
ченого (0,5 кружки). До 2 варіанту слабкої порції мали додавати 
чай — 0,5 зол. або каву ячмінну — 3 зол., хліб білий — 0,5 ф. 
———————— 

9 Там само. — Арк. 49. 
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Молочна дієта складалась з таких страв: сніданок —  
1/4 кружки кип’яченого молока; обід — 3/4 кружки кип’яченого 
молока; вечеря — 1/2 кружки кип’яченого молока. Для молоч-
них порцій потрібен був чай — 0,5 зол. чи кава ячмінна —  
3 зол.; хліб білий (за призначенням лікаря). 

Були передбачені і різні додаткові страви: каша «розмазня» 
(крупа — 18 зол.; масло — 6 зол.; сіль — 1 зол.), кисіль чор-
ничний (замість журавлини — чорниця), молоко варене  
(1/4 кружки; масло вершкове — 6 зол.), котлета з яловичини або 
телятини, кава на молоці (кава — 3 зол.; цукор — 4 зол.; молоко — 
1/6 кружки), какао (какао — 4 зол.; цукор — 5 зол.; молоко — 
1/4 кружки), 2 варених яйця. Додаткові порції хліба містили  
0,5 ф. чорного, 0,5 ф. білого10. 

За призначенням лікаря в окремих випадках крім вже вка-
заних страв з них могли готуватися комбіновані страви. Чай 
натуральний (0,5 зол.) можна було заміняти 4 зол. чаю ово-
чевого. По табелі № 4 страви для хворих за своїм складом і 
поживному призначенню поділялися на: 

а) звичайні — для хворих, які за загальним станом здоров’я і 
органів травлення можуть бути прирівняні до здорових і які не 
потребують особливого дієтичного харчування (хвороби очей, 
шкіри, вух, венеричні хвороби, хвороби, які потребують хірур-
гічного втручання (за виключенням черевної порожнини), а 
також всіх, хто одужує і буде виписуватись за декілька днів до 
цього, щоб перехід від лікарняного режиму до звичайної їжі не 
був занадто різким; 

б) посилені — для хворих, які потребують як за загальним 
станом здоров’я, так і станом органів травлення більш ніжного, 
легко засвоюваного, в значній кількості харчування, а саме: 
хворі з порушенням загального харчування і обміном речовин; 
які страждають захворюванням травного тракту і органів трав-
лення; хворі, які повинні перейти від слабкого харчування до 
звичайної їжі в період одужання; 
———————— 

10 Там само. — Арк. 50. 
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в) слабкі — для важкохворих на гостру лихоманку, після 
операцій порожнин, які залишаються в ліжку весь час внаслідок 
загальної слабкості. 

Добавки і додаткові страви по табелі № 4 повинні були при-
значатись головним чином хворим, які потребували посиленого 
харчування, які знаходились на слабкій чи посиленій порціях по 
мірі дійсної потреби. Хворі, які одужували і призначалися на 
виписку, за тиждень до останньої повинні були переводитись на 
звичайну порцію. Вид харчування і всі прибавки до нього по-
винні були бути в точності відображені ординатором як в історії 
хвороби, так і в вимогах до їжі. При призначенні ж слабкого 
харчування повинні були бути означені не тільки назви страв, 
але і їхні номери по табелі № 4. Цукор, чай на добу повинні 
були видаватись на руки кожному здоровому, для важко хворих 
цукор і чай мала видавати на руки сестра милосердя. Для по-
силеної порції мали готуватись не більше 2 перемін першої 
страви. Меню для хворих повинно було складатися на 2 тижні 
наперед. Меню мало бути вивішене на кухні в зручному місці 
для осіб, які готують їжу, і чергових, які контролюють закладку 
в котел харчових продуктів, розподіл на порції і правильність 
роздачі їжі, причому вага м’ясної страви повинна була вирахо-
вуватися з розрахунку 48 зол. для звичайного харчування та  
24 зол. м’яса сирого для осіб, які знаходились на посиленому 
харчуванні (зверніть увагу, що для в’язнів, які споживали 
страви, меню було недоступним). Варка їжі повинна була здійс-
нюватись двічі на день так, щоб страви на вечерю мали бути 
свіжо приготованими, а не залишатися з обіду. Кістки з м’яса 
обов’язково повинні були дробитися і виварюватися в супах (це 
робилося також з метою попередження інфекційних захворю-
вань). Для приготування на обід 1 страви з однієї кружки води 
при закладці після варки мало виходити 3/4 кружки супів. На 
вечерю мало братися 3/4 кружки води, а після варки залишатися 
1/2 кружки супів. Для роздачі супів повинна була бути суворо 
виміряна мірка (розливний черпак) (зверніть увагу: не вказу-
вався точний об’єм мірки з усіма витікаючими звідси негатив-
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ними наслідками). Вага варених м’ясних порцій, які готувалися 
з м’яса середньої якості, повинна була бути не менше 22 зол. Те 
саме ж стосувалось і жаркого, а також тушкованої яловичини. 
Вага котлети в 48 зол. сирого м’яса після жарки повинна була 
бути 36 зол. Густої каші з потрібної для її приготування крупи 
повинна вийти після варки подвійна кількість за вагою. Пісна 
їжа могла була бути приготована тільки за бажанням хворих, а в 
деяких випадках — за призначенням лікарів (наприклад: юшка 
зі свіжої риби для слабких, жарена свіжа риба тощо для діє-
тичного харчування). Пісні блюда повинні були готуватися з тих 
самих продуктів, як і звичайні, але тільки із заміною: а) в пер-
ших стравах яловичини такою ж кількістю свіжої риби11; б) не-
скоромне масло могло бути замінене доброї якості пісною олією 
(соняшниковою); в) для приготування жареної риби з 48 зол. 
свіжої риби потрібно було: 4 зол. сухарів, 4 зол. пісної олії,  
2 зол. борошна і 2 зол. солі. Дивлячись на пори року і місцеві 
умови дозволялось заміняти означені в розкладці продукти хар-
чування іншими, але так, щоб вони і приготовані з них блюда не 
обходились бюджету дорожче. Кислу капусту і буряк в капус-
няку можна було заміняти 48 зол. шпинату чи іншої зелені, але 
при цьому слід було уникати приготування зеленого борщу 
виключно з одного щавлю. Заміна одних продуктів іншими 
повинна була бути обговорена і схвалена колегією лікарів ліку-
вального закладу і не повинна була шкодити харчуванню хво-
рих, бути дорожчою від продуктів, вказаних в розкладці. Для 
цинготних хворих мало призначатись посилене харчування та 
вінегрет. Для хворих при слабких порціях могли бути призна-
чені лікарями морс з журавлини (на 1 кружку кип’яченої води 
12 зол. свіжо вижатого журавлиного соку чи 3,5 зол. журав-
линого екстракту і 7 зол. цукру), а також «сухарна» вода (на  
1 кружку кип’яченої води бралось 24 зол. сухарів з житнього 
хліба). Для хворих, які мали потребу в рослинних кислотах, 
лікарями могли бути призначені лимон і різні кислуваті ягоди. 
———————— 

11 Там само. — Арк. 51. 
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Призначення пива чи вина для слабких хворих чи цинготних 
відбувалось тільки з дозволу старшого лікаря лікарні12. 

03.06.1919 р. відбулось засідання господарської секції Все-
українського з’їзду тюремних працівників, на якому, зокрема, 
зазначалось, що для попередження поширення інфекційних хво-
роб кожному в’язню необхідно видати окремий дрібний посуд 
«з білого металу Круппа», а в’язниці — терміново забезпечити 
мідними луженими чайниками з розрахунку 3 стакани на лю-
дину, мідними котлами, а в’язничні лікарні — полірованими 
кружками для молока. Заміну посуду проводити поступово че-
рез брак коштів. Було наголошено на доцільності відміни та-
бельної системи харчування в’язнів і необхідності переходу до 
нормальних харчових розкладок, які не залежали від умов ринку 
(нагадаю, що згідно арт. 206-1 «Уставу тримання під вартою», 
відповідного закону Тимчасового уряду від 30.03.1917 р. на 
одного в’язня на добу виділялась сума грошей, еквівалентна 
вартості по твердій ціні 2,5 ф. житнього борошна і 24 зол. 
гречаної крупи. Головне Управління Місцями Ув’язнення від-
пускало кошти Губернським тюремним інспекціям, а останні — 
Тюремним комітетам та їх відділам Товариства піклування про 
тюрми. Під ці кошти складались харчові розкладки. В разі не-
достачі грошової табелі тюремні комітети та їх відділи повинні 
були компенсувати нестачу грошей на харчі із власних джерел, а 
якщо фінансів не вистачало і в цьому випадку, то держава мала 
виділяти кошти з розрахунку харчування здорових, а не хворих 
в’язнів, вартість харчування яких була більшою13). Ув’язнених 
при міліції слід було харчувати по нормальній розкладці для 
непрацюючих в’язнів шляхом передачі їм їжі з місць ув’язнення. 
Якщо ж цього неможливо було зробити, то для цих потреб 
необхідно було видавати грошові кошти в потрійному розмірі 
вартості цієї продуктової розкладки. Для пересильних осіб необ-
хідно було видавати з собою в дорогу натурою кожному хліб, 
———————— 

12 Там само. — Арк. 52. 
13 Там само. — Арк. 27. 
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цукор, чай з розрахунку добового шляху до першого етапного 
пункту, а також додатково кормові гроші в розмірі вартості 
харчової розкладки для непрацюючих в’язнів на кожну добу. В 
разі неможливості видачі натурою продуктів, слід було видавати 
грошима в розмірі потрійної вартості нормальної розкладки для 
непрацюючих в’язнів. Невидача продуктів натурою кожного 
разу мала засвідчуватись особливим колегіальним актом персо-
налу тюрми14. Пропонувалось в перспективі створити при ЦТКВ 
Центральний Тюремний Кооператив і організовувати бази забез-
печення місць ув’язнення предметами першої необхідності. 
Члени секції дійшли висновку про необхідність просити відпо-
відні органи влади надати дозвіл забезпечувати місця ув’яз-
нення в порядку черговості відразу після Червоної Армії або ж 
надати їм право вільної заготівлі продуктів на місцях, що було 
визнано найбільш прийнятним на поточний момент15. 

Намагаючись врегулювати облік і розподіл зібраних місцями 
ув’язнення сільськогосподарських продуктів 09.07.1919 р. ЦТКВ 
на місця було розіслано циркуляр за № 89, який визначав 
порядок реалізації овочів і хлібних злаків врожаю 1919 р. 
Відповідальність за своєчасний збір, зберігання врожаю покла-
далась на начальника місця ув’язнення. Для обліку врожаю по-
винна була створюватись комісія. По результатам нею складався 
відповідний акт в 2 екземплярах, один з яких надсилався в 
губпідвідділ. Розпоряджався зібраним врожаєм завідуючий губ-
підвідділом, але в першу чергу він повинен був скеровуватися 
на забезпечення продовольством місцевих в’язниць. Комісія, яка 
обліковувала врожай, встановлювала ціни на одиницю ваги чи 
міри кожного продукту врожаю, якщо на даний вид не було 
твердої ціни. Повинні були бути враховані собівартість, закон-
ний відсоток прибутку. Кінцева ціна продуктів після перевірки її 
технічним відділом мала затверджуватись колегією при завідую-
чому губпідвідділу. За продукти, передані в місця ув’язнення, 
———————— 

14 Там само. — Спр. 42. — Арк. 3. 
15 Там само. — Арк. 4. 
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відповідна сума завідуючим губпідвідділом повинна була пере-
раховуватись в рахунок кредиту кошторису16. 04.08.1919 р. 
ЦТКВ на місця було надіслано черговий циркуляр за № 104, 
яким з метою боротьби із холерою вимагалось покращити хар-
чування в’язнів17. 

Протягом 1919 р. радянською владою було прийнято ряд 
декретів, які прямо чи опосередковано стосувались організації 
харчування в’язнів: про скасування законів від 29.05.1918 р. 
(відносно видачі харчових грошей утримуваним при міліції і 
арештантам, які знаходились в дорозі під час їхньої пересилки) і 
від 15.11.1918 р. (про порядок задоволення за рахунок казни 
продуктами тюремної варти та їх родин); декрет про подов-
ження до 01.01.1921 р. дії тимчасового закону від 28.06.1912 р. 
про порядок опалення і освітлення в’язниць18. 

Якою ж була картина з харчуванням в’язнів на місцях в 
реальності, наскільки вона відрізнялась від нормативно-декла-
ративної площини? Красномовні факти говорять самі за себе. 

Станом на 01.04.1919 р. в Лебединській повітовій тюрмі 
Харківської губ. утримувалось 88 здорових, 2 хворих в’язнів. 
Харчування проводилось господарським способом (тобто само-
стійно заготовлювались продукти і готувалась їжа). Грошова 
кормова табель складала на 1 в’язня на добу 1 крб. 80 коп. 
радянських знаків. Запас продуктів був відсутній, в наявності 
було лише 50 п (1 п=16,380496 кг) картоплі. Наявний кредит був 
недостатній. З 01 квітня по 31 грудня для харчування здорових 
в’язнів необхідно було відпустити 59460 крб., хворих —  
1080 крб.19 Мило на місцевому ринку коштувало 600 крб. за пуд. 
Для придбання посуду потрібно 3000 крб.20 Що можна було на 
той час купити за 1 крб. 80 коп. радянських знаків? Для 

———————— 
16 Там само. — Спр. 54. — Арк. 118–119. 
17 Там само. — Арк. 142. 
18 Там само. — Спр. 34. — Арк. 76. 
19 Там само. — Арк. 81. 
20 Там само. — Спр. 45. — Арк. 61. 
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порівняння: 1п борошна житнього коштував 220-300 крб., 1 ф. 
сала — 50–80 крб., 1 п солі — 200–280 крб.21 Коментар — 
зайвий, висновки — очевидні. Станом на 01.04.1919 р. в Сум-
ській повітовій тюрмі перебувало 59 здорових, 2 хворих в’язнів. 
Грошова кормова табель для здорових в’язнів на добу становила 
3 крб., для хворих — 5 крб. Потреба в коштах для харчування 
в’язнів з 01 квітня до кінця року була визначена на рівні від-
повідно 108000 крб. — 27000 крб. На ринку 1 п мила коштував 
480 крб. Для придбання посуду необхідно було 7000 крб. Щоб 
вижити, в тюрмі в травні місяці розводили кроликів, хотіли ще і 
свиней, орендували 2 городи. Завідуючий Сумським губпідвід-
ділом Носенко в одній із своїх доповідей повідомляв: «Про-
дукти достаються поки що без особливих труднощів. Що по 
твердим цінам, що на ринку. Через нестачу білизни почались 
епідемічні захворювання. Посуд є, дрова по твердій ціні є. 
Потреба в речах — на суму 57050 крб.».22 В Охтирській пові-
товій тюрмі станом на 01.04.1919 р. знаходилось 38 здорових,  
5 хворих в’язнів. Грошова кормова табель була як і в Сумах. 
Запас продовольства складався лише з 150 п картоплі. При 
кредиті в 12 тис. крб. борги складали 21013,91 крб. Потреба в 
коштах для харчування в’язнів з 01 квітня до кінця року була 
визначена на рівні 57750,70 крб. для здорових і 6875,05 крб.  
для хворих в’язнів. Для придбання посуду необхідно було  
1610 крб.23 Станом на 24.05.1919 р. в Харкові утримувалось 
1300 в’язнів, на кожного з яких в день видавались наступні 
продукти харчування: хліб — 1 ф.; м’ясо хворим — 0,5 ф., 
здоровим — 1/4 ф.; сало — 3,5 зол.; крупа — 36 зол.; капуста — 

———————— 
21 Ісаков П.М. Співвідношення цін та реальних доходів громадян в 

українському селі на Лівобережній Україні в 1919–1921 роках // Сіве-
рянський літопис. — № 4 (22). — 1998. — С. 150–152. 

22 ЦДАВОВУ України. — Ф. 8. — Оп. 1. — Спр. 45. — Арк. 64–66. 
23 Там само. — Арк. 76. 
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24 зол.; буряк столовий — 24 зол.; картопля — 30 зол.; цибуля — 
3 зол.; сіль — 6 зол.; перець і лавровий лист — 1/4 зол.24 

02.07.1919 р. з Миколаєва повідомляли: 1 крб. 72 коп. на 
добу на харчування 1 в’язня недостатньо. З міських сум фак-
тично виділяли лише по 50 коп. За клопотанням начальника 
Миколаївської Головної міліції добову норму збільшили до  
2 крб. 50 коп.25 

При такому харчуванні смертність серед в’язнів мала досить 
значне поширення. Так, у Вінницькій тюрмі тільки в березні 
померло 7 в’язнів (при цьому за 7 гробів було заплачено  
1225 крб.). Рятували реквізиції і приватна ініціатива підприєм-
ців, які в умовах колапсу державних інституцій не дозволяли 
в’язням померти з голоду. Тільки в березні для Вінницької 
тюрми Зельман Майорчук поставив продуктів харчування для 
здорових в’язнів на суму 20939,80 крб. і хворих — 7685,44 крб. 
Що ж це були за продукти і по якій ціні? Для здорових в’язнів: 
240 п борошна пшеничного по 24 крб. за пуд, 117 п крупи 
пшеничної по 26 крб. 80 коп. за пуд, 16 п 24,5 ф. сала свинячого 
внутрішнього по 438,75 крб. за пуд, 26 п 24 ф. солі дрібної по 
32,75 крб. за пуд, 3 п 30 ф. цибулі по 18,45 крб. за пуд, 6 ф. 
перця по 94,45 крб. за фунт, м’ясо яловичини на суму  
2017,05 крб. по 158,45 крб. за пуд, 47 п буряку по 6,75 крб. за 
пуд, 78 п картоплі по 10,75 крб. за пуд. За доставку 64 п рек-
візованого борошна йому було заплачено 64 крб., 16 п реквізо-
ваного пшона — 16 крб. Для хворих в’язнів підприємцем було 
поставлено, зокрема, 889 пляшок молока по 2,50 крб. за пляшку, 
736 шт. 1-фунтових булок по 4,50 крб. за штуку, 210 шт. яєць по 
65 коп. за яйце26. Як бачимо, ціни були значно нижчими від 
ринкових. Пояснень можливо двоє: або продукти харчування 
були не найкращої якості, або (найвірогідніше) більшовики зна-
йшли дуже переконливі аргументи для зниження підприємцем 
———————— 

24 Там само. — Спр. 63. — Арк. 43а. 
25 Там само. — Спр. 34. — Арк. 85. 
26 Там само. — Спр. 43. — Арк. 1–3. 
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ціни (не виключено, що хтось із рідних чи близьких Майорчука 
знаходився в цій тюрмі і його подальша доля залежала від 
поступливості підприємця). 

В Проскурівській тюрмі Подільської губ. станом на 
01.04.1919 р. утримувалось 49 здорових, 14 хворих в’язнів. 
Грошова кормова табель становила відповідно 2,25 крб. —  
2 крб. Кредит видав ревком. Потреба в коштах для харчування 
в’язнів з 01 квітня до кінця року була визначена на рівні 
відповідно 81 тис. крб. — 24,3 тис. крб. Брацлавська тюрма: 
потреба в день для харчування 1 в’язня складала відповідно  
10 крб. — 15 крб. Ново-Ушицька тюрма: утримувалось 56 здо-
рових, 5 хворих в’язнів. Потреба в коштах для харчування 
в’язнів з 01 квітня до кінця року була визначена на рівні 
відповідно 92898 крб. — 11700 крб. В Могилівській тюрмі 
утримувалось 27 осіб, поховання померлих проводилось в кре-
дит. В квітні на харчування 1 в’язня в день витрачалось в 
середньому 77 крб. 40 коп. (рекорд встановлений тільки завдяки 
незначній кількості в’язнів). Потреба в коштах для харчування 
80 в’язнів з 01 квітня до кінця року була визначена на рівні 
159840 крб. У Вінницькій тюрмі станом на 01 квітня утри-
мувалось 373 здорових в’язня і 22 — хворих. Грошова кормова 
табель не перевищувала 3 крб., запаси харчів були відсутні. В 
квітні харчування здорових в’язнів обійшлося в 14190 крб., 
хворих — 3478 крб. Ольгопольска тюрма: 74 здорових, 2 хворих 
в’язнів; грошова кормова табель становила 2 крб. на добу. 
Потреба в коштах для харчування в’язнів з 01 квітня до кінця 
року була визначена на рівні відповідно 80 тис. — 10 тис. крб.27 
Детальна табель харчування здорових в’язнів Могилівської 
тюрми на 1 день на 1 особу наведена в таблиці № 128. 

 
 
 

———————— 
27 Там само. — Спр. 34. — Арк. 90–93. 
28 Там само. — Арк. 106. 
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Таблиця №1 

Кількість 
продуктів Ціна за 1 ф. Вартість 

продуктів Найменування 
продуктів 

ф. зол. крб. коп. крб. коп. 
хліб житній 1 – 5 – 5 – 

м’ясо (яловичина) – 12 4 50 – 55 
сало (свинина) – 7 10 – – 72 

крупи – 32 4 – 1 33 
мука для додавання 

у страви 
– 2 6 – – 12 

сіль – 7 2 – – 15 
буряк – 24 1 – – 26 
капуста – 12 3 – – 39 
картопля – 48 - 50 – 25 
цибуля – 2 2 – – 4 
перець – 1/20 60 – – 30 

лавровий лист – 1/20 20 – – 10 

Всього на загальну суму 9 крб. 11 коп. 
 
В липні місяці в Подільській губ. у Вінницькій, Літинській, 

Брацлавській, Балтській, Ольгопольській, Литичівській, Каме-
нецькій, Ново-Ушицькій, Проскурівській, Могилів-Подільській, 
Ямпільській тюрмах утримувалось 2584 в’язнів. На 6 міс. для 
утримання в’язнів було зроблено бюджетний запит на  
2708490 крб. Місячне утримання в’язнів відповідно по уста-
новах обходилось (в крб.): 57000–18290–23395–28500–18290–
14250–106875–11165–18290–18290–11165. Разом — 325510 крб. 
Місткість же тюрем була відповідно 600–100–150–250–100–80–
1000–54–100–100–50 осіб. Місячне утримання 1-го ув’язненого 
складало 150 крб. (для порівняння: прокорм коня на добу до-
рівнював 30 крб.). Кількість хворих в’язнів прогнозувалась вла-
дою на рівні 10% від планової чисельності в’язнів, але реальний 
стан справ був набагато гіршим. Утримання, лікування хворого 
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в’язня обходилось 10 крб. на добу29. І це при тому, що ринкові 
ціни на сільгосппродукцію в 1919 р. на Правобережній Україні 
були в середньому в 1,5–2 рази вищими, ніж на Лівобережній 
Україні30. 

Радянська влада, не маючи змоги забезпечити повноцінне 
харчування в’язнів на постійній основі, намагалась це робити до 
революційних свят. Так, Херсонський губпідвідділ 14.05.1919 р. 
повідомляв, що концерти та лекції до 1 травня в місцях ув’яз-
нення не були проведені через відсутність у розпорядженні губ-
виконкому і пролеткульту відповідних артистичних сил і лек-
торів, але цього дня засудженим покращили їжу, подовжили час 
для прогулянок і надали позачергові побачення із значно подов-
женим часом31. Ось так над законом брала гору революційна 
доцільність, яка на той час і була більшовицьким законом. 

В Одеській тюрмі станом на 27.05.1919 р. утримувалось  
396 здорових, 45 хворих в’язнів. Потреба в коштах для їхнього 
харчування до кінця року була визначена на рівні відповідно 
1350000 крб. — 405000 крб. Взагалі потрібно було кредитів на 
суму 4 млн. крб. Тільки для придбання посуду необхідно було 
100 тис. крб.32 В одному із запитів завідуючого культурно-
просвітницьким підвідділом від 23.07.1919 р. говорилось, що в 
Одеській тюрмі багато засуджених надають перевагу городнім 
роботам за посилений пайок замість навчання33. Зрозуміло: на 
голодний шлунок яке там навчання і світле майбутнє! При 
цьому в 2-ій пол. 1919 р. з розрахунку на планові 1000 в’язнів 
Одеської тюрми серед скромного переліку закуплених продуктів 

———————— 
29 Там само. — Арк. 87–89. 
30 Ісаков П.М. Співвідношення цін та реальних доходів громадян в ук-

раїнському селі на Лівобережній Україні в 1919–1921 роках // Сіверян-
ський літопис. — № 4 (22). — 1998. — С. 159. 

31 ЦДАВОВУ України. — Ф. 8. — Оп. 1. — Спр. 32. — Арк. 4. 
32 Там само. — Спр. 45. — Арк. 70. 
33 Там само. — Спр. 37. — Арк. 69. 
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фігурували серед іншого 120 пляшок червоного вина34. Сильно 
сумніваюсь, що всі вони чи частково пішли хворим в’язням за 
призначенням лікаря згідно табелі №4 харчової розкладки. Ось 
такий своєрідний «чорний в’язничний гумор» періоду «воєнного 
комунізму»: в країні не вистачало найнеобхіднішого, а начебто 
в’язням за державний кошт закупали вино. Можуть же в Одесі 
жартувати! Але реально на місцях було не до сміху. Відділ 
юстиції Донецького губвиконкому 09.05.1919 р. повідомляв в 
ЦТКВ: «З огляду на стан і труднощі при забезпеченні місць 
ув’язнення юридично відповідальні особи за наслідки, що мо-
жуть бути, фактично не можуть нести цієї відповідальності»35. 
Ось так, бо козла відпущення бюрократична система (без огляду 
на ідеологію) завжди намагалась знайти і успішно знаходила! 

Здорові в’язні м. Полтава на обід в різні дні отримували борщ 
(капуста — 32 зол.; буряк — 12 зол.; сіль — 3 зол.; картопля — 
24 зол.; м’ясо — 48 зол.; сало свиняче — 2 зол.; перець —  
0,03 зол.; лавровий лист — 0,03 зол.; цибуля — 3 зол.; хліб —  
1 ф.) — всього на загальну суму 2,54 крб. (зокрема, м’ясо —  
1,5 крб., хліб — 45 коп., картопля — 6 коп.); суп пшеничний — 
на загальну суму 2,08 крб.; суп картопляний — на загальну суму 
2,4 крб. 2 страва складалась з каші (на загальну суму 1,09 крб., з 
якої 5 зол. сала коштували 84 коп.), картоплі (на загальну суму 
1,04 крб.). На вечерю видавали або горох (горох — 24 зол.;  
сало — 4 зол.; сіль — 2 зол.) вартістю 98 коп., або суп з ква-
солею (квасоля — 12 зол.; картопля — 24 зол.; сіль — 2 зол.; 
цибуля — 2 зол.; сало свиняче — 4 зол.) вартістю 90 коп., або 
локшину вартістю 87 коп. (мука пшенична — 24 зол. на суму 
14,8 коп.; сіль — 2 зол. на суму 0,38 коп., цибуля — 3 зол. на 
суму 1 коп.; сало свиняче — 4 зол. на суму 67,7 коп.; картопля — 
12 зол. на суму 3 коп.)36. Злидні досягли таких розмірів, що 
Полтавський губпідвідділ в липні просив надіслати з Києва 1 п 
———————— 

34 Там само. — Спр. 26. — Арк. 2. 
35 Там само. — Спр. 21. — Арк. 19. 
36 Там само. — Спр. 63. — Арк. 44а. 
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англійського олова (на місці було відсутнє) для луження посуду, 
бо «без цього користуватися посудом небезпечно для здоров’я 
в’язнів»37. Ще один показовий випадок пов’язаний з Полтав-
щиною. Перевіряючий Кулик, член колегії Народного коміса-
ріату іноземних справ УСРР, в своїй терміновій телеграмі пові-
домляв, що в’язні тюрми в Кобеляках станом на 22.07.1919 р. 
перебували в страшних антисанітарних умовах, отримували ви-
ключно хліб і воду. На день на харчування 1 в’язня виділялось 
лише 2 крб. 50 коп. Голова РНК УСРР Раковський відреагував 
на це повідомлення телефонограмою наркому юстиції з вимо-
гою виправити ситуацію. Останній же відповів, що в Кобеляках 
в’язниці нема, а є лише арештний дім, який знаходиться у 
віданні Народного комісаріату внутрішніх справ38. Чим закінчи-
лось це бюрократичне листування невідомо, але навряд чи 
становище в’язнів після цього покращилось. 

Житомирська губернська тюрма розташовувалась на Велико-
Чуднівській вулиці в Тюремному провулку в цегляно-кам’яній 
3-поверховій будівлі 18 ст. колишнього єзуїтського монастиря. 
Нижній поверх ззаду знаходився наполовину в землі і був по-
стійно сирий. В період з травня по серпень при плановій 
наповнюваності 225 осіб в ній фактично постійно перебувало 
400–500 в’язнів. Підйом був о 6-00, на вмивання надавалось  
30 хв. 3 години відводилось на роздачу хліба, кип’ятку, при-
бирання камер. Непрацюючим надавалась прогулянка трива-
лістю 1 год. Потім слідували господарські роботи. О 12-30 — 
обід. Відпочинок тривав 1,5 год. О 18-00 видавався кип’яток.  
О 19-00 проводилась перевірка і закривались камери. На хар-
чування 1 в’язня на добу виділялось 5 крб. Запаси продо-
вольства були відсутні. Констатувалось недоїдання персоналу. 
Хоч якось вижити розвивали хмелярство, обробляли 4 дес.  
(1 дес.=1,0925 га) городу39. Житомирська тюрма для харчування 
———————— 

37 Там само. — Спр. 43. — Арк. 13. 
38 Там само. — Спр. 49. — Арк. 26. 
39 Там само. — Арк. 2–4. 
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в’язнів з квітня до кінця року запросила для здорових осіб 
1235250 крб., хворих — 124850 крб., для придбання посуду — 
75000 крб.40 

Станом на 01.04.1919 р. в Катеринославській губ. нарахо-
вувалось 1034 здорових і 87 хворих в’язнів (без Бахмутської, 
Луганської, Маріупольської повітових тюрем, з якими не було 
зв’язку). Грошова кормова табель по Катеринославу складала  
5 крб., повітам — 4 крб. Продовольство придбавали щоденно на 
ринку з великими труднощами, запаси були відсутні. З квітня до 
кінця року для харчування 1034 здорових в’язнів потрібно було 
1395000 крб., хворих — 234900 крб. Для утримання арешто-
ваних при міліції потрібно було до 1 млн. крб. Річна потреба в 
посуді оцінювалась в 10000 крб.41 В травні 1919 р. в Кате-
ринославській губернській тюрмі обід складався з 2-х страв, на 
день видавалось 1,5 ф. хліба, іноді білого, 3 рази кип’яток. Двічі 
на день надавались прогулянки. Станом на 16.05.1919 р. в день 
на 1 здорового в’язня в Катеринославській тюрмі видавалось: 
хліб — 1,5 ф.; м’ясо яловичини — 48 зол.; сало яловичини — 
1зол.; сало свиняче — 1 зол.; капуста — 24 зол.; картопля —  
36 зол.; пшоно чи інші крупи — 36 зол.; лавровий лист — 1/40 
зол.; цибуля — 3 зол.; сіль — 6 зол.; мука для додавання в готові 
страви — 1 зол. За відсутності крупи здоровим в’язням ви-
давалось по 2 ф. картоплі на день. Звичайне меню для хворих 
в’язнів складалось з борщу (12 зол. капусти, 12 зол. картоплі,  
3 зол. цибулі, 1/40 зол. лаврового листу, 2 зол. солі, 48 зол. 
м’яса), каші чи вареної картоплі, 1,5 ф. хліба. Для слабкої порції 
готувався суп з макаронами (12 зол. макаронів, 12 зол. картоплі, 
3 зол. цибулі, 2 зол. солі, 1/40 зол. лаврового листу, 48 зол. 
м’яса) з 1,5 ф. хліба. Для молочної порції давалось 0,3 л молока і 
1,5 ф. хліба42. 

———————— 
40 Там само. — Спр. 45. — Арк. 37. 
41 Там само. — Арк. 54–55. 
42 Там само. — Арк. 47. 
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Станом на 20.05.1919 р. реальне харчування в’язнів Київської 
губернської тюрми було наступним: на обід замість капусти 
видавався щавель і буряк по 18 зол. кожного інгредієнту на 
особу; 2–3 рази на тиждень борщ готувався з сухих овочів, яких 
клалось в котел до 10 зол. на особу; на 2 страву давалась 3 рази 
на тиждень каша з пшениці куті по 15 зол. на особу, а 4 рази на 
тиждень — пюре з картоплі по 48 зол. на особу. На вечерю 
давався картопляний суп (48 зол. картоплі на 1 особу). Сала 
свинячого на в’язня давалось 4 зол. на день: 2 зол. — в кашу чи 
пюре і 2 зол. — для заправки в картопляний суп. Замість муки 
для додавання в готові страви, яка зовсім не відпускалась, 
заправка в борщ робилась з картоплі — по 24 зол. на особу. Для 
хворих цибуля замінювалась в приправі морквою і петрушкою 
по 1 зол. на особу, а в котел для здорових через дорожнечу це 
зовсім не клалось. Картоплі, буряків, сухих овочів, свинячого 
сала був запас на 8 днів43. Вартість харчування 1 здорового 
в’язня обходилась до 7 крб., хворого — до 8,5 крб. За квітень 
місяць на харчування здорових в’язнів було витрачено 
117177,96 крб., хворих — 36020,74 крб.44 

Харчова розкладка для хворих в’язнів Київської губернської 
тюрми в різні дні складалась з таких страв: обід — борщ (м’ясо — 
24 зол.; сало свиняче — 2 зол.; мука для додавання в готові 
страви — 2 зол.; буряк — 12 зол.; капуста — 24 зол.; сіль —  
2 зол.; цибуля — 2 зол.; картопля — 48 зол.; томат — 3 зол.; 
лавровий лист — 1/8 зол.), картопляне пюре замість каші (кар-
топля — 1 ф.; сало — 3 зол.; сіль — 3 зол.), 3/4 ф. хліба, 6 зол. 
цукру. Вечеря складалась з 72 зол. вареної картоплі, 2 зол. солі, 
2 зол. сала. Інший варіант обіду: суп (м’ясо — 24 зол.; петрушка — 
3 зол.; морква — 3 зол.; сіль — 2 зол.; цибуля — 2 зол.), котлета 
(м’ясо — 24 зол.; сухарі — 8 зол.; сіль — 2 зол.; цибуля —  

———————— 
43 Там само. — Спр. 63. — Арк. 1. 
44 Там само. — Арк. 2. 
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2 зол.; сало — 2 зол.), 3/4 ф. хліба, 6 зол. цукру. Вечеря скла-
далась з 72 зол. вареної картоплі, 3 зол. солі, 3 зол. сала45. 

Харчова розкладка для здорових в’язнів Київської губерн-
ської тюрми мала такий вигляд. Обід: борщ (м’ясо — 18 зол.; 
капуста — 24 зол.; буряк — 12 зол.; картопля — 48 зол.; сіль — 
2 зол.; мука для додавання в готові страви — 2 зол.; цибуля —  
2 зол.; сало — 1 зол.; томат — 3 зол.; лавровий лист — 1/8 зол.; 
перець — 1/8 зол. (цибуля, томат, перець, лавровий лист не 
видавались)), хліб на 1 особу 0,5 ф в день (працюючим — 
додатково 1/4 ф.), картопляне пюре замість каші (картопля — 
1ф.; сало — 2 зол.; сіль — 2 зол.; цибуля — 1 зол. (не вида-
валась)). На вечерю готувався суп картопляний (картопля —  
72 зол.; сало — 4 зол.; сіль — 2 зол.; цибуля — 1 зол. (не вида-
валась))46. В звіті від 15.07.1919 р. по Київській тюрмі зазна-
чалось: «Тюремний пайок зараз зовсім недостатній для здорової 
людини навіть при легкій праці; ув’язнені під приводом голоду 
відмовляються від відвідання школи; саме на контингент, який 
підлягає обов’язковому навчанню (неграмотні і малограмотні), 
приходиться більшість людей бідних або пришлих, які не отри-
мують додаткового харчування ззовні»47. Для цієї групи в’язнів 
просили виділення посиленого пайка. Для працюючих в’язнів 
сумарна енергетична цінність тимчасової харчової розкладки 
повинна була бути наступною: неділя — 3873 калорій (в доку-
менті написано саме калорій, а не кілокалорій, хоча по змісту 
все ж більше схоже на термін «кілокалорії») (вміст білків — 
168,77 гр. (з них тваринних — 62,5 гр., решта — рослинні), 
жирів — 65,3 гр., вуглеводів — 628,4 гр.), понеділок — 4035, 
вівторок — 3841, середа — 3893, четвер — 3817, п’ятниця — 
4105, субота — 421748. В середньому на 1 в’язня на день по 
табелі № 1 повинно було видаватись 1941,2 гр. продуктів хар-
———————— 

45 Там само. — Арк. 3. 
46 Там само. — Арк. 3а. 
47 Там само. — Спр. 37. — Арк. 65. 
48 Там само. — Спр. 63. — Арк. 14–16. 
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чування (до засвоєння — 3974 калорій, після засвоєння — 3616 
калорій), по табелі № 2 — 1634,5 гр. (відповідно 3365–3059 
калорій), по табелі № 3 — 1327,7 гр. (відповідно 2756–2508 
калорій)49. 

Як бачимо, радянська влада чітко ставила в пряму залежність 
кількість і енергетичну поживність харчування в’язнів від їх-
нього ставлення до суспільно-корисної праці. Якщо ж порів-
нювати нормативні показники тогочасного харчування в’язнів із 
сучасними, то вони, зокрема, по загальній нормі табелі № 1 
навіть кращі (зокрема, згідно загальної норми № 1 харчування 
осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих 
ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізолято-
рах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та 
інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ, затверд-
женої Постановою Кабінету Міністрів України № 336 від 
16.06.1992 р. зі змінами і доповненнями, добова вага продуктів 
харчування дорівнює 1926,1 гр. сумарною енергетичною цін-
ністю 3026,2 кілокалорій). Але ж в реальності, як ми вже бачили 
в численних архівних документах, створених не з пропагандист-
ською метою, все було набагато гірше — і це було характерною 
рисою всієї радянської дійсності. В’язнів більшовики в дійсності 
кормили так, щоб ті не померли з голоду. В Харківській гу-
бернській тюрмі типове харчування в’язнів на добу (я вже не 
кажу про якість продуктів, яка далеко не завжди відповідала 
елементарним нормам) мало наступний вигляд: для здорових 
в’язнів — 1 ф. хліба, 31 зол. пшона чи іншої подібної крупи,  
24 зол. м’яса, 3,5 зол. сала, 24 зол. капусти, 36 зол. картоплі,  
24 зол. буряка, 2 зол. муки для додавання в готові страви, 3 зол. 
цибулі, 6 зол. солі, 1/40 зол. лаврового листа; для хворих — 1 ф. 
хліба, 48 зол. м’яса, 3,5 зол. сала, 12 зол. пшона, 36 зол. кар-
топлі, 6 зол. солі, 3 зол. цибулі, 1/40 зол. лаврового листу, 6,  
2/5 зол. цукру50. Відмінність пайка хворого в’язня від здорового 
———————— 

49 Там само. — Арк. 22. 
50 Там само. — Спр. 61. — Арк. 4. 
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полягала в наступному: суп — замість борщу, щоденно вида-
валось 6, 2/5 зол. цукру. В раціоні добового пайка хворий 
в’язень отримував лише 1627 калорій, що офіційно кваліфі-
кувалось як голодний пайок. Молоко і яйця хворим видавали 
епізодично. Слабкі хворі крім супу особливої дієти не отри-
мували51. Епідемічний лікар Харківської каторжної тюрми лікар 
Абрамович офіційно доповідав: «Висновок старшого санітар-
ного лікаря Ігуменова: лікарняний пайок голодний, первісно 
недостатній для підтримки нормального життя, а при наявності 
тифозної епідемії і зовсім недопустимий. Такою була думка, 
коли в цей пайок входив цілий фунт хліба, що ж казати тепер, 
коли хліб зменшився до півфунта. Півфунта хліба і іноді кисла 
капуста на вечерю — це безсумнівно шкідливо… необхідно 
значно покращити харчування як для здорових, так в особли-
вості і для хворих в’язнів, які в даний момент буквально ша-
таються від голоду і від яких тільки й чути одні скарги на 
абсолютну неможливість хоча б чимось задовольнити цей коло-
сальний голод… До останнього часу в’язні могли отримувати 
безперешкодно передачі з харчовими припасами від рідних. 
Тепер, в зв’язку з введенням комунальних начал (їжа з передач 
надходила до загального спільного котла — автор) кількість 
передач значно скоротилась, від чого вся користь від передач 
звелась до нуля. Це відбивається головним чином на найбід-
ніших, тому що більш заможні все ж можуть надсилати передачі 
в подвійній кількості, тоді як більшість інших зовсім припинили 
передачі»52. І це — в губернській в’язниці. В повітових в’язни-
цях, як, наприклад, в Ізюмській, на обід в’язень отримував 1 ф. 
чорного хліба і майже пусті щі, пшоняну кашу, на вечерю — 
рідкий куліш. Сніданку як такого не було. Для хворих в’язнів — 
рідкий суп з пшоном і картоплею, ввечері — такий же суп, до 
кип’ятку — 6 зол. цукру. Сильно слабким хворим давалось в 
дуже обмеженій кількості молоко не більше 200 гр., іншої дієти 
———————— 

51 Там само. — Арк. 17. 
52 Там само. — Арк. 24. 
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не було, як і білого хліба53. Але на фоні тогочасної загальної 
економічної, а з нею і продовольчої кризи в’язні були раді і 
такому харчуванню, не влаштовуючи «голодних» бунтів (а може 
у них через виснаження просто не було на це фізичних сил?). 
 

———————— 
53 Там само. — Арк. 27. 
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У статті аналізується стан наукової розробки проблеми зміни 
форми правління на Україні наприкінці квітня 1918 р. Особлива увага 
приділяється  впливу діаспорних істориків на позиції сучасних авторів, 
визначаються основні течії наукових шкіл у вивченні питання причини 
приходу до влади П. Скоропадського, місці і ролі Німеччини в цьому 
процесі.  
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історіографія, Центральна Рада. 

 
The state of scientific research problems changing the form of go-

vernment in Ukraine in late April 1918 have been analyzed in the article. 
The influence of diaspora historians on the position contemporary authors, 
identifies the main trends of scientific schools in examining the reasons for 
coming to power of Skoropadsky, the place and role of Germany in this 
process have been paid special attention. 

Keywords: hetman, Skoropadsky, Ukrainian state, historiography, the 
Centralna Rada. 

 



Прихід гетьмана П. Скоропадського до влади в українській історіографії 

Роман Тимченко 

 187

Українська революція 1917–1921 рр. стала періодом нетри-
валого існування різних українських національних проектів. 
Серед основних державних утворень цього часу був гетьманат 
Павла Скоропадського. Поява та розвиток Української Держави 
1918 р. ознаменувала перехід до нового етапу революції. Деякі 
дослідники розглядають події квітня–грудня 1918 р. як консер-
вативну революцію, що посилив ідеологічну складову держав-
ницького напрямку історіографії. 

Особливо актуальним вивчення даного етапу революції, 
репрезентованого гетьманською державою П. Скоропадського, 
стало з набуттям Україною незалежності. За цей час у дослід-
ницький обіг введено великий комплекс невідомих раніше 
історичних джерел, опубліковано десятки монографій та сотні 
наукових статей, захищено чимало дисертаційних робіт. 

Проблема глибшого дослідження гетьманату стає актуаль-
ною в умовах впливу політики та особистих переконань істо-
рика на його тексти. Тому чимало питань спонукають до істо-
ріографічних дискусій. Серед них і проблема приходу П. Ско-
ропадського до влади. Її вивчення розпочалося одразу після 
завершення Української революції 1917–1921 рр. безпосеред-
німи діячами та сучасниками.  

У 20-х роках ХХ ст. сформувалося три течії дослідження 
гетьманату П. Скоропадського. Перша — прихильники націо-
нальних і соціалістичних орієнтацій періоду Центральної Ради і 
Української Народної Республіки, які вважали гетьманський 
переворот початком реставрації старих порядків. Друга — без-
посередні діячі Української Держави, представники держав-
ницького історіографічного напрямку, що вважають прихід  
П. Скоропадського до влади у квітні 1918 р. єдиним можливим 
варіантом подальшого розвитку революції, оскільки вузько орі-
єнтована політика Центральної Ради вже повністю себе вичер-
пала. 

Третя — радянська історіографія кваліфікувала гетьманську 
державу як контрреволюційну буржуазно-поміщицьку дикта-
туру, що трималася завдяки німецько-австрійській окупації. 
Така оцінка відповідала тодішній ідеології правлячої партії, яка 
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прищеплювала радянським науковцям принципи партійно-кла-
сового підходу до вивчення історичного минулого. Таким чи-
ном, кожному з цих напрямів притаманна власна методологія та 
аргументація щодо обставин приходу П. Скоропадського до 
влади. 

Однак  варто зауважити, що всі діячі та сучасники тих подій, 
праці яких можна зарахувати до історіографічних джерел, 
конструювали відповідну мову опису історії, тобто виправдо-
вували свою поразку, свої невдачі, перекладали відповідальність 
на зовнішні сили. Тому їх праці радше представляють собою 
цікавий пласт історіографічних джерел, котрі однак, не містили 
адекватного аналізу подій. Тим самим, перші історики конст-
руювали міфи про революцію та про свою діяльність, які не 
завжди адекватно співпадали з інтерпретаціями інших дослід-
ників (наприклад, застаріла уенерівська — гетьманська)1.  

Так, для М. Грушевського і уенерівського табору (І. Мазепа, 
П. Христюк, П. Феденко, В. Винниченко) проголошення геть-
манату П. Скоропадського — це державний переворот, в ре-
зультаті якого вони втратили владу, і не могли змиритися з 
утвердженням класово чужої їм державно — політичної моделі. 
«Українська Народня Республика касувалась, — візначав  
П. Христюк, — а натомісць встановлялась «Українська Дер-
жава» — цілком монархичний лад, на полі в новопостриженим і 
помазаним гетьманом2. А за словами П. Феденка, назва «Україн-
ська держава» тільки прикривала національне поневолення та 
суспільну реакцію українського народу3. 

———————— 
1 Королёв Г. Украинская революция 1917–1921 гг.: мифы современ-

ников, образы и представления историографии // AbImperio. — 2011. —  
№ 4. — С. 357–372. 

2 Христюк П. Замітки та матеріяли Української революції. — Відень, 
1921. — Т. 3. — С. 7. 

3 Феденко П. Влада Павла Скоропадського (у п’ятдесяті роковини пе-
ревороту в Україні). — Лондон, 1968. — С. 24. 
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Для гетьманців (Д. Дорошенко, В. Липинський, О. Скоропис-
Йолтуховський) — закономірний етап національної (для деяких 
консервативної) революції, який продовжив і зберіг надбання 
першого етапу.  

Прибічники радянської течії (М. Яворський, А. Лихолат,  
Р. Симоненко) керувалися постулатом із сталінського Короткого 
курсу історії ВКП(б): контрреволюційний переворот П. Скоро-
падського, його маріонетковий, буржуазно-поміщицький уряд, 
утримуваний на німецьких багнетах. Такі ідеологічні переко-
нання, що впродовж десятиліть панували в радянській історич-
ній науці і суспільній свідомості, виявилися досить живучими і, 
на думку Я. Калакури, і в наш час знаходять своїх прихиль-
ників4.   

Варто відзначити, що й сучасним дослідникам не вдалося 
уникнути традиційних підходів у трактуванні місця і ролі геть-
манату в перебігу Української революції. Як результат — геть-
манат постає в позитивному або негативному ракурсі і, незва-
жаючи на нововиявлені документи, частина науковців ці дже-
рела адаптують до власних переконань. Серед них можна 
виділити В. Солдатенка, І. Гошуляка, Г. Папакіна. 

Одним із головних дискусійних питань української історіо-
графії є визначення причин поразки Центральної Ради та перед-
умов гетьманського перевороту. Перші праці провідних діячів 
революції М. Грушевського, В. Винниченка, М. Шаповала,  
П. Христюка, І. Мазепи критично оцінюють квітневий перево-
рот, виходячи з власного неприйняття гетьманського режиму. 
Аналізуючи дані роботи, В. Солдатенко відзначає відсутність 

———————— 
4 Калакура Я. Три образи Гетьманату П. Скоропадського в україн-

ськійісторіографії // Національна та історична пам’ять. — 2013. — Вип. 7. — 
С. 58. 
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чіткого зв’язку між причинами усунення УЦР і остаточною 
поразкою революції5. 

Мемуаристи різних політичних напрямків зводили причини 
занепаду УЦР до двох основних чинників. З одного боку, роз-
гортання українсько-більшовицької війни послабило українську 
владу й сприяло проявам анархії. З іншого, німецьке коман-
дування втратило віру в спроможність УЦР виконувати еконо-
мічні зобов’язання перед Четверним союзом відповідно до 
положень Брестського мирного договору. Зокрема, голова УЦР 
М. Грушевський відзначав, що «німецька військова сила стала 
рішучим фактором в Україні»6. Вона в порозумінні з окремими 
політичними кругами України вирішила провести переворот, 
щоб усунути соціалістичний уряд від влади7. Земельний закон 
«озлобив буржуазію проти Ц. [ентральної] Ради. […] Вона ста-
вилась ворожо й до національно політичних українських посту-
лятів, а тепер ще і в соціяльних своїх інтересах побачила себе 
загроженою і старалася з свого боку попхнути німецьке коман-
дуваннє до перевороту». В. Винниченко прямо вказував, що 
державний переворот був вчинений німецькими генералами8. 
Схожі позиції відстоює й П. Христюк: «Вона (німецьке вій-
ськова сила — Р.Т.) фактично і перевела переворот в поро-
зумінню з другою силою — поміщиками та капіталістами, 
використавши в декоративних цілях третю силу — дрібну 
українську буржуазію»9. Таким чином, основною рушійною 
силою, на його думку, виступали іноземці — німці й росіяни.  
———————— 

5 Солдатенко В. Українська революція: причини поразки, уроки та 
історичне значення — Україна вчора, сьогодні, завтра. Збірник наукових 
праць. — К., 1999. — С. 122. 

6 Грушевський М. По шкоді // Літературно-науковий вістник. — Т. 172. — 
1918. — С. 33–34. 

7 Грушевський М. Світова війна і революція // Свобода. — 1919. — 
Ч. 113. — 23 вересня. — С. 3. 

8 Винниченко В. Відродження нації. — Ч. 3. — С. 15–16. 
9 Христюк П. Замітки та матеріяли Української революції. — Т. 3. — 

С. 3. 



Прихід гетьмана П. Скоропадського до влади в українській історіографії 

Роман Тимченко 

 191

І. Мазепа виправдовується, що непопулярну «соціалізацію» 
землі Центральна Рада розпочала під тиском обставин, аби 
подолати більшовицьку пропаганду. Водночас, він підкреслює, 
що регіони не отримували жодних директив з Києва, а це не 
подобалося німецькій окупаційній владі. «Можна собі уявити, 
яке вражіння справляло на німців це фактичне безвластя на 
Україні, — писав І. Мазепа, — точніше непідготованість укра-
їнців організувати державні апарати влади власними силами. 
Наслідком цього легко було зробити гетьманський переворот», 
який мав всі ознаки «кволості» тодішнього українського сус-
пільства10.  

Представники державницького напрямку, насамперед, Д. До-
рошенко не відкидав впливу німців на прихід гетьмана до влади, 
але наголошував, що праве крило себе зарекомендувало й от-
римало довіру від союзників11. Н. Полонська-Василенко вважа-
ла, що головною причиною перевороту була недовіра німців до 
політики Центральної Ради12. 

Звісно, не можна зводити причини гетьманського перевороту 
тільки до зовнішніх факторів, на яких наголошують мему-
аристи. Зокрема, діаспорний історик П. Мірчук наголошує на 
неспроможності «українських соціалістів організувати державне 
життя й успішно керувати ним»13. Виходячи з його суджень 
саме політика УЦР стала визначальним чинником того важкого 
становища в країні навесні 1918 року. Публіцист, військовий 
діяч армії УНР Б. Гомзин у статті «Двадцяті роковини віднов-
лення гетьманства в Україні» констатує: «Гетьман П. Скоропад-
ський врятував молоду Українську Державу від повернення в 

———————— 
10 Мазепа І. Україна в огні і бурі революцій 1917–1921. — К., 2003. — 

С. 60. 
11 Дорошенко Д. Історія України. — Т. 2. — К., 2002. — С. 31. 
12 Полонська-Василенко Н. Історія України. — Т. ІІ. — К., 1992. — 

С. 489. 
13 Мірчук П. Українська державність 1917–1920. — Філадельфія,  

1956. — С. 226. 
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стан небуття. Хоч цей порятунок був хвилевий, і хоч україн-
ський хаос усе ж підточив, залив і знищив відновлене Геть-
манство, проте ця подія, цей проблиск світла в хуртовині без-
цільного революційного борсання, стала в історії України отим 
каменем, «єго же»14.  

Оцінки сучасних українських істориків стосовно гетьман-
ського перевороту суттєво не змінилися. Як влучно відзначив  
В. Верстюк: «Українські історики позбуваючись радянських 
парадигм історіописання міняли їх на еміграційні та діаспорні, 
вільно чи невільно творили в своєму середовищі неоуенерівців 
та неогетьманців»15. Частина дослідників (В. Солдатенко, І. Го-
шуляк) критикують гетьманат П. Скоропадського в контексті 
загальної концепції Української революції 1917–1921 рр16. Для 
них прихід гетьмана до влади розглядається як «історична ка-
тастрофа», «контрреволюція». Інша (Г. Папакін, П. Гай-Нижник, 
Ю. Терещенко), навпаки, ідеалізують, а то й глорифікують роль 
П. Скоропадського в державотворчому процесі доби Україн-
ської революції17. Частина сучасних науковців (Р. Пиріг), нама-

———————— 
14 Гомзин Б. У двадцяті роковини відновлення гетьманства в Україні // 

За велич нації. У двадцяті роковини відновлення української гетьманської 
держави. — Нью-Йорк, 1955. — С. 17.  

15 Верстюк В. Українська революція в рефлексії міжвоєнної еміграцій-
ної історіографії // Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / 
Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe: Матеріали міжна-
родної наукової конференції (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.). — 
С. 57. 

16 Солдатенко В. Прихід П. Скоропадського до влади: механізм дер-
жавного перевороту та визначальні чинники закріплення режим // УІЖ. — 
2008. — № 4. — С. 5–19; Гошуляк І. Про причини поразки Центральної 
Ради. — УІЖ. — 1994. — № 1. — С. 31–45. 

17 Гай-Нижник П. Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та 
перебіг захоплення влади П. Скоропадським // Український історичний 
журнал. — 2011. — № 4. — С. 132–164; Папакін Г. Павло Скоропадський: 
патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси. — К., 2003. — 
282 с.; Терещенко Ю.І. Гетьманат П. Скоропадського як консервативна 
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гається глибше дослідити історичні передумови і фактичні об-
ставини постання цього державного утворення і його місце в 
перебігу революційних процесів на українських землях18.  

Дослідник В. Клименко-Мудрий проаналізував політику УЦР 
в контексті зовнішньополітичних впливів, що, з одного боку, 
виходили з радянської Росії, а з іншого — від німецьких та 
австрійських військ, що звільнили українські землі від більшо-
виків. Недостатнє врахування українськими лідерами цих сил 
дало підстави автору стверджувати, що Центральна Рада прово-
дила політику, відірвану від реального життя19. Хоча В. Кли-
менко-Мудрий дещо перебільшує у своїх твердженнях, особли-
во це стосується питання ігнорування позицій Німеччини. Адже 
Центральна Рада не мала реальних важелів впливу на політику 
окупаційних властей, для яких головним завданням була по-
ставка продуктів харчування та сировини до Центральних 
держав.  

В. Савченко у монографії «Павло Скоропадський» вважає, 
що головною причиною краху УЦР був її конфлікт з німецьким 
командуванням, коли українські керівники «не мали бажання 
перетворюватися в повних маріонеток іноземних генералів»20. 
На нашу думку, цілком вірогідно, що українці просто не хотіли 
цих перетворень, а займалися тільки балачками і розкрадали 
німецькі кошти, які останні виділяли для допомоги. Про це 
свідчить хоча б відомий випадок з міністром сільського гос-
подарства М. Ковалевським, коли він отримав валізу з грошима 
і сховав, як згодом стане відомо, для «антигетьманського пов-

                                                                                                                              
революція // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контро-
версії. — К., 2008. — С. 13–41. 

18 Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні на-
риси. — К., 2011. — С. 47–86. 

19 Клименко-Мудрий В. Чому була усунута від влади Українська Цент-
ральна Рада // Третя академія пам’яті професора Володимира Антоновича: 
доповіді та матеріали. 

20 Савченко Г. Павло Скоропадський. — К., 2008. — С. 115. 
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стання». Абсурд цього виправдання полягає в тому, що ця 
крадіжка була здійснена ще за два тижні до ліквідації Цент-
ральної Ради.  

Німецьке військове командування, на думку В. Савченка, 
було незадоволене аграрними перетвореннями в УНР, спробами 
приєднати Крим та відкритою агітацією з трибуни Центральної 
Ради проти союзників-окупантів. Тому німецькі військові і дип-
ломати шукали альтернативу УЦР: новий, більш дієздатний 
уряд або навіть створення генерал-губернаторства21. 

О. Реєнт розкриває проблему зриву сільгосппоставок, які ви-
кликали у фактичних господарів України (німців) невдоволення 
Центральною Радою. Глибинні причини слід шукати в орга-
нічному несприйнятті імперсько-монархічним Берліном та Від-
нем республікансько-демократичної моделі розвитку, яку обрала 
Україна, не кажучи вже про повагу до суверенних прав22. Хоча 
імперії ніколи не розглядали суверенні права підконтрольних 
народів, бо головне суверенне право — це право монарха. 

Усе це наклало відбиток на дослідження окремих істориків. 
В. Солдатенко не уважає гетьманат «закономірним» етапом 
Української революції, хоча при цьому він критикує політику 
гетьманського режиму, а падіння УЦР визначає неминучим. 
Головним фактором у цьому, на його думку, є зовнішній: «Це 
насправді настільки очевидно, що зайве на цьому аспекті зупи-
нятися»23. Тому детально аналізує внутрішні чинники: весною 
1918 р. побільшало суспільних суперечностей, а жодної перс-
пективи швидкої і обнадійливої нормалізації життя правлячі 
кола не пропонували. До того ж йшла боротьба усередині 
фракцій та партій, що перебували при владі. Населення не 
підтримувало УЦР, а заможні верстви взагалі піддали критиці її 

———————— 
21 Там само. — С. 116–118. 
22 Реєнт О. Павло Скоропадський. — К., 2003. — С. 53. 
23 Солдатенко В. Прихід П. Скоропадського до влади: механізм дер-

жавного перевороту та визначальні чинники закріплення режим // УІЖ. — 
2008. — № 4. — С. 6. 
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аграрну реформу, соціалізацію землі, яка їм не імпонувала. 
Окрім того, УЦР не мала достатніх збройних сил. Їх кількість не 
перевищувала 15 тис., до цього слід додати, що за наказом 
військового міністра О. Жуковського від 15 квітня про передис-
локацію, більшість стрільців на момент повстання перебували  
в дорозі24. З В. Солдатенком погоджується інший дослідник 
гетьманату Г. Папакін. Він наголошує, що П. Скоропадський 
зустрічався з самостійниками (Д. Донцовим) та хліборобами-
демократами (В. Липинським, М. Міхновським). Також були 
контакти із Союзом землевласників (В. Кочубеєм, О. Вишнев-
ським) та іншими. Але, як відзначає дослідник, жоден із рухів не 
виправдав сподівань, тому в П. Скоропадського визріла ідея 
створення власної політичної партії25. Адже громадські сили, 
розчаровані політикою УЦР, почали пошуки політичної альтер-
нативи. Національно-соціальний вектор зійшовся на «Україн-
ській народній громаді», яка об’єднувала державно-консерва-
тивні сили українців та росіян, офіцерів першого Українського 
корпусу, на чолі яких стояв П. Скоропадський.  

Бентежило суспільство, особливо селян та колишніх помі-
щиків, політика соціалізації землі, що проводила УЦР. Хлібо-
роби буквально обсідали М. Грушевського та міністерство 
землеробства, оскільки в більшості з них землі підлягали поділу 
і вони не хотіли їх засівати, не знаючи, кому дістанеться вро-
жай26. Зовнішній фактор у ліквідації УЦР вважає пріоритетним 
й І. Гошуляк. Він аргументовано доводить, що причини краху 
УЦР лише зовнішньополітичні, підтверджуючи словами В. Ли-
пинського: «Побили себе ми самі. Ідеї, легенди про одну єдину, 
всіх українців об’єднуючу, вільну і незалежну Україну про-
відники нації не сотворили, за таку ідею не боролись, і тому, 
розуміється, така Україна здійснитись, придати реальні живі 
———————— 

24 Там само. — С. 5–7. 
25 Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. 

Історико-архівні нариси. — К., 2003. — С. 45. 
26 Там само. — С. 62. 
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форми не могла»27. Хоча не заперечує й внутрішню кризу, у яку 
потрапила Центральна Рада, непідготовленість її лідерів до дер-
жавного життя й проведення важливих реформ у складний 
революційний час. Як відзначає історик: «Всього кілька тисяч 
національно свідомих українців, що були не підготовлені до 
державного життя, активно взялися за справу національного 
пробудження багатомільйонних мас, які, не маючи достатньої 
національної свідомості, дуже часто не розуміли необхідності 
своєї державності і не виявляли належного бажання боротися за 
неї»28. Тут виникає питання, чому зовнішній чинник був пріо-
ритетним, адже у його словах уже криється відповідь на пи-
тання. Керівництво Центральної Ради, яке не мало досвіду 
державного будівництва, не хотіло вчитися й не враховувало 
інтереси різношерстого українського населення в умовах загроз 
з боку сусідніх держав. Тому керманичам УНР не вдалося 
поєднати національні й соціальні проблеми, а також вирішити 
земельне питання: навіть бідні селяни втратили довіру до влади. 
А покликання німців ще більше відвернуло від неї населення, 
яке й так уже не підтримувало її політики29. Поряд із цим  
І. Гошуляк намагається виправдати діяльність УЦР: «Суспільно-
політичне, військове і економічне становище на Україні було 
тоді таке складне, умови державного будівництва настільки 
важкі, що невдачі того періоду навряд чи можна пояснити 
здебільшого неправильною політикою і помилками Центральної 
Ради та її урядів»30. На нашу думку, це пов’язано з особистим 
ставленням науковця до Центральної ради, адже він прийняв 
аргументацію уенерівського табору та інструменталізацію фак-
тів, що характерні для радянських істориків. 

———————— 
27 Там само. — С. 39–40. 
28 Гошуляк І. Про причини поразки Центральної Ради — УІЖ. — 1994. — 

№ 1. — С. 33. 
29 Там само. — С. 42 
30 Там само. — С. 39. 
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Таким чином, навіть палкі прихильники УНР та М. Гру-
шевського наголошують на значних прорахунках політики 
Центральної Ради, внутрішніх чварах і недостатній підтримці 
населення. Тому й не дивно, що врешті «союзники» німці, а 
також певна частина українського політикуму вирішила змінити 
форму правління. 

Схожі думки, але з ще більшою критикою УЦР висловлюють 
дослідники гетьманської держави, для яких характерне її аб-
солютно позитивне сприйняття. Зокрема, П. Гай-Нижник відзна-
чає, що в органах виконавчої влади УНР не було досвідчених, 
професійно підготовлених державних службовців. Таким чином, 
він повторює і видозмінює позитивістську аргументацію. Остан-
ньою крапкою, на його думку, було проголошення закону «Про 
утворення українського народнього війська», адже від армії 
були усунуті всі «соціалістично несвідомі елементи». Історик 
констатує: «Центральна Рада так і не стала «уособленням на-
ціонально-демократичного фронту», позаяк саме її лідери розко-
лоли спочатку український національний рух […], згодом було 
нівельовано й поняття демократичного фронту»31. П. Гай-Ниж-
ник на основі австрійських документів доводить, що вже в 
середині березня 1918 р. граф О. Чернін повідомляв про гос-
подарський хаос та фінансову кризу краю. Він припускав мож-
ливість зміни влади в Україні, однак про кандидатуру нового 
очільника держави не йшлося32. 

Р. Пиріг доводить, що німецькі офіційні кола сприяли від-
новленню УНР, але не розглядали її як рівноправного партнера. 
Прихід німецьких військ до України не змінив соціальної по-
літики Центральної Ради, особливо в галузі земельних відносин, 
а приватновласницька ідеологія поміщиків була ближчою до 
німецького офіцерства. На думку історика, безплідність спроб 
———————— 

31 Гай-Нижник П. Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та 
перебіг захоплення влади П. Скоропадським // Український історичний 
журнал. — 2011. — № 4. — С. 134–135. 

32 Там само. — С. 137. 
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німецьких військових повернути кермо соціального курсу УНР 
вправо, скептицизм щодо здатності українського центрального 
уряду оволодіти ситуацією на місцях і загроза зриву експортних 
поставок продовольства з України  підштовхнули військове ко-
мандування до зміни влади в Україні33. Л. Осауленко та  
В. Засєкін наголошують: «Всі закони, постанови і рішення зави-
сали в повітрі, часто не виходячи з кабінетів і залів засідань. 
Простого обивателя, який натерпівся від більшовицької оку-
пації, просто, дратували і лютували всілякі закони і нововве-
дення Центральної Ради, яка допустила в країну окупантів, 
призвела до голоду, грабежів, безробіття»34. Український уряд 
сформований з випадкових людей швидше нагадував «галасли-
вий дискусійний клуб»35. Центральна Рада нічого не робила: 
тисячі безробітних тільки в Києві, не відкрита жодна українська 
школа, не було довіри до уряду. Ю. Терещенко взагалі піддав 
гострій критиці діячів Центральної Ради, які, на його думку, 
провадили «розпалювання міжкласової ворожнечі і протибор-
ства», тому проголошення гетьманату було закономірною реак-
цією українського суспільства36. Звісно, що позиції останніх 
істориків очевидні через їхні наукові погляди, адже вони вва-
жають гетьманат — етапом найвищого розвитку державності в 
період Української революції. Завдяки гетьману П. Скоропад-
ському частково вдалося подолати господарський хаос, розви-
вати культурні надбання України, будувати українську держав-
ність, щоправда через зовнішні фактори та короткоплинність 
цього періоду не все заплановане вдалося реалізувати. 

———————— 
33 Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року. — С. 83–84. 
34 Осауленко Л., Засєкін В. Гетьман Павло Скоропадський. — Кн. 1. — 

С. 72. 
35 Там само. — С. 74. 
36 Терещенко Ю. До 85-річчя Української держави — гетьманату Павла 

Скоропадського // Український консерватизм і гетьманський рух: історія, 
ідеологія, політика. — 2003. — № 2. — С. 12. 
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Внутрішній чинник занепаду УЦР переважає й у інших су-
часних істориків — В. Верстюка, О. Гавриленка та І. Логві-
ненка. В. Верстюк закидає діячам Української революції нев-
міння організувати та розбурхати приспану століттями націо-
нальну й політичну свідомість народних мас37. О. Гавриленко та 
І. Логвиненко наголошують на внутрішніх причинах — про-
тиріччях усередині правлячої еліти Центральної Ради, дефіци-
том людей державного рівня, недостатності збройних сил УНР 
тощо38.. Дійсно, ці докази мають реальне підґрунтя, адже бо-
ротьба усередині Центральної Ради була досить гострою, що 
заважало проводити чітку й скоординовану політику. Дослід-
ники дійшли висновку про згубність впровадження демокра-
тичних засад в управлінні державою, натомість зріють ідеї 
відновлення сильної авторитарної влади. 

Але існують і дещо відмінні точки зору. Зокрема, львівський  
історик Я. Грицак, навпаки, наголошує на досягненнях Цент-
ральної Ради: «ЦР таки вдалося добитися чималих успіхів. В 
першу чергу це стосується національної мобілізації українських 
мас та проголошення Української Народної Республіки. Вона 
досягала цих результатів, поєднуючи національні мотиви з со-
ціальними, укладаючи численні союзи та компроміси», але саме 
«політика компромісів погано надається для часів, які звуться 
революцією». Щоправда, представники Центральної Ради тоді 
недооцінювали динаміки революційного процесу, і це призвело 
до важких наслідків і перевороту. Дійсно, частково з ним можна 
погодитися, адже  Центральна Рада намагалася в такий складний 
час вести УНР до незалежності, а відсутність практичних на-
вичок державного керівництва завадила це зробити. 

———————— 
37 Верстюк В. Українська революція// Історія України. — К., 1997. — 

С. 208. 
38 Гавриленко О.А., Логвиненко І.А. Гетьманський переворот 1918 р.: 

причини та наслідки // Актуальні проблеми юридичної науки у дослід-
женнях вчених: науково-практичний збірник. — К., 2000. — № 3. —  
С. 2–3. 
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При розгляді питання про зміну влади у квітні 1918 р. треба 
звернути увагу й на витоки та передумови перевороту. Звісно, у 
діаспорної історіографії чіткої лінії з даного питання також не 
було. Думки розділилися. Національно-демократичні представ-
ники поширювали тезу про організацію підготовки і здійснення 
перевороту німецьким військовим командуванням, яке вико-
ристало особу гетьмана П. Скоропадського суто в декоративних 
цілях. Зокрема, В. Винниченко не скупився на тиради проти 
свого політичного опонента: «Захляле поміщицтво, пощипане 
фабриканство, зажурена за хабарами бюрократія і нахабно-
лакейське офіцерство в присутності німецького генерала скла-
дають план державного перевороту. Тут же сидить немічений 
кандидат на гетьманський трон: руський генерал малоросій-
ського походження, фігура сентиментального дегенерата, без-
вольного, але з романтичними мріями й величезними маєтками 
по всій Україні… Кумпанія охоче киває головами, а кандидат на 
гетьманський трон широко розтягає посмішкою слинявого 
рота»39.  

Схожі висловлювання спостерігаємо й у працях інших авто-
рів цього крила: М. Грушевського, П. Христюка, Л. Шанков-
ського, В. Іваниса. Усі вони відзначають, що П. Скоропадський 
прийшов до влади за підтримки великих та деяких середніх 
землевласників, колишньої царської адміністрації, російських 
офіцерів, а також дрібної української буржуазії. Особливий 
акцент робився на визначній ролі німецьких збройних сил. 
Голова Центральної Ради стверджує, що «ніхто з поважних 
українських діячів не згоджувавсь прийняти з німецьких рук 
владу, прийшлось висунути як кандидата на гетьманство швагра 
німецького головного команданта генерала Скоропадського, 
крім далекого посвоячення з колишнім гетьманом нічим не 
зв’язаного з українством»40. Представники уенерівського табору 
———————— 

39 Винниченко В. Відродження нації. — Ч. ІІІ. — К., Відень, 1920. —  
С. 16. 

40 Грушевський М. Ілюстрована історія України. — К., 1992. — С. 528. 
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В. Винниченко, М. Шаповал, П. Христюк відзначають, що з 
приходом П. Скоропадського до влади в країні запанував реак-
ційний, монархічний, буржуазно-поміщицький режим. Такої ж 
думки дотримуються радянські історики. 

Дані оцінки поступово перекочували до праць діаспорних 
істориків. Т. Гунчак вказує, що «німецькі генерали за допо-
могою жменьки невдоволених українців скинули народоправну 
владу УНР і на її місце  поставили таку, що краще відповідала 
їхнім інтересам»41. І. Нагаєвський наголошував, що в генерала  
Г. Ейнгорна увірвався терпець, і німці вирішили усунути 
недієздатний соціалістичний уряд42. І. Крип’якевич характери-
зує події 28–29 квітня, як звичайний путч, що не мав характеру 
«стихійного прориву»43. Діаспорний історик О. Брик вважає 
гетьманський переворот бунтом «проти уряду держави, проти 
волі величезної більшості народу», бо гетьманці  «прийшли на 
все готове (готова держава з армією і зі всім іншим державним 
апаратом)». На його думку, гетьманський переворот — це «ніж 
у плечі української державності»44. 

Д. Дорошенко, Н. Полонська-Василенко, Д. Гирський вважа-
ли перемогу консервативних ідей і встановлення гетьманської 
влади на тлі політичної кризи УЦР закономірною. Вони вка-
зують на ґрунтовну підготовку П. Скоропадського до перево-
роту. Зокрема, Д. Дорошенко стверджує, що розпочався «період 
найбільшого виявлення української творчості у сфері політич-
ного, економічного і культурно-просвітницького  будівництва», 
а стару владу ніхто не хотів захищати, бо вона не мало жодної 

———————— 
41 Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної 

історії. — К., 1993. — С. 141. 
42 Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. —  

С. 123. 
43 Крип’якевич І. Історія України. — С. 596. 
44 Брик О. Тернистий шлях українського уряду. — С. 121. 
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підтримки45. Н. Полонська-Василенко наголошує на той час на 
ворожому або байдужому ставленні населення до Центральної 
Ради: «Велика маса селян і міської людності прагнула встано-
вити новий уряд — несоціалістичний»46.  

Про підготовку до перевороту свідчить навіть останній мі-
ністр військових справ УНР полковник О. Жуковський. Він від-
значає, що ще перед приходом у столицю більшовиків П. Ско-
ропадський, І. Полтавець-Остряниця та І. Луценко проводили 
активну діяльність із залучення до своїх лав прихильників, зо-
крема з кола військовиків47. 

У березні 1918 за ініціативи П. Скоропадського була ство-
рена Українська народна громада, до якої вступили багато 
старшин Першого Українського корпусу та козаків із Вільного 
Козацтва. Вони намагалися залучити до демократичної розбу-
дови суспільства широкі верстви зросійщених українців. 
Незабаром вона почала тісно співпрацювати з партією україн-
ських хліборобів-демократів та Союзом земельних власників.   

Д. Дорошенко відзначає, що перед П. Скоропадським ні-
мецьке командування взяло зобов’язання не втручатися у хід 
акцій і обіцяло підтримку тільки після того, як він своїми 
силами захопить владу в країні48. 

Сам гетьман у власних спогадах відмічав націленість на 
переворот в Україні. Адже він вважав, якщо цього не зробить, то 
«у мене буде відчуття, що я людина, яка заради свого власного 
спокою втратила можливість врятувати країну, що я боязка і 
безвольна людина. Я не міг сумніватися у користі перевороту, 
навіть якщо б новий уряд і не міг би довго утриматися»49. Діячі 
гетьманату П. Скоропадський, Д. Дорошенко, Д. Донцов, вва-

———————— 
45 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923. — Т. ІІ. — Нью-Йорк, 

1954. — С. 4–5. 
46 Полонська-Василенко Н. Вказ. праця. — С. 489. 
47 ЦДАВО України. — Ф. 3543. — Оп. 2. — Спр. 1. — Арк. 51 зв. 
48 Дорошенко Д. Вказ. праця. — С. 32. 
49 Скоропадський П. Спогади . — С. 144. 
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жали переворот 29 квітня початком існування самостійної дер-
жави у традиційній для українського народу формі. А В. Липин-
ський її хотів бачити «трудовою монархією».  

Д. Гирський, який спирається лише на мемуари самого геть-
мана, доводить, що план захоплення влади визрів у П. Скоро-
падського задовго до запропонованих німцями пропозицій. Він 
наголошує, що «німці вирішили погодитися з планом Павла 
Скоропадського про встановлення Гетьманства»50. Такі тверд-
ження викликають сумніви, адже не підкріплені жодним дже-
релом, окрім самих «Спогадів», до яких необхідно ставитися 
критично з огляду на природний авторський суб’єктивізм. 
Навпаки, Є. Чикаленко відзначає, що ще на початку квітня  
П. Скоропадському поступила пропозиція обійняти посаду геть-
мана, той відмовився. Тоді німці звернулися до лідера Укра-
їнської партії хліборобів-демократів, але й тут чекала негативна 
відповідь. І після цього розпочалися перемовини з П. Скоро-
падським. 

Зарубіжні українські історики одностайні в думці, що ні-
мецьке військове командування відіграло важливу роль у пова-
ленні УЦР. Однак існує й інша точка зору, яку запропонував О. 
Федишин, дослідивши німецькі документи. Він доводить ідею 
змови правих сил проти соціалістичного уряду Центральної 
Ради. А німецьке командування, незалежно від нього, прийшло 
до рішення щодо ліквідації Центральної Ради. Сторони ж домо-
вилися між собою лише за кілька днів до перевороту. Хоча 
насправді, історики вже довели, що співпрацювати вони почали 
раніше.  

Таким чином, більшість досліджень діаспорних істориків 
містять чорно-біле неприйняття/прийняття гетьманського пере-
вороту через ідейну заангажованість і прихильність до певних 
державних утворень. Очевидно, дався взнаки і брак автентичної 
джерельної бази.  
———————— 

50 Гирський Д. Дивні способи виправдування антидержавної політики. — 
Торонто, 1973. — С. 95. 
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Хоча з часом частина українських істориків продовжує нази-
вати феномен «Українська держава» як антинародний, анти-
демократичний режим. Звісно таке тлумачення не відповідає 
принципам наукового дослідження. Справді, П. Скоропадський  
29 квітня у «Грамоті до всього українського народу» проголосив 
встановлення диктатури. Автори колективної праці «Українська 
революція і державність» довели безпідставність звинувачень на 
адресу П. Скоропадського в його схильності до диктатури та 
авторитаризму. Вони вказують, що поданий на підпис проект 
«Грамоти» мав проголосити Українську державу спадковою мо-
нархією на чолі з королем. Однак П. Скоропадський не пого-
дився і вніс низку істотних змін: по-перше виступив проти 
проголошення Української Держави неконституційною монар-
хією, адже питання державного устрою повинен був визначати 
Сейм (парламент) України; по-друге, проголосив себе гетьма-
ном; по-третє, він брав всю повноту влади тимчасово51. Врешті 
й сам П. Скоропадський у «Спогадах» відзначає, що не думав 
про відновлення монархії, а тільки про дуже «коротку диктатуру 
на час, поки вдасться сформувати більш помірковану владу»52. 
Тому «претендент на гетьманську булаву не мав наміру тоталь-
ного впровадження в усі сфери життя і на тривалий час авто-
ритарно-диктаторських методів управління, хоча екстремальні 
умови тогочасної діяльності вимагали саме цього. Оскільки 
парламентська республіка в особі Центральної Ради показала 
свою неспроможність, і тому, цілком природно, що їй на зміну 
мала прийти «сильна влада», озброєна ідеєю забезпечення по-
рядку в державі»53. 

О. та М. Копиленки, які досліджували державу і право Украї-
ни 1917–1921 рр. звертали увагу на тимчасовий характер геть-

———————— 
51 Українська революція і державність (1917–1920 рр). — К., 1998. — 

С. 84. 
52 Скоропадський П. Спогади. — К., 1992. — С. 84. 
53 Грибоєдов С. Українська Держава гетьмана П. Скоропадського: Істо-

ріографічне дослідження... дис. канд. наук. — К., 2001. — Арк. 21. 
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манського режиму і вказували на сумнівну легітимність та тим-
часовість УЦР, яка зберігала свої повноваження до скликання 
Всеукраїнських Установчих Зборів54. Адже у складі УЦР не 
було жодної партії, що мала відмінні від соціалістичних по-
гляди. 

Позитивно оцінюють гетьманський переворот Г. Папакін та 
Ю. Терещенко. Зокрема, перший відзначає, що «Державний 
переворот 29 квітня 1918 р. та відновлення старовинної форми 
правління — гетьманату —  на чолі з нащадком гетьманського 
роду Павлом Скоропадським стали єдиним шляхом подолання 
цієї системної суспільної кризи. Повалення Центральної Ради 
було визнано закономірним фактично всіма політичними си-
лами країни, крім більшовиків та збанкрутілої партії есерів, що 
була в Центральній Раді провідною55. Навколо нього об’єдна-
лися практично всі партії, він користувався широкою зовніш-
ньою підтримкою, як Центральних держав, так і таємних пред-
ставників Антанти. Але далі автор зазначає, що всі соціалістичні 
партії (УСДРП, УПСР, УПСФ), селянські та робітничі органі-
зації на своїх зібраннях та з’їздах протестували проти пере-
вороту та проголошення гетьманату.56 

Сучасні історики не мають одностайної думки. М. Держалюк 
вбачає в цьому позиції Німеччини57. Ф. Проданюк також наго-
лошував, що за лаштунками державного перевороту стояло ко-
мандування окупаційних військ, але були й об’єктивні причини, 
що спричинили повалення Центральної Ради58. П. Барвінська у 
своєму дисертаційному дослідженні взагалі поставила П. Ско-
———————— 

54 Копиленко О., Копиленко М. Держава і право України 1917–1920. — 
К., 1997. — С. 90. 

55 Папакін Г. Вказ. праця — С. 46. 
56 Там само. — С. 65. 
57 Держалюк М. Міжнародне становище України та її визвольна бо-

ротьба у 1917–1922 роках. — К., 1996. — С. 60–61. 
58 Проданюк Ф. Внутрішня політика Української держави (29 квітня — 

14 грудня 1918 року): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 — К., 1997. —  
Арк. 39–40. 
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ропадського у повну залежність від Німеччини. На її думку він 
прийшов до влади завдяки окупаційній владі і був готовий 
вірою і правдою служити Берліну59. Схожу позицію займають  
Н. Барановська та О. Макарчук, які відзначили: «Хоча німецька 
сторона напередодні перевороту заявляла про свій нейтралітет, 
проте виступала натхненником, організатором і основною ру-
шійною силою зміни влади в Україні»60.  

С. Гнатюк, проаналізувавши українську діаспорну і частково 
сучасну українську, погоджується з авторами видання «Україн-
ська революція і державність», де наголошується, що уклавши 
угоду з міністром військових справ О. Жуковським, німецька 
оберкоманда завадила Центральній Раді здійснити арешт П. Ско-
ропадського61. О. Кузьминець та інші покладаються на орга-
нізаторські здібності гетьмана62. 

П. Гай-Нижник наголошує, що ідея гетьманського перево-
роту виникла наприкінці 1917 — на початку 1918 рр.: «Бачачи 
абсолютну безпорадність уряду УНР та Центральної Ради, а 
успіхи більшовиків ще більше переконали генерала в його 
правоті» й саме тоді П. Скоропадський ретельно готувався до 
повалення Центральної Ради силовим шляхом63. Хоча далі автор 
дещо заперечує себе: «Спочатку П. Скоропадський планував 
змусити Центральну Раду самореформуватися та змінити уряд 
на правий, але незабаром зрозумів, що на це сподіватися марно» 

———————— 
59 Барвінська П. Українсько-німецькі відносини в 1917–1922 рр.: дис. ... 

канд. іст. наук: 07.00.02. — Одеса, 2011. — Арк. 87. 
60 Барановська Н., Макарчук О. Державний переворот Павла Скоро-

падського як революційний досвід вирішення аграрного питання // Вісник 
Національного університету «Львівська політехніка». — Львів, 2010. — 
№ 670. — С. 175. 
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і лише 10 квітня визначився з переворотом і розпуском Цент-
ральної Ради64. 

З ним не погоджується В. Солдатенко, однак сам себе і за-
перечує: «Ідея встановлення в Україні диктатури з метою про-
тидії «руйнівним силам» виникла в П. Скоропадського ще в 
першій половині січня 1918 р.»65. Загалом, полеміка між В. Сол-
датенком і П. Гай-Нижником набула особливої гостроти. 
Науковці відверто звинувачують один одного в неправдивості 
тверджень і доводять власні думки. Особливо це стосується 
питання участі німців у гетьманському перевороті. В. Солда-
тенко заявляє, що сам П. Скоропадський нічим не керував, а на 
хліборобський з’їзд прийшов лише в останній момент. П. Гай-
Нижник відзначає великі організаторські здібності гетьмана, 
який все прорахував, домовився з німцями і контролював весь 
процес. 

Схожу позицію займають Л. Осауленко та В. Засєкін, які 
зазначають, що «у першій половині березня Павло Скоропад-
ський ще не думав про якусь владу»66. І тільки після публікації 
правника Парчевського у пресі про необхідність встановлення 
сильної одноосібної влади, П. Скоропадський починає замис-
люватися над цим67. Варто відзначити, що такої позиції до-
тримується й О. Реєнт. Однак, дивними виглядають судження 
Л. Осауленка та В. Засєкіна, що в останній тиждень до пере-
вороту П. Скоропадський ще замислювався, чи брати йому 
владу в руки чи ні. У той момент німці вже все вирішили, 
інакше не могло статися68. 

Існують і виважені підходи до зазначеної проблеми. Зокрема, 
відомий політолог І. Лисяк-Рудницький питав, «чому П. Скоро-

———————— 
64 Гай-Нижник П. Вказ. праця. — С. 149. 
65 Солдатенко В. До питання про механізм державного перевороту  
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падський не зробив свого перевороту ще восени 1917 року при 
допомозі 1-го Українського корпусу та т.зв. Вільного Козацтва, 
що він їх очолював, а чекав до тієї хвилини, коли німці оку-
пували Україну й виступили проти Центральної Ради?». А зго-
дом сам же дає відповідь «доводиться ствердити простий і 
незаперечний факт, що за гетьманським режимом стояла не 
власна творча сила українського консерватизму, а випадкова 
міжнародна кон’юнктура»69. 

Сучасні українські дослідники також намагаються визначити 
причини вибору саме особи П. Скоропадського. В. Солдатенко 
зазначає, що вибором кандидата на переворот займалися різно-
манітні служби окупаційної, за його словами, влади. Німецька 
військова контррозвідка розглядала, крім П. Скоропадського, ще 
І. Луценка та І. Полтавця-Остряницю. П. Гай-Нижник відзначає, 
що І. Полтавець-Остряниця, який був пов’язаний з козацьким 
рухом, приваблював німців. Але «на той час Вільне козацтво не 
становило потужної та сконсолідованої сили, а політичні аван-
тюризм і неусталені переконання І. Полтавця-Остряниці нега-
тивно впливали на його репутацію»70. І. Луценко був сильною 
вольовою людиною, що мала чіткі ідейні переконання, твердим 
поборником української державності і міг виявитися досить 
незручним. Інші служби висували М. Міхновського й Є. Чика-
ленка. Останній дуже швидко відпав. В. Солдатенко погоджу-
ється з думкою Н. Полонської-Василенко, що головна причина 
полягала в небажанні німецького командування підтримувати 
цивільну особу. До того ж П. Скоропадський походив із ста-
ровинного роду, сам постраждав від соціалізації землі і «кра-
щого претендента на посаду, — на думку В. Солдатенка, — від 
якої залежало б не стільки розв’язання національно-українських 
проблем, скільки реалізація на теренах України інонаціональних 

———————— 
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інтересів»71. Список осіб, з якими консультувалися німці, значно 
розширює В. Савченко. На його думку, до них слід додати 
О. Рогозу та О. Сливинського, однак перший був людиною по-
хилого віку, а другий не мав значного авторитету в армії та 
серед правих партій72. На жаль. Автор не дає посилань на дже-
рела. Крім того, В. Савченко наголошує, що частина німецьких 
кіл пропонувала навіть архікнязя Вільгельма фон Габсбурга. На 
наш погляд, це досить сумнівне твердження, адже саме Оберко-
мандо домоглося його видалення з України. Автор цілком 
погоджується з іншими істориками, що значний вплив на вибір 
кандидатури справив родовід П. Скоропадського. Німці вва-
жали, що він, як людина військова, буде виконувати будь-які 
німецькі накази. А от Д. Яневський у своїй праці, посилаючись 
на В. Солдатенка, згадує про переворот лише фрагментовано, не 
вдаючись у деталі. Він навіть не до кінця вірить йому і не 
намагається самостійно проаналізувати. Загалом Д. Яневський, 
негативно оцінює політику Центральної Ради, особливо у аграр-
ній сфері, тому німці «розуміючи, що мати справу з діячами 
УНР — справа дурна» вирішили обговорити питання наступ-
ника держави73.  

У свою чергу, П. Скоропадський намагався й сам прора-
хувати реакцію окупаційної влади на зміну правління в Україні. 
Він зустрічався з начальником розвідувального управління ма-
йором Г. Гассе, майором В. Ярошем, а згодом і з начальником 
штабу групи армій «Київ» генерал-лейтенатом В. Гренером. На 
думку П. Гай-Нижника, зустріч з Г. Гассе відбулася і з І. Лу-
ценком про що свідчить показовий факт на з’їзді хліборобів-
демократів74, а переговори П. Скоропадського з представниками 
німецького штабу лише підштовхнули майбутнього гетьмана до 
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рішучих дій, однак не були визначальними. Хоча німці ще 
сподівалися схилити Центральну Раду до реформування та спів-
робітництва.  

Постає питання, коли німці вирішили остаточно змінити 
владу в Україні? Відповідь на нього досить влучно дав П. Гай-
Нижник, який вважає, що генерал В. Гренер та посол А. Мумм 
18 квітня фактично вирішили долю Центральної Ради і при-
значили навіть дату — 28 квітня, до цього часу залишалося 
владнати формальності — укласти торговельний договір з УНР і 
застосувати «жорсткі заходи»75. Р. Пиріг зазначає, що В. Гренер 
та А. Мумм були сповнені рішучості добиватися зміни влади ще 
13 квітня. Цього дня посол повідомляв німецьке МЗС, що в той 
час не було підходящих кандидатур  для заміни уряду. Хоча 
аналітики штабу вже вивчали можливості політичних сил, а 
особа П. Скоропадського не могла залишитися поза увагою76. Як 
наголошує історик, посол А. Мумм намагався дещо загальму-
вати цей процес, оскільки усунення від влади Центральної Ради 
за німецької ініціативи, при незнанні осіб, які мають стати на-
ступниками, були для нього «стрибком у незвіданість». Якийсь 
час В. Гренер ще не відкидав і можливість встановлення пря-
мого німецького правління. Г. Пітик у своєму дисертаційному 
дослідженні вважає, що німці про зміну влади почали думати 
взагалі наприкінці березня, коли почали втручатися у внутрішні 
справи УНР, більше того в майбутньому політичному устрої 
«Центральній Раді не знаходилося місця»77.  

Остаточна доля УЦР була вирішена 23 квітня, коли був 
підписаний новий економічний договір, вигідний Німеччині. За 
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словами Г. Пітика — це був «смертний вирок»78. Цього ж дня 
начальник штабу німецьких військ В. Гренер зустрівся з П. Ско-
ропадським і запропонував погодити умови, на яких він дістане 
підтримку німецького командування: визнати договори Цент-
ральної Ради з німцями; врегулювати валютні відносини; вста-
новити правильний контроль за вивозом продовольства; гаран-
тувати отримання продуктів німецькими гарнізонами на місцях; 
скликати сейм лише за умови дозволу німецької влади; впо-
рядкувати судочинство; відновити вільну торгівлю; надати від-
повідні преференції Німеччині на купівлю хліба та сировини. 
Тоді німці пообіцяли цілковиту підтримку П. Скоропадському, 
якщо він здійснить переворот самостійно, але водночас наго-
лосили на недопущенні вуличних боїв. Як відзначає Р. Пиріг, 
сам В. Гренер почав системно готуватися до державного пере-
вороту на Україні у військово-організаційному та політичному 
напрямках79. Хоча питання нейтралітету було досить умовним, 
бо вже наступного дня німці ввели в Україні свої військово-
польові суди. 

Хоча В. Савченко зазначає, що вже в телеграмі від 13 квітня 
1918 р. імператора Вільгельма до генерала Ейхгорна йде мова, 
що він згодний на обрання гетьмана, якщо останній буде ви-
конувати всі його поради80. Насправді ж така телеграма кайзера 
була отримана 26 квітня. Можливо, Г. Савченко не надає вели-
кого значення різним стилям календаря.  

Фактично перебрання влади П. Скоропадським було безкров-
ним. Єдина згадка про зіткнення між січовими стрільцями, що 
обороняли будинок засідань Ради, і підрозділами прибічників 
гетьмана є в Д. Дорошенка. Він повідомив, що в результаті су-
тичок загинуло три особи з боку гетьманців. А всього в пере-
вороті брало участь лише кілька сотень людей81. Г. Папакін, 
———————— 
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навпаки, відзначає, що німці дотримувалися «поблажливого 
нейтралітету, а іноді діяли просто провокативно, як під час 
вторгнення до приміщення Центральної Ради 28 квітня, напе-
редодні перевороту або брутального розгону Січових стрільців 
30 квітня, вже після нього. Німецькі військовики пам’ятали 
генерала Скоропадського по фронту і не дуже довіряли йому.  
У випадку, коли б він не зміг протягом 29 квітня зайняти всі 
важливі об’єкти Києва або ж зустрів хоч якийсь серйозний опір, 
німецька адміністрація легко відмовилася б від попередніх до-
мовленостей»82. На наш погляд, поява німецького загону у при-
міщенні Педагогічного музею і арешт кількох урядовців також 
були демонстрацією німецької сили, психологічним тиском на 
членів Ради. 

Ще однією проблемою є питання поведінки діячів УЦР під 
час здійснення перевороту та після нього. Чи знали вони про 
підготовку антидержавних дій й чому не вжили жодних заходів 
для забезпечення власної безпеки та безпеки своїх родин. Якщо 
знали, чому не організували опір тим силам, що мали лікві-
дувати УЦР як політичну силу і не проявили найменшої заці-
кавленості у збереженні Української Народної Республіки. 
Навіть П. Скоропадський дивувався: «Який не був анемічний і 
осоружний уряд Центральної Ради, а все таки трудно якось 
уявити собі, що ці люди абсолютно-таки не мали охоти за свою 
владу поборотися. Центральна Рада ще засідала в той час, коли 
ми служили біля Святої Софії молебень, одначе з наближенням 
нашого військового відділу члени її розійшлися»83. Дещо інакше 
про це розповідає командир загону січових стрільців Є. Ко-
новалець: «За два тижні перед гетьманським переворотом ми 
дізналися про намір німців форсувати Павла Скоропадського на 
ГетьманаУкраїни та розв’язати Центральну Раду. Я поінфор-
мував тоді про це негайно членів Центральної Ради Лизанів-
ського, Чечіля й Шрага, соціал-революціонерів, що одні з усіх 
———————— 
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політичних партій старалися тримати зв’язок з нашою військо-
вою організацією… В кілька днів пізніше, не діждавшись від-
повіді, я пішов до проф. Грушевського, якому передав ті самі 
відомості. На це, запевнив мене проф. Грушевський, що нічого 
лякатися, що він сам навідувався у німецькому командуванні  
й говорив з представником німецького командування полк. 
Штольценбергером та що він має певні відомості, що Цент-
ральній Раді нічого не грозить»84.  

Не менш дивно повів себе М. Грушевський з професором  
С. Веселовським. Він заявив про існуючу загрозу усунення УЦР 
і для збереження держави запропонував останньому взятися за 
організацію перевороту85. О. Жуковський відзначав: «Стали 
поговарювати о перевороті. Назначен був вже і день — вівторок, 
про що мені стало відомим за оскілька день. Треба було негайно 
приймати рішучі заходи. Сил у мени під рукою не було так 
багато, щоб можна було покластись на них»86. 

Мабуть, і В. Винниченко знав про можливий переворот. Про 
це йому міг повідомити Є. Чикаленко, якому на початку квітня 
1918 р. надійшла пропозиція від німецького командування 
обійняти посаду гетьмана, але він відмовився, оскільки вважав, 
що є інші достойні люди87. Сам же В. Винниченко жодним сло-
вом про це не згадує. А події 29 квітня 1918 р. називає «пону-
рою німецько-генеральською опереткою»88.  

Більш ширші відомості містять спогади міністра землероб-
ства УНР М. Ковалевського. Він наголошує, що відбулася його 
зустріч разом з прем’єром В. Голубовичем з послом Німеччини 

———————— 
84 Коновалець Є. Причинки до історії української революції. — Прага, 

1928. — С. 5–6. 
85 Коваль Б. Державним руслом гетьманщини (Думки про республіку і 

монархію). — Торонто–Нью-Йорк, 1981. — С. 22. 
86 ЦДАВО України. — Ф. 3543. — Оп. 2. — Спр. 1. — Арк. 117 зв. 
87 Греголинський Д. Темні місця в «Відродженні нації» // Діло. — 1931. — 

7 січня 
88 Винниченко В. Відродження нації. — Ч. ІІІ. — С. 15–18. 
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в Україні бароном фон Муммом 27 квітня. На ній обгово-
рювалося питання майбутнього функціонування українського 
уряду та його голови. Посол заявив: «Німеччина не має наміру 
співпрацювати з урядом, який віддав землю селянам і внаслідок 
цього Україна не може виконати своїх економічних зобов’я-
зань»89. А прем’єру в знак подяки за Брестський мир обіцяли 
вільний переїзд на постійне місце проживання до Німеччини. 
Після зустрічі він передав частину  з отриманих на державні 
потреби грошей (5 млн крб) у розпорядження ліворадикальних 
українських партій та організацій. А П. Христюк вважає, що 
вони були використані на підготовку озброєного селянського 
опору. 

Загалом, як відзначає В. Савченко все було сплановане на  
29 квітня. П. Скоропадського мали обрати гетьманом на з’їзді 
хліборобів у Києві, потім, враховуючи реакцію різних владних 
установ республіки, перейти до військового захоплення влади. 
Уже в зазначений день, коли відбувався урочистий молебень на 
Софійській площі в честь дарування влади Скоропадському, 
поруч проходив сотник січових стрільців із своїм загоном, однак 
команди про арешт навіть в такий гострий момент не було. 
Автор відзначає, що на це вплинув «острах прямого втручання 
німецьких військ. Симпатії до Скоропадського з боку німець-
кого командування паралізували прихильників соціалістичного 
уряду»90. Хоча про можливість перевороту М. Грушевського 
повідомляв Є. Коновалець. Можливо, на це вплинула позиція 
німецького командування, яка напередодні перевороту провела 
арешти серед впливових діячів Центральної Ради та Генераль-
ного секретаріату. 

В. Савченко відзначає, що стрілянина все ж була, яка мало не 
зірвала плани гетьманського перевороту. О сьомій ранку геть-
манці обстріляли будівлю Центральної Ради, у відповідь січови-
———————— 

89 Ковалевський М. При джерелах боротьби. Спомини, враження, реф-
лексії. — Інсбрук, 1960. — С. 483. 

90 Савченко В. Вказ. праця. — С. 138. 
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ки також відкрили вогонь. Під час цього інциденту постраждали 
німецький патрульний підрозділ та австрійський автомобіль91. 
Як відзначає, Ф. Проданюк «Державний переворот відбувся без 
крові, бо ЦР не мала підтримки народних мас»92. 

П. Гай-Нижник зміг детально описати перебіг з’їзду хлібо-
робів-демократів. Головним опонентом П. Скоропадського був 
І. Луценко, а І. Полтавець-Остряниця, на його думку, підходив 
на роль технічного кандидата. Під час перерви в роботі зіб-
рання, П. Скоропадський дізнався, що все йде по сценарію, і 
вирішив прибути туди. Група його прибічників почала скан-
дувати «Хай живе гетьман України Скоропадський!». Цей вигук 
підхопила решта. П. Гай-Нижник на основі архівних джерел на-
голошує: «Поспіх і небажання прибічників генерала дочекатися 
оголошення підсумків голосування можна пояснити тим, що  
(і про це згодом ходили чутки) лікар І. Луценко отримав на  
20 голосів більше, ніж П. Скоропадський, а відтак слід було 
випередити оприлюднення результатів підрахунку»93. На наш 
погляд, голосування як процедура була просто неможлива з 
точки зору підрахунку голосів у приміщенні цирку, де пере-
бувало кілька тисяч осіб. Тоді як інші історики (О. Реєнт,  
Л. Осауленко та В. Засєкін), які також детально намагалися 
реконструювати перебіг з’їзду 29 квітня, жодним словом не 
згадують підрахунок голосів. О. Реєнт зазначає, що 29 квітня 
1918 р., у день роботи з’їзду хліборобів, П. Скоропадський 
залишався вдома й дізнався про його перебіг через кур’єра, 
оскільки планував прибути 30 квітня. Коли критика УЦР дійшла 
апогею, він наказав усім загонам діяти, а сам приїхав на зіб-
рання. Тільки після однієї з промов, коли прозвучала пропозиція 

———————— 
91 Там само. — С. 139. 
92 Проданюк Ф. Внутрішня політика Української держави (29 квітня — 

14 грудня 1918 року), дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 — К., 1997. — С. 40. 
93 Гай-Нижник П. Вказ. праця. — С. 158–159. 



Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 рр. 

2015. Випуск 11 

 216 

оголосити гетьманом П. Скоропадського, присутні встали й 
привітали його94. 

Таким чином, незважаючи на значні дослідницькі напрацю-
вання останнього часу в історії приходу П. Скоропадського до 
влади залишається ще чимало міфологізованих сторінок, нез’я-
сованих обставин, перекручених фактів. Перш за все це пов’я-
зано з принциповим наслідуванням діаспорної історіографії 
щодо її поділу на народницьку і державницьку, котрий після 
Української революції 1917–1921 рр. вплинув на формування 
уенерівського та гетьманського таборів, що відобразилася в 
гострій полеміці між сучасниками тих подій. Власне у підсумку, 
ця історіографічна дискусія вплинула на подальші дослідження, 
а її основні міфи, аргументи та уявлення позначилися на нау-
кових працях сучасних істориків.  

Адепти гетьманату доводять, що це був єдино вірний вихід з 
суспільно-політичної кризи, що виникла на початку 1918 р., а 
сучасники та історики уенерівського спрямування критикують 
його за знищення досягнень першого етапу революції. Слід 
відзначити, що політична криза в УНР була викликана не лише 
зовнішніми обставинами, а й внутрішніми чинниками. І все ж 
визначальною стала роль німецького командування, яке забез-
печило безкровну зміну державно-політичного устрою в Украї-
ні: замість республіки був проголошений гетьманат.  

 

———————— 
94 Реєнт О. Вказ. праця. — С. 72. 
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Вплив Першої світової війни  

та революційних подій 1917 року на повсякденне 

життя населення українських губерній 

 

The impact of World War I and the revolutionary 

events of 1917 on the daily living of ukrainian 

provinces 

У статті аналізуються зміни у повсякденному житті населення 
україгських губерній Російської імперії, що відбулися з початком 
Першої світової війни та розгортанням революційних подій 1917 року. 
Військово-політичні катаклізми змінили звичний уклад життя насе-
лення, призвели до глибоких економічних, соціально-побутових та 
моральних проблем в суспільстві. 

Ключові слова: світова війна, революція, повсякдення, продовольча 
криза. 

 
This article analyzes the changes in the daily lives of the population of 

ukrainian provinces of the Russian Empire, which took place from the 
beginning of World War I and the deployment of revolutionary events of 
1917. Military and political upheavals have changed the habitual way of 
life, led to the profound economic, welfare and moral issues in society. 
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Перша світова війна нещадно вплинула на повсякденне жит-

тя всього населення. І якщо від прямої участі у політичній чи 
національній боротьбі людина могла відмовитися, то госпо-
дарська та морально-психологічна катастрофи торкнулися кож-
ного, змінюючи весь звичний уклад життя. З іншого боку 
повсякденність, як сфера соціальна, відображала стан тогочасної 
політики, економіки, культури. У повсякденності відбувалося 
сприйняття нових умов життя, формувалися ціннісні орієнтації, 
індивідуальні погляди на оточуюче середовище, життєві прі-
оритети. 

Актуальність даної теми обумовлена потребою висвітлити 
маловідомі факти повсякденного життя населення українських 
губерній в умовах Першої світової війни, повернути до історії 
нашої країни постаті, події, факти, явища та процеси, що раніше 
не ставали предметом наукових досліджень, для більш повного 
відтворення історичного минулого. 

Метою даного дослідження є спроба аналізу впливу Першої 
світової війни та революційних подій 1917 р. на повсякденне 
життя, на трансформацію гендерних ролей та соціальних уста-
новок населення українських губерній Російської імперії. 

З розгортанням війни населення, з одного боку, намагалось 
певним чином адаптуватись до нових специфічних соціально-
політичних змін у суспільстві, а, з іншого боку, продовжувало 
виконувати свої традиційні соціальні ролі. 

Перша світова війна призвела до знекровлення України, 
спустошення частини її території, погіршення життєвого рівня 
населення. Дезорганізація на залізницях, нестача продуктів хар-
чування в містах і промислових регіонах, швидке зростання цін і 
спекуляції стали звичайними явищами в роки війни. Під час 
заготівлі продуктів військова й цивільна влада практикувала 
адміністративні методи регулювання продовольчого ринку — 
фіксовані ціни, заборони на вивіз продуктів тощо.  
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Загалом, виникненню продовольчої кризи в роки війни спри-
яли помилки в урядовій політиці. Майже виключне присто-
сування економіки до потреб армії призвело до катастрофічного 
зменшення виробництва сільськогосподарських машин і товарів 
народного споживання, згортання традиційного обміну між міс-
том і селом. Як наслідок, рівень товарності сільськогосподар-
ських культур, особливо хлібних, різко знизився, що загострило 
продовольчу кризу1.  

У великих містах здобуття харчів та необхідних речей для 
існування ставало неабияким героїзмом. Здебільшого ці пробле-
ми лягали на плечі жінок.  

Становище у Харкові яскраво відображено у спогадах неві-
домого солдата: «Проходим главными улицами Харькова…  
У одной продовольственной лавки толпа женщин, чтобы полу-
чить фунт хлеба. Женщины кричат «Куда вы идете, разве не 
надоело вам, когда будет конец войны». Одна выходит из за-
тылка с ребенком: «Третий день стою здесь и мерзну с ре-
бенком, чтобы получить фунт хлеба, но получить не могу. Куда 
вы идете, — говорит со слезами, — или у вас нет жен и детей 
дома, которые находятся в таком же положении, как я вот с ним, 
да двое еще немного побольше заперты в нетопленой комнате 
дома». Мороз пробегает по телу, вспоминаются жена и дети»2. 

Про ситуацію в Одесі згадувала Т. Михайловська-Цимбал: 
«Харчові продукти зникли, їх можна було здобути лишень на 
чорному ринку, і то здебільша в обмін за цінні речі й золото, й 
тому більшість населення голодувала. Натомість я ходила на 

———————— 
1 Шапошнікова Н.О. Продовольче становище в Україні в роки Першої 

світової війни (липень 1914 — лютий 1917 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст. 
наук: 07.00.01 / Н.О. Шапошнікова; НАН України. Ін-т історії України. — 
К., 2000. — C. 13–14. 

2 Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о собы-
тиях 1918–1932 гг. — М.: РОССПЭН, 1997. — C. 22–23. 
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безплатні обіди, що їх давали для голодуючої інтелігенції якісь 
протестантські церкви»3. 

Дещо легше було у побутовому плані дружинам чиновників, 
яких брали на військову службу. Вони, за існуючим законом, 
залишали своїм дружинам доручення на отримання свого жа-
лування.  

Важливу роль у допомозі мешканкам міст та їхнім родинам 
відіграли місцеві органи самоврядування, громадські та добро-
чинні організації. Саме завдяки їм значна кількість солдаток 
отримували безкоштовно опалення, продукти, одяг тощо. Крім 
того, солдаткам, які мали багато дітей, на кожного виплачували 
певні кошти та надавали житло, за яке не потрібно було платити 
ренту, за таких умов вони отримували можливість залишити 
роботу і займатися лише сімейними справами4.   

Під час Першої світової війни дружини та діти військових 
вперше в історії Російської імперії почали отримувати державну 
допомогу. Але їхні резерви поступово закінчувалися, що 
змушувало жінок вдаватися до виступів, які нерідко закінчу-
валися погромами та безчинствами. Про події у Полтаві зга-
дував В. Андрієвський: «Забракло хліба. Прийшло до кінця за-
готовлене попередниками паливо. Управа не могла дати собі 
ради з «солдатками», яким виплачувала пенсію за чоловіків. 
Трохи не щодня перед управою чинилися «бабські бунти»5. 

У Києві «разозленные задержкой пособий жены запасных 
ворвались в зал во время заседания, стащили с трибуны «ува-
жаемого» главу народа и, тормоша его и неистово ругаясь, 
требовали сию же минуту выдачи задержанных пособий, заяв-

———————— 
3 Михайловська-Цимбал Т. З військового гнізда (Спогади) / Т. Михай-

ловська-Цимбал. — Буенос-Айрес, 1977. — C. 70. 
4 Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской 

женщины в ХVІІІ — начале ХХ в. / П.П. Щербинин. — Тамбов: «Изда-
тельство Юлис», 2004. —  C. 287. 

5 Андрієвський В. З минулого (1917-й рік на Полтавщині) / В. Андрі-
євський. — Нью-Йорк. — 1963. — Т. І. — Ч. 1–2. — C. 108. 
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ляя при этом, что не выпустят его из своих рук до тех пор, пока 
их требования не будут удовлетворены. Глава города оказался в 
плену у разъяренных женщин»6.  

У Кременчузі солдатки також організували бунт, «требуя 
выдачи бесплатного хлеба, причем избили еврейку-торговку и 
арестовали депутата солдатского совета, обвиняя их в распро-
даже казенного продовольствия…»7.  

Цікавим було те, що органи міської влади в багатьох ви-
падках, щоб приборкати розлючених жінок, йшли назустріч 
їхнім вимогам. Але при цьому спостерігалась певна невідпо-
відність: разом з підвищенням норми пайків, з травня по сер-
пень 1917 р.: вони зросли з 6 руб. до 15 та 20 руб., прямо-
пропорційно збільшувалась і кількість солдаток, що вимагали 
допомоги. 

Досить часто з проханнями про одержання допомоги звер-
талися і ті жінки, які її не потребували. Можливо, це пояс-
нювалося психологічними проявами менталітету: якщо дають 
допомогу усім, то чому і мені її не отримати.  

Крім того, були відсутні чіткі критерії видачі допомоги, 
норми постійно змінювалися, влада, місцеві та громадські ор-
гани, які займалися виплатами, втрачали контроль над масовими 
виступами, проявами незадоволення, безкінечними скаргами на 
несправедливість чи відсутність коштів8.   

За таких обставин значно зріс рівень нелегального поста-
чання різного роду товарами та харчами. Людей які займалися 
такого роду діяльністю називали мішечниками. На 1917 р. серед 
мішечників були різні групи населення, за винятком викладачів 
навчальних закладів, земських службовців, духовенства, коопе-

———————— 
6 Бош Е.Б. Годы борьбы / Е.Б. Бош. — К.: Политиздат Украины, 1990. — 

C. 36. 
7 Бунт солдаток // Киевская мысль. — 1917. — 10 мая. — С. 4. 
8 Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской жен-

щины в ХVІІІ — начале ХХ в. / П.П. Щербинин. — Тамбов: «Изда-
тельство Юлис», 2004. — C. 273. 
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ративних робітників. Влітку 1917 р. серед мішечників пере-
важали дрібні торговки з міст та залізничних станцій. Вони 
скуповували провізію перш за все для спекуляції. Їх називали 
«плакальницями». Селяни та працівники повітових комітетів у 
хлібних районах жаліли жінок, які, видаючи себе за солдатських 
вдів, «виплакували» хліб.  

Восени 1917 р. торговки вже здебільшого стали споживачами 
і загальна кількість жінок серед мішечників почала скорочу-
ватись. По-перше, після демобілізації та росту рівня безробіття 
нелегальною торгівлею почала займатися значна кількість чоло-
віків; по-друге, пересуватися по країні стало значно важче у 
технічному та фізичному плані9. 

Що ж стосується представників більш заможних верств 
населення, то у перші місяці війни вищі прошарки суспільства 
охопили патріотичні настрої. Учорашні гімназисти записувалися 
добровольцями на фронт, а дівчата масово йшли на курси сестер 
милосердя.  Більшість випускниць курсів відправлялася у складі 
санітарних потягів та польових лазаретів на фронт, деякі до-
глядали за пораненими в місцевих шпиталях10.  

З початком війни та напливом біженців на території ук-
раїнських губерній розгорнуло свою діяльність «Товариство 
допомоги населенню Півдня Росії, що постраждало від воєнних 
дій» («Товариство допомоги жертвам війни»).   

До 1917 р. допомога Товариства була направлена безпосе-
редньо на допомогу постраждалим від війни, біженцям та 
переселенцям. З розгортанням революційних подій Товариство 
розширило коло діяльності. Воно почало надавати допомогу та 
підтримку і місцевому населенню, яке потерпало від внутрішніх 

———————— 
9 Давыдов А.Ю. Нелегальное снабжение российського населения и 

власть. 1917–1921 гг.: Мешочники / А.Ю. Давыдов. — СПб.: Наука, 2002. — 
C. 30. 

10 Березкіна О. 1914 рік: від трагічного до смішного / О. Березкіна 
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vid.cn.ua/content/view/ 
11555/65/ 
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політичних, економічних, соціальних криз. Товариство нама-
галося допомогти у забезпеченні громадян одягом, паливом, 
продовольством, притулком, роботою, надавало хворим ме-
дичну допомогу, брало на себе турботу з розміщення сиріт та 
дітей незаможних батьків у притулки та навчальні заклади 
тощо.   

Також слід зазначити, що у перші роки війни патріотичні 
настрої серед заможних верств населення призвели до відмови 
від вишуканого способу життя, модного одягу, коштовностей, 
внаслідок чого  відбулося зниження цін на предмети розкоші11.  

Однак ситуація змінилася вже на початку 1917 р.: «На на-
ряды тратились безумные деньги. Тратились преимущественно 
на мех, который, благодаря усиленному спросу на него, вздо-
рожал в 4–6 раз… Наиболее падки к безумным тратам на на-
ряды оказались дамы средней буржуазии, разбогатевшей во вре-
мя войны, благодаря разным коммерческим комбинациям. Что-
же касается дам высшего света, то они главным образом, только 
пополняли свои наряды»12.  

Таким чином, населення поступово звикло до військового 
стану та поверталося до звичного укладу життя. 

Як зазначала у своїх спогадах Т. Михайловська-Цимбал, 
перебуваючи у 1917 р. в Одесі: «Хоч назагал ситуація була дуже 
погана, але життя для мене стало дуже цікаве... В Одесі кипіло. 
Мітинги, дискусії, літературні вечори, доповіді... Були ми, на-
приклад, на літературному вечорі російського талановитого 
поета О. Блока, про якого говорила вся Одеса (і не лише Одеса). 
Читаючи свої поезії, Блок викликав таку бурю емоцій, що 
слухачі просто божеволіли від захоплення»13. 

———————— 
11 Вільшанська О.Л. Повсякденне життя населення України під час 

Першої світової війни / О.Л. Вільшанська // Український історичний жур-
нал. — 2004. — № 4. — С. 67. 

12 Наши дамы // Последние новости. — 1917. — 13 января. — С. 4. 
13 Михайловська-Цимбал Т. З військового гнізда (Спогади) / Т. Михай-

ловська-Цимбал. — Буенос-Айрес, 1977. — C. 70–71. 
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Користувався значною популярністю серед різних верств 
населення і кінематограф. До кінотеатрів вишиковувалися чер-
ги, незважаючи на підвищення цін на квитки, люди намагалися 
розважитися та відволіктися від щоденних проблем, пов’язаних 
з нестабільним економічним та політичним становищем. 

Закономірним у часи війни та революції було падіння мо-
ральності: «Наряду с разнообразной спекуляцией и ловлей в 
мутной воде наблюдалось неизменно сопутствующее всем вели-
ким потрясениям разложение нравов. Размножались игорные 
дома, где игра шла нередко на огромные суммы. Необеспе-
ченность завтрашнего дня, легкая нажива, наконец обесценение 
денежных знаков — все побуждало к широким тратам. Ресто-
раны были полны, и за бутылку ликера платили, не морщась, 
сотни рублей. Женская честь превращалась в предрассудок»14.  

Неймовірно швидко у містах зростала кількість притонів, 
власники яких, прикриваючись вивісками мебльованих кімнат 
чи чайних, розповсюджували наркотики15.  

Падіння моральності позначилося і на розвитку такого явища 
як проституція, яку ще у 1844 р. за наказом Миколи ІІ було 
легалізовано на теренах усієї Російської імперії. За регламен-
тацією правлячого сенату від 1892 р. реєстрація повій могла 
здійснюватися лише на добровільних засадах. При цьому, «жов-
тий квиток» отримували тільки ті повії, які жили та працювали 
безпосередньо у борделях. Для того, щоб дати повіям шанс 
повернутися до нормального життя, держава захищала їх від 
свавілля роботодавців. Було законодавчо встановлено, що повія 
може у будь-який час залишити роботу, навіть не зважаючи на 
борги перед її роботодавцем. Що стосується неповнолітніх дів-
чат, то приймати їх у будинки розпусти суворо заборонялося.  
І все ж таки отримати «жовтий квиток» було значно простіше, 
———————— 

14 Революция на Украине по мемуарам белых. — М.: Госиздат, 1930. — 
C. 219. 

15 Аксёнов В. 1917 год: социальные реалии и киносюжеты / В. Аксёнов. — 
История страны / История кино. — М., 2004. — С. 42. 
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ніж його позбавитися. За існуючими правилами, перестати вва-
жатися повією і звільнитися від нагляду поліції було можливо 
лише у чотирьох випадках: після досягнення певного віку, у разі 
заміжжя, за власним бажанням, але лише після тривалої пере-
вірки з боку поліції, за «поручительством» поважної і благо-
надійної людини16.  

Війна та революція, пов’язані з мобілізацією та концент-
рацією великої кількості молодих чоловіків, відірваних від 
дому, безперечно  супроводжувалися зменшенням кількості офі-
ційно піднаглядних повій та збільшенням таємних. В цілому на 
початок ХХ ст. серед повій доля домашньої прислуги складала 
45%, швачок — 8,4%, безробітних — 6,4%, робітниць фабрик — 
3,7%. Головний шлях поповнення зайнятих у цій сфері проходив 
з села у місто. Крім того, з початком світової війни неочіку-
ваний резерв проституції склали жінки із західних регіонів, де 
проходили бойові дії17. 

Падіння життєвого рівня населення, ріст кримінальної актив-
ності, знищення як матеріальної, так моральної основи бла-
гополуччя суспільства призвели до загального різкого росту зло-
чинності18. Розклад армії та дезертирство лише посилили його 
рівень. Так, у Чернігові, за свідченням очевидця, чоловікам, 
котрі повертаються додому з дружинами пізно вночі, доводи-
лося платити за останніх «викуп». Досить часто траплялися 
випадки зґвалтування школярок, які поверталися додому із дру-
гої зміни приблизно о 8 годині вечора19. 
———————— 

16 Руденок В. Чернігів — подорож на 100 років назад / В. Руденок. — 
Чернігів, 2009. — C. 24–25. 

17 Голосенко И.А. Социологические исследования проституции в 
России (история и современное состояние вопроса) / И.А. Голосенко,  
С.И. Голод. — СПб., 1998. — C. 55. 

18 Зориков А.Н. Криминогенная обстановка как результат и фактор 
социальной мобильности в России в нач. ХХ в. / А.Н.Зориков // Революция 
и человек: Быт, нравы, поведение, мораль. — М., 1997. — С. 5–8. 

19 Город во власти бандитов // Черниговская земская газета. — 1917. — 
13 октября. — С. 5. 
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Отже, виснажлива світова війна та революція змушували 
жінок і чоловіків змінювати звичний уклад життя, пристосо-
вуватися до нових реалій буття. Загальною рисою повсякден-
ного життя населення як у містах, так і у сільській місцевості, 
стало панування хаосу та розрухи. 

В цілому, в роки війни та революції, серед різних верств 
населення спостерігався ще більший розкол. Поведінка насе-
лення здебільшого визначалася психологією та світосприйнят-
тям того прошарку, до якого вони належали.  
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«Російський Сфінкс» як метафора й реальність  

у публіцистиці Сергія Єфремова на шпальтах 

«Книгаря» (1919–1920 роки) 

«The Russian Sphinx» as a metaphor and reality  

of Sergey Yefremov’s journalism of «Knyhar»  

(1919–1920) 

 
Автори аналізують зміст двох текстів видатного літературного 

критика й публіциста Сергія Єфремова (1876–1939) — «Серед білої 
ночі» (1919) та «Карна експедиція» (1920) в контексті проблеми 
спротиву української демократії диктаторським режимам — біль-
шовицькому та денікінському. До статті додається археографічна 
публікація. 
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Ключові слова: Сергій Єфремов, Петро Стебницький, журнал 
«Книгарь», публіцистика, Російська імперія. 

 
Authors analyze the contents of the two texts of prominent literary critic 

and journalist Sergey Yefremov (1876–1939) — «Among the White Nights» 
(1919) and «Punitive expedition» (1920) in the context of opposition of 
Ukrainian democracy to the Bolshevik and Denikin’s dictatorial regimes. 
Archeographic publication included to the text of the article. 

Keywords: Sergey Yefremov, Peter Stebnytsky, magazine «Knyhar», 
journalistic heritage, Russian Empire. 

 
Творча спадщина видатного українського літературознавця, 

критика, публіциста, редактора, видавця, академіка Всеукраїн-
ської Академії наук, яскравого представника модерної доби 
націєтворення Сергія Олександровича Єфремова (1876–1939) в 
царині публіцистики є надзвичайно вагомим, але недостатньо 
залученим у сучасний комунікативний простір, інтелектуальним 
ресурсом. Сучасники С. Єфремова безумовно визнавали його 
потужний полемічно-публіцистичний талант. Так, майбутній 
лідер кола неокласиків Микола Зеров в 1920 р. писав про те, що 
«рано зламавши своє перо белетриста, тільки вряди-годи по-
даючи той чи інший популярний начерк, С[ергій] О[лександ-
рович] замкнув свою діяльність в сфері публіцистики та літе-
ратурної критики, теж в великій мірі позначеної нахилами 
публіциста та історика громадського руху… Авторитетний 
публіцист, історик письменства, критик, видавець і коментатор 
(видавнича робота в т-ві «Вік», прекрасне видання творів Кот-
ляревського), С[ергій] О[лександрович] являється разом з тим і 
одним із найкращих українських стилістів. Його літературний 
стиль виріс з образної і докладної манери популяризатора, 
зразки якої знаходим у Куліша та Грінченка. Характеристичні її 
ознаки — багацтво словника, досвідчене і зручне користання 
архаїзмом і провинціялізмом, і нарешті — синтаксис, що всі свої 
ресурси черпає з укладу народньої мови. Спочатку занадто 
конкретний, трохи широкомовний, цей стиль стає згодом лако-
нічнішим, стислішим, перемагає матеріяльність народнього 
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слова і разом з тим не впадає в ту безцвітну, позбавлену всякого 
запаха, стерилізовану абстрактність, якою грішать іноді україн-
ські літератори»1. Журналістський доробок С. Єфремова до  
1920 р., за різними оцінками, складає 30002, 40003, 60004 різ-
ножанрових праць (передові редакційні статті, огляди політич-
ного та літературного життя, полемічні виступи, есе, фейлетони, 
рецензії, некрологи, брошури агітаційно-пропагандистського 
характеру тощо). Йдеться навіть про кількість в 10000 статей5! 

За останні роки з’явилося два цінних видання текстів 
С. Єфремова, з інтересом та вдячністю сприйнятих читаючою 
спільнотою. Це збірка «Початок нової доби: Радівська пуб-
ліцистика. Березень–серпень 1917» (К.: Просвіта, 2011), підго-
тована до друку М. Цимбалюком, та академічний, упорядко-
ваний колективом авторів під керівництвом В. Верстюка, 
двотомник «Публіцистика революційної доби (1917–1920 рр.)» 
(К.: Дух і літера, 2014)6. На часі подальше оприлюднення й 
коментування спадщини Великого Українця, зокрема й зі сто-

———————— 
1 Зеров М. До 25-літнього ювилею С.О. Єфремова // Книгарь: літопис 

українського письменства. — 1920. — № 1–3. — Січень–березіль. — 
Стовп. 1–4. 

2 Голубенко П. На варті українського відродження: С. Єфремов як 
публіцист // Сучасність. — 1983. — Ч. 6 (266). — С. 36. 

3 Цимбалюк М. Апостол правди й волі // Єфремов С. Початок нової 
доби: радівська публіцистика / Березень–серпень 1917 / Упорядник  
М.І. Цимбалюк. — К: ВЦ «Просвіта», 2011. — С. 23. 

4 Гирич І.Б. Лідер наддніпрянського народництва // Гирич І.Б. Між 
наукою і політикою. Історіографічні студії про вчених-концептуалістів. — 
Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — С. 85. 

5 Єрмашов Т.В. Впливи публіцистичної творчості С.О. Єфремова на 
розвиток суспільних процесів у Російській імперії та Україні // Зб. праць 
П’ятих Єфремовських читань. — Черкаси, 2012. — С. 106. 

6 Див.: Демченко Т. [Рец.]: Єфремов С. Публіцистика революційної 
доби (1917–1920 рр.): У двох т. / Упоряд.: В. Верстюк (керівник),  
Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, В. Скальський // Сiверянський лiтопис. — 
2015. — № 1. — С. 218–222. 
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рінок критично-бібліографічного місячника «Книгарь: літопис 
українського письменства». 

«Книгарь» — часопис доби революції і контрреволюції, 
війни та миру — виходив з вересня 1917 р. до березня 1920 р. в 
Києві у видавництві «Час» за редагуванням Василя Короліва-
Старого (1917, ч. 1 — 1919, ч. 18) й Миколи Зерова (1919, ч. 19 — 
1920, ч.  1–3). Усього побачило світ 31 число. За задумом 
редакції, часопис повинен був виходити щомісяця, проте з різ-
них причин іноді з’являвся раз на два місяці (№ 12–13 за 1918 р., 
№ 23–24, № 25–26 за 1919 р.), а в 1920 р. — раз на три місяці  
(№ 29–31). В оприлюдненій майже чверть століття тому статті 
(здається, вона стала чи не першим після довгої вимушеної 
перерви звертанням до історії книговидавничої справи періоду 
«Великої революції» 1917–1921 рр., відображеної, як в дзеркалі, 
в «Книгарі»), видатний історик Ярослав Дашкевич підкрес-
лював: «Журнал, що виник у Києві часів Центральної Ради, 
перетривав вісім різних властей. Від початку до кінця він стояв 
на точці зору незалежного розвитку української культури»7. 
Я. Дашкевич переконливо показав увесь трагізм побутування 
друкованої української продукції за тієї бурхливої доби8. 
Вчений мріяв про фототипічне перевидання повного комплекту 
«Книгаря», сподіваючись, що воно «стало б підручним фун-
даментом для шанувальників і дослідників української куль-
тури» тієї доби 9. Журнал, що виходив у несприятливих умовах 
винятково завдяки ентузіазму представників української інтелі-
генції, давав цілісне уявлення про книжкову продукцію України. 
Я. Дашкевич з сумом констатував: «Що з цих видань збереглося 
досі — питання без відповіді»10. У прекрасному доробку сучас-
них бібліографів про україномовні книги в Національній біб-

———————— 
7 Дашкевич Я. «Книгарь» — журнал епохи революцій та контрре-

волюцій // Україна. Наука і культура. — К., 1991. — Вип. 25. — С. 28. 
8 Дашкевич Я. Назв. праця. — С. 26–44. 
9 Там само. — С. 32–33. 
10 Там само. — С. 28. 
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ліотеці України імені В.І. Вернадського описано чимало видань 
доби Української революції, однак далеко не всі з них, згадані в 
«Книгарі», зокрема й у працях С. Єфремова, дійшли до сьогодні 
бодай в одному примірнику.  

С. Єфремов вмістив на сторінках журналу 47 праць — 
розгорнутих книгознавчих і літературознавчих статей, стислих 
рецензій, некрологів і просто коротеньких повідомлень про 
вихід у світ тієї чи іншої книги. Дещо осібно стоїть стаття про 
нищення денікінцями української літератури, яка виявилася 
останньою в циклі «книгарівських» публікацій С. Єфремова11. 
Червоною ниткою через тексти С. Єфремова проходить ідея 
вартості Книги як духовного надбання, ментальної цінності, 
культурного скарбу українського народу. За такою настановою 
стоїть, кажучи словами сучасного публіциста, головне покли-
кання цього «велета духу»: «С. Єфремов де і як тільки можна 
було використовував найменшу можливість для пропаганди 
української ідеї та оборони українського слова й української 
літератури»12. Між тим, історичні реалії революційної доби, а 
ще більше радянських часів аж ніяк не сприяли усвідомленню 
вищеназваного погляду як з боку влади, так і суспільства.  
І С. Єфремов це прекрасно бачив. У вилученому радянською 
цензурою першому підрозділі з додаткового (XVII) розділу 
«Історії українського письменства» він писав: «Серед таких 
нормальних обставин найперше займає місце вольность друко-
ваного слова — єдина й необхідна умова для розвитку пись-
менства, що з самої природи своєї не терпить утиску, монопо-
———————— 

11 Єфремов С. Карна експедиція. Епізод з найновішої історії укра-
їнської книги // Книгарь. — 1920. — Ч. 1–3 (29–31). — Стовп. 73–80. 
Свого часу одеський краєзнавець Г.Д. Зленко здійснив републікацію цієї 
праці: Зленко Г.Д. Ще один похід проти української книги: [Вступ. ст. і 
публ.: Єфремов С. Карна експедиція: Епізод з найновішої історії укр. 
книги (Книгарь. — 1920. — Січ.–берез., № 29–31. — Стовп. 74–80)] // 
Книжник. — 1992. — № 4. — С. 44–46. 

12 Кореневич Л. Перехрестя і долі: скарби високих дум Сергія Єф-
ремова // Літературний Чернігів. — 2003. — № 2 (22). — С. 119. 
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лізації, меценатства — чи в грубих, чи то в рафінованих формах 
однаковісінько. А тим часом якраз на ці чадні умови й довелося 
наскочити нашому письменству, і знову ж таки — нова іронія 
долі! — тільки нашому повною міркою того новітнього добра й 
одважено». І щоб не викликало сумніву, про яку владу йдеться, 
Автор додає: «Критичний з цього погляду був рік 1919-ий. 
Диктатура — всяка диктатура — вільного слова не терпить. 
Отже, вже з початком року, разом з побіденною ходою ра-
дянської влади, зникають на Україні усі незалежні органи полі-
тичного слова». У 1920 р. «припинилися» й культурологічні 
видання13.  

Значне місце в доробку С. Єфремова в «Книгарі» посідають 
роздуми над публіцистичними текстами його сучасників. 
Звичайно, тексти ці були різного штибу — історіософські, 
агітаційно-пропагандистські (інколи до примітивізму), агіта-
ційно-інформативні, партійно-популяризаторські… В жовтні 
1917 р. С. Єфремов в одній із «книгарських» рецензій дав 
високу оцінку невеликим за обсягом, але виваженим за змістом 
інформаційно-популярним працям Петра Януарійовича Стеб-
ницького (П. Смутка) «Українська справа» та «Украина и ук-
раинцы», наголошуючи на корисності того факту, що «одна і та 
сама праця д. Стебницького (Смутка) разом виходить у двох 
виданнях — українською і російською мовами. І вона справді 
може стати в пригоді і українській, і російській публіці. 
Росіянам вона дасть певні і ясно виложені відомості про ук-
раїнство; українцям нагадає самий хід українського руху та його 
головніші етапи й вимагання. Минуле і здобутки українства, 
його надії й перспективи — все це знайде читач у гарних 

———————— 
13 Єфремов С. Вибране: Статті. Наукові розвідки. Монографії / 

Упоряд., передм. та прим. Е. Соловей. — К.: Наукова думка, 2002. — 
С. 679.  
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брошурах д. Стебницького, яким можемо бажати найширшого 
розповсюдження»14. 

Особливе місце в публіцистичному доробку останнього 
належить збірці «По-між двох революцій. Нариси політичного 
життя за рр. 1907–1918» (Київ: «Час», 1918). С. Єфремов не 
забарився на неї відгукнутися статтею «Серед білої ночі»15. Діяч 
Петербурзької громади, голова «Благодійного товариства ви-
дання загальнокорисних і дешевих книг», один із фундаторів 
Української демократично-радикальної партії, а далі — Това-
риства українських поступовців і Української партії соціалістів 
федералістів, публіцист, представник покоління 1880-х в україн-
ському русі, П. Стебницький (1862–1923) не був дилетантом у 
політиці. По Лютневій революції 1917 р. він — голова Ук-
раїнської Національної Ради в Петрограді, член ЦК УПСФ, 
комісар у справах України при Тимчасовому Уряді (між Другим 
і Третім універсалами). Входив до складу Української Цент-
ральної Ради. Після більшовицького перевороту переїхав до 
Києва, за гетьманату — заступник голови української мирової 
делегації з Радянською Росією, сенатор адміністративного суду 
Державного Сенату, міністр освіти у кабінеті Ф. Лизогуба16. 

———————— 
14 Єфремов С. [Рец.]: П.Я. Стебницький (П. Смуток ). Українська спра-

ва. — Видання Т-ва «Друкарь» у Петрограді, стор. 46. Петроград, 1917 р., 
ціна 50 коп.; П.Я. Стебницький. Украина и украинцы. Вид. Т-ва «Друкарь» 
у Петрограді. Стор. 48. Петроград, І917 р., ціна 50 коп. // Книгарь: літопис 
українського письменства. — 1917. — № 2. — Жовтень. — [Хроніка і 
бібліографія]. — ІІ. Публіцистика. — Стовп. 64. 

15 Єфремов С. Серед білої ночі // Книгарь: літопис українського пись-
менства. — 1919. — Ч. 20. — Квітень. — Стовп. 1269–1274. 

16 Докладніше: Іваницька С. Українська ліберально-демократична пар-
тійна еліта: «колективний портрет» (кінець ХІХ — початок ХХ століття). — 
Запоріжжя: Просвіта, 2011. — С. 209–245; Петро Стебницький в укра-
їнському національному житті (до 150-річчя від дня народження) / Ін-т 
української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН 
України; Миронець Н., Піскун В., Старовойтенко І. та ін. — К., 2013. — 
249 с. 
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Інна Старовойтенко, відтворюючи життєві маршрути й соціо-
психологічний портрет П. Стебницького, виокремлює серед 
властивих йому рис «високий інтелект та інтелігентність, 
глибоке осмислення явищ навколишнього життя, передбач-
ливість і високу чуттєвість, непересічний публіцистичний та-
лант, влучне й колоритне слово, — іноді іронічне та сар-
кастичне, іноді сумне та ностальгічне, а часом пересипане 
іскорками гумору, але завжди таке правдиве, дошкульне й 
реалістичне. Перед нами постає український інтелігент з гли-
боким внутрішнім світом, тонкою, вразливою і поетичною 
душею, високими художніми смаками, широкою ерудицією, 
активною громадянською позицією та непідкупною україн-
ською ідейністю, яка стала змістом усього його життя»17. 
Свідченням тому є праці Петра Януарійовича18, які доводять, що 
Стебницький дійсно був на той час одним з найцікавіших 
україномовних публіцистів.  

В своїх творах П. Стебницький неодноразово звертався до 
проблеми українсько-російських стосунків та з’ясування при-
роди імперської державності. В статті «Російський сфінкс  
(З дорожнього альбому)» (1917) він зафіксував своє бачення 
історії Росії: «Поволі безмежне людське море, розлите на 
величезнім обширі цеї країни, оточувалось кам’яними берегами 
державности, замикалось у залізні пута східновізантійського 
абсолютизму. Під батогами й стусанами царської власти хао-
тична людська маса жила вік за віком, їла й пила — власне, 
більше пила, ніж їла, — годувала свої культурні верхи, будувала 
собі церкви та в’язниці, вкривала своїм трупом свої і чужі землі. 
Державний лад використовував людські маси як гній для 
державного господарства, і той гній мирився з своєю долею, а 

———————— 
17 Старовойтенко І. Життєвими маршрутами Петра Стебницького: 

Гореничи–Київ–Петербург–Київ // Петро Стебницький в українському 
національному житті (до 150-річчя від дня народження). — С. 16. 

18 Стебницький П. Вибрані твори / упоряд. та вступ. ст. І. Старо-
войтенко. — К.: Темпора, 2009. — С. 506–513, 529–558. 



«Російський Сфінкс» як метафора й реальність у публіцистиці Єфремова 

Тамара Демченко, Світлана Іваницька 

 235

коли й не мирився, то мусив коритись. І на тім хиткім, непевнім 
ґрунті склалась всесвітня велетенська держава… Зверху зако-
вана в блискучу зброю, а всередині повна гною... На причілку 
напис — “третій Рим”, а насправжки — тисячу літ нечищена 
овеча кошара…»19.  

Останнім часом неабиякої актуальності набув пафос бо-
ротьби з імперією, яка, як виявилося, не тільки нікуди не зникла, 
але знову, як майже 100 років тому, створила пряму загрозу 
самому існуванню незалежної України, її державності та народу. 
Тому й єфремовська рецензія, і низка статей П. Стебницького 
вражають своєю актуальністю, бо стосуються найзлободен-
нішого питання — агресії північного сусіда проти суверенної 
України. Не дивно, що С. Єфремов так багато цитував із книги 
П. Стебницького. Очевидно, ці оцінки були суголосні його 
власним спостереженням над історією та політичною практикою 
сучасної йому Росії. С. Єфремов категорично не сприймав дик-
татуру й насильство незалежно від їхнього ідеологічного за-
барвлення та політичної орієнтації (ліві — праві, радикали — 
консерватори, комуністи — монархісти …). І, як зазначив в 
праці «До об’єктивної істини. Пам’яті Туган-Барановського» 
(1919), по суті погляди В. Леніна на «українське питання» в 
найширшому значенні не далеко відійшли від поглядів при-
бічників «Білого руху» та «єдино-неподільної Росії», хоча діяв 
«вождь світового пролетаріату» набагато обережніше. Навесні 
1919 р. Єфремов на власні очі бачив наслідки реалізації полі-
тики визнання «права націй на самовизначення» та «пролетар-
ського інтернаціоналізму», тому оцінив політику більшовизму 
та її творця цілком справедливо: «ставши “обладателем” со-
вітської Росії, і він скінчив на безглуздій війні з Україною задля 
примх червоного імперіалізму»20. 
———————— 

19 Стебницький П. Вибрані твори. — С. 510. 
20 Єфремов С. До об’єктивної істини. Пам’яті Туган-Барановського // 

Книгарь: літопис українського письменства. — 1919. — Ч. 20. — Квітень. — 
Стовп. 1261. 
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Варто відзначити мужність С. Єфремова — його рецензія на 
публіцистику П. Стебницького з’явилася на сторінках «Кни-
гаря» у квітні 1919 р. А найбільше вражає сучасного читача 
безпомилковий вибір провідної ідеї рецензованих нарисів: «Бо 
можна сказати слідом за д. Стебницьким, що коли “Петроград” 
поніс кару за історичні гріхи “Петербургу”, то і відроджений 
ніби Петербург, Петербург червоний aні трохи не спокутував 
тих історичних гріхів свого діда, отого царського Петербургу. 
Одмінився напрям — методи лишились старі, наслідки також 
старі: “стоїть, мигтить петербурзька біла ніч” — правда, чер-
воною загравою кривавих подій залита. “Не ніч — не день”... А 
щось несосвітенне й дике — жахлива пересторога для всього 
світу»21. Якби тільки одна ця рецензія друкувалася у «Книгарі», 
то й тоді можна було б з повним правом твердити, що його 
публіцистика на часі не тільки в буремні роки Української 
революції, а й сьогодні.  

У «новорадівській» публіцистиці Єфремова теж знаходимо 
чимало аналогічних думок. У численних публікаціях, які стали 
реакцією на першу агресію більшовицької Росії проти України 
(навала на Київ сприймалася особливо болісно) й подальші 
війни, внутрішню політику, заходи в галузі культури, освіти, 
неможливо знайти жодного слова схвалення чи позитивного 
сприйняття «тріумфальної ходи радянської влади». У просяк-
нутих ненавистю й відразою циклі публікацій, де йшлося про 
тритижневе перебування більшовиків у Києві 1918 р., виразно 
виступають красномовні історичні паралелі. С. Єфремов порів-
нює події, що почалися 16 січня (дата за ст. ст.), з навалою 
монголо-татарських орд Батия22. У пізнішій статті публіцист 

———————— 
21 Єфремов С. Серед білої ночі // Книгарь: літопис українського 

письменства.. — 1919. — Ч. 20. — Квітень. — Стовп. 1273. 
22 Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917–1920 рр.): У 

двох т. / Упоряд.: В. Верстюк (керівник), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, 
В. Скальський. — К.: Дух і Літера; KMBS, 2014. — Т. 1: 9 березня 1917 р. — 
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вдається до іншого порівняння: більшовики грабували Київ, 
нищили місто, вбивали людей, як «суздальський князь Андрій 
Боголюбський». «Ніякої власті у них не було, зате безладдя, 
безхліб’я, безвіддя, безгрішшя і т. ин[ше] взяли таку силу і так 
далися взнаки, що далі вже було нікуди. І як колись Андрія 
Боголюбського, так тепер його наслідувачів випроваджувано з 
Києва однодушними прокльонами»23.  

Навіть побіжний аналіз доробку С. Єфремова в «Книгарі» 
показує, що Автор прагнув уникати політичних сюжетів, щоб не 
наражати журнал на небезпеку заборони. Хоча в умовах 
військових дій 1919–1920 рр., коли на незміцнілу, щойно про-
голошену Українську республіку накинулися набагато сильніші 
вороги, та безперервної боротьби за Київ, який кожна з про-
тиборчих сторін наділяла сакральною символікою в своїх полі-
тичних «проектах майбутнього», важко було уникнути політики 
навіть в рецензійно-бібліографічних текстах. Отож виразно 
політичний характер має остання з «книгарських» публікацій 
С. Єфремова — «Карна експедиція. Епізод з найновішої історії 
української книги»24. Політичне спрямування її наскільки ви-
разне, а наведені факти діянь «невідомого чиновничка Буди-
ловича» настільки огидно очевидні, що не можна не погодитися 
з Автором: цей крок денікінських окупантів — просто «пам’ят-
ник нерукотворний, що від його просто не могла кращого 
лишити по собі чергова чорносотенна зграя на Україні»25. Один 
штрих із статті С. Єфремова робить ще переконливішим пафос 
Автора. Він наголошує, що «нищено самі українські книги. До 
“большевицьких” виданнів черга чи не дійшла, чи може й не 

                                                                                                                              
28 квітня 1918 р. — С. 453. — (Серія «Бібліотека спротиву, бібліотека 
надії»). 

23 Там само. — С. 492. 
24 Єфремов С. Карна експедиція... — Книгарь. — 1920. — Ч. 1–3. — 

Стовп. 73–80. 
25 Там само. — Стовп. 75. 
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мала дійти...»26. Списки спалених книжок дають повне уявлення, 
що саме денікінці вважали особливо небезпечним для утверд-
ження своєї влади й безуспішних спроб відновити імперію. 
С. Єфремов добре усвідомлював справжню спрямованість біло-
гвардійської влади.  

Загальна характеристика Єфремовим нетривалого денікін-
ського господарювання в українській столиці повністю збіга-
ється з оцінками сучасних істориків27. Зокрема, в узагальню-
ючому виданні наводиться такий цікавий факт: «Репресивний 
характер денікінської політики щодо української культури був 
очевидним для всіх. Навіть організація правого спрямування 
“Союз відродження Росії” звернулася до Денікіна з проханням 
припинити переслідування “українського культурного руху”.  
На що той відповів: “Культуру від політики відокремити не 
можна”…»28. Це, мабуть, єдине, з чим і тепер можна погодитися 
з лідером Білого руху в Росії.  

Щодо реакції київської громадськості на примусове вилу-
чення українських книжок, Олена Бойко зазначає, що Комітет 
охорони пам’яток історії та культури, який існував при УАН, а 
тепер був переданий університету Св. Володимира, неодно-
разово захищав інтереси українців перед денікінською владою, 

———————— 
26 Там само. — Стовп. 76. 
27 В українській історіографії останніх років переконливо висвіт-

люється «українофобство» А. Денікіна, що знайшло своє втілення й у 
ставленні його адміністрації до української культури та книг: Нариси 
історії Української революції 1917–1921 років: У двох кн. / Авт. кол.: 
О.Д. Бойко, В.Ф. Верстюк (керівник) та інші. — К.: Наукова думка, 2012. — 
Кн. 2. — С. 438–441; Бойко О. Життя Києва під владою білогвардійців 
(жовтень–грудень 1919 р.) // Проблеми вивчення історії Української 
революції 1917–1921 рр. — К.: НАНУ; Інститут історії України, 2012. — 
Вип. 7. — С. 272–292; Її ж. Українське життя у Києві під владою 
білогвардійців (1919 р.) // Проблеми вивчення історії Української ре-
волюції… — К., 2012. — В. 8. — С. 142–163. 

28 Нариси історії Української революції 1917–1921 років: У двох кн. — 
Кн. 2. — С. 440. 
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зокрема виступив за збереження бібліотеки при УАН та виді-
лення для неї приміщень. Він також засудив діяльність комісії 
Б. Будиловича, яка ухвалила вилучити з крамниць та бібліотек 
за «протидержавний зміст» біля 70 назв українських книжок. У 
телеграмі, надісланій до Ростова, комітет вказував, що до списку 
«протидержавної» літератури потрапили твори С. Єфремова 
«Єврейська справа на Україні», В. Короленка «Конец царской 
власти», Н. Григорієва «Історія українського народу» та інші 
видання, у яких не було нічого «самостійницького», і навіть 
новела В. Винниченка «Солдатики», у якій йшлося «про сумну 
селянську долю у дореволюційній Росії»29. 

Принципово інший аналіз політики режиму А. Денікіна в 
Україні в 1919 р. подається в російській історіографії. Напри-
клад, О.С. Пученков30, висвітлюючи «основні риси добровольчої 
політики з українського питання», вважає, що «ні про яку 
національну дискримінацію говорити тут не доводиться. Її 
просто не могло бути, оскільки жителі України сприймалися як 
ті ж росіяни». Але «все ж окремі прояви великоросійського 
шовінізму іноді присутні в поведінці добровольців. Так, на-
приклад, відомі випадки заміни білими вивісок українською 
мовою на російські; українські національні костюми іменува-
лися білими «азіатськими», а українська мова галицькою. 
Добровольці скинули на землю і розбили пам’ятник Т.Г. Шев-
ченка в Києві, що було рішуче засуджено командувачем Доб-
ровольчою армією генералом В. З. Май-Маєвським, який відзна-
чив в наказі по армії, що «цю потворну витівку вважає або 
провокаційною, або хуліганською». 118 найменувань книг ук-
раїнських авторів були спалені (Деникінськi вандали // Украина. — 
1919. — 7 жовтня). На фронті тривали розстріли українських 

———————— 
29 Див.: Бойко О. Нариси життя Києва. 1919 рік: політика і по-

всякденність / НАН України. Інститут історії України. — К.: Інститут 
історії України, 2015. — С. 124–125. 

30 Пученков А.С. Национальная политика генерала Деникина. — СПб.: 
Полторак, 2012. — С. 157–183. 
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агітаторів (Чем гiрше, тем краще // Трудова громада. — 1919. — 
4 жовтня)». Одним словом, так, дрібниці… А тому, наполягає 
О.С. Пученков, «не можна, услід за радянськими авторами, 
говорити, що «захопивши Україну, денікінці негайно стали 
проводити жорстоку великодержавну політику національного 
гноблення» (История Гражданской войны в СССР. — Т. 4. —  
С. 231). Досить сказати, що в тому ж Києві продовжувала 
виходити українська газета «Рада», що гостро критикувала 
«українську» політику Денікіна». Підводячи підсумок політиці 
«білих» в українському питанні, О.С. Пученков погоджується з 
А.І. Денікіним, який писав, що «українське питання» зовсім не 
мало такого значення, яке йому надано було згодом при вра-
хуванні причин невдачі Білого руху на Півдні»31. Ця солідар-
ність уявляється нам вельми символічно. Концепція «триєди-
ного» східнослов’янського народу, невизнання української полі-
тичної та культурної окремішності, небажання усвідомити той 
факт, що імперії вже є анахронізмом на геополітичний карті 
модерного світу й гальмом на шляху поступу для власної нації — 
такими були й є традиційні підстави імперського мислення 
«Російського Сфінксу», що лишаються непорушними, незважа-
ючи на історичну відстань у 100 років... Сергій Єфремов не-
щадно й відверто окреслив їх в аналізованих вище текстах, 
продемонструвавши рішучість за усяку ціну відстоювати куль-
турні надбання українства. 

Таким чином, як свідчать матеріали «Книгаря», Сергій Єфре-
мов залишив по собі колосальну публіцистичну спадщину і 
прислужився українській культурі не в останню чергу своїм 
прямо таки побожним ставленням до книжки взагалі, а укра-
їнської зокрема. Нам здається, що сучасний читач гідно оцінить 
і глибину наукової думки великого літературознавця, і гостроту, 
дотепність та очевидну громадську значимість його публіцис-
тики. Кожна, навіть найменша, рецензія С. Єфремова, вводить 
нас у світ думок і почувань її Автора, показує його як 
———————— 

31 Там само. — С. 182. 



«Російський Сфінкс» як метафора й реальність у публіцистиці Єфремова 

Тамара Демченко, Світлана Іваницька 

 241

неперевершеного знавця і поціновувача української книжки, її 
захисника й пропагандиста, борця за розвій національної 
культури.  

Повний комплект «Книгаря» зберігається у фондах Націо-
нальної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. В архео-
графічній публікації, яка пропонується увазі читача, збережено 
оригінальну назву кожної праці із зазначенням жанру: рецензія 
чи стаття, вказано вихідні дані, зроблено примітки. Усі виправ-
лення й пояснення в тексті виділені квадратними дужками. 
Російськомовні цитати подаються згідно з правилами сучасного 
російського правопису. Тексти С. Єфремова друкуються без 
жодних лексичних змін, за винятком виправлення явних поми-
лок, переважно друкарського характеру. Окрім того, згідно з 
нормами сучасного правопису, розставлені розділові знаки, 
скрізь виставлено апостроф, та внесені деякі зміни до написання 
окремих слів у відповідністю з вимогами сучасного правопису. 
Збережено російську транскрипцію прізвищ. Цитати, запозичені 
з літературних джерел доби «Книгаря», й списки знищених 
денікінцями українських книг наведені без редагування. 

 
* * * 

ДОКУМЕНТИ 
 

Серед білої ночі32 
Всі нариси, що увійшли до книжки П. Стебницького, були 

свого часу вже надруковано в періодичних виданнях, здебіль-
шого — опріч перших і останніх — у давній «Раді»33 ще перед 
———————— 

32 854. Петро Стебницький (П. Смуток) — По-між двох революцій. 
Нариси політичного життя за р. р. 1907–1918. Видання Т-ва «Час». Київ, 
1918. Стор. 287. Ц. 9 гривень. — Примітка зроблена С. Єфремовим [Т.Д., 
С.І.]. 

33 «Рада» — єдина в дореволюційній Росії щоденна українська гро-
мадсько-політична газета ліберально-демократичного напряму. Виходила 
у Києві з вересня 1906 р. до 20 липня 1914 р. на кошти Є. Чикаленка та за 
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війною та революцією. Тепер читач залюбки ще раз перебіжить 
їх, зібрані докупи в цій невеличкій, чепурненько — як на наш 
час — виданій книжці. 

Невеличка книжка ця містить у собі статті, написані про-
тягом цілих дванадцяти років. І це опріч кількох белетрис-
тичних спроб, здається, мало не все, що написав Стебницький, 
якщо не лічити сюди «Украинской Жизни»34. Скупий з його 
письменник. Не часто озивається він до громади з своїм сло-
вом... І перечитуючи ще раз ново-видану його книжку, ще раз і 
пожалкуєш на автора за цю скупість, за те, що мало пише й 
рідко він озивається. Зібрані бо в одній книзі, цікаві нариси 
д. Стебницького35 роблять далеко дужче вражіння, ніж розки-
дані по періодичних виданнях на протязі дванадцяти років. 

Потужний розум і логіка, певний і видержаний до дрібниць 
світогляд та оригінальність думки — ось перше, чим звертають 
на себе увагу нариси д. Стебницького. Хоча б про що заговорив 
автор, він потрапить сказати своє слово і так, як не говорять 
інші наші публіцисти. До того ж глибоке переконання водить 
рукою Стебницького, і з переконання цього не збиває його 
навіть той скепсис, що раз-у-раз визирає з сторінок цієї книжки 
й видимо лежить у вдачі самого автора, озиваючись гострим 
слівцем, дотепною аналогією чи образом. Це бо не старечий 

                                                                                                                              

матеріальної підтримки В. Симиренка, В. Леонтовича, П. Стебницького. 
С. Єфремов входив до складу редакції газети.  

34 «Украинская жизнь» — літературно-науковий і політичний щомі-
сячний журнал, друкувався у Москві російською мовою. Редакторами 
були О. Саліковський та С. Петлюра. Серед авторів — С. Єфремов та 
П. Стебницький. Останньому належало близько 15 публікацій у цьому 
журналі.  

35 Статті з книги, яку рецензує С. Єфремов, увійшли до збірника: 
Стебницький П. Вибрані твори / упоряд. та вступ. ст. І. Старовойтенко. — 
К.: Темпора, 2009. — 632 с.: іл. Читач може переконатися, якими 
пророчими виглядають спостереження, думки і висновки автора майже зі 
столітньої відстані, поміркувати над тим, як безпомилково у своїй статті 
С. Єфремов виокремив найважливіше, що варто знати про Росію.  
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скепсис, що роз’їдає все, до чого [що]йно доторкається й спро-
можеться хіба на самі порожні блискучки, — ні, це той діяльний 
сумнів, що ставить сам собі перешкоди на те лиш, аби, 
перекинувши їх, тим краще свою позицію перевірити. Коли до 
цього додамо ще прекрасну, строгу, але заразом часто блискучу 
й образну мову та чистий, благородний стиль, то зрозуміємо, 
чому ці давні газетні нариси з таким інтересом читаються і в 
книзі та ще за обставин, цілком одмінних од тих, що їх колись 
викликали. Це з тієї категорії газетна публіцистика, переживає 
злобу дня й високо стоїть понад ті ефемериди36, як гинуть разом 
з газетним аркушем, що на йому були надруковані. 

Змістом своїм книжка Стебницького одбиває ті часи, до яких 
належать поодинокі нариси: добу боротьби й надій (1907 p.), 
повільного пригасання їх (рр. 1908–1909), глухі часи (1910–1914 
[р]р.) нарешті хвилі революції (1916–1918 [р]p.). Знайдемо тут 
одгуки на всі більшої ваги питання, що хвилювали за цей час 
верхи української інтелігенції: державна дума, федерація, сто-
сунки до сусідів, основи культурної роботи, політичні позиції, 
суперечност в становищі українства, — все це [та] багато інших 
справ знайде читач в освітленні вдумливого публіциста. Але над 
усім, можна сказати, горує думка про непевність, текучість, 
можна сказати — безглуздя громадського життя в Росії, отого 
«російського поступу»: усе одно якого, царського чи револю-
ційного. «І[н]шим часом мені здається, — писав д. Стебницький 
ще р. 1907-го, — що у нас тепер над всею державою стоїть-
мигтить петербурзька біла ніч. Не ніч — не день. Все непевне, 
не настояще. Ніде не видко npoстoгo, звичайного людського 
життя. Ніхто не бачить своєї певної стежки... Ні день, не ніч; 
світає — не розвиднюється; силкується — ніяк не зійде сонце» 
(«Біла ніч»). Публіцист знає і передбачає той справжній день, 
коли «буде колись кінець цьому часу одплива... Знов помалу 
дрібними хвильками почне набігати на беріг море громадського 
настрою. Знов на безмежнім водянім обширі гратимуть білі 
———————— 

36 Ефемериди — тут: новини, що швидко забуваються, одноденки.  
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зайчики, зашумлять під вітром високі, неспокійні хвилі і вкри-
ють під собою той бруд, те каміння, що тепер чорніє на оголенім 
дні. І знов залунають сміливі голоси справжніх громадян, 
заговорить з новою силою правда життя, замовкнуть її вороги» 
(«По одпливі»). Так промовляє логіка життя до щирого пере-
конання публіциста, але скептична вдача його зараз же намалює 
таку картину розкладу й гнилизни, як у тій розмові — автор 
любить розмовну форму і вміло з неї користується — про 
«єдину неділиму» з мало не безнадійним прогнозом про будуч-
чину того Великого Молоха37, що звався Росією. Треба сказати, 
що дійсність блискучо цей скептицизм автора виправдала. 
Мимоволі спадає на думку, — писав д. Стебницький перед са-
мою революцією, згадавши про ознаки тодішнього безладдя, — 
що це «Петроград»38 несе кару за історичні гріхи «Петербургу» 
(«Петроградський клопіт»). І от як прийшла вже розплата за 
гріхи, як одмінились форми політичного життя, то виявилось, 
що коли «покопирсати зверху оту республіку — побачимо, що 
суть російського життя — та сама, бо править тим життям той 
самий «расєйський» чоловік, якого вдача складалась тисячу літ і 
за півроку перемінитись, розуміється, не могла» («Мозок 
Росії»). І слідом, у нарисі «Російський сфінкс», д. Стебницький 
дав глибоку характеристику тієї вдачі та її наслідків, найкращу в 
книзі й місцями піднесену до справжнього пафосу, що в 
небагатьох словах зумів дати блискучий синтез тисячолітньої 
історії. «Велика, безмежна країна, яку можна вважати за шосту 
частину світу. Тисячу літ вона безупинно зростала — стільки ж 
активно, через войовничу політику, скільки пасивно, внутріш-
нім таємничим процесом, як росте хліб на дріжжах, або цвіль на 

———————— 
37 Молох — фінікійський бог сонця, вогню і війни, йому приносили 

людські жертви; у переносному значенні: символ жорстокої, нещадної 
сили, яка вимагає кривавих жертв.  

38 З початком Першої світової війни столицю Російської імперії пере-
йменували на «Петроград» замість «Санкт-Петербург», бо ця остання 
назва звучала надто вже по-німецьки. 
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хлібі». І от виросла... «Споконвіку це була стихія, перейнята 
безупинним хімічним процесом в її нетрях. Вона ворушилась, 
жевріла, горіла, застигала, знов розпливалась од внутрішнього 
жару. Вона випускала з себе барвисті пухирі й баньки, що, 
подержавшись якийсь час на розтопленім поверсі, лускали й 
зникали без жадного сліду. Вона шумувала й кипіла, вкривалася 
піною, знов утихомирювалась, холонула до нового напливу 
таємничої, природньої сили. Вічний рух бурхливого моря з 
паузами поверхової тиші, під якою все ж крилось те саме життя 
великої, несвідомої себе стихії». Так вона й не вийшла з цієї 
стадії — навіть тоді, коли створила могутню з погляду, все-
світню державність: «Зверху закована в блискучу зброю, а в 
середині повна гною... На причілку напис — «третій Рим»39, а 
насправжки — тисячу літ нечищена овеча кошара». Все тут 
повно суперечностей: «Примітивні форми життя — байдужність 
до свого безмірного приниження... Містичні мрії про посмертне 
раювання — поруч дрібний егоїзм, буденні інтереси кишені та 
шлунку... Одвічна неволя, звичка до безмежної опіки — земної 
й небесної — виробили в тім народі рабську психику, дали йому 
рабську історію і рабський світогляд: досить в житті інтересу на 
сьогодні; воно не варте втрати енергії, хіба з примусу. І з народу 
стала людська отара: поти добре, поки є під писком травиця, а 
нема — то можна перейти десь далі. Та можна й не шукати 
кращого: як буде треба, то й вівчарі переженуть пугою, аби було 
вільне місце»… А в результаті — «Темнота й апатія низів і 
активна державність над ними. На широкім просторі мертвої 
Сахари40 — велетенська пирамида з царським гробовищем і 

———————— 
39 Концепт «Москва — третій Рим» з’явився у XV ст., але значення 

духовно-політичної «скрепи» (як нині прийнято говорити у сучасній Росії) 
набув пізніше, коли Росія заявила претензії на спадкоємство Візантії 
(«Другий Рим») і приступила до реалізації імперської програми. 

40 Сахара — пустеля в Африці, найбільша в світі. 
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скарбами в середині, з Мономаховою шапкою41 та двохголовим 
орлом вверху»... І коли старий лад, до краю зогнивши, нарешті 
завалився, то з Росією сталось те, що буває з стародавньою 
мумією: «тільки хвилину видержує на свіжім повітрі, а далі 
відразу розсипається цвіллю і порохом, в якому не пізнати ні 
форми, ні фарб колишньої Росії». І автор закінчує цей цент-
ральний свій нарис страшним образом, що його довелось йому 
бачити в одному великоруському місті: пам’ятник найбільшому 
російському поетові, але без обличчя, бо всі риси лиця збито, 
зтерто й гладко вишарувано невідомим вандалом, що, мов на 
сміх, лишив сам тільки типові пушкинські бурці42. Це щось 
страшне, символічне, — додає до цього справді страшного об-
разу д. Стебницький. — Це аналогія московській лайці на саме 
святе для людини. Це прокльон від народу його власній історії, 
його власній культурі, його рідному краєві. В велику історичну 
хвилю прокинувся цей придушений засліплений народ — і по-
казав своє обличчя». 

Події революції, власне другого її фазиса, того безнадійно 
сірого, коли всіх рівняють по найгіршій мірі, а не навпаки — по 
кращій («Серед здобутків революції») дає авторові найвимов-
ніші ілюстрації до того страшного символічного образу без-
ликого Пушкіна, і не дурно може книжка кінчається діалогом 
«На пожарині», де на сцені маємо «переливчастий відблиск (од 
пожежі) на небі» та «гучні вибухи канонади»... Це вже цілком 
сьогоднішня сучасність, як сьогоднішньою сучасністю одгонить 
каяття героя цього нарису, українця, за його спроби помирити 
якось інтереси рідного краю з інтересами того Молоха, що 
невпинно смоктав із його живу кров. Бо можна сказати слідом за 

———————— 
41 Шапка Мономаха — корона російських великих князів, символ 

самодержавства, виготовлена у Центральній Азії у XIV ст., однак на зламі 
XV–XVI ст. поширилася легенда, що нібито візантійський імператор 
Костянтин Мономах прислав шапку/корону у подарунок Володимиру 
Мономаху. 

42 Бурці — бакенбарди. 
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д. Стебницьким, що коли «Петроград» поніс кару за історичні 
гріхи «Петербургу», то і відроджений ніби Петербург, Петер-
бург червоний анітрохи не спокутував тих історичних гріхів 
свого діда, отого царського Петербургу. Одмінився напрям — 
методи лишились старі, наслідки також старі: «стоїть, мигтить 
петербурзська біла ніч» — правда, червоною загравою кривавих 
подій залита. «Не ніч — не день»... А щось несосвітенне й дике — 
жахлива пересторога для всього світу. 

Я не збираюся в цій замітці вичерпати багатий зміст книги 
д. Стебницького, прослідивши один тільки, скажу так, епізод з 
неї, щоб показати, що читач не пожалує, коли сам її перечитає. 
Ясність, прозорість і тверезість думки, прикмета прекрасних 
нарисів д. Стебницького, особливо потрібні за наших днів, коли 
ідейну «шатость» введено в систему, коли все гине в скоро-
минущих хвилях тієї принципіальної «шатости». Писання пуб-
ліциста, що мав хорошу школу думки й стилю, можуть читачеві 
за таку ж школу послужити. 

С. Єфремов 
Книгарь: літопис українського письменства. — 1919. —  

Ч. 20. — Квітень. — Стовп. 1269–1274. 
 

Карна експедиція 
Епізод з найновішої історії української книги. 

Чорносотенна реакція, що руїнницькою хвилею набігла була 
на Україну минулої осені43, жодної не проминула сфери життя і 
на кожній лишила по собі товстий шар брудного намулу. Скрізь 
девізом її було — назад. Назад до того блаженного часу, коли 
жменьці царських посіпак вільна воля була на все, коли народні 
маси вважано лиш за прогній для пишання верхів і волю перших 
ні за що ставлено, а законом були примхи того чи іншого 

———————— 
43 Йдеться про період панування у Києві денікінців (денікінщина), який 

продовжувався з 31 серпня до середини грудня 1919 р., та сутність їхньої 
реставраційної політики. 16 грудня 1919 р. Червона армія здобула Київ. 
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помпадура44, коли, одно слово, «сердито рыскал зверь, а человек 
бродил пугливо»45. Денікінщина проробила па очах у нас 
репетицію повної й безоглядної реставрації, і бардам її, як от 
В. Шульгинові46, увижався вже «хтось» — «в короне царской» 
... Справді лишалось хіба традиційним способом укоронувати 
той «истинно-русский» лад, що завели були старорежимники, 
«бывшие» люде, — та за цим певне діло й не стало б, як не 
спинилось воно перед нерозбірливим руйнуванням усього, що 
було не до смаку тим «бывшим людям», які на мент один 
почули себе знов необмеженими господарями в житті. Тупа, 
завзята злість їх, тріумфуючи хвилеву перемогу, часто обер-
талась туди, де не сподівалась зустріти озброєну одсіч, — туди 
навіть найчастіше: момент одсічі раз-у-раз чи не найбільш 
важить у реставраційних заходах. Почавсь похід на культуру, 
найперш в одіозних47 щирому чорносотенству українських фор-
мах. Одним з найяскравіших та найвиразніших епізодів цього 

———————— 
44 Помпадур — (від прізвища фаворитки французького короля Людо-

віка XV) — адміністратор-самодур. 
45 «Сердито рыскал зверь, а человек бродил пугливо» — правильно: 

«Когда свободно рыскал зверь, / А человек бродил пугливо» — цитата із 
вірша М. Нєкрасова «Русскому писателю» (варіант прижиттєвої публіка-
ції) (Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем: В 15-ти т. — 
Ленинград: «Наука», Ленинград. отд., 1981. — Т. 2: Стихотворения 1855–
1866 гг. — С. 266–267).  

46 Василь Віталійович Шульгин (1878–1976) — російський політичний 
діяч, публіцист, за освітою правник. Відомий своїми націоналістичними 
поглядами, підтримкою російської монархії, антисемітизмом та україно-
фобією. Після Жовтневого перевороту 1917 р. був активним членом і 
одним з ідеологів Білого руху. Докладніше див: Пученков А.С. Борьба с 
«украинством» в литературной и политической деятельности В.В. Шуль-
гина // Пученков А.С. Национальная политика генерала Деникина. — СПб.: 
Полторак, 2012. — С. 169–180. 

47 Одіозний — ненависний, неприйнятний, вкрай неприємний. 
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антикультурного походу новітнього вандальства була карна на 
книгу українську експедиція48. 

Інакше, як карною експедицією, того епізода не можемо 
назвати. Уважаючи, що їхнє зверху і назавжди, люде цілком 
розперезалися і перестали оглядатись навіть на ту досить про-
блематичну пристойність, якою все-таки силкувалися були по-
переду свої вчинки притрусити. В справі з книгою, в цих нових 
позвах, що одразу розпочала з українством реставрована «єдина 
неділима» — може найвиразніше одбилася справжня суть того 
«возрождения России», за яке вхопились були всякі перелякані 
людці. I як сонце в манісенькій краплині, так у вчинках до того 
невідомого чиновничка Будиловича одбилась уповні ціла сис-
тема оновленої по рецептам Шульгинів з Савенками49 Росії. 
Новий Index Prohibitorum Librorum — реєстр заборонених кни-
жок — це нехай і найменша матеріяльна шкода од Денікінщини, 
але з культурного погляду таки — сміливо кажу — пам’ятник 
нерукотворний, що від його просто не могла кращого лишити по 
собі чергова чорносотенна зграя на Україні. Нижче читачі 
знайдуть той скромний пам’ятник у повній його красі, навіть за 
належними підписами, а тепер нагадаємо фактичну сторону 
справи. 

Вже 8-го вересня українські газети подали звістку про наскок 
на колишню книгарню «Киевской Старины»50, що перейшла в 

———————— 
48 Даний епізод описаний С. Єфремовим у статті «Наскок на книгу» 

(Рада. — 1919. — 23 (10) вересня). Див.: Єфремов С. Публіцистика рево-
люційної доби (1917–1920 рр.)... — Т. 2. — С. 365. 

49 В. Шульгін та журналіст А. Савенко — обидва депутати Четвертої 
Державної думи, вважалися головними ідеологами й лідерами чорносотен-
ного руху в Україні, борцями з «малоросійським сепаратизмом» і «мазе-
піанством». 

50 «Киевская старина» — російськомовний журнал у Києві (1882–
1906), що друкував переважно українських авторів, українські сюжети та 
матеріали. У 1899 р. при редакції журналу було засновано українську 
книгарню. Див. докладніше: Палієнко М. «Киевская Старіна» у громад-
ському та науковому житті України (кінець ХІХ — початок ХХ ст.). — К.: 



Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 рр. 

2015. Випуск 11 

 250

посідання до видавничого кооператива «Книгоспілка»51. Од 
невідомої до того нікому «Комиссии для сбора военно-исто-
рических материалов освободительной войны от большевиков» 
зайшов якось до книгарні якийсь панок і почав вимагати, щоб 
книгарня негайно віддала йому «большевицьку» і взагалі «анти-
государственную» літературу, погрожуючись за неслухнянство 
«государственной стражей» («Рада»52, ч. 6). На перший погляд 
було цілком неясно, що має тут чинити озброєна державною 
вартою комісія з таким довгим і нечупарним назвиськом; спо-
чатку здавалось це не більш, як сепаратним наскоком занадто 
ретельного чорносотенного охочекомонництва. Подавши пере-
казану тут звістку, українська газета згадала про прокуратуру і 
радила їй «зацікавитись цим інцидентом і посадити панів з 
такими «военно-историческими» примхами на належне місце» 
(«Рада», ч. 7). Навіть «Киевлянин»53 спершу одпекувався був і 

                                                                                                                              
Темпора, 2005. — С. 73. С. Єфремов писав про заснування книгарні: «Ще 
року 1895-го студентська молодь у Києві (пізніший “Вік”) мала неве-
личкий склад книжок на продаж, що містився в помешканні В. Дома-
ницького, незабаром потому й редакція “Киевской старины” розпочала у 
себе, власне, в помешканні В. Науменка, торг українськими книжками — 
старими виданнями, що лишились були в декого з громадян з 60-х і 70-х 
років, та новими, що почали тоді заходами Старої громади та молоді 
виходити. Року 1897-го згадана Всеукраїнська організація переняла на 
себе оту невеличку книжну комору молоді й “Киевской старины” і 
одкрила під фірмою того ж таки журналу пам’ятну книгарню на Беза-
ківській вул[иці] в Києві» (Єфремов С. В тісних рямцях (Українська книга 
в 1798–1916 рр.) // Єфремов С. Вибране… — С. 174). 

51 «Книгоспілка» (Український кооперативний видавничий союз) — 
видавниче й книготорговельне товариство у Києві у 1918–1920 рр. 
Очолював його М. Стасюк. 

52 «Рада» — повернення «старої», довоєнної, назви газеті «Нова рада», 
очевидно, здійснювалося з метою зберегти пресове видання від пере-
слідувань денікінців.  

53 «Киевлянин» — щоденна російська газета у Києві, виходила у 1864–
1919 рр., мала заслужену репутацію «україножерної». У 1911–1919 рр. її 
редагував В. Шульгин.  
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одхрещувався од цієї справи й назвав «самочинным» хазяй-
нування в книгарні невідомого нікому цензора. Але коли пред-
ставники книгарні подалися до самої комісії, то по розмові з 
головою п. Будиловичем, раптом інша стала картина. Трохи зго-
дом пан Будилович виступив навіть у пресі з офіціальною 
полемікою, і тоді вже кожен міг переконатись, що прокуратурі 
тут нема чого робити і не «самочинно» діє пан Будилович. 
Виявилось, що вже 31 серпня приказом — правда, неопублі-
кованим — військового губернатора за № 20 видано літературу 
«на поток и разграбление» п. Будиловичеві. От що між іншим 
читаємо в тому історичному, коли хочете, документі: 

«Комиссии в лице помощника председателя Б.А. Будиловича 
и чинов, им уполномоченных, предоставляется право произво-
дить сбор всякого рода военно-исторических материалов, осмат-
ривать бывшие советские учреждения, а равно архивы, музеи, 
библиотеки, фотографии, типографии, книжные, фотографичес-
кие, художественные склады и магазины, делать в них выемки 
предметов и материалов для Всероссийского Военно-Истори-
ческого Музея и принимать меры к уничтожению противогосу-
дарственной литературы» («Промінь»54, ч. 14). 

Відповідно до цього наказу й почав свою «роботу» п. Бу-
дилович. 

Син відомого професора-україножера55 й сам на час війни 
агент контррозвідки56, Будилович знав, куди обернути свій 

———————— 
54 «Промінь» — нова зміна назви газети «Нова Рада» слугувала тій же 

меті — продовжити вихід видання.  
55 Будилович Антон Семенович (1846–1908) — відомий російський 

мовознавець, славіст, професор Ніжинського ін-ту, Варшавського ун-ту, 
Юр’ївського (Дерптського) університету, публіцист, редактор газети 
«Московские ведомости». Популяризатор слов’янофільських ідей. Мав 
репутацію ворога українства. Його праці охоче перевидають в сучасній 
Росії (напр.: Будилович А.С. Славянское единство / Сост., предисл. и 
примеч. Ю.В. Климакова / Отв. ред. О.А. Платонов. — М.: Институт 
русской цивилизации, 2014. — 784 с.). 
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подвійний нюх. Той нюх привів його на Безаківську57 вулицю до 
найдавнішої української книгарні, де на думку чина контрроз-
відки, що волею військового губернатора призначений був 
українській книзі за Вольтера58, було найбільш «напечатанных 
на немецкие деньги (!) противогосударственных изданий боль-
                                                                                                                              

56 Будилович Борис Антонович (після 1870–1920) — за освітою філо-
лог; співробітник «Славянских Известий» (1914) (псевдоним — Б.Б.) 
(Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и об-
щественных деятелей: В 4 т. — Т. 4. — М., 1960. — С. 85). Колезький 
секретар, перекладач розвідувального відділу штабу Південно-Західного 
фронту Добровольчої армії. Учасник 1-го Кубанського походу, з 8 жовтня 
до 4 листопада 1918 р. помічник начальника політичної канцелярії 
Головнокомандувача. У Катеринодарі ініціативна група, що складалася з 
Б.А. Сорокіна, Н.Н. Львова, Б.А. Будиловіча та ін., організувала Черво-
норуське товариство для пропаганди ідеї возз’єднання Червоній Русі 
(Галицькій, Буковинської і Угорської) з Росією. Це товариство, прохаючи 
заступництва у Денікіна, зазначало позитивні наслідки можливого воз-
з’єднання Росії з Червоної Руссю: Росію буде винагороджено за втрату 
Польщі, її населення збільшиться на 5 мільйонів чоловік і т. і. Резолюція 
генерала А.І. Денікіна твердила: «Питання Червоної Русі у всьому його 
обсязі підлягає обговоренню на мирній конференції» (див.: Пученков А.С. 
Назв. праця. — С. 182–183). Б.А. Будилович — автор книжок «О 
необходимости включить всю Угорскую Русь в состав Российской им-
перии» (Харьков: тип. «Мирный труд», 1914. — 17 с.), «Чем был 
Корнилов для России» (1919). Його батько — Антон Семенович Буди-
лович. Мати — Олена Адольфівна Добрянська (1855–1920), донька відо-
мого громадського діяча з Австро-Угорщини Адольфа Добрянського. Він 
був затятий москвофіл, так що навряд чи можна було чекати, щоб його 
донька, зять чи онук мислили по-іншому. Б.А. Будилович помер в 1920 р.  

57 Безаківська вулиця за радянських часів називалася «вулиця Комін-
терна», тепер ім. Б. Олійника. 

58 За Вольтера — алюзія до широковідомої фрази Скалозуба — пер-
сонажа комедії О. Грибоєдова «Лихо з розуму»: «Ученостью меня не 
обморочишь, / Скликай других, а если хочешь, / я князь Григорию и вам / 
Фельдфебеля в Волтеры дам, / Он в три шеренги вас построит, /  
А пикните, так мигом успокоит». У примітці С. Єфремова процитована 
слова Фамусова з цієї ж комедії: «Уж коли зло пресечь: / Забрать все книги 
бы, да сжечь!». 
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шевицкого и самостийнического направлений», як поясняв сам 
д. Будилович в прецікавому листі, що надрукував згодом 
«Промінь» (ч. 14). А втім спеціально-родинні риси й антипатії 
цього літературного Трефа59 виявилися в тому, що нищено самі 
українські книги. До «большевицьких» виданнів черга чи не 
дійшла, чи може й не мала дійти... 

З першого ж погляду («глазомер, быстрота и натиск»!)60 
орлім оком своїм Будилович вибрав із українських книг і при-
значив на знищення 118 назв, «перечитавши» їх за одну ніч!  
З довгого реєстру засудженої літератури видно, що саме спи-
няло на собі освічену увагу колишнього контррозвідчика й 
професорського синка. Питання державності України, націо-
нальні справи не тільки в межах бувшої Росії, а й у «союзників», 
республіканський лад, аграрна справа, популяризація історії, 
антимілітаризм, а також деякі спеціально-одіозні особи, як геть-
ман Мазепа — все це мало бути повернено на попіл. Траплялось 
контррозвідочному орляті й очевидно переборщувати, і деякі 
книги пощастило потім одборонити, — напр. Огієнка «Вчімося 
рідної мови», або Садовського «Спомини з російсько-турецької 
війни», чи Юркевича «Сучасні сільські малюнки». Але це 
крапля в морі. Більшість, бо 99 назв таки засудив Будилович, 
забрав і кинув у піч... З розмови представника книгарні з 
Будиловичем виявилися дуже цікаві подробиці того, як цей 
достойний агент своєї власті розуміє надану йому місію й чим 
свої присуди над книжками мотивує. Так, сконфіскувавши цілу 
низку книжок, виданих за царської ще цензури, Будилович 
пояснив це тим, що «вони підготовили революцію 1917 р.». 
Конфіскату книжок про єврейську справу оборонено сентенцію: 
«жиди й так багаті, а ви ще їм хочете допомагати». «Ніякі 

———————— 
59 Треф — ймовірно, йдеться про якогось авантюриста, можливо, 

персонажа одного з численних пригодницьких романів. 
60 Тут С. Єфремов вельми іронічно називає принципи ведення бойових 

дій, свого часу сформульовані О. Суворовим. 
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аргументи, — писав у «Проміні» д. М.Л.61, навівши список 
засуджених книжок, — не могли переконати д. Будиловича в 
тому, що ці книжки нічого протидержавного в собі не мають. 
Він твердо стояв на тому, що про Ів. Франка є досить багато 
писань, так що «выемка» одної книжки (Заклинського) справі не 
пошкодить; що брошура Капельгородського («Українці на Ку-
бані») образлива для кубанців; що історія Коваленка дуже 
вредна книжка. Не помоглося навіть з аргументом про логічну 
суперечність у вчинках д. Будиловича, який заборонив історію 
Коваленка в той час, коли не забороняється історія Грушев-
ського» («Промінь», ч. 3). Правда, і на це Будилович мав свій 
контраргумент. Він спершу заявив був, що й історія Грушев-
ського тієї ж варта долі, і коли він до якогось часу перші три 
томи її помилував, то «тільки через те, що вони уявляють з себе 
значну літературну і наукову цінність». Чисто тобі отой Щед-
ринів вовк: «а може... ха-ха... я тебе і помилую»62... Сиди, 
значить, тремти і дожидай своєї долі. 

Ця непохитність деникінського агента коштувала українській 
літературі, як показує офіціальний документ, 40543 примірників 
книжки; поки що, на перший раз, сорок тисяч, бо Будилович 
добірався вже й до інших українських книгарень. Може бути, 
що деякі назви, які були на складі тільки на Безаківській, 
знищено цілком і до останнього примірника63. I це в той час, 

———————— 
61 Можливо, йдеться про Модеста Левицького, хоча криптонім М.Л., 

згідно покажчика О. Дея, використовувало 11 авторів (Дей О.І. Словник 
українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.). — К.: Наук. думка, 
1969. — С. 237).  

62 Щедринів вовк — цитата, яка така сподобалася С. Єфремову, що він 
нею і закінчив свою статтю, взята із казки М. Салтикова-Щедріна 
«Самовідданий заєць».  

63 Цього власне й домагався Будилович. Деякі книжки забрано в 
одному примірнику. Коли Будиловичеві сказано, що ці останні при-
мірники призначено для національної бібліотеки, то він відповів: «моя 
місія знищити книгу цілком, а ви хочете віддати її туди, де з неї кожен 
могтиме користуватись». Так і згадується класичне зітхання «собрать бы 
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коли кожна друкована сторінка розцінюється, як скарб, коли 
справжній почувається голод на книжку. Але хіба це болить 
людям, що мали на увазі саму лиш реставрацію, що нищили не 
тільки революційні придбання, але й те, що на їх думку 
«підготовило революцію»! Тут справді всякі аргументи зайві й 
оцінка великої мороки не вимагає. 

«Опираясь на сочувствие старых добровольческих частей и 
воскресающих полков былой Русской Армии, — так писав у 
своєму листі до редакції “Проміня” д. Будилович 30 вересня, — 
Комиссия считает не соответствующим своему достоинству 
отвечать на клеветнические выпады агентов Петлюры и Брон-
штейна64» («Промінь», ч. 14). Ось коли було вимовлено відпо-
відне слово... Маємо військову силу — то й робимо, що хочемо, 
і чхаємо на всіх і все. Правда, химерна доля була собі таки трохи 
пожартувала з такої спрощеної ідеології. Саме бо в той час, коли 
ці одверто-циничні рядки дійшли до читача, автор їх певне 
трусився під дощем десь за Дарницею: як-раз на Покрову 
підпору65 д. Будиловича було виперто з Київа і його роботу 
припинено. Це була дуже промовиста пересторога, хоч вона 
одбилася потім не так на поході проти української книги, як на 
його темпі. 

Я вже сказав, що інакше, як похід, як карну експедицію на 
українську книгу, цей епізод розцінювати не доводиться. Ніякої 
правової мірки, хоча од права дуже любили аргументувати 
деникінські публіцисти, прикладати не годиться. Жодного 
розуму теж відшукати не можна. Просто допались старі капост-
ники й шибеники на мить до власті й використали її на те, щоб 
присутність свою новими капостями й мерзотою означити. 

                                                                                                                              
книги все да сжечь». Сучасні Скалозуби це зітхання старих часів змогли 
допровадити до життя. 

64 Бронштейн — справжнє прізвище Л. Троцького. 
65 Йдеться про релігійне свято Покрову святої Богородиці. Оскільки 

денікінці скасували перехід на новий стиль (григоріанський календар), то 
виходить, що Б. Будилович виїхав із Києва 1 жовтня (н. ст.).  
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Характерно, що не вважаючи на кивання в бік «агентів Брон-
штейна», карна експедиція Будиловича обмежилась на самій 
українській літературі. Ще характерніше може те, що російська 
преса і російські круги цілком замовчали й не обізвались нічим 
на хазяйнування на очах у них карного загону Будиловича. Це 
показує, з одного боку, куди власне націлено було удар рес-
таврованих капостників, а з другого — малює принадно й 
перспективи «оновленої» їхньою роботою «єдиної-неділимої» 
Росії — Росії цензури, контррозвідчиків, баранячого рога й 
Кузькиної матері, — тієї Росії, в якій так часто лунали милостиві 
слова праволюбного вовка: «А може... ха-ха... може я тебе ще й 
помилую»... 

 

Список книжок, конфіскованих в книгарні «Книгоспілки»  
і спалених агентами Добрармії 

 
1 Портрет гетьмана Ів. Мазепи (ви[й]нято 

з «Альбома історичних портретів», вид. 
1909 р.) 

2061 прим.

2 Боротьба за землю і волю 5  
3 Бочковський [О.І.] Поневолені народи 

царської імперії 
30  

4 Відозва Укр. Державного Союзу до 
німецького народу 

145  

5 Вибір статей з Л.-Н. Вістника за 1911 р. 1  
6 Винниченко [В.] Салдатики 

[«Солдатики!»] 
322  

7 Височанський [П.Ф.] Чи варто нам жаліти 
за царями? 

11  

8 Волховський [Ф.В.] Як мужик попав у 
ярмо 

593  

9 Інструкція для військових агітаторів  52  
10 Історія українського народу  1  
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11 Гаврильченко. Співець в стані укр. 
республік. війська 

161  

12 Гетьман Іван Мазепа, борець за волю 
України 

3612  

13 Годі нам бути в ярмі у чужинців 809  
14 Головко [П.] Який державний лад мусить 

бути  
526  

15 Грушевський М. Українська Центральна 
Рада і її універсали 

120  

16 Грушевський М. Україна і Росія  673  
17 Грушевський М. На порозі нової України  83  
18 Грушевський М. З біжучої хвилі 246  
19 Грищинський [П.] Пролетаріат пануючих 

та пригнічених націй 
5  

20 Г.С. Про автономію і федерацію.  1  
21 Гумерус [Ґуммерус Г.] Самостійна 

Фінляндія  
495  

22 Д.Г. Ірландська республіка   990  
23. Дикий. Які мають бути земельні порядки  

в Росії 
3  

24 Донцов [Д.] Історія розвитку укр. 
державної ідеї  

24  

25 Донцов [Д.] Культура примитивизму 2  
26 Драгоманов [М.] Пропащий час 2881  
27 Єфремов [С.] Єврейська справа на Україні 3  
28 Заклинський [Р.] Ів. Франко як публіцист 882  
29 Зразки судових актів 4  
30 Календарь Просвітний. Берестя 14  
31 Календарь Добродійного Т-ва на 1918 р. 692  
32 Капельгородський [П.] Українці на Кубані 342  
33 Кащенко [А.] Тяжкий гріх 629  
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34 Кащенко [А.] За що? 49  
35 Кобилянська [О.] Юда 37  
36 Коваленко-Коломацький [Г.] Каїн і Авель 240  
37 Коваленко-Коломацький [Г.] Чим шкодять 

нам мазепинці? 
1  

38 Коваленко Гр. Українська історія 6  
39 Коваленко Гр. «В крівавім тумані» 460  
40 Коваленко Гр. Оповідання з укр. історії 4  
41 Когут [Л.] Україна і московський 

імперіялізм 
33  

42 Козлов [В.] Неволя 710  
43 Короленко [В.] Кінець царської власти 306  
44 Королівство Київське по проекту Бісмарка 71  
45 Костельник [Г.] Встань, Україно!  457  
46 Котов [К.] На передодні війни 1  
47 Кропоткін [П.] Комунизм і анархія 39  
48 Левенко [В.] Чому ми хочемо самостійної 

України 
5910  

49 Левенко[В.] Якої нам треба самостійної 
України 

72  

50 Левитський. Вільна Україна  21  
51 Левитський. Сироти України 9  
52 Левитський. Сусіди 46  
53 Левитський. Український марш 36  
54 Липа Ю. Гетьман Іван Мазепа 6  
55 Липа Ю. Союз Визволення України 1158  
56 Лібкнехт [К.] Павуки та мухи 149  
57 Маєвський [І.] Загально-російські 

Установчі Збори 
1043  

58 Маєвський [І.] Федерація і конфедерація 936  
59 Маєвський [І.]. Федералізм 1100  
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60 Маєвський [І.]. Червоний імперіялізм 1014  
61 Майстренко [Ф.] В огні та крові 22  
62 Міхновський [М.]. Відносини до війни 340  
63 Михайленко. Визвольні маніфести рос. 

правительства 
3  

64 Назарук [О.] Суспільні кляси 1473  
65 Островський [О.] Гетьман Ів. Мазепа 12  
66 Полуботок, мученик за волю України 111  
67 Поляки і Євреї 8  
68 Піменова [С.] Постійне військо і народня 

міліція 
252  

69 Програми і статути укр. Партій 72  
70 Рай [Л.Л.] Сучасне політичне становище в 

Індії 
606  

71 Реннер. Проблема Сходу 78  
72 Різниченко [В.Ф.] Пилип Орлик 22  
73 Різниченко [В.Ф.] Про гет. Пилипа Орлика 18  
74 Рігмідін [Ричмидин В.] Рідні взітхання 861  
75 Робітнича справа в програмі Укр. 

правительства 
13  

76 Ручка. Російські соціялісти і теперішня 
війна 

1  

77 Русова [С.] Що то є авт.-федер. Лад 253  
78 Русини [т]а москалі 25  
79 Саліковський [О.] Чого домагаються 

Українці 
193  

80 Скварко [З.] Програма Нац.-дем.  
і радикальної партій 

393  

81 Скоропис-Йолтуховський [О.] Табір 
полонених українців 

176  

82 Стебницький [П.] Українська справа 359  
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83 Стебницкий [П.] Украина и украинцы 181  
84 Старицька-Черняхівська [Л.] Каїн та Авель 188  
85 Сьогобочний [Коваленко Г.А.]. Чим 

шкодять нам євреї 
37  

86 Суд на Україні і його завдання 251  
87 Тищенко [Ю.] Хто такий Винниченко 628  
88 Труба [І.]. Державна казна 120  

89 Украинская Жизнь (Сборник I) 10  
90 Уайльд [О.] Державність України66 1  
91 Чого прийшли німці на Україну 406  
92 Чи є у нас по закону автономія 1904  
93 Шульгин [О.] Політика 119  
94 Ще не вмерла Україна 60  
95 Щадилов [О.] Економична політика 

України 
20  

 Разом 40543  

Означенные в сем списке книги получили по уполномочию 
помощники председателя Военно-Исторической Комиссии 
Будиловича. 

В. Будень. 
Сироштан.  

16/ІХ 19. 
Подписи чиновников Буденя и Сироштана удостоверяю. 

Помощник Председателя Комиссии для сбора военно-истори-
ческих материалов освободительной войны от большевиков. 

Б. Будилович. 

———————— 
66 Твори О. Уайльда (Уальда) українською мовою друкувалися за доби 

революції 8 разів (окремими виданнями або в збірках), але з подібною 
назвою він, звичайно, нічого не писав. Згідно з бібліографічним покаж-
чиком книги із зазначеною назвою взагалі не виходило. 
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Опріч поданого списка, ще такі книги позначені були до 
конфіскати; їх не знайдено одразу в коморі книгарні, і книгарня 
зобов’язалась розшукати їх і дослати на знищення додатково. 

 
1 Збірник пісень січових і патріотичних. 52 прим.
2 Козаччина 696 – 
3 Пісні вільної України 9 – 
4 Календарь Доброд. Т-ва на 1919 р. 24 – 

 
Призначалися ще до конфіскати такі книги, але їх пощастило 

одвоювати: 
 

1 Альбом історичних портретів (з його вийнято лиш портрета 
Мазепи) 

2 Бейер М. — Соціялізація землі і земельна власність 
3 Грінченко Б. — Листи з України Наддніпрянської 
4 Грінченко Б. — На роспутті 
5 Грінченко Б. — Брат на брата 
6 Грінченко Б. — Як жив український народ 
7 Грушевський М. 3 політичного життя старої України 
8 Донцов Д. — З приводу одної єресі 
9 Єфремов С. — Як визволитися з бідности робочим людям 
10 Злобинцев — Автономія України 
11 Каутський — Національна держава, імперіялістична 

держава і союз держав 
12 Огієнко — Вчімося рідної мови 
13 Різниченко — Батуринський шлях 
14 Різниченко — На могилі гетьмана Мазепи 
15 Різниченко — Смерть Мазепи 
16 Садовський М. — Спомини з російсько-турецької війни 

1877–1878 р. 
17 Самійленко В. — Україні 
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18 Терниченко — Кривди українського хлібороба 
19 Юркевич О. Сучасні сільські малюнки 

 
С. Єфремов.  

 
Книгарь: літопис українського письменства. — 1920. — Ч. 1–

3 (29–31). Січень–березiнь. — Стовп. 73–80. 
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