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ІСТОРИЧНІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ 
РЕВОЛЮЦІЇ

До 80-1 річниці IV універсалу УНР
80 років тому в багатовіковій історії України відбула

ся одна з найбільш яскравих подій: Центральна Рада 
своїм Четвертим Універсалом проголосила незалежність 
Української Народної Республіки. "Однині, - говорилося 
в ньому, - Українська Народна Республіка стає са
мостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверен
ною державою українського народу. Зо всіма сусідніми 
державами, як то Росія, Польща, Австрія, Румунія, Ту
реччина та інші, ми хочемо жити в злагоді й приязні, але 
ні одна з них не може втручатися в життя самостійної 
Української Республіки. Власть у ній буде належати 
тільки народові України..." Ці урочисті слова хвилююче 
звучать і тепер. Ними стверджувалося: незалежна Ук
раїнська держава стала історичною реалією, а Ук
раїнська революція досягла свого апогею.

Якщо спробувати провести історичні аналогії, то виз
вольні змагання українців 1917-1920 рр. за своїм 
суспільним і громадсько-політичним значенням і 
наслідками можна прирівняти хіба що до двох подій у 
вітчизняній історії - Визвольної війни (Національної рево
люції середини XVII ст.) під проводом Богдана Хмель
ницького та відродження Української держави у 1991 р.

В ході цих змагань з надзвичайною силою розкрили
ся творчі сили, свободолюбство і національний дух ук
раїнського етносу. Сьогодні, з відстані восьми деся
тиліть, є очевидним, як глибоко помилявся один із 
лідерів та істориків національної революції Ісаак Мазе
па, коли писав: "Двохстолітня московська неволя... ство
рила з українського народу сиру етнографічну масу 
несвідомих і неорганізованих робітників і селян".

В.А.Смолій, академік H AH  України (Київ)
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Дійсно, самодержавство завдало йому непоправних 
втрат, але революція показала, що воно не змогло вит
равити в українців прагнення свободи, бажання самим 
бути хазяями у своєму домі.

Національна революція 1917-1920 рр. не була чимось 
випадковим, несподіваним в долі українського народу. 
Вона пуповиною пов’язана із його історією, випливає із 
закономірностей вікового розвитку українства і разом з 
тим займає своє почесне місце в світовій історії націо
нально-визвольних рухів і революцій. Вона є яскравим 
підтвердженням принципової нормальності, а не вто
ринності (як декому хотілося б) української історії в ря
ду інших національних історій світу.

Революція увібрала в себе весь багатовіковий досвід 
національно-визвольної боротьби. Її ідейним підгрун
тям стали кращі надбання політичної думки нескореної 
нації. Концепцію української революції надихнули 
своєю творчістю і діяльністю Пилип Орлик і автор 
"Історії Русів", Тарас Шевченко і Михайло Драгоманов, 
Іван Франко і Михайло Павлик, Микола Міхновський і 
Юліан Бачинський і багато-багато інших борців і реч
ників незалежної України.

Як відомо, національно-визвольний рух українського 
народу очолила Центральна Рада. За недовгий час свого 
існування - з березня 1917 по квітень 1918 р. - їй вдалося 
пройти шлях від нечисленного об’єднання національно 
свідомої київської інтелігенції до вищого державного 
органу України. Члени Центральної Ради і утвореного 
нею уряду - Генерального секретаріату - в надзвичайно 
складних умовах триваючої світової, а згодом і грома
дянської війни, перманентного революційного процесу, 
невирішеності соціальних, політичних і економічних 
проблем мужньо і невтомно боролися за відновлення 
новітньої української державності.

У роки визвольних змагань 1917-1918 рр. найбільший 
ідейний вплив у питаннях стратегії і тактики української 
революції, безперечно, мав Голова Центральної Ради 
М.Грушевський. Революція перетворила пррофесора-
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історика на політика і народного трибуна, який у 
вирішальний спосіб визначив шляхи утвердження 
національної державності. Фактично усі дослідники 
історії Української революції погоджуються з тезою, що 
її "стрижнем, визначальним змістом була боротьба за 
досягнення величної мети - відродження української 
нації в усіх без винятку правах її існування та розвитку - 
економічному, політичному, державотворчому, духов
ному". Разом з тим лідери Центральної Ради приділяли 
величезне значення розв’язанню насущних соціальних 
завдань того часу на шляху демократичних перетворень 
суспільства. Саме в поєднанні національно-визвольного 
і соціального аспекту революції вбачаємо ми її сутнісний 
зміст і характер.

Характерною особливістю національної революції 
було намагання її лідерів розв’язати не лише суто ук
раїнські, а й окремі загальноросійські проблеми. Такий 
підхід дозволяв, на їхню думку, розраховувати на 
закріплення демократичних перетворень у масштабах 
усієї Росії, що могло б забезпечити справедливий розви
ток усіх націй і народностей колишньої імперії.

Програмними документами Української революції 
стали Універсали Центральної Ради, які не лише своїм 
змістом, а й назвою апелювали до традицій державності, 
традицій визвольної боротьби. "...Магічне слово 
"Універсал", несподівано винесене на поверхню..., дава
ло задоволення всім, хто прагнув демонстрації суверен
ності, - згадував М.Грушевський. - Се слово ставило на 
порядок дня спомин української державності, ко
лишньої гетьманщини, перетопленої і очищеної в огні 
нового революційного руху, відкликалося на підсвідомі 
мрії, на відновлення старих державних традицій у нових, 
кращих формах. Се була та містика, яка проноситься так 
часто у великих революційних рухах".

Універсали стали найбільш яскравим виявом стрімко
го розвитку революції, свідченням визрівання модерної 
української політичної думки. У лічені місяці був про
йдений шлях від проголошення національно-тери
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торіальної автономії в складі федеративної Росії до усвідо
млення необхідності повної незалежності і самостійності; 
від декларації абстрактних лозунгів соціальної рівності і 
справедливості до вироблення основ державної політики 
народоправства і соціального захисту трудящого люду. їх  
найприкметнішою рисою було поєднання двох основних 
начал Української революції - національно-державотвор
чого і соціально-визвольного.

У Першому Універсалі, оприлюдненому 10(23) червня 
1917 р., Центральна Рада визначала свій статус повноваж
ного представника всії українців Росії, зобов’язувалася 
стати на сторожі прав та вольностей України і проголошу
вала право українського народу порядкувати своїм жит
тям на своїй землі. Висловлюючись сучасними термінами, 
це була Декларація про суверенітет.

Після проголошення Першого Універсалу стало зро
зумілим, що соціальна революція, яка розгорталася в 
Росії, має й національний вимір. Розпочався поступовий, 
іззовні ще не помітний розпад колишньої багато
національної імперії. Українська революція вперше заяви
ла про себе на повний голос.

Прагнучи утримати контроль над країною, що розпа
далася, російський уряд змушений був визнати Централь
ну Раду краевою владою і погодився на те, щоб вона сфор
мувала національний уряд. Таке порозуміння відкривало 
шлях до мирного, демократичного розв’язання національ
ного питання, до утвердження української державності.

3(16) липня 1917 р. Центральна Рада Другим Універса
лом повідомила про утворення відповідального перед нею 
уряду - Генерального секретаріату.

На жаль, доброї волі керівних кіл Росії вистачило нена
довго. Аж до свого падіння у листопаді 1917 року Тимча
совий уряд робив усе можливе, щоб не допустити реально
го утвердження української державності. Листопадовий 
переворот у Петрограді різко змінив хід революційних 
подій. До влади прийшов більшовицький уряд. Демокра
тичний струмінь російської революції, який допускав 
можливість перетворення централізованої держави на фе
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дерацію вільних народів, вичерпався. У цих умовах 7(20) 
листопада 1917 р. Центральна Рада проголосила своїм 
Третім Універсалом Українську Народну Республіку. 
Його прийняття означало, що започаткований ук
раїнською революцією державотворчий процес вийшов 
на фінішну пряму. Виникла перша у XX столітті демокра
тична держава українського народу, покликана захистити 
його від зовнішньої агресії і упорядкувати внутрішнє жит
тя. Вперше після середини XVII ст. Україна постала як ге- 
ополітична реальність.

Як відомо, 12(25) січня 1918 року Мала Рада ухвалила 
Четвертий Універсал, яким проголосила самостійність Ук
раїнської держави. Разом з Третім Універсалом він, за 
влучним висловом відомого історика, став "метрикою на
родження" новітньої України. Проголосивши Україну не
залежною суверенною державою, він завершив процес 
складного, суперечливого розвитку українського 
національно-визвольного руху, який врешті-решт відки
нув ідеї автономії і федералізму. Четвертим Універсалом 
було визначено ряд заходів соціально-економічного ха
рактеру, які дослідники справедливо вважають подаль
шою конкретизацією намірів Центральної Ради в цій га
лузі. Не вдаючись до оцінки змісту запланованих перетво
рень, відзначимо, що до їх практичної реалізації справа 
так і не дійшла.

"Тверезо і твердо оцінимо ті реальні умови, в котрих 
ми опинилися в результаті революції і війни за українську 
самостійність", - закликає свого часу М.Грушевський. Цей 
заклик залишається вельми актуальним і сьогодні.

Віколомне проголошення незалежності УНР і втрачені 
можливості творення національної державності спонука
ють нас до осмислення тих складних і трагічних подій 
1917-1920 рр., до врахування їх уроків для нашого непро
стого сьогодення.

Урок перший, на наш погляд, полягає в слабкості вла
ди, витвореної українською революцією. Нерозвинута і 
неструктурована, представлена різновекторними 
політичними силами, ослаблена частими змінами урядів,
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вона не змогла опертися на широку підтримку ук
раїнського суспільства і забезпечити порядок у краї, за
хистити молоду державність.

Попри весь незаперечний моральний авторитет Ми
хайла Грушевського, Володимира Винниченка та інших 
чільних діячів, вони не змогли стати послідовними і 
твердими провідниками ідей визвольної боротьби.

Тільки в умовах загрози гетьманського перевороту 
Центральна Рада дійшла висновку про необхідність кон
центрації влади в руках Президента.

Драматиний досвід тієї пори з усією гостротою  
свідчить про необхідність функціонування сильної сис
теми державної влади у сучасному українському 
суспільстві, чіткої співпраці її гілок в ім’я матеріального 
благополуччя народу, формування правової держави, 
розбудови громадянського суспільства, духовного 
піднесення нації.

Урок другий полягає в тому, що в ході національно- 
демократичної революції її провідники не запропонува
ли адекватної сподіванням більшості населення соціаль
ної програми, постійно спізнюючись з декларуванням її 
головних компонентів, програючи в часі іншим силам, 
які влучними й привабливими гаслами завойовували ук
раїнське трудівниче середовище.

Виходячи з історичного досвіду минулого, насампе
ред негативного, ми маємо більш рішуче реформувати 
соціально-економічні відносини, спираючись на осново
положні засади Конституції України в частині рівноп
равності усіх форм власності. На практиці це означає 
державну підтримку вітчизняного товаровиробника, 
прискорення приватизації, залучення іноземних інвес
тицій, загалом творення такої суспільно-політичної мо
делі перехідної доби, яка б відкрила Україні шлях вихо
ду з кризи і входження до кола цивілізованих, еко
номічно розвинутих європейських держав.

Урок третій органічно випливає з помилкових уявлень 
лідерів Української революції про збройний захист здо
бутків визвольних змагань, із ставлення до регулярної
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армії як до продукту буржуазного суспільства. Саме через 
це не було використано військовий потенціал українізова
них частин армії і флоту.

Ось чому у критичну мить проводирі революції могли 
спертися лише на нечисленні формування національно 
свідомих захисників державності, представників молодої 
генерації українства. Незабаром минає вісім десятиліть від 
часу героїчних і трагічних подій під Крутами. Слава пол
еглих там героїв немеркнуча, а пам’ять про них - вічна. І 
нехай цей взірець національної звитяги і самопожертви за
вжди нагадує нам про необхідність плекати і зміцнювати 
наші збройні сили, власні армію і флот як невід’ємний ат
рибут і гарант сильної, незалежної держави.

Урок четвертий зводиться до необхідності усвідомлен
ня нереалізованості в роки революційних змагань ук
раїнської національної ідеї. З одного боку, це наслідок 
тривалого поневолення України, її бездержавного буття, а 
з другого - автономістських, федералістських позицій 
лідерів Центральної Ради щодо шляхів утворення неза
лежної, суверенної Української держави.

Безперечно, національна ідея не може служити са
моціллю. Вона повинна виступати ідейним стрижнем дер
жавницької доктрини, важливим фактором загальногро
мадянської злагоди, консолідації суспільства.

Урок п’ятий свідчить, що висока хвиля української ре
волюції винесла на гребінь десятки партій і рухів. Сучасна 
політична арена - України своєрідно повторює чимало 
складових тодішньої гами суспільних чинників від 
національного і більшовицького радикалізму до консер
ватизму. Та найприкрішою у цій ситуації є знову ж таки 
нездатність демократичних сил уже в нових умовах поста
вити національні інтереси вище партійних, поступитися 
політичними амбіціями своїх лідерів.

Історичні паралелі української революції і сучасної до
би дають політологам можливість осмислити роль 
політичних партій в успіхах і невдачах національного дер
жавотворення. Особливо нагальна потреба в цьому є 
сьогодні, напередодні виборів, коли український народ
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своїм волевиявленням має сформувати по-справжньому 
представницькі органи влади, сприяти їхній структури- 
зації, стабілізації суспільного життя.

І, нарешті, урок шостий, але, зрозуміло, не останній. 
Однією з головних причин поразки українських визволь
них змагань було те, що українська справа так і не здобу
ла визнання на міжнародній арені.

Трагізм української ситуації полягав у тому, що дві 
найбільші сили, що діяли у Центрально-Східній Європі, - 
Росія і Німеччина, - не поспішали визнавати українські ус
тремління, як відмовилася поширити принцип права націй 
на самовизначення на українців і Антанта. Проголосивши 
свою відокремленість від Росії й уклавши сепаратний мир 
з Німеччиною та іншими державами Чотвірного союзу, 
українці автоматично потрапили до табору ворогів пере
можених. Усі пізніші спроби Петлюри й західноук
раїнських лідерів змінити гнів Антанти на милість були 
марними. Тим часом, зовнішня підтримка відіграла 
вирішальну роль в успішному завершенні державного 
будівництва у Польщі, Фінляндії, балтійських державах і 
Чехословаччині.

Таким чином, історія вчить, що кінцевий успіх у ба
гатьох випадках залежить від надання національній 
справі міжнародного розголосу. Високий авторитет у світі 
нашої держави засвідчує, що з цього уроку історії ми зро
били правильні висновки.

Як бачимо, Центральна Рада і її лідери в своїй діяль
ності припустилися багатьох прикрих помилок, які поряд 
з іншими несприятливими факторами призвели до пораз
ки Української революції. Разом з тим наявні прорахунки 
не повинні затінювати очевидні здобутки того часу. Як 
справедливо зазначають дослідники, саме після 1917 р. за
вдяки існуванню і діяльності УНР термін "Україна" набув 
офіційного визнання в географічному, етнічному, 
адміністративному і, що найважливіше, державницькому 
смислі. Вперше за багато віків народ одержав можливість 
мати своє справжнє ім’я, називати ним свою Батьківщину.

Українська революція прискорила процес створення
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мадерної української наци внутрішньо переродивши 
суспільство України. На такому фундаменті з цього часу 
розвивається все подальше українське життя.

Доба визвольних змагань дала потужний імпульс ро
звиткові української культури. Разюче, а багато в чому 
вирішально, порівняно з попередніми десятиріччями, 
змінився статус української мови. По майже двостолітній 
перерві українська мова стає мовою законодавства, 
адміністрації, війська і зборів. Є щось символічне в тому, 
що саме в ці дні, започатковується широкомасштабна 
акція "Передаймо нащадкам наш скарб - рідну мову". Тим 
самим сподіваємося зробити все можливе для того, щоб 
вона стала державною мовою України вже не тільки юри
дично, а й фактично. Ми висловлюємо також упевненість 
у тому, що питання української мови нарешті перестане 
бути питанням політичним, як висловився свого часу 
М.Грушевський, і вона стане ще однією консолідуючою 
силою нашого суспільства.

Українська Народна Республіка проіснувала недовго. 
Вона зазнала поразки в боротьбі з силами, ворожими Ук
раїнській революції. Але справедливо зазначив відомий 
український історик Іван Лисяк-Рудницький: "Нема соро
му в тому, щоб бути переможеними в боротьбі за свободу. 
Навпаки, така поразка може стати джерелом духовної об
нови, що з цього черпатимуть силу наступні покоління, 
продовжувачі цієї самої на новому історичному етапі".

Безперечно, історичний досвід такого масштабного і 
феноменального явища, як Українська революція 1917- 
1920-х рр. з її успіхами і здобутками, невдачами і поразка
ми не вичерпується лише згаданими нами уроками. їх на
багато більше. Головне полягає в тому, щоб ми їх вивча
ли, осмислювали і враховували у наших потугах творення 
власної держави. Це не тільки іманентна потреба сучасно
го буття, а й імператив нашого історичного обов’язку 
перед пам’яттю численних жертв, принесених ук
раїнською нацією на олтар свободи, незалежності, дер
жавності.
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С. В. Куль чицький, 
доктор історичних наук(Київ)

ПРОГОЛОШЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УНР

Відходить у минуле одне з найтяжчих в нашій тися
чолітній історії століть. Випробування, які спіткали на
селення України у XX столітті, мають одну спільну 
причину: відсутність свободи і незалежності. Нав’язу
вана народу чужа воля нерідко оберталася масовими 
репресіями, голодоморами, депортаціями, найбіль
шою в історії людства атомною катастрофою, дегра
дацією духовних цінностей. Демографічні і матеріальні 
втрати українського народу у Першій і Другій світових 
війнах сумарно більші, ніж втрати будь-якого іншого 
народу. Це - теж наслідок відсутності власної держави.

Вікопомні серпневі події 1991 р. принесли Україні 
політичну незалежність. Здобута під час розпаду охоп
леної системною кризою наддержави, вона не призвела 
до негайного покращення якості життя. Навпаки, гро
мадянам України доводиться розчищати нагромад
жені тривалим пануванням тоталітаризму завали, щоб 
вийти з глухого кута на магістральні шляхи суспільно
го прогресу. Однак ми стали господарями власної 
долі, і це вселяє оптимізм.

Щ об належним чином оцінити масштаб сучасних 
проблем, доцільно час від часу заглиблюватися погля
дом у минуле. Таку можливість надають ювілеї вели
ких історичних подій. Особливого значення набуває 
проголошення незалежності Української Народної 
Республіки.

Українська революція була започаткована у березні 
1917 р., під час розвалу Російської імперії. Ця імперія 
словом і ділом переконувала покоління українців у то
му, що вони не існують як самостійний народ. Нас на
магалися позбавити власної історії і культури, пе
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реслідували нашу мову, нав’язували нам "мало
російський синдром" меншовартості, викорінювали 
під гаслом боротьби з сепаратизмом бодай найменші 
спроби політичного згуртування на національній плат
формі. Здавалося, що за сотні років нещадного гноб
лення всього українського імперські "патріоти" доби
лися свого. Національний рух ледь жеврів. Аж ось 
падіння імперії викликало несподіваний спалах 
національно-визвольної боротьби.

Революційна енергія багатомільйонного народу 
покликала до життя Центральну Раду. Під час утво
рення це було нечисленне о б ’єднання київської 
національної інтелігенції. Подібні їй організації тися
чами виникали в охопленій революцією країні.

Проте сила національного руху була такою, що 
Центральна Рада в лічені тижні поповнилася найбільш 
авторитетними діячами, яких винесла на поверхню 
політичного життя революційна хвиля. Вона стала 
найбільш авторитетним органом національного мас
штабу, тому що відбивала в своїй діяльності прагнення 
багатомільйонного народу, живилася його енергією.

Непересічна заслуга у піднесенні авторитету Цен
тральної Ради належить її незмінному голові Михайлу 
Грушевському. Українська революція перетворила 
професора-історика на політика і народного трибуна. 
Він сформулював стратегію визвольного руху, яка вела 
до утвердження національної державності. Для зрос
тання самосвідомості українців і протистояння 
імперським спробам знищити національну іден
тичність українського народу Михайло Грушевський у 
XX столітті зробив не менше, ніж Тарас Шевченко у 
XIX столітті, Іван Мазепа - у XVIII столітті, Богдан 
Хмельницький - у XVII столітті.

У незалежній Україні вперше після десятиріч забут
тя були гідно відзначені 125-річчя і 130-річчя від дня 
народження М.Грушевського. Попри матеріальні 
труднощі, завершується перевидання його багатотом
ної праці "Історія України-Руси", яка в радянські часи
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була запроторена до спецсховищ. На жаль, ми, істори
ки, все ще не спромоглися підготувати і видати фунда
ментальну біографію цієї великої людини.

Більшою мірою, ніж кому б то не було, М.Гру- 
шевському належить заслуга переведення наголосу в 
національному русі з культурницьких на політичні 
цілі. 23 червня 1917 року Центральна Рада звернулася 
до українського народу з документом, який назвали 
універсалом - за аналогією з назвою гетьманських 
указів доби козацько-селянської революції середини 
XVII ст. У нових історичних умовах універсали були 
переосмислені як найголовніші закони конституційно
го значення, що кардинально змінювали існуючий по
рядок речей.

У Першому універсалі Центральна Рада визначала 
свій статус повноважного представника всіх українців 
Росії, зобов’язувалася стати на сторожі прав та воль
ностей України і проголошувала право українського 
народу порядкувати своїм життям на своїй землі. Вис
ловлюючись в сучасних термінах, це була Декларація 
про суверенітет. Порядок і лад в Україні встановлюва
лися, за Першим універсалом, Всенародними ук
раїнськими зборами, делегати яких мали бути обрані 
всенародним, рівним, прямим і таємним голосуванням.

Після проголошення Першого універсалу стало зро
зумілим, що соціальна революція, яка розгорталася в 
Росії, має й національний вимір. Розпочався поступо
вий, іззовні ще непомітний розпад колишньої багато
національної імперії. Українська революція вперше за
явила про себе на повний голос.

Прагнучи утримати контроль над країною, що ро
зпадалася, російський уряд змушений був визнати 
Центральну Раду краевою владою і погодився на те, 
щоб вона сформувала національний уряд. Таке поро
зуміння відкривало шлях до мирного, демократичного 
розв’язання національного питання, до утвердження 
української державності.

16 липня 1917 р. Центральна Рада Другим універса
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лом повщомила про утворення відповідального перед 
нею уряду - Генерального секретаріату. Одночасно во
на брала зобов’язання реорганізуватися у краєвий ор
ган влади шляхом поповнення свого складу представ
никами національних меншин України.

На жаль, доброї волі керівних кіл Росії вистачало 
ненадовго. Аж до падіння у листопаді 1917 р. Тимчасо
вий уряд робив усе можливе, щоб не допустити реаль
ного утвердження української державності.

Листопадовий переворот у Петрограді круто змінив 
хід революційних подій. До влади прийшов більшо
вицький уряд. Демократичний струмінь Російської ре
волюції, який допускав можливість перетворення цен
тралізованої держави на федерацію вільних народів, 
вичерпався. За цих умов Центральна Рада проголоси
ла 20 листопада 1917 року Третім універсалом Ук
раїнську Народну Республіку.

Започаткований Українською революцією держа
вотворчий процес вийшов на фінішну пряму. Постала 
перша у XX ст. демократична держава українського 
народу, покликана захистити його від зовнішньої аг
ресії і упорядкувати внутрішнє життя. Вперше після се
редини XVII ст. на географічній карті з’явилася Ук
раїна як геополітична реальність. Історичне значення 
Третього універсалу важко переоцінити.

Розглядаючи з перспективи у вісім десятиріч того
часні події, ми повинні визнати, разом з тим, що ліде
ри Центральної Ради припустилися помилок, які фа
тально вплинули на дальшу долю української держав
ності. Помилки треба назвати, щоб засвоїти їх як уро
ки для сьогодення.

По-перше, М.С.Грушевський, В.К.Винниченко та їх 
колеги були переконані, що скликання Українських ус
тановчих зборів автоматично зміцнить вже проголо
шену УНР, тому що доведе всьому світові її легі- 
тимність. Вони не звернули належної уваги на розбудо
ву виконавської вертикалі влади, через що Центральна 
Рада та її Генеральний секретаріат ніби плавали у
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повітрі, не маючи можливості проводити свої директи
ви на місцях. Вони відмовилися створювати пов
ноцінну національну армію. Виходячи з абстрактних 
демократичних засад, вони дозволили в Україні 
руйнівну діяльність націлених на диктатуру екст
ремістських сил, передусім - більшовиків.

По-друге, лідери Центральної Ради відмовилися від 
незалежності УНР. Третій Універсал проголошував: 
"Не відділяючись від республіки Російської і зберігаю
чи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб си
лами нашими помогти всій Росії, щоб вся республіка 
Російська стала федерацією рівних і вільних народів. 
Маючи силу і власть на рідній землі, ми тою силою і 
властю станемо на сторожі прав і революції не тільки 
нашої землі, але й всієї Росії".

Виходячи з цієї декларації, Рада звернулася до  
більшовицького уряду у Петрограді, а також до край
ових урядів Башкири, Дону, Кавказу, Криму, Молдавії 
і Сибіру з пропозиціями розпочати процес створення 
єдиного федеративного уряду Росії. Зрозуміло, що 
Раднарком з порога відкинув такі пропозиції. Він вва
жав себе центральним урядом єдиної Росії і гарячково 
збирав сили, щоб розпочати акцію, яка в радянській 
історіографії дістала назву "тріумфальний хід Радянсь
кої влади". Йшлося про "збирання" військовою силою 
країни, яка розпалася в ході революції.

Дарма київські політики вважали, що мають "силу і 
власть", щоб перетворити всю величезну країну з бага
товіковою традицією імперського управління на де
мократичну федерацію. Раднарком охоче прийняв на
зву "Російська Федерація" і зафіксував її у першій ра
дянській конституції. Однак заснований на поділі вла
ди федеративний устрій залишався у тогочасній Росії 
недосяжною мрією. Встановлена більшовиками дикта
тура була цілісною владою. Вона не розподілялася на 
функціональні "гілки" і не розмежовувала повнова
жень між центром та периферією. Від такої диктатури 
треба було триматися якнайдалі. Утримуючи УНР у
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кордонах Росії, Центральна Рада явно переоцінювала 
власні можливості.

Проведені в кінці 1917 р. в Україні і в Росії вибори 
до Всеукраїнських установчих зборів наочно показали 
вплив різних політичних партій. Більшовики зазнали 
нищівної поразки. В Україні їх виборчий список 
підтримала тільки десята частина тих, хто голосував. 
Три чверті голосуючих висловилися за списки партій, 
які утворювали Центральну Раду.

Результати голосування були розцінені лідерами 
Центральної Ради як величезний успіх. Це й справді 
був успіх. Проте хід подій визначався аж ніяк не демок
ратичними виборами. Більшовики розігнали в Росії 
Установчі збори і. припинили цим революційний про
цес. Будучи єдиною із усіх впливових політичних сил в 
Російській революції, яка створила власні загони бой- 
овиків-червоногвардійців, вони тепер використовува
ли їх для "тріумфального ходу Радянської влади". З 
кінця 1917 р. червоногвардійські загони почали просу
ватися в Україну, витискуючи збройні сили Централь
ної Ради.

Під виливом їх наступу лідери українських партій 
позбулися, нарешті, ілюзій щодо можливості перетво
рити Росію на федеративну республіку. Відмежування 
від країни, в якій панувала диктатура, стало питанням 
першорядної ваги.

Четвертий універсал Центральної Ради офіційно да
тований 22 січня, тобто днем, коли почалася робота 
над його текстом. Оприлюднений він був тільки в ніч 
на 25 січня 1918 р. Законодавцям залежало на тому, 
щоб суверенізація УНР мала найбільш раннє з можли
вим датувань. До Києва рвалися загони червоног- 
вардійців М.Муравйова, і Центральна Рада повинна 
була встигнути з укладенням сепаратного миру з 
Німеччиною та її союзниками, перебуваючи в столиці 
України.

Четвертий універсал проголошував: "Однині Ук
раїнська Народна Республіка стає самостійною, ні від
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кого не залежною, вільною, суверенною державою ук
раїнського народу. Зо всіма сусідніми державами, як то 
Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші, 
ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не 
може втручатися в життя самостійної Української Рес
публіки. Власть у ній буде належати тільки народові 
України, іменем якого, поки зберуться Українські Ус
тановчі збори, будемо правити ми, Українська Цен
тральна Рада".

Ці урочисті слова хвилююче звучать і тепер. Ук
раїнська революція досягла вищої точки. Незалежна 
Українська держава стала історичним фактом. Майже 
негайно, 27 січня 1918 р. УНР уклала свій перший 
міжнародний договір - з Німеччиною та її союзниками 
у Брест-Литовську.

Порівнюючи процеси утворення незалежної Укра
їни у 1918 і 1991 роках, ми бачимо, наскільки вони різ
ні. Нашим попередникам було неспівставно важче. На
йбільш складними виявилися міжнародні обставини.

У мирних переговорах, які розпочалися в Брест-Ли- 
товську з ініціативи Раднаркому, Центральна Рада 
участі не брала. Наприкінці 1917 р. було вже ясно, що 
німецький блок програє війну. Приєднання УНР до се
паратних переговорів означало б, що переможці у 
світовій війні стануть дорогами української держав
ності. Сепаратний мир давав можливість Німеччині пе
рекинути армії на Західний фронт. За своїми наслідка
ми він дорівнював переходу у стан ворога.

Проте уряд УНР не міг контролювати події. Укла
дення негайного миру було народною вимогою. Стара 
армія розкладалася і була небоєздатною. Центральна 
Рада взяла участь у переговорах і першою уклала мир
ний договір.

Так постала залежність від Німеччини і Австро- 
Угорщини. Спочатку вони окупували Україну, а потім 
розігнали Центральну Раду і утворили режим гетьмана 
П.Скоропадського. Після поразки німецького блоку 
відновлена УНР не мала шансів на підтримку з боку
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Антанти. Франція і Велика Британія допомагали 
тільки білогвардійським генералам, які ставили метою 
відновлення "єдиної і неділимої" Росії.

У HP проіснувала недовго. Проте її значення для ут
вердження сучасної державності важко переоцінити. 
Мова йде не тільки про традиції українського держа
вотворення, які відіграли позитивну роль і відбиті, зок
рема, у державній символіці. Більшу вагу має 
послідовність історичних подій, започаткована самим 
фактом існування незалежної УНР. Щ об справитися з 
національно-визвольним рухом, більшовики побуду
вали країну у формі федерації республік - Радянського 
Союзу. Централізація влади в СРСР була не меншою, 
ніж в імперські часи, але національна державність все- 
таки існувала. Радянська Україна мала свої кордони, 
столицю, органи влади і навіть місце в ООН. З розпа
дом тоталітарної наддержави всі ці ознаки національ
ної державності з формальних стали реальними.

Можна з певністю стверджувати, що швидким і без
болісним процесом набуття незалежності у 1991 р. ми 
опосередковано завдячуємо поколінню борців за волю 
України, яке вийшло на історичну арену на початку 
XX століття.
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Я. С. Калакура, 
доктор історичних наук (Київ)

САМОСТІЙНИЦЬКА КОНЦЕПЦІЯ 
IV УНІВЕРСАЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ 

ІСТОРІОГРАФІЇ
Дослідження мотивів, обставин ухвалення та історич

ного значення IV Універсалу належить до пріоритетних 
проблем історичної науки. Актуальність теми зумов
люється як зростаючим значенням наукового осмислення 
самої ідеї самостійності України, досвіду її практичної ре
алізації в сучасниї умовах національно-державного 
будівництва, так і відсутністю спеціальних історіог
рафічних праць. Історики національно-демократичного 
спрямування розглядають діяльність Центральної Ради, її 
IV Універсал як рубіжний етап на шляху відновлення в XX 
ст. самостійної держави українського народу. Натомість 
офіційна радянська історіографія, сучасні спадкоємці її 
поглядів вбачали і вбачають у цьому акті антинародний 
маніфест буржуазно-націоналістичного характеру, а сама 
Центральна Рада оцінюється як "контрреволюційна, во
рожа українському народу" інституція.

Цей виступ має за мету продовжити історіографічний 
аналіз уроків української революції 1917-1920 рр., дер
жавотворчої діяльності Центральної Ради, започаткова
ний в зв’язку з її 80-річчям1, з’ясувати підходи істориків 
до самої концепції самостійності як ознаки державної су
веренності, етапів її розвитку, в т.ч. в добу Центральної 
Ради, значення IV Універсалу для утвердження норма
тивно-правового статусу самостійності України.

Під поняттям самостійності сучасна історико-правни- 
ча наука розуміє одну з пріоритетних ознак функціону
вання держави, неодмінну умову, форму практичного 
вираження державного суверенітету, принцип ор
ганізації та управління державної влади певного наро
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ду2. Українська історіографія національно-демократич
ного спрямування розглядає самостійність як елемент 
національної ідеї, компонент національного державот
ворення. Державна самостійність не є чисто політо
логічною категорією. Вона має природно-історичний 
характер, оскільки невіддільна від самоідентифікацїї 
нації, її самосвідомості, генетично пов’язана з само
бутністю, окремішністю кожної нації, її природнім пра
вом бути господарем на своїй землі, мати національну 
держву як гарант збереження, розвитку і захисту етносу. 
Ідея самостійності української держави, як і її реальне 
буття, тісно пов’язана з київським, галицько-волинсь
ким, литовсько-руським, козацько-гетьманським пері
одами української державності, з усіма етапами націо
нально-визвольного руху українського народу.

В історіографії української революції доби Централь
ної Ради панівною є концепція еволюції поглядів її 
лідерів від автономії до самостійності за логічною схе
мою чотирьох Універсалів. Наголошуючи на пере
орієнтацію української революції після III Універсалу, 
В.Солдатенко виніс у назву розділу своєї монографії те
зу: "Від автономізму до самостійництва: еволюція ук
раїнського державотворення в контексті революційного 
протиборства"3 і в такий спосіб відбив найбільш поши
рений в історіографії погляд на утвердження концепції 
самостійництва. Такий підхід має право на побутування, 
однак він недостатньо віддзеркалює взаємоув’язаність 
самостійницьких і автономістичних гасел в українсько
му та в європейському національно-визвольному русі, 
провідне місце у ньому самостійництва. Автономізм слід 
розглядати не як альтернативу самостійництву, а швид
ше як вияв почерговості завдань національно-державно
го відродження, плюралізму поглядів на гасла 
суспільно-політичного і державницького руху. Поєднан
ня, а точніше паралельне співіснування цих ідей просте
жується в народних рухах козацько-гетьманської доби, 
їх  сповідували представники дакабристських ор
ганізацій на Україні, товариства об’єднаних слов’ян, ки-
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риломефодіївців, члени громад, тарасівці. Ними проник
нут! козацькі думи і літописи, "Історія Русів", твори 
Т.Шевченка, І.Франка. Ідеї федералізму М.Драгомано- 
ва, М.Грушевського та ін. ув’язувались з вимогами 
рівноправності та паритету українських і російських 
інтересів.

Гасла політичної самостійності України знайшли 
відображення в програмах українських політичних 
партій на рубежі ХІХ-ХХ ст. як Галичини, так і 
Наддніпрянської України. Так, Українська національно- 
демократична партія (1899 р.) ставила своєю найвищою 
метою здобути культурну, економічну і політичну са
мостійність та з’єднатися в один національний організм. 
Подібні вимоги висували Революційна Українська 
партія (Харків, 1900 р.), Українська соціалістична партія 
(1901 р.), Українська народна партія (1902 р.). Нарешті, 
самостійницькою ідеєю був проникнутий національно- 
визвольний рух у західноєвропейських країнах у роки 
першої світової війни, що не могло не вплинути на 
політичні орієнтири українських провідників. Ось чому 
переважна більшість істориків виходять з того, що ук
раїнська революція була підготовлена всім попереднім 
національно-визвольним рухом, базувалась на ук
раїнській національній ідеї та державницьких традиціях 
українства. Український визвольний рух на час Лютне
вої революції 1917 р. набув самостійного характеру, 
відстоюючи свободу і волю українського народу, його 
право бути господарем на своїй землі. Однак загальний 
тон в Центральній Раді задавали представники тих 
партій,., що стояли на позиціях федералізму , і. авто- 
номізму. Центральна Рада не ініціювала гасла автономії 
України, а дістала його в спадщину від попередніх етапів 
українського націоннально-визвольного руху4.

Разом з тим в українській революції були задіяні й ті 
політичні партії та рухи, що відстоювали ідею са
мостійної, соборної України (УДХП, УПСС та ін.). От
же є підстави солідаризуватись з тими істориками, які 
розглядають принципи автономії і самостійності не як
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протилежні форми державності, а як різний рівень, 
ступінь повноти суверенності держави. М.Грушевський, 
відповідаючи на питання, якої ми хочемо автономії і фе
дерації, однозначно відповідав, що "українці в політи
чній справі хочуть утвердити широку національно-тери
торіальну автономію"5. Іншими словами, автономія ро
зглядалась не як національно-культурна категорія, а як 
національно-політичний інститут, за допомогою якого 
поступово реалізується пріоритетна вимога українців - 
"стати господарем на своїй землі". М.Грушевський і 
його соратники вбачали у федералізмі не заперечення 
незалежної української державності, а крок їй на
зустріч6. Таким кроком було проголошення III Універ
салом утворення Української Народної Республіки - пер
шої в XX ст, національної держави українського народу.

Деякі історики продовжують закидати Центральній 
Раді за те, що, мовляв, через її автономістські погляди 
стримувався радикалізм українського визвольного руху, 
що їй знадобилося більше двох місяців для подолання 
автономістських іллюзій і проголошення незалежності 
України. Керуючись навіть цілком добрими намірами, 
автори таких звинувачень ігнорують конкретно-історич
ну ситуацію як міжнародну, так і внутріукраїнську. Істо
рик не може не враховувати того незаперечного факту, 
що політика - це мистецтво врахування реального. 
Тільки завдяки автономістичним лозунгам, що їх декла
рувала Центральна Рада, вона могла зберегти і утвер
джувати себе як опозиційно-конструктивна сила Ро
сійської імперії, в умовах, коли Тимчасовий уряд, спира
ючись на силові структури, силкувався утримати 
цілісність і неподільність імперії. Виступаючи як оборо
нець українських інтересів, Центральна Рада поступово 
перетворювалась у реальний орган державотворення.

Аналізуючи період між III і IV Універсалом, Д.Доро- 
шенко піддав гострій критиці спроби керівництва Цен
тральної Ради взяти на себе непосильне і непотрібне Ук
раїні завдання творити федерацію. "Логіка подій показа
ла, - вказує він, - що Україні треба було зовсім відділяти
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ся від Росії, стати самостійною й незалежною держа
вою..."7. Попри всі прорахунки Центральної Ради треба 
віддати їй належне в послідовному, демократичному 
просуванні УНР по шляху до повної незалежності, про 
що засвідчують численні джерела. 24 грудня 1917 р. було 
оприлюднено проект Конституції УНР, у першому 
пункті якої зазначалось, що Україна яко Народна Рес
публіка входить у склад Федеративної Республіки Росії, 
а далі чітко і однозначно наголошувалось, що "суверен
не право в Українській Республіці належить українсько
му народові", а її територія оголошувалась неподільною. 
Суверенне право здійснюється через Українські Всена
родні збори і ніякі права "не передані центральним орга
нам Федеративної Російської Республіки"8. Перед за
криттям засідання Центральної Ради ЗО грудня 1917 р. 
М.Грушевський звернувся з промовою, зустрінутою 
овацією, в якій знаходимо слова про те, що Центральна 
Рада набула статусу "найвищого органу самостійної, не
залежної Української Республіки". Далі голова Цен
тральної Ради підкреслив: "Ми стояли і стоїмо на при
нципі федерації, але обставини склались так, що Україна 
на ділі стала самостійною, незалежною державою"9 - 
(підкресл. - Я.К.). Отже, ще до ухвалення IV Універсалу 
в суспільно-політичній свідомості людності України пос
тупово утверджувалось усвідомлення незалежності Ук
раїнської держави, а тому офіційне проголошення са
мостійності України не було несподіванкою. На це звер
тав увагу представник УСД в Центральній Раді Й.Гер- 
майзе: "Наша фракція не збиралась сьогодні виступа
ти,... бо для нас уже 3-й Універсал вказував той шлях, 
яким ми підемо. 4-й Універсал був для нас тільки тим 
логічним висновком, до якого ми повинні були дійти... 
Ми голосували за Універсал цілком свідомо"10.

Перейдемо до розгляду одного з вузлових і водночас 
дискусійних в історіографії питань щодо мотивів ухва
лення концепції самостійності IV Універсалом та його 
історичного значення. Ряд дослідників11 звертає увагу 
на принципово нові умови (внутрішні та міжнародні),
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які ясклалися на другу половину січня 1918 р. По-пер
ше, Російська імперія опинилася в стані розпаду, 
внутрішньої війни. По-друге, Україна, що протягом 
двох століть не мала ознак державності, стала окре
мою республікою, похитнувши цим самим устої 
імперії. По-третє, щоб придушити процес розвалюван
ня імперії і призупинити усамостійнсння України уряд 
В.І.Леніна висуває ультиматум Центральній Раді і фак
тично розпочинає війну. По-четверте, намагаючись не 
допустити міжнародного визнання УНР, Петроград 
апелює до проголошеної за його підтримки в Харкові 
Української соціалістичної радянської республіки, 
ініціюючи в такий спосіб насильницький експорт 
більшовицької влади в Україну і розпалювання грома
дянської війни. За таких обставин 24 січня 1918 р. оп
рилюднюється IV Універсал, що проголошував УНР 
"самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суве
ренною державою українського народу"12.

В історіографії національно-демократичного спря
мування обгрунтовано висновок про те, що концепція 
самостійництва досягає в IV Універсалі своєї доверше
ності і набуває державно-правового статусу, пріори
тетного становища в суспільній свідомості порівняно з 
автономізмом. І.Нагаєвський до чинників, що 
підштовхували Центральну Раду проголосити неза
лежність УНР, відносить участь української делегації в 
Брестській мирній конференці, де Л.Троцький закли
кав не визнавати її повноважень13. Варто нагадати, що 
в першому пункті договору, підписаному делегаціями 
Центральних держав і УНР, Україна визнавалась са
мостійною державою. До договору долучався таємний 
додаток, за яким передбачалось на українських землях 
Галичини і Буковини створити самостійний коронний 
край, що відкривало б шанс до соборності України в 
майбутньому.

Головне значення IV Універсалу, на думку О.Коп- 
иленка, полягало в тому, що проголошення самостій
ності України завершувало етап переходу від авто-
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номізму до самостійництва і відкривало новий рубіж 
розбудови і зміцнення самостійної держави14. Без уса- 
мостійнення України, утвердження її як суверенної дер
жави було б неможливим відродження української 
нації. Державно-правове визнання концепції само
стійності означало перетворення української нації в по
літичну, заклало фундамент всього подальшого 
національно-державницького руху. Як справедливо 
підкреслив акад. В.Смолій, "вікопомне проголошення 
незалежності УНР і втрачені можливості творити на
ціональну державність спонукають до осмислення тих 
складних і трагічних подій, до врахування їх уроків для 
нашого непростого сьогодення"143. Концепція самос
тійності надихала патріотичні сили в боротьбі за неза
лежність і волю України в усі наступні періоди визволь
них змагань: в добу гетьманату П.Скоропадського, Ди
ректорії, в умовах опору тоталітарному режиму і знайш
ла свою реалізацію в Акті проголошення незалежності 
України і у всеукраїнському референдумі 1991 р.

Винесення уроків з історії вимагає об’єктивного 
аналізу прорахунків, допущених державотворцями ук
раїнської революції. Більшість істориків сходяться на 
тому, що Центральна Рада, уряд УНР не забезпечили 
належний збройний захист, внутрішню і зовнішню без
пеку держави, не налагодили управління діяльністю 
місцевих органів, не змогли ефективно протистояти 
домаганням на політичну владу в Україні інших сил, 
можливості яких примножувались опорою на 
зовнішні, інонаціональні чинники15. Мав рацію Д.До- 
рошенко, наголошуючи, що українська революція ма
ла б перспективу за умови згуртування всієї людності 
України, якби не бракувало внутрішньої консолідації і 
якби українська справа не ототожнювалась лише з 
"соціалізацією"16.

Історик, що прагне до конструктивного аналізу 
концепції самостійництва, винесення уроків з історії її 
втілення в життя, не повинен вдаватися до негативізму 
в оцінці Центральної Ради і її провідників. Деякі істо
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рики діаспори17 схильні всю вину за повалення неза
лежності України весною 1918 р. звалити на авто- 
номізм Центральної Ради, який, мовляв, спричинився у 
великій мірі до катастрофи. Не можна погодитись з 
думкою і тих істориків, які трактують домагання Цен
тральної Ради щодо відновлення незалежної держави 
як нещирі, оскільки її "соціалістичний провід розгля
дав незалежність України як проміжний щабель на 
шляху до федерації соціалістичних республік"18. Суд 
історії завжди буде на боці Центральної Ради, а не 
якоїсь іншої інституції, бо саме вона, як орган 
національної революції і державотворення, відновила 
самостійну Українську державу.

Отже, українська історіографія національно-демок
ратичного спрямування розглядає самостійницьку 
концепцію IV Універсалу як принциповий, історично 
обумовлений, виважений і підтверджений практикою 
державний постулат, що органічно витікав з усієї попе
редньої історії українського національно-визвольного 
руху. Не самостійницька ідея, а її брак, невміння скон
солідувати всю націю навколо IV Універсалу, інерція 
західних держав в українському питанні послужили 
причиною того, що незалежність України була втраче
на. Як слушно зауважує Я .Грицак, державницька 
ініціатива Центральної Ради була перехоплена іншими 
політичними групами, які "робили ставку на грубу 
фізичну силу"19'. Відродившись, як самостійна держава, 
Україна заявила про себе на ввесь світ не тільки як ге
ографічна, етнічна територія, але й як державна одини
ця однієї з великих європейських націй. І хоч уберегти 
державну самостійність України її провідникам не вда
лося, з її досвіду черпали сили наступні покоління 
борців за її волю і незалежність. Ця думка відомого ук- 
раїнознавця І.Лисяка-Рудницького*0 орієнтує істо
риків на подальше дослідження історії української ре
волюції і ролі в ній концепції самостійництва як не
одмінної умови збереження української нації, зміцнен
ня її державності.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ІДЕЇ 

У 1917-1921 рр.

Українці на початку 20-го ст. являли собою класич
ний приклад соціально-некомплекного народу, тобто 
народу, де чужа домінація отримала структурний харак
тер у тому сенсі, що навіть на територіях, де дана група 
складала переважну більшість населення, майже всі виз
начальні ролі в суспільному поділі праці, крім найменш 
престижних, були зайняті представниками інших на
родів. Після Валуєвського циркуляру 1863 р. та Емсько- 
го указу 1876 р. підросійські українці не мали легально
го доступу до рідномовної школи та літератури. І навіть 
у невеликих містах, де у 70-х рр XIX ст. міщани розмов
ляли місцевими українськими говірками, на початку XX 
ст. переважала мова російська або суміш російської з ук
раїнською. І у 1917 р. українці ще були переважно се
лянським народом, мало зачепленим індустріальним ро
звитком свого краю. Профспілки та робітничий клас бу
ли російськомовними. Так само міська крамниця та 
панський маєток. "Безбуржуазність" і "бездержавність" - 
ось ті ключові слова, які домінували на той час в ук
раїнській політичній думці. Закономірно, що з десятка
ми мільйонів селян, парою десятків тисяч інтелігентів та 
декількома індивідуалами серед інших класів важко бу
ло говорити про серйозні національно-державницькі ви
моги народу.

Лютнева революція 1917 р., здавалося, створила умо
ви для реалізації української державницької ідеї. Однак 
цілий ряд об’єктивних і особливо суб’єктивних факторів 
вніс відчутні корективи у розвиток подій.

Диференційованість і розпорошеність політичних 
сил, що відстоювали ідею суверенної української держа-

О.П.Реєнт, доктор історичних наук (Київ)
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ви, завадили їх виступу єдиним фронтом і вирішальним 
чином вплинули на долю Центральної Ради. Українська 
соціал-демократія в стані ліворадикальних сил відокре
милась у певну "третю" силу, часто хитаючись між 
більшоовицьким і меншовицьким таборами. Не сприй
маючи відкритого більшовицького експансіонізму, ук
раїнські соціал-демократи водночас не зуміли знайти 
компромісних варіантів для співробітництва з 
російськими соціал-демократами, вбачаючи в усьому не
українському промосковські, замасковані революцій
ною фразою інтереси. Незрілість українського загально
демократичного процесу, його строкатість, своєрідний 
комплекс неповноцінності, який незримо тяжів над 
провідниками ідеї незалежної української державності, 
"запаморочення" від можливостей, що відкривалися з 
ліквідацією самодержавства, низький рівень національ
ної свідомості значної частини населення наклали відби
ток на подальший перебіг подій.

Не слід ігнорувати й інші суб’єктивні чинники, які за
вели український рух періоду 1917-1921 рр. на звивисті 
непроторені стежки хитань і компромісів. Малопродук
тивне перебільшення ролі мас як рушія історії одночасно 
з мінімізацією особистого фактора спотворило загальну 
картину революційних процесів та окремих його 
епізодів. І лише тепер ми якось обережно, ніби боячись 
пошкодити романтичне лакування нещодавно створе
них постаментів для тих, кого ще вчора лаяли або не зга
дували, пробуємо з’ясувати, яким чином вплинули на хід 
подій М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра, 
П.Скоропадський та інші дійові особи історичної драми. 
Кардинальна зміна соціально-економічних відносин, 
злам стереотипів, що охопив увесь суспільний організм, 
став випробуванням на політичну зрілість, яку не зуміли 
гідно витримати ані молоді українські партії різних пол
юсів політичного спектру, ані "зубри" українського руху 
з дореволюційним стажем. Керівникам молодої ук
раїнської держави не вистачило мужності вчасно відмо
витися від аморфних нежиттєздатних проектів стосунків
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з могутніми сусідами України. їм не вдалося (а може не 
вистачило часу) змоделювати хоча б загальні контури 
механізму дійового державного механізму. Та головним 
каменем спотикання виявилося інше: неспроможність 
поєднання національних домагань з назрілими соціаль
но-економічними проблемами. Змушені в силу зовні
шніх обставин спрямовувати головні зусилля на досяг
нення і збереження суверенітету України, лідери Цен
тральної Ради не спромоглися адекватно реагувати на 
рух низів. Історія ж, як відомо, не вибачає ігнорування 
інтересів, за якими стоять мільйони людей. Саме вміння 
маніпулювати настроями мас дало перевагу противни
кам незалежної національної держави і, зрештою, визна
чило її роль.

Україна традиційно орієнтувалася на сільськогоспо
дарське виробництво. Здавалося б, першочергової ува
ги Центральна Рада мала б приділити вирішенню аграр
ного питання. Однак конкретні кроки в цьому напрямку 
були зроблені з великим запізненням, а їх соціалістично- 
конфіскаційний характер зцементував впливові кола ла
тифундистів та міцних селян, що з метою консолідації 
сил противників земельної реформи створили навіть 
власну партію "хліборобів-державників".

Для більшості зрусифікованих заводчан українське 
відродження було чужоріним, незрозумілим, несвоєчас
ним. Соціал-економічна домінанта у вимогах проле
таріату, в свою чергу, наштовхнулась на глухий консер
ватизм адептів українського самовизначення. Ця не
вдячна неувага, відсутність співчуття до безпосередніх 
інтересів робітництва дорого контувала молодій ук
раїнській демократії: втративши масову підтримку, вона 
ще якийсь час балансувала на непевних підмурках 
національного ентузіазму, доки не згасла у хвилях 
руйнівного процесу, що накочувався з півночі. Більшо
вицькі ж лідери, чутливо вловивши настрої різних верств 
населення України, не забули кинути в маси гасло "само
визначення націй", обеззброївши своїх опонентів у на
йвирішальнішу мить протистояння.
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Прорахунки стратегічного і тактичного характеру не 
дали змоги діячам Центральної Ради протягом весни- 
літа 1917 р. створити боєздатні збройні формування, які 
забезпечили б втілення в життя її рішень. Неспро
можність ліберальних потуг Тимчасового уряду вивести 
країну з військової й господарської лихоманки, невизна
ченість, а часом і безпорадність Центральної Ради в пи
таннях матеріального забезпечення працюючого люду, 
організації виробництва і розподілу підживлювало 
сподівання широких верств населення на те, що лише 
сильна влада спроможна покласти край анархії і руїні. 
Імущі верстви підтримували диктатуру Корнілова, а 
біднота - "пролетарську диктатуру" більшовиків. За цих 
умов популістська програма ленінців привертала до себе 
не лише зрусифіковані прошарки українського міста, а й 
найбідніші маси села та люмпенізованих городян.

Зовнішня парадоксальність ситуації (ангажований 
більшовиками російський і зрусифікований пролетаріат, 
який зневажливо ігнорував національний український 
фактор, зумів переконати селянство України в тому, що 
лише під його знаменами вона здобуде віками очікувані 
землю і волю) не суперечила внутрішній логіці подій.

Соціально-політичні й економічні процеси в Україні 
протягом майже всього 1918 р. нашаровувалися на вель
ми неприємний для патріотичних кіл стан фактичної іно
земної окупації країни, під якими б зворушливими моти
вами вона не здійснювалась. Відверто антинародне 
спрямування соціальної політики Скоропадського, юри
дично закріплені пріоритети "вершків" суспільства готу
вали вибух, нищівний для гетьманського режиму. І в 
цьому випадку сучасні дослідники поступово все 
частіше окремлюють невидимі непосвяченому в складну 
динаміку історичного явища імпульси, пов’язані з во
лею, світобаченням тих, кого доля поставила біля керма 
держави. Без об’єктивного, неупередженого аналізу осо
бистості П.Скоропадського, який був продуктом двох 
культур, залишаючись відданим імперській системі, про
блематичним являється вірогідне відтворення цілісної
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картини, що склалася в період його владарювання. Ос
мислюючи хід світової війни, П.Скоропадський схиляв
ся до орієнтації на країни Антанти, а компроміс з Німеч
чиною вважав "меншим злом" у порівнянні з тим, що не
сли Україні більшовицькі збройні частини з півночі. Са
ме позиція Франції, яка ні за яких умов не погоджувала
ся визнати незалежну українську державу, змусила геть
мана переглянути свої самостійницькі погляди і піти на 
проголошення 14 листопада 1918 р. грамоти про "утво
рення всеросійської федерації". Це стало фатальним для 
режиму рішенням і прискорило його падіння. Опубліко
вані спогади П.Скоропадського засвідчують його хитан
ня у питанні про форму взаємин України з Росією і після 
завершення визвольних змагань.

Однак було б історичною невдячністю затушовувати 
зовнішньо-політичні зусилля гетьманського уряду, спря
мовані на визнання України членом міжнародного 
співтовариства, окремі позитивні заходи в галузі куль
турно-освітнього та церковного життя. В цей час відно
вив роботу Всеукраїнський помісний собор Православ
ної церкви, що відбивав прагнення релігійної громадсь
кості знайти гідне місце для української церкви за умов 
національного відродження.

Нова спроба створити життєздатний державний ор
ганізм без "дружніх обіймів" сусідів та союзників була 
пов’язана з Директорією. Однак складна зовнішньо
політична обстановка, ескалація іноземної інтервенції, 
незгоди між різними течіями українського визвольного 
руху, особисті нерозсудливі амбіції членів Директорів не 
дали змоги спертися на монолітну соціальну базу. 
Відсутність дійових, ефективних засобів подолання гос
подарської дезінтеграції, невирішеність основополож
них, наріжних питань у сфері праці, землеволодіння, 
соціального захисту, неконструктивна позиція щодо 
профспілок, хибні зовнішньополітичні орієнтири вождів 
УНР перетворили період урядування Директорії на май
же безплідний пошук можливостей узгодження ілюзій та 
безжальної реальності. Не зумівши протягом надто ко
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роткого часу, відведеного історією, реалізувати свої 
наміри і програми, українські демократичні сили, які за
безпечили перемогу над гетьманщиною, були розбиті 
більшовиками у лютому 1919 р. Так завершилася висхідна 
фаза української національно-визвольної революції.

Конфронтація в таборі українських національно-дер
жавницьких сил, що часом набувала форм політичного 
інфантилізму, брак вагомих силових аргументів не дали 
можливості поставити непереборні перешкоди на шляху 
більшовицької лавини, яка сунула з Росії. Цілковито не
хтуючи національними домаганнями українців, здобува
ючи авторитет демагогічними обіцянками як на благо
датному пролетарському грунті, так і серед легковірно
го селянства, "тверді ленінці" не зупинялись ні перед 
чим, щоб міцно прив’язати економічний потенціал Ук
раїни до імперської колісниці червоної Росії. Вміло ка
муфлюючи свої узурпаторські цілі та експропріаторські 
акції псевдореволюційною риторикою, "посланці Крем
ля" зуміли викрутити руки українському національному 
рухові і реставрувати "єдину та неподільну", але вже під 
червоними знаменами.

Куди відвертіше чинили "добровольці" Денікіна. Не 
сумніваючись у виборі напрямів власної політики, білог
вардійський уряд досить активно, на відміну від Дирек
торії, взявся вирішувати робітниче питання, контролю
ючи створення та діяльність професійних спілок й інших 
організацій трудящих, і виявив при цьому господарсь
кий хист та досить тверду руку. Однак денікінці надто 
"закрутили гайки" і виставили себе одіозними противни
ками української державності.

Таким чином, карть-бланш закономірно дістався 
більшовицьким промосковським силам, які виявили 
найбільшу волю до перемоги, обрали найвиразнішу 
соціальну позицію і продемонстрували непересічний 
вишкіл політичної еквілібристики і маневрування. Зви
чайно, без підтримки робітників зусилля радянської вла
ди в Україні, без сумніву, зазнали б краху. Чим же віддя
чив більшовицький режим класу, від імені якого він діяв?
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"Воєнно-комуністична" політика у 1918-1920 рр. при
звела до загальної дезорганізації управління еко
номікою, зубожіння класів і соціальних верств. У резуль
таті господарська криза досягла величезних масштабів, 
пройнявши всі галузі виробництва, торгівлі, грошового 
обігу, соціальну сферу. Робітничий клас ніколи ще не за
знавав таких величезних бідувань. Рятуючись від голо
ду, робітники кидали підприємства і йшли у села. Змен
шився прошарок кадрових робітників. За труд- 
мобілізаціями і трудповинностями підприємства зму
шені були приймати людей без усякого добору. Тому до 
рядів пролетаріату у великих центрах промисловості 
вливалися дрібнобуржуазні елементи, які на напівзруй- 
нованих і напівпограбованих заводах і фабриках знахо
дили особливо придатне для себе середовище, гуртую
чись у групи з відповідною психологією, ( низьким 
рівнем дисципліни і культури. Найнебезпечніше було те, 
що психологію люмпен-пролетаріату переймали зви
чайні, нормальні робітники, жінки, включені в процес 
виробництва на шкоду їх традиційній соціальній ролі - 
матері та господині дому, а також підлітки, що в роки 
громадянської війни масово залучалися на промислові 
підприємства. Не дістаючи попередньо необхідних 
знань та елементарних виробничих навичок, молодь 
здебільшого ставала некваліфікованою робочою силою.

Влада "диктатури пролетаріату", проводячи політику 
"воєнного комунізму", здійснила різке, по суті насиль
ницьке переведення багатьох тисяч промислових 
підприємств у власність держави. Цей революційний пе
рехід до нової системи господарювання і впровадження 
управління, нещадне і необачне руйнування всього ста
рого, загострили економічну кризу в Україні, різко 
сповільнили її розвиток. Повсюдне залучення робітни- 
чиї мас до керівництва виробництвом у 1918-1920 рр. 
призвело до різкого погіршення якісного складу органів 
управління народним господарством (насамперед фаб
рично-заводських правлінь), зниження їх освітнього й 
загальнотехнічного рівня (знання технологічних про
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цесів, будови машин та механізмів, фінансової справи, 
бухгалтерського обліку тощо). Таким чином, до уп
равління прийшло зовсім інше покоління керівників, як 
правило, не обтяжених теоретичними знаннями. Відір
вані від звичних занять, вони потрапили у стресову ситу
ацію жорстокої "воєнно-комуністичної" системи".

Звідси - зростання напруженості між робітниками і 
владою, небажання працювати за низьку заробітну пла
ту, слабка виробнича дисципліна. Суперечність між пра
цюючими і державою (що де-факто стала власником за
собів виробництва) наростала.

Більшовицька партія, найпершою цінивши роль "кад
рового питання", успішно вирішила завдання по ство
ренню "привідних пасів" у вигляді маріонеткових 
профспілок, молодіжних організацій. Вища каста проф
есійних революціонерів творила за своїм образом і подо
бою нижчу касту слухняних функціонерів, що вийшли з 
народу. За партійний квиток і посаду, що давала мож
ливість уникати злиднів, вчорашні робітники і селяни 
поступалися принципами, видавлювали з себе залишки 
традиційної моралі. Генеза так званої держави проле
тарської диктатури на тривалу перспективу (очевидно і 
майбутню) спотворила уявлення народу про справді де
мократичні засади державної влади як інструментарію 
вирішення його споконвічних мрій і сподівань. Масовий 
скепсис, відсутність віри в можливість державних струк
тур і політичних партій відстоювати їх інтереси, право
вий нігілізм стали іманентною ознакою нашого 
суспільства.

Революційні змагання 1917-1920 рр. так і не виправ
дали очікувань основної продуктивної частки населення 
України - селян. В типово селянській країні виробник 
сільськогосподарської продукції залишився без землі. 
Врешті-решт більшовики зробили її державною влас
ністю, а селянство перетворили на феодально залежний 
від держави клас напівкріпосних.

Впродовж усього періоду визвольних змагань попри 
всі реформи, статус робітничого класу щодо засобів ви
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робництва на змінювався. Різні уряди й політичні партії, 
які стояли при владі, проголошували гучні демократичні 
гасла, але відчуженість зайнятих у промисловості 
робітників від засобів виробництва залишалася при 
цьому сталим фактором. І в цьому корінна причина 
складних стосунків робітничого класу з усіма урядами, 
які діяли в Україні досліджуваного періоду.

І тут річ не тільки в урядах, а й у самому робітничому 
класі. Революція могла б бути пролетарською лише за 
умови, що українське робітництво мало б проявити 
власні свідомість і організованість, соціальну зрілість та 
інтелектуальну підготовленість. Однак цього якраз і 
бракувало. Відносна економічна відсталість України у 
порівнянні з передовими європейськими країнами виз
начала й досить низький культурно-цивілізаційний 
рівень робітничого класу.

А чи була альтернатива протистояння держави і 
робітництва? Це питання не стільки до минулого, 
скільки для сьогодення. Адже й нині соціальні супереч
ності наростають. Якщо робітники не стануть власника
ми чи співвласниками засобів виробництва, неминучі 
гострі суперечки між працею і капіталом. Чи дозволить 
нинішній культурно-цивілізований рівень робітників 
України розв’язувати їх шляхом конструктивної соціаль
но-класової взаємодії, чи знову підемо шляхом руйнівної 
класової боротьби?

Історія засвідчує, що при погіршенні соціального ста
новища мас загострюються й національні проблеми. Це 
було характерно і для періоду визвольних змагань, це 
характерно і для нинішнього стану українського 
суспільства. Очевидно, що шлях до національної кон
солідації пролягав і пролягає через розв’язання соціаль
но-економічних проблем.

І це один з уроків, який випливає з аналізу історично
го державотворчого досвіду 19І7-1920 років. Національ
но-визвольний рух досягає найбільшого, коли може спи
ратися на політичну партію, досить впливову, яка має 
відповідні кадри кваліфікованих фахівців і політиків, а її
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ідеологія - близька й зрозуміла трудящим. Найго
ловніше завдання такої партії - запропонувати ре
алістичний соціально значущий суспільний проект, що 
виходив би з головних національних потреб, створю
вав умови для динамічного розвитку суспільства і дав 
змогу робітникам і всім верствам населення реалізува
ти свої інтереси.

Це має бути не партія класової боротьби, а партія 
конструктивної виваженої дії, здатна згуртувати на 
позитивній платформі і залучити до її реалізації на- 
йширші верстви трудового населення, незалежно від 
форм власності, національно-етнічних особливостей 
чи релігійних переконань.

І насамкінець. Народ, який прагне будувати неза
лежну державу, мусить цілеспрямовано творити, пле
кати, навчати власну політичну еліту. Ретроспективне 
звернення до глибин української історії недвозначно 
доводить тезу про приреченість державотворчих зу
силь за відсутності відданої ідеалам нації, політично 
диференційованої, але вихованої та діючої в дусі де
мократизму політичної еліти.
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ЗАГОСТРЕННЯ ПОЛІТИЧНИЇ 
СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ 

НА ЧАС ПРОГОЛОШ ЕННЯ IV 
УНІВЕРСАЛУ УЦР

На час жовтневого збройного повстання в Петрог
раді становище виявилося сприятливим для Централь
ної Ради, що й спонукало її у ІІІ-му Універсалі, проголо
шеному 7 листопада 1917 р. (за ст.ст.) заявити про утво
рення Української Народної Республіки, влада якої, "не 
відділяючись від республіки Російської і зберігаючи 
єдність її"1, поширювалася на усі території, заселені 
етнічними українцями. До речі, під час переговорів по 
прямому дроту 17 листопада 1917 р. представника ЦК 
УСДРП М. Порша та члена Київського обласного 
комітету РСДРП(б) С. Бакинського з представником 
РНК РРФСР Й.Сталіним М.Порш переконливо запере
чив звинувачення останнім Центральної Ради в тому, 
ніби вона приєднала Харківщину, Катеринославщину, 
Херсонщину та Таврію до України, так би мовити, 
"зверху", без врахування думки населення. Він нагадав, 
що "ще до Універсалу Катеринославський, Харківський 
і Херсонський селянські з’їзди висловились за прилучен
ня до України. Катеринославська і, коли не помиляюсь, 
Харківська й Одеська ради робітничих і солдатських 
депітатів, - продовжував М.Порш, - висловились за при
лучення"^.

Проголошення Української Народної Республіки ста
ло знаменною подією в історії українського народу, хо
ча ставлення до неї серед представникв різних течій ук
раїнського національного руху виявилося неоднознач
ним. Дехто вважав, що тодішні умови дозволяли відразу 
проголосити незалежність. Д.Дорошенко характеризу-

А.П.Гриценко, доктор історичних наук(Київ)
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вав ІІІ-й Універсал лише як формальний акт3. Про те, 
що цей Універсал "не знайшов відгуку в українських ма
сах як Універсал Перший", твердив І.Мазепа4. Але, ма
буть, слід погодитися з тими дослідниками, які визнали 
проголошення ІИ-го Універсалу "логічним етапом бо
ротьби за автономію України"^. Але в наступні місяці, 
що передували проголошенню у IV-му Універсалі неза
лежності України, Центральна Рада не змогла опанува
ти ситуації, недооцінила масштабів зростання впливу 
більшовиків, не скористалася своєю перемогою у прове
денні 1-го Всеукраїнського з’їзду рад у Києві, який 
підтримав її і засудив ультиматум РНК РРФСР від 4 
грудня 1917 р., назвавши його "замахом проти УНР"6. 
Щоправда, й на цьому з’їзді під час виступу більшовика 
В.Шахрая, який заявив, що "генеральні секретарі брата
ються з Каледіним", із залу лунали вигуки: ""А і з 
Вільгельмом!"7, що свідчило про існування серйозних 
проблем всередині українського національного руху. І 
все ж таки на виисловлене М.Грушевським переконання, 
що делегати стануть на оборону УНР і нікому не дозво
лять підняти на неї руку, відповіддю було: "Оборони
мо!", "Слава Центральній Раді!"8.

Проте, вже з кінця листопада стало очевидним загос
трення політичної ситуації в Україні, незважаючи на пе
ремогу українських сил на виборах до Всеросійськиї Ус
тановчих зборів9. їхні результати глибоко проаналізо
вані І.Рибалкою та Ф.Турченком - по Україні та Л.Спі- 
риним - по Росії. Нагадаємо лише деякі цифри: УПСР, 
що представляла інтереси українського селянства (понад 
82% населення), зібрала 52% голосів, російські есери - 
25%. Щоправда, УСДРП, лідери якої домінували у 
керівництві Центральної Ради та Генерального секре
таріату, привернула на свій бік з 7,5 млн. виборців лише 
95 тисяч, або 1,3% 9. Позитивним фактором стало й те, 
що Київ на цей час перетворювався на загальноук
раїнський політичний центр, навколо якого згуртовува
лися сили усіх прихильників самовизначення України. 
Але цей процес мав і свій зворотний бік: так, Д.Доро
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шенко однією з причин послаблення позицій Централь
ної Ради наприкінці 1917 - початку 1918 р. вважав тс, що 
хоч вона й заявляла, що спирається на "виявлення волі 
народу", насправді ж її влада відчувалася, власне, лише в 
Києві 10.

І дійсно, повертаючись до результатів виборів до Все
російських Установчих зборів, можна побачити незапе
речне зростання у великих містах і промислових центрах 
України впливу більшовиків: якщо загалом по Україні 
вони отримали до 10% голосів, то тут цей процент сягав 
34,5, а у Донбасі взагалі наближався до 50% Тен
денція до дальшої більшовизації спостерігалася на 
кінець 1917 р. і в діючих в Україні понад 300 радах, пере
важно об’єднаних радах робітничих і солдатських депу
татів12. Слід зазначити, що у розв’язанні найважливіших 
політичних питань, насамперед про владу, останні мог
ли спертися на підтримку безпартійних депутатів та 
представників лівого крила соціалістичних партій, як 
російських, так і українських.

Практично поза увагою Центральної Ради залишила
ся і виявлена під час згаданих виборів небезпека концен
трації в Україні сил прихильників "єдиної і неділимої" 
Росії. Тільки по п’яти українськиї виборчих округах - 
Катеринославському, Харківському, Чернігівському, 
Полтавському і Таврійському їхні кандидати здобули 
понад 121 тис. голосів з 239,3 тис. загалом по Росії!13.

Політична ситуація стала особливо гострою після 
роззброєння в ніч на ЗО листопада 1917 р. у Києві ук
раїнськими частинами ряду більшовизованих росій
ських формувань і висилки їх за межі УНР. Генеральний 
Секретаріат заявив, що й надалі "всякі спроби силою 
придушити той лад, який твориться організованою де
мократією України, він рішуче і так само силою буде 
подавляти в корені"14. Тим часом, викладені у "Заяві Ге
нерального секретаріату про відношення до Ради Наро
дних Комісарів Росії" від ЗО листопада 1917 р. наміри за
безпечити "мир всьому світові, земля трудовому наро
дові, робітництву - економічні, соціальні реформи, всій
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людності - демократичні свободи, але в формах ор
ганізованих, не тільки руйнувати, але й будувати..."15, - 
на жаль так і залишилися на стадії декларування.

А слідом з’явився відомий "Маніфест до українського 
народу з ультимативними вимогами до Української Ра
ди", переданий у Київ телеграфом 4 грудня 1917 р., який 
навіть більшовики вважали втручанням у внутрішні 
справи України. В.Шахрай назвав його "непорозумін
ням", а В.Затонський на обласному з’їзді РСДРП(б), що 
відбувся цими ж днями у Києві, прямо говорив про втру
чання Росії у внутрішні справи України, щоправда, пояс
нюючи його появу "результатом поганої інформації"16. 
5 грудня 1917 р. Мала Рада, розглянувши питання про 
ставлення до відповіді Генерального Секретаріату на 
"Маніфест" РНК РРФСР, схвалила її, але зажадала від 
уряду зробити все можливе, аби не припустити провоко- 
ваного РНК "взаємного пролиття крові української та 
великоруської демократії"1'.

Проте уникнути збройного протистояння з Радянсь
кою Росією не вдалося: війська останньої розгорнули 
наступ на Харків. І саме там делегати ІІІ-го обласного 
з’їзду Рад Донбасу і Криворіжжя, об’єднавшись з прибу
лою з Києва групою делегатів 1-го Всеукраїнського 
з’їзду рад, конституювали своє зібрання 11-12 грудня 
1917 р. як Всеукраїнський з’їзд рад. Вони проголосили в 
Україні владу рад, обрали ЦВК рад, а останній утворив 
Народний секретаріат, який оголосив поза законом 
Центральну Раду та Генеральний секретаріат, назвавши 
себе єдиним робітничо-селянським урядом України. По
яснюючи домінування більшовиків в органах радянської 
влади, канадський історик Ю.Борис підкреслював на
явність різних підходів у формуванні їх та Центральної 
Ради. Остання, як і партії, на які вона спиралася, обсто- 
вали парламентарну демократію і тому в складі Цен
тральної Ради були представлені всі, за винятком мо
нархічних, партії, профспілки та інші організації. На 
цьому, до речі, наголошував і М.Похріп у вже згадуваних 
переговорах по прямому дроту із И.Сталіним. Більшо
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вики ж базували свою владу на радах, що, як відомо, 
обиралися за спеціальними квотами на користь робітни
чого класу. А таку "диктатуру пролетаріату", - писав він, 
- Центральна Рада відмовлялася визнати в Україні18. Де
що відвертіше оцінював позицію Центральної Ради 
В.Винниченко, коли писав: "Ми... боялись проле
таріату... Ми не вірили, що наш зрусифікований проле
таріат стане активно в оборону нашої державності, на
ших національних здобутків, в оборону того, що він не 
почував своїм рідним і необхідним собі"1*. Здається 
слушною його думка про те, що така позиція Ради завда
ла значної шкоди національній справі, відштовхнувши 
від неї міських робітників і розколовши таким чином 
суспільство. Цей фактор пізніше трагічно позначився на 
ході подій громадянської війни.

Помилкою Центральної Ради стала недооцінка ролі 
створеного на з’їзді рад у Харкові радянського уряду Ук
раїни - Народного секретаріату. І знову доводиться по
годитись з твердженнями В.Винниченка про те, що, по- 
перше, "утворення цього уряду дуже допомогло пере
мозі більшовизма на Україні", бо "всі незадоволені еле
менти зразу знайшли собі в йому організаційний центр і 
точку обпертя"; і по-друге, утворення Народного секре
таріату створило зручну можливість для радянської Росії 
заявити, що не вона розпочала війну проти Центральної 
Ради, а радянський уряд України20.1.Мазепа характери
зував цю ситуацію, як процес розколу єдності національ
ного фронту21.

Ослаблення позицій Центральної Ради визнавало чи
мало провідних діячів українського руху, пов’язуючи це 
значною мірою з активністю більшовиків, зокрема, у 
розв’язанні земельного питання. І.Мазепа, наприклад, 
писав: "не лише з нашої історії відомо, що при рево
люційних здвигах соціальний момент грає ролю одного 
з наймогутніших чинників, перед яким часто уступають 
всі інші"22. На Україні в центрі боротьби виявилося зе
мельне питання, бо саме поява "Декрету про землю" зу
мовила те, що селяни України почали прихилятися на
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прикінці 1917 р. до радянської влади.
Центральна ж Рада значно похитнула свої позиції, за

декларувавши у ІИ-му Універсалі "трудовий мінімум" у 
40 десятин. У "Відозві земельного секретарства" від 14 
листопада 1917 р., опублікованій у "Народній Волі", як 
"трудові землі" взагалі визначалися наділи "менш як 50 
десятин" і підкреслювалося, що їх Універсал не зачіпає23. 
В опублікованому того ж дня "Роз’ясненні Генерального 
секретаріату з земельного питання, викладеного в 
Третьому Універсалі" теж підкреслювалося, що право 
власності скасовується "тільки на землі нетрудових гос
подарств, тому всі землі трудових господарств, які б во
ни не були: чи то селянські, чи козачі (на Чернігівщині та 
Полтавщині), чи які інші, остаються у власності те
перішніх хазяїв"24.

Отож не дивно, що коли на 8-й сесії Центральної Ра
ди 12-17 грудня 1917 р. розгорнулися дебати з земельно
го питання, представники селян і робітників майже од
ноголосно висловилися проти запропонованого зако
нопроекту. Як зазначалося у газетному звіті у "Народній 
Волі", майже кожний виступаючий зрештою заперечу
вав проти "трудової норми" у 40 десятин. Так селянин 
Линько заявив: "Якщо ми скажемо, що законопроект за
лишає в одних руках 40 десятин, то народ не визнає ні 
Ради, нікого..." А селянин Пригода з обуренням казав: "І 
коли б селяни знали, який ви дасте закон про землю, то 
не обирали б вас до Центральної Ради"25. 17 грудня 1917 
р. законопроект було відхилено. Викладене вище дозво
ляє зрозуміти тривожний тон стенограми засідання Ге
нерального Секретаріату від 15 грудня 1917 р. Виступа
ючі на ньому констатували факт зростання більшовизму 
в масах і в українському війську і підкреслювали, що сил 
для боротьби з ним немає. "Становище дуже грізне", - 
визнав С.Петлюра26.

До ускладнення політичної ситуації в Україні спричи
нилося і серйозне поглиблення суперечностей в самому 
українському таборі, розбіжності у його керівництві що
до ставлення до Радянської Росії, невизначснність по
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зиції делегації Центральної Ради у Бресті і особливо 
рішення про запрошення в Україну для боротьби проти 
радянських сил німецького та австро-угорського 
війська. Обговорення останнього питання викликало 
гострі дебати.

Здається доречним підкреслити, що керівництво УНР 
повністю усвідомлювало, як ця "допомога" буде 
зустрінута населенням республіки і якою буде платня за 
неї. Міністр внутрішніх справ УНР М.Ткаченко та 
міністр закордонних справ О.Шульгін 24 грудня 1917 р. 
в ході телеграфних переговорів з членами делегації у 
Бресті О.Ссврюком, М.Любинським та М.Левицьким 
радили їм "зважувати відтінки кожного сказаного... сло
ва" і нагадували: "Пам’ятайте, що інтерес Німеччини 
полягає в тому, щоб, визнаючи нашу державність і са
мостійність, підкорити нас економічно..."27 Складність 
ситуації у Бресті розкриває "Доповідна записка Ук
раїнської мирної делегації" Центральній Раді. У ній 
повідомлялося, що переговорам заважала невизна
ченість очолюваної Л.Троцьким російської делегації у 
ставленні до делегацій Центральної Ради та паралельно 
направленої до Бресту за рішенням ЦВК рад від ЗО груд
ня 1917 р. делегації Народного секретаріату. В день 
приїзду Л.Троцького делегація РРФСР на його пропо
зицію взяла участь у спільному засіданні з делегацією 
Центральної Ради, яка тоді погодилася координувати 
свої позиції з позицією Раднаркому в разі визнання 
російською делегацію у відповідній декларації Генераль- 
ного секретаріату урядом України. Двічі Л .Троцький на- 
чеб-то погоджувався з цією вимогою і двічі ж відмовляв
ся її задовольнити, останній раз - у січні 1918 р., мотиву
ючи цс загостренням взаємин між урядом УНР та PH К 
РРФСР28. Тимчасом представники Німеччини, Австро- 
Угорщини, Болгарії та Туреччини, всупереч протестам 
делегації Народного Секретаріату, відмовились визнати 
останню як офіційну представницю України. Коли ж 
Центральна Рада в умовах наступу радянських військ на 
Київ 11 січня (24 за н.ст.) 1918 р. проголосила IV Універ
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сал, юридично підтвердивши відокремлення України від 
Росії, Центральні держави вже наступного дня офіційно 
визнали її делегацію у Бресті і 27 січня саме з нею підпи
сали мирний договір. В результаті успішного наступу ра
дянських військ становище Центральної Ради настільки 
ускладнилося, що ЗО січня 1918 р. на засіданні Ради На
родних міністрів було ухвалено рішення запросити в Ук
раїну для боротьби з більшовиками німецьке та австро- 
угорське військо29. 1(14) лютого 1918 р. голова Ради 
міністрів В.Голубович порушив питання про ра
тифікацію мирного договору на засіданні Малої ради, 
яке відбулося у Житомирі30.

Цим непопулярним рішенням передували напружені 
телеграфні переговори між делегацією УНР у Бресті і 
урядом. Керівники делегації для послаблення очікуваної 
негативної реакції населення на запрошення в Україну 
чужинців настійно радили зробити все можливе для фор
мування громадської думки про Брестський договір, як 
єдиний, шлях до порятунку, переконуючи, що "німці 
прийшли по свойому почину, щоб забезпечити справу 
миру". 9 лютого під час обговорення змісту відозви до 
населення на засіданні уряду УНР М.Порш радив об
грунтувати цей факт тим, що радянська сторона отримує 
допомогу Москви. Зрештою у відозві записали, що "ці 
війська не мають ніяких ворожих намірів"31. Проте бага
то учасників українського національного руху, не кажу
чи вже про широкі маси населення, не сприймали при
сутності в Україні іноземного війська. За свідченням усс- 
дека Б.Мартоса, селяни, навіть з тих, що були проти 
більшовиків, ще негативніше поставилися до німецького 
та астро-угорського війська, вважаючи, що "пани й бур
жуї знюхалися з німцями й заводять старий режим"32. 
Тимчасом Центральна Рада та уряд не мали єдності ду
мок щодо визначення меж просування цього війська, а 
М.Ткаченко взагалі пропонував виробити форму, в якій 
воно могло б залишитися в Україні і після вигнання за її 
межі радянських формувань33. Отже, для керівництва 
УНР було зрозумілим, що перебування іноземного
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війська в республіці не буде короткочасним, і воно до
кладало усіх зусиль, аби переконати населення, ніби 
"прихід німців на Україну є просто безкорисна допомо
га дружньої держави!"34. Саме так формулювалася ця 
думка у газетному викладі промови В.Голубовича на 
засіданні Малої Ради 9 березня 1918 р., відразу після по
вернення до Києва.

Центральна ж Рада, політика якої викликала все 
більше незадоволення, в опануванні ситуації сподівалася 
лише на допомогу німців. Але через постійне втручання 
командування останніх у внутрішні справи УНР стосун
ки з ними все більш ускладнювалися, наростало взаємне 
незадоволення. У рефераті, представленому керівницт
вом окупаційного війська міністрові закордонних справ 
у Відні наприкінці березня 1918 р., становище в Україні 
характеризувалося таким чином: "...Рада не має ні гро
шей, ні ... виконавчого апарату (військо, жандармерія, 
суд, поліція) в своїм розпорядженні, і ми не можемо цеї 
недостачі заступити, як довго не заклинимо сюди новиї 
сил і взагалі не вийдемо за межі чисто військової оку
пації"35. Тут речі названо своїми іменами і нічого немає 
про "дружню" допомогу. Навіть на урочистому засіданні 
Малої Ради за участю Ради міністрів на честь перших 
роковин Центральної Ради 20 березня 1918 р. прозвуча
ла гостра критика її політики, зокрема в земельному пи
танні, вказувалося на незрілість демократії, пожвавлен
ня реакційних сил36.

Про послаблення позицій Центральної Ради на поча
ток 1918 р. і суттєві зміни у політичній ситуації в Україні 
свідчила фактична поразка українського національного 
табору на виборах до Всеукраїнських Установчих 
зборів. Адже при зменшенні майже на 40% кількості ви
борців порівняно з листопадовими виборами до Все
російських Установчих зборів єдиною партією, що отри
мала голосів більше ніж тоді, виявилися більшовики: 
тоді за них голосували 754016 осіб, або 10% виборців, а 
тепер - 804036, або 17,7% 37.

Сприятливі умови для більшовицької агітації створи
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ла багато в чому недалекоглядна політика Центральної 
Ради та уряду УНР, насамперед в земельному питанні, 
постійні суперечності у керівництві УНР, обмеженість 
діяльності Центральної Ради переважно територією 
Києва і недостатня увага до будівництва виконавчого 
апарату на місцях, звернення по допомогу до чужинців, 
до зовнішніх сил. Як твердив В.Винниченко у своєму 
"Заповіті борцям за визволення", у Центральній Раді пе
ремогли ті, хто не хотів "шукати сили для опору у влас
ному народі"38. І.Мазепа серед причин поразки Цен
тральної Ради називав і те, що українські партії успішно 
відвойовували з-під російських впливів українське село, 
а тим часом "неукраїнське місто ставало головною ба
зою російських більшовиків"39. Останні ж на тлі затягу
вання Центральною Радою та урядом УНР земельної ре
форми, використовуючи крайню втому народних мас від 
тривалої війни, обіцяли негайний мир і землю і цим при
лучали на свій бік не лише значні маси селянства і 
робітників, але й солдатів, які прагнули повернення до
дому.

Разом з тим, на початку 1918 р. досить активно ро
згортали діяльність ЦВК рад України та радянський 
уряд - Народний Секретаріат, роль виникнення якого 
помилково недооцінила Центральна Рада. Ця діяль
ність, безумовно, спрямовувалася більшовиками, але во
ни спиралися на підтримку усіх лівих елементів рево
люційної демократії України, в тому числі національних 
українських соціалістичних партій - УПСР та УСДРП. 
Плідність такої тактики засвідчили успішна підготовка і 
проведення ІІ-го Всеукраїнського з’їзду рад, який зібрав
ся в складних умовах березня 1918 р. За підрахунками 
І.Мазепи - учасника з’їзду, більшовиків підтримували 
близько 400 делегатів, в тому числі 380 членів фракції 
лівих українських та російських есерів, а також 20 осіб з 
фракції УСДРП та правих українських есерів40. До пре
зидії входили 4 більшовики, 1 лівий український есер та 
5 російських лівих есери41. В обраному на з’їзді ЦВК рад 
фракція лівих українських есерів нараховувала 49 осіб,
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тоді як більшовицька - 47. До ЦВК увійшли також 5 ук
раїнських лівих есдеків і один член Польської партії 
соціалістів (ППС-лівиці)42. В радянському уряді Ук
раїни ліві українські соціал-демократи посіли посади 
народних секретарів освіти (М.Врублевський) та 
військових справ (Є.Неронович). І уряд, і ЦВК очоли
ли більшовики - М.Скрипник та В.Затонський. У гос
трому протистоянні з представниками блоку 
російських партій меншовиків, есерів та анархістів, а 
також "лівих" комуністів у самій більшовицькій 
фракції, остання все ж таки домоглася схвалення Брес
тського миру, підписаного делегацією РРФСР. І хоч 
останній обумовлював формальний розрив федератив
ного зв’язку України з Росією ІІ-й Всеукраїнський з’їзд 
рад, декларувавши утворення незалежної Української 
Радянської Республіки, підтвердив залишення ко
лишніх взаємин з Росією43. Наприкінці березня 1918 р. 
ЦВК рад і Народний секретаріат направили до Моск
ви надзвичайне повноважне посольство у складі 
М.Скрипника, Ю.Коцюбинського та М.Врублевсько- 
го для інформування РНК РРФСР про рішення ІІ-го 
Всеукраїнського з’їзду рад і вироблення домовленос
тей про форму взаємин у нових умовах44. Водночас у 
прийнятому на з’їзді "Маніфесті" давалася різко нега
тивна оцінка політики Центральної Ради45.

Та попри все це, хоч з’їзд працював у ситуації гост
рої боротьби між радянським урядом та Центральною 
Радою, на ньому гучно лунали і голоси прихильників 
ідеї консолідації нації, заклики до пошуку компромісів. 
Лівий український есер Ю. Медведев висловив мірку
вання, що коли б Центральна Рада не поквапилася 
підписати сепаратний мир з німцями, Радянська Ук
раїна спільно з Росією може б домоглися кращих умов 
Брестського договору. А в ситуації, що склалася, він 
вважав обов’язковим будь-якими зусиллями зберегти 
не зайняту ще німцями територію України. Для цього 
ж слід було шукати шляхи до порозуміння між Наро
дним Секретаріатом та Центральною Радою. Пропо-
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кувалося, наприклад, негайно створити бюро з підго
товки до скликання 3-го Всеукраїнського з’їзду рад з 
представників Центральної Ради та ЦВК рад на рівних 
підставах. За компроміс з Центральною Радою висло
вився й ряд інших делегатів, в тому числі Е.Квіринг та 
Є.Неронович. 16 березня 1918 р. Народний секретаріат 
4 голосами проти 3 навіть схвалив пропозицію про пе
реговори з Радою з метою припинення збройної бо
ротьби, але наступного дня рішення переглянули і 
відмовилися від цього. І в більшовицькому таборі, як і 
в українському національному, в цей час загострилися 
внутрішні суперечності. Протистояння більшовиків з 
лівими есерами ледве не закінчилося розривом46.

Отже, через партійні суперечки, загострення 
політичної боротьби як між ворогуючими таборами - 
радянським та національним українським і, на жаль, в 
середині кожного з них, благородна спроба Централь
ної Ради домогтися відродження української держав
ності, забезпечити народові України вільний 
національний розвиток на цьому етапі завершилася не
вдачею.
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА УНР: 
СПРОБА СТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

БЮДЖЕТУ
Сьогодні засоби масової інформації заповнені 

дефініціями й поняттями суто економічного змісту, до 
яких ми зовсім не звикли. Це - державний бюджет, бюд
жетна система, бюджетне планування, бюджетне регу
лювання, бюджетні резерви, бюджетна комісія, бюджет
ний облік, бюджетний дефіцит, статистика. Такий на
плив економічної інформації цілком закономірний за 
умов, коли, отримавша незалежність, держава перехо
дить на цілковите самозабезпечення. Відразу зауважимо, 
що в історичних працях, які певного мірою торкалися 
фінансово-економічних проблем нашої держави в мину
лому, зокрема у період існування перших національних 
урядів, ці питання, як і поняття, здебільшого розгляда
лись в контексті плину історичних подій, з метою кон
статації фактів про тяжке фінансове становище молодої 
національної держави, перед якою було поставлене 
історією завдання збудувати життєздатний суспільний 
організм, кровоносною системою якого є фінанси, на
явність яких і визначала можливість розбудови даної 
інституції, серед невід’ємних атрибутів якої є функціону
вання основи економіки - грошей.

На середину літа - початок осені 1917 р. у 
відповідності до економічних законів, які, як і таблицю 
множення, не може відмінити жодна з партій, жодна з 
держав, незважаючи на їх орієнтацію та внутрішній 
устрій, перед Центральною Радою постала у критичній 
формі проблема становлення власного фінансового ор
ганізму, що напряму пов’язана із введенням в обіг влас
них грошових знаків.

З чим же довелось мати справу українському уряду,

М.Ф.Дмитрієнко, доктор історичних наук (Київ)
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Мінфіну, від яких залежало бути чи не бути бюджету дер
жави? До 1917 р. бюджет Російської імперії, тобто склад 
щорічного розпису майбутніх доходів і видатків всього 
господарства, сутність якого визначалася економічним 
устроєм, природою та функціями держави, зазнав 
суттєвих змін. Російське фінансове право загаль- 
ноімперського законодавства визначало фінансовий 
устрій імперії, що мав специфічні риси. Система безпосе
редніх та посередніх податків, податків від монополій, 
які були складовими наповнення бюджету, на перший 
погляд виглядала досить стрункою. Війна, закономірно, 
внесла свої корективи у фінансове життя країни (1916 р. 
введено загальноприбутковий податок), підірвала осно
ви працюючої фінансової системи. Світова війна позна
чилась на економіці, державні витрати перевищили при
бутки в 5 (4) разів. Закономірно зазнав інфляції рубель, 
що не мав більше золотого еквіваленту. За Тимчасового 
уряду система збору податків була зруйнована, механізм 
їх надходження став безконтрольний. Грошово-паперо
вий ресурс, єдина надія на покриття фінансових потреб і 
дефіциту, призвів до галопуючої інфляції. Бюджетна сис
тема, тобто сукупність бюджетів держави, адміністра
тивно-територіальних одиниць, автономних у бюджет
ному відношенні установ і фондів, заснованих на еко
номічних відносинах і юридичних нормах, не могла за
працювати через відсутність складових.

Україна, як автономна частина Росії, вправі була ро
зраховувати на постачання грошей для бюджетних вит
рат з центру, куди стікались всі прибутки. Досить пере
глянути документи крайового уряду тих місяців, як ста
не очевидним факт: при наявності завірянь Тимчасового 
уряду, що кошти з центру будуть відправлені на видатки 
по управлінню краєм, питання про їх відсутність стало 
за рефрен майже кожного засідання Центральної Ради. 
16 липня 1917 р. у затвердженому ЦР "Статуті Вищого 
Управління Україною" зазначено: "§11. Генеральний 
секретаріат передає на затвердження Тимчасового пра
вительства тимчасові обрахунки видатків на потреби
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України, які розглянула і ухвалила Центральна Рада. 
§12. Тими коштами, які надходять на рахунок Централь
ної Ради, розпоряджається Генеральний секретаріат по 
бюджету, ухваленому Центральною Радою". Отже, впер
ше прозвучало: бюджет має бути ухвалений ЦР. До 
участі у розробці бюджету відомий вчений-економіст, 
генеральний секретар фінансів М.Туган-Барановський, 
що замінив на цій посаді свого попередника Х.Бара- 
новського у серпні 1917 р., залучає відомих фінансистів. 
Починає працювати фінансова комісія. Та Росія не 
поспішала наповнювати грошима пусту українську каз
ну. На потребу українського уряду виділено було мізер
ну кількість коштів - 300 тис. рублів. З кінця літа готівка 
взагалі перестала надходити. Фінансова комісія плану
вала все тільки на папері.

29 вересня 1917 р. з’явилася "Декларація Генерально
го секретаріату України", яку можна розцінювати як 
своєрідну теоретичну програму фінансово-економічного 
розвитку України. Документ, складений Мінфіном, виз
навав за необхідне виробити заходи по розмежуванню в 
напрямі децентралізації загальнодержавних і виключно 
українських фінансових надходжень. Тепер йшла мова 
про український бюджет, що мав існувати паралельно із 
загальноросійським. Наповнення бюджету мали скласти 
кошти, які б надійшли від нововведеного прогресивного 
оподаткування маєтків, продатку на приріст їх вартості. 
В документі констатувалось, що всі прямі податки не 
платяться і тому фінансова комісія повинна була віднай
ти засоби для їх платежів. Говорилось там і про те, що 
буде найближчим часом створено Національний Ук
раїнський Банк, до якого перейдуть всі функції 
Київської контори Держбанку та всіх його відділів на те
риторії України.

Жовтневі події значно вплинули на процес державот
ворення та фінансового унезалеження України. 19 листо
пада, згідно III Універсалу, проголошена УНР як феде
ративна складова Росії. Та відсутність власної правової 
бази виключала будь-яке планомірне налагодження

57



фінансової системи. Юридично Генеральний секретаріат 
був виконавчим органом самоуправління в Україні. Вже 
25 листопада своєю постановою ЦР визначає: "Всі зако
ни й постанови, які мали силу на території Української 
Республіки до 25 жовтня 1917 року, оскільки вони не 
змінені і не скасовані Універсалами, законами і постано
вами Української ЦР, мають силу й надалі, як постано
ви й закони У HP". Так було отримано, завдяки легітим- 
ності уряду, правові підстави (базу) для вироблення 
бюджету. Отже, закони щодо бюджетного права царсь
кої Росії (загальні кошторисні правила прийняті 22 трав
ня 1862 р., а останні законодавчі акти про порядок дер
жавного розпису прибутків та видатків, про асигнуван
ня із скарбу видатків непередбачених датуються 8 берез
нем 1906 р.) стали за основу розпису бюджетних коштів.

З грудня Секретаріат фінансів терміново надсилає 
всім "казенним палатам", відділкам на місцях наказ про 
негайне, до 18 грудня, подання йому проектів видатків 
на 1918 рік. Як свідчать документи, що збереглися, вико
нали наказ тільки кілька губерній. Причиною було без
ладдя. Та 9 грудня Мала Рада приймає закон про "Дер
жавні кошти України". Це зразок перших законодавчих 
актів - підвалин самостійно створюваного бюджету. 
Важливим тут виглядає таке узаконення: "Всі державні 
податки і прибутки, які на підставі існуючих законів зби
раються на території УНР, визначаються прибутками 
державного скарбу Української Республіки". Для видачі 
сум на держвидатки, прийняття і перерахування при
бутків державного скарбу створювалась Державна скар
бниця УНР (казначейство), якій підлягали всі її гу
бернські та повітові відділення. Поки визначався статус 
скарбниці, функції головної установи перебрала 
Київська скарбниця. "Закон про Головну скарбницю 
УНР" і "Закон про створення Державного Банку Ук
раїни" прийняті теж 9 грудня. Монополія на цукор виз
нана виключним правом Державної скарбниці.

Фінансова комісія, Мінфін, кредитова канцилярія 
постійно, впродовж наступних місіяців багато разів ви-
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носила на затвердження Малої Ради питання про подат
ки, прибутки (зокрема від державної монополії цукру - з 
першого листопада 1917 р.).

Весь початок 1918 р. триває робота по укладанню 
бюджета, тепер вже як бюджету незалежної держави. 
Успішно її завершити заважали чинники, на які вплину
ти влада не могла (зруйнований транспорт, анархічна 
демобілізація, відсутність зносин з губерніальним уп
равлінням, повітами, тощо; бракувало фахівців бюджет
ної справи).

Тільки Мінфін, вже Української Держави за уряду 
гетьмана П.Скоропадського, 3 травня 1918 р. наказав 
всім фінансовим відомствам на місцях надіслати свої 
кошториси до новоствореної Бюджетної комісії. Термін 
встановлено до 7 липня. Справа затяглась і до конкрет
ної праці над бюджетом приступили восени, а в грудні - 
подано було зведені матеріали. Прибутки склали 3 млрд. 
179 млн. карб., видатки - 5 млрд. 349 млн. карб. Дефіцит 
- 2 млрд. 97 млн. мав бути покритий випуском 40 серій 
кредитових білетів Держбанку та білетами Державної 
скарбниці, надрукованими тобто - грошима. Що це оз
начало - не важко здогадатись. І тільки 24 січня 1919 р. 
бюджет - головна ланка фінансової системи України, що 
скоріше являв собою кошторисний розпис річних при
бутків та видатків, прийнято було іншою владою, за 
формою правління - Директорією У HP.

Звичайно, за цей відрізок часу сталося чимало подій в 
фінансовому житті: грудень 1917 р. ознаменувався вве
денням українського. карбованця, який не мав (суб
станціональна (металева) теорія) забезпечення і суттєвої 
ролі не відіграв. Видруковано грошей 500 млн. карб. Це 
більше - політична акція, ніж економічна. Державні кре
дитові білети забезпечувались тимчасово, до утворення 
золотого запасу, майном Республіки: натрами, лісами, 
прибутками від монополій. 100 карбованцевий номінал 
(1 карб законом від 6 січня дорівнював російському руб
лю, тобто складав 17,424 долі щирого золота) відкрив 
рахунок, став первістком власної української валюти. 1
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березня 1918 р. ЦР схвалила закон про грошову одини
цю, друк державних кредитових білетів. За основну гро
шову одиницю прийняли гроші з назвою гривня. 29 
квітня 1918 р. Українська Держава у своїх фінансових 
обрахунках визнає карбованець, 31 травня і гривню виз
нано грошовою одиницею в країні. 1 карб.=2 гривні. 
Вартість фіксувалась на банкнотах. Підтримувався курс 
валюти за рахунок прибутків з монополії на хліб та цу
кор. На кінець 1918 р. Україна мала у сховищах 4 млн. 
пудів зерна та 48 тис. тонн цуклу. За іншими даними 
кількість збіжжя дорівшовала понад 8 млн. тонн.

Двічі видавались акти про створення Держбанку (9 
грудня 1917 р., 10 серпня 1918 р. Офіційно банк розпочав 
фінансові операції 2 вересня), Держскарбниці, постанови 
про розрахункові палати, функції казначейства.

Обсяг надрукованих паперових грошей сягнув астро
номічних цифр. Друкували їх в Україні та Німеччині. В 
УНР на ринку ходило 49 різних за емітентами, роками ви
пуску, місцем друку купюр. Місцеві випуски нараховували 
до 2000 знаків. Звести до єдиного знаменника співвідно
шення різних грошей було неможливо, в різних регіонах 
парітет обміну залежав від політичної та воєнної ситуації.

Спроби 3-х національних українських урядів побудува
ти власне господарство, ефективну економіку, запровади
ти власну валюту, визначити бюджет - то не тільки "ма
люнки з виставки" минулого. Помилки, недоліки, аналіз 
ситуації, які мають бути досліджені, вченими та про
аналізовані, є повчальними. їх вивчення, як приклад того, 
чого не варто і що конче необхідно робити, допоможе 
уникнути подібного в майбутньому.

В своїй книзі "Гроші Української Держави" (К., 1998. 
454 с. з іл.), поряд із боністичним дослідженням всіх банк
нотів, що перебували в обігу на теренах України, ми нама
галися висвітлити і ці питання, уважно дослідивши 
діяльність урядів та мінфінів тих років, коли Україна впер
ше, випроставшись від іноземного впливу, зробила відчай
душну спробу - здолати економічну кризу і ввести власний 
бюджет.
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ПРОБЛЕМА РОЗБУДОВИ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ

Історія становлення української державності багата 
досвідом та уроками. І все ж у цьому багатогранному за 
змістом і формами процесі особливу увагу привертає 
проблема розбудови збройних сил України. Біля витоків 
Київської Ррусі стояли княжі дружини. З визвольної 
армії Богдана Хмельницького започаткувалась ук
раїнська Гетьманська держава. Дещо по іншому стояла 
ця проблема в добу Центральної Ради. Її керівники недо
оцінили значення збройної сили для державотворчих 
процесів. Проте, без створення міцного військового ор
ганізму для будівництва державності криється велика 
небезпека. І це переконливо довели подальші події.

Крах романівської династії започаткував початок ук
раїнської національно-демократичної революції. 4 бе
резня 1917 р. була створена Українська Центральна Ра
да, спочатку як культурницько-громадський, а пізніше 
політично-державний орган українського народу. По
ряд з іншими ділянками суспільно-політичного життя, 
процес національного відродження захопив і армію. За 
підрахунками Б.Якимовича, кількість українців у 
російській армії в 1917 р. досягла близько 4 млн. осіб1. В 
російському війську почався процес українізації. У 
фронтових частинах створюються українські військові 
ради, в запіллі - військові клуби, громади, комітети, які 
часто в своїх ухвалах розходилися з російськими со
лдатськими советами, де нерідко влада опинялася в ру
ках більшовицьких елементів. Проти українських 
військових рад відразу ж ворожо виступили усі без ви
нятку російські політичні сили. Проте це не спинило ук
раїнського військового руху. По містах України і Росії 
прокотилася хвиля українських маніфестацій. Віче, що 
пройшло в Києві 10 квітня, вирішило "домагатися ор-

Г.І.Губський, кандидат історичних наук(Київ)
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ганізаци української національної армії з усіма родами 
зброї, а першим кроком до цього - виділення на фронті 
всіх українців в окремі національні частини з ук
раїнським старшинством; а в запіллі - формування чисто 
українських полків2.

Ініціатива створення окремих українських військових 
частин належить М.Міхновському та його однодумцям з 
самостійницько-націоналістичного табору. Перебуваю
чи на військовій службі в Києві М.Міхновський відразу 
ж береться за здійснення цих планів. На скликаній 22 бе
резня 1917 р. "Ширшій Військовій Нараді залоги Києва 
та його околиць" після його доповіді було прийнято ре
золюцію: "Негайно приступити до організації власної 
національної армії, як могутньої своєї мілітарної сили, 
без якої не можна й помислити про здобуття повної волі 
України"3. На цій нараді було створено Український 
військовий клуб ім. гетьмана П.Полуботка та Ук
раїнський військовий організаційний комітет, в склад 
якого увійшли полк. Глинський - голова, полк. П.Воло
шин, сотник Ган, поручик М.Міхновський та прапор
щик Павелко - членил

Вже 1 квітня 1917 р. з українських вояків самочинно 
створено 1-й Український полк імені гетьмана Богдана 
Хмельницького під командуванням підполковника 
Ю.Капкана (16 сотень - 3574 багнети)5. Програмою 
М.Міхновського вже в перший час революції було ство
рення української регулярної армії, проголошення за 
тим самостійності України, заключения сепаратного ми
ру з Німеччиною та її союзниками. Проте така позиція 
відразу ж натрапила на опір значної частини Централь
ної Ради, зокрема, М.Шаповала і частково М.Грушевсь- 
кого. Розглядаючи майбутнє України як автономії у фе
деративній Росії, заперечуючи необхідність постійної 
армії, вони відстоювали принцип т.зв. всенародного оз
броєння. Небезпека такої позиції полягала в тому, що 
створені на революційних засадах військові формування 
не могли бути достатньою мілітарною силою і часто під 
вливом тої чи іншої агітації розкладались і переставали
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існувати. Виходячи з наступного розвитку подій, прак
тика керівництва Центральної Ради в процесі військово
го будівництва були хибною і помилковою. На фронті 
бурхливо розвивався український рух, пов’язаний у 
виділенням солдат-українців в окремі формування і 
створення українізованих військових частин, а в 
київській газеті можна було прочитати: "Не своєї армії 
нам треба, а знищення всіх постійних армій. Не ук
раїнську регулярну армію нам треба організувати. Ук
раїнського мілітаризму не було і не повинно бути"6. 
Проте, підходячи з наукової точки зору до того періоду 
не треба забувати і те, що тільки Центральна Рада як за
гальнонаціональний орган була в змозі зберігати кон
троль за військовим будівництвом, яке тривало, незва
жаючи на подібні висловлювання, і попередити можливі 
збройні конфлікти з Росією, до яких Україна не була 
підготовлена. 5-8 травня 1917 р. відбувся Перший Всеук
раїнський Військовий з’їзд. У з’їзді взяло участь 700 
представників від військових частин, організацій, това
риств усіх армій російського фронту, Балтійського та 
Чорноморського флоту, які представляли 158 тис. ук- 
раїнськиї вояків у російській армії7. З’їзд схвалив всю 
проведену роботу по організації українських військових 
частин в армії і на флоті і постановив проводити її далі. 
При Центральній Раді було вирішено створити Ук
раїнський генеральний військовий комітет як найвищий 
керівний орган українського військового руху. В склад 
комітету, що складався з 18 членів, входили В.Винничен
ко, С.Петлюра і М.Міхновський.

5-10 червня 1917 р. пройшов Другий Всеукраїнський 
військовий з’їзд, на який прибули 2500 делегатів, що 
представляли 17324444 українських вояків8. Він відбувся 
всупереч забороні військового міністра Росії О.Керенсь- 
кого. Панував піднесений патріотичний настрій та ат
мосфера ворожості до російського уряду. З’їзд доручив 
УГВК розробити детальний план українізації війська і 
негайно провести його в життя. Було обрано Тимчасову 
військову раду у складі 130 осіб як представництво у
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Центральній Раді.
В останній день роботи з’їзду Центральна Рада про

голосила свій І Універсал. Слова Універсалу - "однині 
самі будемо творити наше життя" - означали початок са
мочинного запровадження автономії України, всупереч 
протидії Тимчасового уряду. 15 червня 1917 р. було 
створено перший уряд України - Генеральний секре
таріат на чолі з В.Винниченком. Посаду генерального 
секретаря у військових справах обійняв С.Петлюра, 
який у військових справах висував завдання "українізації 
війська як тилу, так по змозі, і на фронті, пристосування 
військових округ на Україні і організації їх до потреб ук
раїнізації війська"9. Однією з перших великих військових 
сил став українізований 34-й корпус генерала П.Скоро
падського, який у серпні 1917 р. отримав назву 1-го Ук
раїнського корпусу. Він складався з восьми полків, 
об’єднаних у дві дивізії і поповнювався добровольцями і 
частинами Вільного Козацтва.

У вересні 1917 р. з VI російського корпусу, який зна
ходився на південно-західному фронті, сформовано 2-й 
Січовий Запорозький корпус у складі двох дивізій і 12 
полків. Командиром призначено генерала М.Мандрику. 
Пізніше до нього долучили третю дивізію і корпус 
налічував 3 дивізії і 15 полків. З 21-го українізованого 
корпусу, що стояв під Ригою, після прилучення до нього 
декількох українських частин було створено 3-й Ук
раїнський корпус.

Українізація проходила на всіх фронтах та в запіллі 
російської армії. У 1917 р. українізовано 16 дивізій, або 
64 піхотні полки з артилерією, кавалерійськими та 
спеціальними частинами10. За підрахунками Я.Тинченка 
кількість вояків в окремих українських підрозділах на 
фронтах (без 1-го Українського корпусу) разом з кінно
тою, становила до 105 тисяч багнетів та шабель11. Згаду
ючи про цей процес українізації війська, В.Іванис 
виділяє одну його характерну рису: "Цікаво, що ці час
тини присвоювали собі назви виключано видатних ук
раїнських діячів - сепаратистів. Ні одна частина не за
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хотіла називатися іменем якогось угодовця, що стояв на 
платформі порозуміння з Росією"12.

Анархія, принесена в Україну після лютневої рево
люції 1917 р. змусила українське селянство організувати 
власну самооборону. В квітні 1917 р. з ініціативи селя
нина села Гусакова Смоктія, розпочався вільнокозаць- 
кий рух. У другій половині квітня кожна волость Звени
городського повіту мала організовані відділи Вільного 
Козацтва.

Ця ідея мала великі історичні традиції, вона переки
нулася на інші повіти Київщини, згодом на Лівобереж
жя, Низ, Волинь і стала загальноукраїнською. Сотні на
биралися з одного села і мали кількість 40-700 осіб. В ме
жах волості сотні об’єднувалися в курінь, курені в полки, 
а полки однієї округи в Кіш. Вільне Козацтво набирало
ся у віці від 18 років на добровільних засадах, вся стар
шина була виборною. За задумом, Вільне Козацтво ма
ло виконувати службу громадської міліції.

3-7 жовтня 1917 р. в Чигирині відбувся Всеукраїн
ський з’їзд Вільного Козацтва, на який прибуло 2 тис. де
легатів, які представляли 60 тис. козаків Київщини, 
Чернігівщини, Полтавщини, Катеринославщини та Ку
бані. На з’їзді обрано Генеральну раду з 12 членів, а ор
ганізаційним осередком - Білу Церкву. Отаманом 
Вільного Козацтва став командуючий 1-м Українським 
корпусом П.Скоропадський.

Генеральний секретаріат 13 листопада затвердив Ста
тут Вільного Козацтва, за яким воно діяло під керівниц
твом місцевих органів влади.

Він вважав його силою, здатною боротись з грабун
ками і насильством, виступати в обороні прав і свобод 
завойованих революцією. Проте ці формування не змог
ли замінити регулярної армії. Разом з першими кроками 
на шляху реального впровадження автономії України 
були і великі відступи. Цим став проголошений 3 липня 
II Універсал, в якому Центральна Рада відмовлялась від 
здійснення автономії до Установчих зборів. Цс виклика
ло велике невдоволення радикально настроєних ук
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раїнських військових. У ніч з 4 на 5 липня полк імені 
гетьмана П.Полуботка роззброїв російські війська і 
міліцію і фактично захопив Київ. Повсталі мали намір 
повідомити про переворот Центральну Раду і запропо
нувати їй проголосити самостійність України. Але Цен
тральна Рада і Генеральний секретаріат не підтримали 
повстання, чим підтвердили свою лояльність Тимчасо
вому урядові. Не надав обіцяної підтримки повсталим і 
полк ім. Б.Хмельницького. Командир богданівців 
Ю.Капкан обманним шляхом, змінивши варту полу- 
ботківців, зірвав успіх повстання. Не бажаючи братов
бивчого кровопролиття, керівники повстання - М.Міх- 
новський та інші, дали відбій і повернули полк в казар
ми. Полк полуботківців військовим командуванням за 
згодою Центральної Ради був відправлений на фронт. 
Проти ув’язнених керівників виступу розпочато слід
ство. М.Міхновського відправлено на Румунський 
фронт. Незабаром відправили на фронт і богданівців, 
причому при відправленні з Києва російською військо
вою владою була вчинена провокація з обстрілом еше
лонів, в результаті чого серед богданівців були вбиті і 
поранені. Тимчасовий уряд відкинув запропонований 
для затвердження "Статут вищого управління України" і 
замість нього 4 серпня видав "Тимчасову Інструкцію Ге
неральному секретаріатові", що було повним заперечен
ням принципів, на яких будувався статут. Генеральний 
секретаріат визначався нею як орган російського Тимча
сового уряду.

20-31 жовтня в Києві проходив III Всеукраїнський 
військовий з’їзд на який прибуло 965 делегатів13. Він 
відіграв значну роль в активізації Центральної Ради і Ге- 
нерального секретаріату та українізації військових час
тин. В дні його роботи у Петрограді відбувся більшо
вицький переворот. Ці події підштовхнули до рішучих 
дій всі політичні сили України. Сили, вірні Тимчасовому 
уряду на чолі з штабом Київського військового округу, 
намагалися втримати владу. їх  підтримувала Київська 
міська дума та комісаріат Тимчасового уряду. Більшови
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ки створили революційний комітет для захоплення влади 
в свої руки. Під час збройних сутичок між ними Централь
на Рада зайняла нейтралітет 27 жовтня Генеральний сек
ретаріат виступив з відозвою "До всіх громадян України", 
в якій сповіщав про події в Петрограді і заявив, що буде 
рішуче протидіяти будь-яким спробам підтримки петрог
радського збройного повстання на місцях.

З метою зміцнення виконавчої влади 31 жовтня Цен
тральна Рада поповнила склад Генерального секре
таріату шістьма генеральними комісарами, в тому числі 
і генеральним комісаром з військових справ, яким при
значено С.Петлюру. Йому доручено було призначити 
командуючих військовими округами. Від Генерального 
Комісаріату з військових справ С.Петлюра видав відозву 
до всіх українців - військових, в якій сповіщав: "Спираю
чись на одностайність громадянства України, а також на 
тверду і рішучу підтримку з боку українського війська, 
яке в ці важкі хвилини із завзяттям стало зі зброєю в ру
ках на охорону честі і волі Батьківщини, Генеральний 
Секретаріат України приступив уже до утворення ново
го вільного життя краю. Генеральний Комісаріат 
військових справ за допомогою призначених командую
чих українськими військовими округами робить рішучі 
кроки до проведення в життя всіх поставлених йому за
вдань... і закликає всіх вояків-українців спокійно і свідо
мо ставитися до всіх подій, не робити ніяких заходів без 
наказу Генерального Комісара або належних військових 
начальників і своєю організованістю і одностайністю ви
явити нашу силу і тим зміцнити та підтримати ті при
дбання, що тепер здобуті Україною"14.

Центральна Рада не бажала збройного конфлікту з 
більшовиками. З листопада Генеральний секретаріат 
прийняв постанову, де зазначалось розробити систему 
заходів по охороні спокою та порядку. В ній зазнача
лось: "вжити всіх заходів ідейної боротьби з більшовиз
мом для безкровного полагодження справи і тільки на 
випадок оружного виступу ужити сили"15.

7 листопада 1917 р. Центральна Рада проголосила
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свій III Універсал, яким надала формальну основу під 
фактично вже існуючу українську державу. Як голова 
УГВК С.Петлюра 15 листопада повідомив Ставку 
російської армії, що вся військова влада в Україні пере
йшла до його рук. С.Петлюра віддав наказ військовим- 
українцям не виконувати розпоряджень Ради народних 
комісарів, а тим, що перебували за межами України, 
підпорякуватися місцевим українським радам, в Петрог
раді - Українському Петроградському військовому шта
бові. Після захоплення Ставки більшовиками, С.Петлю- 
рою скасовується наказ М.Криленка про виборність ко
мандного складу, ліквідацію звань та нагород в армії і 
віддається наказ про заборону самочинного усунення 
солдатами військових начальників. Затверджується тим
часові штати всіх відділів секретарства у військових 
справах. Крім цього, видається ряд наказів про повну 
українізацію корпусів і дивізій, полків та установ 
військового відомства шляхом вилучення неукраїнців з 
українських частин фронту і запілля, подальшим переве
денням всіх вояків-українців з інших фронтів на Півден
но-Західний та Румунський.

10 листопада було видано накази №№ 25 та 28 про 
створення Українського Генерального штабу. У наказі 
по Військовому Секретаріату № 87 (по Ген.Штабу № 12) 
від 7 грудня 1917 р. склад цього штабу було затверджено 
остаточно. Очолив його тодішній голова української 
військової громади у Двінську генерал-майор Б.Боб- 
ровський. Генштаб мав такі відділи: організаційний, за
гальний, артилерії, зв’язку, постачання, військових шкіл, 
воєнно-комісарський, інтендантський та воєнно-політи
чне управління. 23 листопада Генеральним секре
таріатом буо прийнято рішення про створення єдиного 
Українського фронту на чолі з генералом Щербачовим, 
який мав об’єднати частини Південно-Західного і Ру
мунського фронтів. Командуючому Київським військо
вим округом підполковнику В.Павленкові С.Петлюра 
доручив охопити в струнку організаційну форму всі ук
раїнські військові частини, що перебували в Києві. Вико
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нуючи це доручення, Павленко сформував на початку 
грудня дві боєздатні дивізії. Передбачалось, що вони ви
конуватимуть функції гвардії, охорони уряду і держави. 
За історичною традицією вони отримали назву сердюць- 
ких. Першою ссрдюцькою дивізією командував підпол
ковник Ю.Капкан. При Першій сердюцькій дивізії сфор
мовано гарматну бригаду імені М.Грушевського, кінний 
полк та саперну сотню. Пізніше розпочалось формуван
ня Другої сердюцької дивізії під командуванням гене
рал-майора О.Грекова. Незабаром до сердюцьких 
підрозділів зголосила свою приналежність і 9-та 
армійська кінна дивізія, що стала зватись 3-ю сердюць- 
кого. Очолював її генерал-майор О.Ревішин. В сердюць
ких дивізіях впроваджувалась висока військова дис
ципліна, ліквідовувалися "солдатські ради", вводилася 
нова уніформа. Пізніше надійність цих частин прояви
лась під час роззброєння більшовицьких частин у Києві.

За участю С.Петлюри позитивно вирішено прохання 
полонених українських січових стрільців організуватись 
в окрему військову частину, чим було дано початок 
славній бойовій формації - Куреню Січових Стрільців 
під командуванням полковника Є.Коновальця. Разом з 
тим С.Петлюра надав належну підтримку організації до
поміжних частин Вільного Козацтва.

17 грудня 1917 р. Раднарком надіслав Центральній 
Раді ультиматум за підписами В.Леніна і Л.Троцького, в 
якому погрожував відкритою війною. Ще більш усклад
нив ситуацію опублікований 25 грудня 1917 р. у багать
ох газетах лист І.Сталіна "К украинцам тыла и фронта". 
В цих заявах головною причиною конфлікту називалась 
діяльність Військового Секретаря С.Петлюри і ніскільки 
не говорилось про справжні наміри більшовиків.

Одержавши ультиматум, Генеральний секретаріат не
гайно вислав відповідь, у якій відкидав усі вимоги Рад- 
наркому, належно обгрунтовуючи їхню недоречність. 
Відповідь завершується заявою про те, що українці не є 
прихильниками кривавих засобів для розв’язання 
політичних та державних проблем. Тобто відпові
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дальність за українсько-російську війну Генеральний 
секретаріат повністю покладає на більшовицький 
російський уряд.

25 грудня 1917 р. Генеральний секретаріат заявив, що 
Україна виходить на міжнародну арену як самостійний 
член, незалежний від Росії, та направляє своїх представ
ників, уповноважених вести переговори про мир. З 
Києва виїхала делегація до Брест-Литовська на перего
вори з німцями та до Донського уряду генерала Ка- 
ледіна. Більшовицькі війська розпочали наступ. В захоп
ленні українських міст і проголошенні радянської влади 
їм допомогали бойові дружини червоної гвардії, які 
складалися з місцевих, переважно міських неукраїнських 
елементів. Ця тактика цілком відповідала політиці Ле
ніна, метою якою було створити враження, що воює 
проти Центральної Ради не російський радянський уряд, 
а солдати, селяни, робітники України, які прагнуть ски
нути небажану їм владу. З цією метою у Харкові був 
створений маріонетковий Український Радянський уряд, 
збройну силу якого творили загони, прислані з Росії.

Враховуючи загрозливу ситуацію, що склалася в Ук
раїні в зв’язку з більшовицьким наступом Генеральний 
секретаріат почав розробляти систему заходів, спрямо
ваних на боротьбу з більшовиками. 15 грудня 1917 р. 
відбулося засідання Генерального секретаріату, на яко
му у виступах багатьох учасників звучала тривога за 
стан справ. В масах і в українському війську зростав 
більшовизм. Тому для боротьби з ним були потрібні 
рішучі дії. С.Петлюра зазначав про необхідність взяти 
Харків як "оплот більшовизму на Україні", а М.Шапо
вал закликав всю Україну оголосити на воєнному стані 
й надати особливі права начальникам військових час
тин, яким передати і міліцію. Проте, В.Винниченко був 
не таким рішучим, він заявив, що "треба запитати Совіта 
Народ. Комісарів, чи воює він чи ні, тільки тоді можна 
зважитися на такі рішучі засоби боротьби"16. На 
засіданні було обрано Особливий комітет по обороні 
України в складі М.Порша, С.Петлюри і Єщенка. Також
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було заявлено про випуск до 23 грудня власних грошей. 
Таким чином, уряд України почав робити реальні кроки 
для захисту суверенітету України. Проте незважаючи на 
багато позитивних рішень політичне керівництво Цен
тральної Ради продовжувало весь час говорити про не
потрібність регулярної армії. Незадовго до цього сер- 
дюцькі частини за наполяганням В.Винниченка були ре
організовані. В них відновили діяльність полкові коміте
ти, що тяжіли до більшовиків і це зменшило реальну 
військову силу для опору. Конфлікт С.Петлюри з голо
вою Генерального Секретаріату В.Винниченком, що вже 
давно назрівав, призвів до зміщення 18 грудня 1917 р. 
С.Петлюри з посади генерального секретаря у військо
вих справах і заміни його М.Поршем, людиною, що не 
мала знання військової справи. С.Петлюра, хоча теж 
був цивільною людиною, на той час був широко знаний 
і авторитетний у військових колах, його політика йшла 
до розриву з усім ворожим Україні, тому його звільнен
ня тільки зашкодило організації боротьби з більшовика
ми. М.Порш не вважав за потрібне в майбутньому мати 
в Україні регулярне військо, а тому його діяльність на 
новій посаді в розпалі українсько-більшовицької війни 
фактично призвела до негативних наслідків.

Українські війська на фронтах за малими винятками, 
не були спроможні допомогти Центральній Раді у бо
ротьбі з Раднаркомом. Багато з них були дуже далеко від 
України, вони не мали морального права кинути по
зиції, були з усіх боків оточені ворожими збільшовиче- 
ними військами. На їхню долю випало багато 
агітаційної отрути. Сюди ще варто додати величезний 
брак свідомого українського старшинства. В Україні, 
без фронтових частин, чисельність військ Центральної 
Ради становила 65 тисяч багнетів та шабель, чисельність 
прихильників Раднаркому булоа до 67-68 тисяч багнетів 
та щабель17. Проте бойова якість багатьох частин була 
слабкою, чимало з них проголосило нейтралітет, а деякі 
навіть почали вороже ставитись до українського уряду.

І незалежність України була проголошена в IV
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Універсалі - цьому наріжному камені українського са
мостійницького руху XX століття. Це був поворотний 
пункт української революції. Нарешті найрішучіше було 
заявлено, що метою боротьби є суверенна держава, яка 
повинна виражати інтереси українського народу. Але, 
чи не запізно він був проголошений? Більшовицькі 
війська наближалися до Києва, а надійних військових 
сил для опору було недостатньо.

29 січня 1918 р. на станції Крути проти переважаючих 
більшовицьких військ М.Муравйова виступив Поміч
ний курінь студентів січових стрільців у кількості при
близно 300 осіб. Після запеклого бою більшовики пере
могли юнаків, а тих, хто потрапив в полон, знищили.

Історія переконливо доводить, що єдиним гарантом 
збереження власної державності та запорукою її існуван
ня є власні національні Збройні Сили. Цього повчально
го історичного уроку ми не повинні забувати і сьогодні.
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УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ 
В ДІЯЛЬНОСТІ МСГРУШЕВСЬКОГО
Конституція України зафіксувала положення про те, 

що жодна ідеологія не може визнаватися державою як 
обов’язкова (ст.15). Водночас слід визнати й те, що 
суспільство не може бути без певного ідеологічного 
спрямування. І таке спрямування найповніше можна ви
разити формулою "національна ідея". І хоч на сьогодні 
ми ще не маємо якогось певного визначення цього по
няття, все ж нема сумніву в тому, що для України, яка 
віками перебувала в залежності від інших держав, 
національна ідея асоціюється з ідеєю державотворення. 
Саме на цьому зробив особливий наголос Президент Ук
раїни JI.Кучма у доповіді, присвяченій п’ятій річниці не
залежності України. На його думку, серцевиною держав
ницької ідеології і має стати національна ідея - "ідея 
сильної та процвітаючої України; ідея державності 
патріотизму і солідарності; ідея духовності, консти
туційного порядку, громадянського миру й злагоди; ідея 
справедливості та добробуту; ідея відкритості світу" 
(див.: Немає Батьківщини без свободи і свободи без 
Батьківщини. К., 1996. С.18).

Зараз в наукових і політичних колах нерідко 
зустрічається думка, за якою однією з суттєвих причин 
суспільних негараздів є відсутність в ідеологічному 
житті України чітко розробленої сучасної української 
національної ідеї. Для її утвердження сьогодні важливо 
врахувати досвід визвольних змагань 1917-1920 років, 
зокрема періоду діяльності Центральної Ради. Адже са
ме вона забезпечила перехід від автономістичних тен
денцій українського державотворення до незалежної Ук
раїнської Народної Республіки. Як відомо, очолював 
Центральну Раду від початку і до кінця визначний ук-

М.І.Лавринович, доктор історичних наук(Житомир)

74



раїнський вчений і політичний діяч М.С.Грушевський. 
Саме через призму його діяльності на такому 
відповідальному посту в період Української революції 
найкраще можна простежити хід реалізації української 
національної ідеї.

У жодному з відомих українських вчених - істориків 
ми не знайдемо такого геніального поєднання наукової 
роботи з державотворчою діяльністю, як у Грушев- 
ського. Ніхто до нього не розглядав нашу історію під 
кутом зору формування української держави. Вся його 
наукова праця була присвячена обгрунтуванню права 
України на власну державність. І не випадково Грушев- 
ський, одержимий українською національною ідеєю, 
виявився в числі найвизначніших керівників визвольних 
змагань за українську державність у 1917-1920 роках.

На початковому етапі своєї діяльності Центральна 
Рада цілковито стояла на позиціях федералізму, який на 
думку її діячів, в тому числі і М.Грушевського, був 
найдоцільнішою формою досягнення національної неза
лежності. Це засвідчують перші три її Універсали, в яких 
для України вимагалася лише широка національно- 
територіальна автономія у складі Росії. І це можна 
зрозуміти в контексті тогочасних подій. Адже те, що 
Україна близько двох з половиною століть перебувала в 
складі Росії, не могло не позначитись на свідомості 
широкого загалу українців, в тому числі і їх провідних 
діячів.

При цьому не можна заперечити того факту, що 
автономістські і федералістські погляди М.Грушев
ського пройшли суттєву еволюцію. Лише після того, як 
Тимчасовий уряд Росії відкинув автономістські 
домагання керованої ним Центральної Ради, вона сама 
нарешті вирішила приступити до будівництва свого 
життя. Так, спочатку обережно, лише проголосивши 
Третім Універсалом Українську Народну Республіку, 
яку Центральна Рада бачила все ж у складі Російської 
федерації, вона нарешті проголосила її незалежність. 
Четвертий Універсал вивів УНР на шлях реалізації
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національної ідеї державної самостійності України.
Прийняття Четвертого Універсалу не позначене 

тріумфальністю. В Центральній Раді, склад якої від
дзеркалював тогочасне суспільство, бракувало націо
нальної злагоди, політичної єдності. Тому лише після 
тривалих дебатів М.Грушевському вдалося переконати 
опонентів, що Центральна Рада є виразником волі усіх 
верств українського народу, а зволікання з прийняттям 
рішення про незалежність УНР недопустиме. І навіть 
після цього Центральна Рада у складі лише українських 
фракцій приступила до вироблення тексту майбутнього 
Четвертого Універсалу. В наступному голосуванні за 
нього взяли участь 49 членів Центральної Ради. З них 
"за" висловилися 39 (всі українські демократи), "проти" - 
всі російські соціал-демократи (меншовоки) і 
представники "Бунду", "утримались" 6 (російські есери і 
ті, що їх підтримували).

Отримавши результати голосування, М.С.Грушев- 
ський урочисто проголосив: "Таким чином, Четвертий 
Універсал ухвалено. Україна проголошена самостійною 
і незалежною республікою". Якщо в перших трьох 
універсалах йшлося про тісні зв’язки між Україною і 
Росією, без жодного натяку на самостійне існування 
України, то в Четвертому Універсалі було чітко 
записано: "Віднині Українська Народна Республіка стає 
самостійною, від нікого не залежною, суверенною 
Державою Українського народу". Під ним стоїть дата 
9(22) січня 1918 р. Це був тріумф державотворчої 
діяльності М.С.Грушевського.

Напередодні історичного засідання Центральної 
Ради в пресі розгорнулася дискусія: чи повітана Україна 
стати самостійною державою і відокремитися від Росії, 
чи вона має залишитися в складі Російської Федерації? 
Ідею самостійності послідовно відстоювали дві 
українські впливові газети - "Народна воля" М.Грушев- 
ського і "Робітнича газета" В.Винниченка. Більшість же 
газет стояли на думці, що Україна економічно 
неспроможна бути самостійною. Так, газета "Киевская
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мысль" писала: "Для створення самостійної Української 
держави нема ніяких підстав. Нова держава буде малою 
державою, відсталою в промисловому відношенні. 
Україна переважно землеробська країна ... приречена на 
панування над нею капіталістичних країн 
Відірвавшись від Росії, Україна економічно підпаде під 
вплив Австрії й Німеччини та стане об’єктом 
експлуатації".

Справді, ідея самостійної України була в той час 
досить сміливою, і не всі сприймали її однозначно. 
Навіть одна із щирих українських газет "Нова Рада", яку 
тоді очолювали відомі українські патріоти С.Єфремові 
А.Ніковський, виступила проти самостійності. Та логіка 
життя, почуття патріотизму взяли верх над емоціями. 
Національна ідея переважила, і Україна стала 
незалежною. І хоч ця незалежність, через збіг ряду 
обставин (німецько-австрійська окупація України з вини 
самої Центральної Ради, зволікання з вирішенням 
нагальних соціально-економічних проблем, привабли
вість більшовицьких декретів у масах тощо) виявилася 
нетривкою, все ж необхідно визнати, що саме з 
Центральною Радою і проголошеною нею Українською 
Народною Республікою пов’язані головні державо
творчі акти періоду Української революції тих років. 
Серед них - Третій та Четвертий Універсали, прого
лошення соборності України.

Важливим кроком на шляху до реалізації української 
національної ідеї була підготовка проекту Конституції 
УНР (Декрету про державний устрій), в якій узяв 
найактивнішу участь М.С.Грушевський. Можна 
сказати, що в цьому документі були закладені його 
погляди на українську національну ідею. На жаль, ми не 
можемо говорити про реалізацію цих поглядів, бо 
названий законопроект Центральна Рада ухвалила в 
останній день свого існування. Проте в основу 
Конституції УНР було покладено демократичні 
принципи державного і суспільного устрою незалежної 
України, які прислужилися нам майже через вісім
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десятиліть.
Українська національна ідея основана на 

патріотизмі, а її реалізація залежить від солідарності і 
політичної стабільності в суспільстві. В свою чергу 
патріотизм тісно переплітається з націоналізмом, який 
насамперед характеризується любов’ю до батьківщини, 
готовністю на самопожертву в ім’я її благополуччя. 
Отже, національна ідея, патріотизм, націоналізм - 
поняття досить близькі. Але не тотожні.

Яку ж позицію займав у цьому плані М.С.Грушев- 
ський? Чи був він націоналістом? Так, був. Слід 
погодитися з точкою зору С.Кульчицького, висловле
ною з цього приводу в пресі (див.: "Голос України", 
1993, 20 січня). М.Грушевський сприймав націоналізм, 
як любов до своєї нації, але в поєднанні з повагою до 
нації сусідньої. Він не сприймав гасла М.Міхновського 
"Україна - для українців", в якому природна для кож
ного націоналіста любов до свого народу трансформу
ється в ненависть до людей інших національностей. 
Кредо ж Грушевського: "Україна не тільки для 
українців, а для всіх, хто живе на Україні, а живучи, 
любить її, а люблячи, хоче працювати для добра краю".

Погляди М.С.Грушевського на шляхи реалізації 
української національної ідеї не можна сприймати 
однозначно. Він довгий час перебував у полоні 
федералістських концепцій. І лише переживши 
Українську революцію, він дійшов висновку про те, що 
ідея української державності здійсниться лише на шляху 
незалежності. Саме те, що таке переконання вченого 
було вистраждане практикою революційних подій, а не 
в кабінетній тиші, робить його вагомим і переконливим. 
Подальша історія України цілком підтвердила 
справедливість такого висновку.
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П.П.Панченко (м.Київ)

НАСТУПНІСТЬ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ 
ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

В XX СТОЛІТТІ
Державотворчі процеси в Україні в XX столітті вима

гають всебічного наукового осмислення, неупереджених 
теоретичних узагальнень. Явище державосутності ви
никло не випадково, тим більше не в результаті збігу об
ставин, а абсолютно закономірно, невідворотно в істо
ричному здійсненні.

Найбільш характерною в цьому процесі подією стало 
прийняття Центральною Радою 22 січня 1918 р. Четвер
того універсалу. У цьому документі з особливою силою 
записано: "однині Українська Народна Республіка стає 
самостійною, ні від кого незалежною Вільною Суверен
ною Державою Українського народу"1. Коли більшо
вицькі військові формування вже обома руками стиска
ли горло УНР, акція прийняття даного документа вже 
виходила геть далеко за межі самої України.

Прийняття Четвертого універсалу стало насправді 
визначним, кульмінаційним явищем у процесі державот
ворення в новітній період історії України. І хоча так ста
лося, що даний процес був жорстоко задушений, він дав 
сущій національній еліті, наступним поколінням мо
гутній животворний ключ у боротьбі за державну неза
лежність і соборність українських земель.

Слід зазначити: статус незалежності України у тому ж 
1918 р. зафіксовується в найвищому законі держави - 
Конституції Української Народної Республіки. Зокрема, 
в першому розділі її вказувалось: "Відновивши своє дер
жавне право, як Народна Республіка Україна, для кра
щої оборони свого краю, для повнішого забезпечення 
права і охорони вольностей культури і добробуту своїх
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громадян, проголосила себе і єсть нині державою суве
ренною, самостійною і ні від кого не залежною. Суверенне 
право в Українській Народній Республіці належить наро
дові України, себто громадянам УНР усім разом"2. В XX 
столітті то було першим закріпленням в Основному законі 
України її державної незалежності і суверенності. Ці об
ставини мали насправді історичне значення в житті ук
раїнського народу, широкий міжнародний резонанс.

З завершенням революції на материковій Україні в 
добу визвольних змагань легітимний національно-дер
жавний процес різко обривається. Він переміщується в 
зарубіжжя, себто в ті держави, на території яких знахо
дились в еміграції члени уряду УНР: Польщі, Франції, 
Німеччині, Канаді, Сполучених Штатах Америки. В той 
же час в Україні в умовах становлення і утвердження 
жорстокої тоталітарної системи справа національного 
державотворення деформується. Національно-держав
ницька ідея проявляється в нелегальних формах.

До завершення другої світової війни належної актив
ності діяльність уряду в еміграції не мала. Уряду доводи
лось пристосовуватись, виявляти гнучкість з врахуван
ням умов еміграції. Виникали проблеми матеріального 
порядку, що ставили уряд буквально на межу виживан
ня. Але й за таких умов уряд в еміграції виявляв ознаки 
життєдії.

Безперервність, наступність даного процесу прояви
лась за незвичайних обставин влітку 1941 р. Представни
ки уряду в еміграції під час окупації України військами 
фашистської Німеччини виявились заколисані облудни
ми, фальшивими заявами намісників владних інституцій 
Рейху на українських землях, що вона, тобто Україна, 
може сподіватись на самостійність під захистом багнетів 
вермахту. Не забарилось з виявленням інціативи 
керівництво ОУН: ЗО червня 1941 р. у м.Львові утворює
ться уряд, який очолив Я.Стецько, керівник політичної 
групи Організації українських націоналістів, яка 
ввійшла в той же день до міста з німецькими частинами 
і батальйоном "Нахтігаль". Це відбулося в кінці того ж
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дня у приміщенні "Просвіти" на зібранні представників 
українського національного життя. Збори прийняли 
текст відозви з проголошенням незалежності, а також 
спеціальний декрет про проголошення Ярослава Стець- 
ка головою уряду. Українська державність відновлюва
лась на західноукраїнських землях, і вказаний уряд дек
ретом голови проводу ОУН (р) С.Бандери був названий 
Крайовим правлінням західних областей України. Хоча 
пізніше у спогадах різних осіб, причетних до тих подій, 
стверджувалось, що була відновлена тією акцією ук
раїнська держава і уряд України.

Між тим, вище керівництво Німеччини з таким стано
вищем в Україні миритись не бажало. Гітлер розпоря
дився розпустити крайове правління, ліквідувати прого
лошений уряд. Гітлерівці здійснили арешти членів уря
ду, а також керівництва ОУН, в тому числі й С.Бандери. 
Владники Рейху не бажали з будь-ким ділити владу в 
окупованій Україні. Тут владні функції здійснював 
тільки призначений особисто Гітлером гауляйтер Кох.

Завершення війни на користь Союзу РСР відкинуло 
майже на півстоліття легітимний національно-держав
ницький процес в Україні. Лише фактично на її західних 
теренах відбувалося протистояння радянській владі 
підпілля ОУН-УПА, що виступали з політичними гасла
ми боротьби за незалежну, соборну Україну. В західно
му регіоні відбувалася справжня громадянська війна, з 
десятками тисяч жертв з обох сторін. Велика частина на
селення, особливо сільського, була вивезена за межі Ук
раїни. За неповними даними, близько 500 тисяч чоловік 
- мешканців західних областей були депортовані у 
найвідаленіші місця СРСР.

Невинними жертвами зложили голови десятки тисяч 
різних фахівців, особливо з числа вчителів, медичних 
працівників - лікарів, середнього медперсоналу, спеціа
лістів розмаїтих галузей народного господарства: інже
нерів, техніків, агрономів, зоотехніків тощо, які органа
ми влади східних областей відряджались з метою надан
ня допомоги населення краю в справі організації
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освітянства, охорони здоров’я. Вони в абсолютній 
більшості чесно і професіонально здійснювали свою 
місію. Певна частина спеціалістів різного профілю в 
1946-1947 рр. виїжджали за власного ініціативою в 
західні області на постійну роботу, гнані голодом. По
воєнним голодом в Україні було охоплено 13 областей.

У західних областях точилася збройна боротьба, з 
однієї сторони під гаслами борні за незалежну, соборну 
Україну, з іншого - за радянизацію краю. Перемогла жор
стко централізована радянська влада. Не досить чисельні 
рештки ОУН-УПА, особливо з числа командного складу 
та політичних фукнціонерів, нелегально перебралися в 
Західну Європу і поповнили лави емігрантів з України.

Дані обставини надають певного поштовху держа
вотворчому процесу, що ініціюється особами, які пред
ставляли верхівку УНР в екзилі. По ініціативі президен
та УНР Андрія Левицького в 1948 р. приймається "Тим
часовий закон про реорганізацію Державного центру 
УНР в екзилі"4. В Законі вказується, що органами Дер
жавного центру УНР в еміграції є: президент УНР в ек
зилі і його заступник з титулом віце-президента, уряд і 
Українська національна рада. У своїй діяльності Дер
жавний центр Української Народної Республіки спи
рається на державні традиції української історії, на акти 
22 січня 1918 і 1919 років та всі наступні державні акти і 
на революційно - визвольну боротьбу українського на
роду на рідних землях, спрямовану на відновлення суве
ренної соборної Української держави.

1948 р. став насправді переломним в діяльності УНР в 
екзилі. Скажімо, Тимчасовим законом визначались 
функції Української національної ради (УНР), а також в 
свою чергу і членів УНР, Президії Української На
ціональної Ради, сесій УНР тощо. В липні того ж року в 
Авсбурзі (Німеччина) відбулася перша сесія УНР в ек
зилі. На ній приймається ціла низка документів, серед 
них один з важливіших - Декларація Української 
національної ради. Декларація завершується гаслами: 
"Нехай живе український народ! Нехай живе незалежна
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соборна Українська держава!" З того часу проведення 
сесій УНР набуває усталено системного характеру.

Зокрема, в Мюнхені проводяться такі сесії: друга 
(1950 р.), третя (1954 р), четверта (1957 р.), п’ята (1962 р.), 
шоста (1967 р.), восьма (1979 р.). Решта- три поточні сесії 
з загальної кількості - десяти проходили в інших країнах: 
сьома (1972 р.) - в Лондоні, дев’ята (1984 р.) в Торонто. 
Десята, завершуюча сесія відбулася в 1989 р. в С.Бавнд 
Брук (Сполучені Штати Америки).

Одинадцята сесія (остання), що значиться в документах 
як надзвичайна, також проходила в С.Бавн Бруці (США) 
в 1992 р. 6 Отже, всі без винятку сесії проходили в за
рубіжжі, в обставинах еміграції, іншими словами - в неле
гальних умовах. Сесії розглядали розмаїте коло питань, 
пов’язаних з діяльністю Української народної ради в умо
вах еміграції, практичного функціонування УНР в спе
цифічних, особливих і своєрідних умовах екзилу. Вони за 
своїм змістом торкалися розмаїтих ланок УНР, її практич
них стосунків і зв’язків з цілим рядом урядів держав світо
вого співтовариства, їх різних функціональних механізмів 
і тому інше. При розгляді чималої кількості питань учас
ники сесій безперечно торкались питань Української РСР, 
котра була того часу складовою частиною тоталітарної 
централізованої держави - Союзу РСР. Дані обставини 
функціонування в екзилі УНР в урядових інстанціях УРСР 
викликали скепсис чи гумористичні оцінки.

Та як би хто до того не відносився не можна запере
чити того неспростовного факта, що державотворчий 
процес в екзилі все ж таки відбувався. Він одухотворю- 
вався могутньою вірою лідерів УНР в те, що настане час 
легітимного функціонування незалежної України вже в 
нових історичних умовах. Такі обставини виникли в 
першій половині 90-х рр.

В посттоталітарному українському суспільстві основ
ний державотворчий процес зосереджується безпосе
редньо в материковій Україні. Його особливістю є те, 
що він відбувається в контексті наступності раніше набу
того історичного досвіду та надбаних традицій, їх розви
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ває і збагачує, з врахуванням умов і відповідно до того, 
в яких обставинах функціонує держава. Верховною Ра
дою здійснюється винятково важливий крок: 16 липня 
1990 р. нею приймається "Декларація про державний су
веренітет України"7. В Декларації проголошено держав
ний суверенітет України як верховенство, самостійність, 
повноту і неподільність влади Республіки в межах її те
риторії та незалежність і рівноправність у сфері 
зовнішніх зносин.

Далі в цьому виняткової ваги історичному документі 
наголошується, що Україна як суверенна національна 
держава розвивається в існуючих кордонах на основі 
здійснення українською нацією свого невід’ємного пра
ва на самовизначення. Україна забезпечує захист і охо
рону національної державності українського народу. 
Будь-які насильницькі дії проти національної держав
ності України з боку політичних партій, громадських ор
ганізацій, інших угроповань чи окремих осіб пе
реслідується за законом8.

Історична значущість Декларації є незаперечною, ви
нятково важливою. Вона вперше в посттоталітарній ук
раїнській державі проголосила її незалежність і са
мостійність. Декілька разів народні депутати в залі 
засідань Верховної Ради порушували питання про над
ання їй сили закону, але ця пропозиція необхідної 
кількості голосів при голосуванні не набрала. Одначе від 
того її мобілізуюча, генеративна роль в історії України 
не применшується. Навпаки, низка законодавчих актів, 
що приймались Верховною Радою після Декларації, ви
ходили із її загальної концепції, базувались на зафіксова
них в ній положеннях.

У зв’язку з утворенням в Москві 19 серпня 1991 р. 
(ГКЧП), Верховна Рада України 24 червня приймає над
звичайної історичної ваги документ - "Акт проголошен
ня незалежної України".

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над 
Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 
серпня 1991 року,
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- продовжуючи тисячолітню традицію державотво
рення в Україні,

- виходячи з права на самовизначення, передбаченого 
статутом ООН та іншими міжнародно - правовими доку
ментами,

- здійснюючи Декларацію про державний суверенітет 
України, Верховна Рада Української Соціалістичної Рес
публіки урочисто проголошує:

Незалежність України та створення самостійної Ук
раїнської держави - України.

Територія України є неподільною і недоторканою.
Віднині на території України мають чинність виключ

но Коснтитуція і Закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його підписання9.
З проголошенням Акту незалежності України 

суспільно - політичне життя в республіці, державотвор
чий процес в ній набирає нової сили. Особливого пож
вавлення він виявляє в практичній діяльності Верховної 
Ради, визначальних ланках виконавчої влади, що зада
вали тональність всій системі життєдіяльності незалеж
ної України. Така настроєність принизує роботу облас
них, районних, міських ланок, себто місцевих органів 
державної влади.

Відбувається активізація діяльності й УНР в екзилі, 
зокрема посилюється її тяготіння до материнської Ук
раїни. За ініціативою президента УНР в екзилі 
М.Плав’юка проводиться надзвичайна сесія Української 
національної ради десятого скликання 14-15 березня 
1992 р. в тому ж таки С.Бавнд Бруку (США). Це була ос
тання сесія УНР в екзилі. Вона прийняла виняткової ва
ги з позицій державотворення постанову. У постанові 
говориться:

1) Вислати 15-членну делегацію Державного Центру 
УНР на чолі з Президентом УНР в екзилі до столиці Ук
раїни Києва, щоб дня 24 серпня 1992 року святково пере
дати повноважності ДЦ УНР в екзилі Владі незалежної 
України.

2) 3 моментом передачі повновластей ДЦ УНР в ек-
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зил і владі незалежної України припиняються дії ДЦ  
УНР в екзилі.

3) Покликати до життя комісію в складі дев’яти осіб 
для передачі майна ДЦ УНР та складових його установ 
незалежній демократичній Україні в згоді із статутовими 
постановами окремих установ та легально-правовими 
вимогами країн, на терені яких вони діють.

4) Висловити признання українській спільності поза 
межами України, яка понад 70 років політично, мораль
но і матеріально підтримувала дію ДЦ УНР".

Постановою окрему подяку висловлено об’єднанням 
прихильників Державного Центру Української Націо
нальної Ради, які надавали всебічну допомогу ДЦ УНР. їм 
рекомендовано реорганізуватись в такі формування, які 
відповідно до їх статутів та виконуваних обов’язків як гро
мадян різних країн, надаватимуть можливість здійснюва
ти допомогу незалежній демократичній Україні.

В Декларації Надзвичайної сесії Української Націо
нальної Ради "До українського народу на Батьківщині 
та українців у розсіянні сущих" висловлені особливі по
чуття до народу материнської України, органів її дер
жавної влади. В названому документі наголошується, 
що ДЦ УНР "з повною увагою віднісся до процесів дер
жавного відродження, започаткованого демократични
ми силами України, що й довело до гармонійного 
поєднання виявів її державотворчих сил в Україні і ДЦ  
УНР за кордоном"10.

Надалі події набирають свого розвитку в такому на
прямку: уповноважена ДЦ УНР в екзилі делегація в 
серпні 1992 р. прибула до Києва. На сесії Верховної Ра
ди 22 серпня 1992 р. виступає з промовою від ЦД УНР в 
екзилі у зв’язку зі складанням повноважень президент 
Микола Плав’юк. Він передає президенту незалежної 
України Леоніду Кравчуку Грамоту, схвалену Ук
раїнською національною радою. На тому, власне кажу
чи, завершується діяльність ДЦ УНР в екзилі. Грамота 
закінчується такими зворушливими словами: "У згоді з 
декларацією Уряду Української Народної Республіки з
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12 червня 1924 року, постановою 10-ї сесії Української 
Національної Ради з 19 червня 1989 року та постановою 
Надзвичайної Сесії Української Національної Ради з 14- 
15 березня 1992 року врочисто проголошуємо всьому на
родові в Україні і в розсіянні сущому про складання пов
новажень і припинення діяльности державного Центру 
Української Народної Республіки в екзилі, які він вико
нував упродовж сімдесяти років поза межами Ук- 
раїни"Н.

Грамоту підписали президент Української Народної 
Республіки в екзилі Микола Плав’юк, Голова Ук
раїнської національної ради Михайло Воскобойник та 
голова уряду Української Народної Республіки Іван 
Семійленко.

Одночасно було здійснено спеціальну заяву. В заяві 
сказано: "Складаючи свої повноваження, ми заявляємо, 
що проголошена 24 серпня і утверджена 1 грудня 1991 
року народом України Українська держава продовжує 
державонаціональні традиції УНР і є правонаступницею 
Української Народної Республіки"12. Вказану заяву 
підписали ті самі три особи.

24 серпня 1992 р. відбулася урочиста передача манда
ту ДЦ УНР владі України. Одночасно було також пере
дано такі атрибути УНР та її керівництва в екзилі: дер
жавну печатку УНР, відзнаки президента УНР - клейно- 
ди гетьмана Івана Мазепи, тексти грамоти та заяви, аль
бом світлин діячів УНР в Україні і в екзилі. Дана акція 
мала безперечно не тільки символічне, але й правове зна
чення. Юридичні права, пов’язані з власністю УНР в 
країнах зарубіжжя, цілому ряді міжнародних інституцій, 
також переходили під юрисдикцію уряду та інших уп
равлінських ланок Української держави.

Отже дві державотворні течії злилися в одну ріку дер
жавної влади на материковій Україні. Під материнською 
плоттю поміцнішав грунт, змінилась безперечно і його 
духовно-національна основа. Видатною подією держа
вотворення стало прийняття 28 червня 1996 року Кон
ституції незалежної України, що має найвищу юридичну
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силу, а її норми є нормами прямої дії13

Примітки

1 Четвертий Універсал У.Ц.Ради. - В кн. Грабовський С , 
Ставранні С , Скляр С. Нариси з історії державотворення. - К.
- 1995. - С.556.

2 Конституція Української Народної Республіки (Статут 
про державний устрій, права і вольности УНР). - Там само, с. 
561.

3 Див. детальніше: Ярослав Стецько. ЗО червня 1941 р. - То
ронто, Онтаріо - Канада: Ліга визволення України; Нью- 
Йорк. - США: Організація оборони Чотирьох свобод Ук
раїни; Лондон - Англія: Українська Видавнича Спілка. - 1967.
- 465 с.

4 Див.: Державний Центр Української Народної Рес
публіки в екзилі. - Філадельфія - Київ - Вашінгтон: Веселка, 
Інститут дослідження модерної історії України (США). - 1993.
- С.307-325.

5 Там само, с.385.

6 Там само, с.43-126.

7 Декларація про державний суверенітет України. Прийня
та Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року. - К.
- 1994. - 8 с.

8 Там само, с. 3.

9 Див.: Грабовський та інші. Вказана праця, с.592.

Ю Державний Центр..., с.112.

11 Там само, с.205.

12 Там само, с.206.

13 Конституція України. - К.- 1996. - С.5.
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ЗДОБУТКИ ТА УРОКИ УНР
Видатною подією початку XX ст. стало створення 

Української Народної Республіки, третьої в історії ук
раїнського народу держави. Хоча сама назва '’УНР" бу
ла визначена III Універсалом Центральної Ради в листо
паді 1917р., державотворення в Україні варто розгляда
ти з започаткування Центральної Ради, а особливо з чер
вня 1917р., коли її Універсалом було оголошено про по
чаток української державності, про необхідність вироб
лення власних законів, про самостійне порядкування на 
своїх землях, а також було створено уряд-Гснеральний 
секретаріат. Для правничого оформлення держави особ
ливе значення мали положення III Універсалу, який міс
тив засади конституційності. УНР існувала в складних 
умовах боротьби з агресією Росії, як білої, так і червоної, 
громадянської війни з гетьманським режимом, загар
бницьких устремлінь Польщі. Попри всі труднощі, УНР 
набула історичного значення для державотворення.

Найвизначніший здобуток - сам факт створення дер
жави. Вперше було заявлено про територіальний 
простір. Відбулося конституційне оформлення держави. 
Виключне значення мало видання Четвертого Універса
лу УНР (9(22) січня 1918 р. "Віднині Українська Народна 
Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, 
вільною, суверенною державою українського народу"1. 
Тобто, цим актом встановлено самостійність України. В 
ньому також було визначено принцип економічної і 
соціальної політики. Після проголошення III Універсалу 
прискорилося вироблення Конституції УНР. Проект 
"Статуту про державний устрій, права і вільності УНР" 
було ухвалено на остнньому засіданні Центральної Ради 
29 квітня 1918 р. Він не був запроваджений, але є важли
вим історико-правовим документом. Подальше станов
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лення основ держави сталося в конституційних актах 
Директорії УНР січня 1919 р. Було вироблено принципи 
функціонування органів влади, діяльності уряду. Ство
рено військо, визначено ранги, структуру збройних сил. 
Здійснювалася соціальна політика стосовно побажань 
громадян держави. Зроблена спроба виходу на зовні
шньополітичну арену.

Одним із здобутків УНР було запровадження держав
ної символіки. Мала Рада 12 лютого 1918 р. (з наступним 
затвердженням УЦР 22 березня (ухвалила: "Гербом Ук
раїнської Народної Республіки приймається знак Київ
ської держави часів Володимира Святого"2, - тризуб.

Символіку із зображенням тризуба в 20-40-і роки ви
користовували різні політичні угрупування. Тризуб з се
реднім зубом у вигляді меча використовувала ОУН, а 
тризуб з середнім зубом у формі хреста - деякі релігійні 
організації. Тризуб був визнаний державним гербом 
Саймом Карпатської України (15 березня 1939 р.). 19 
січня 1992 р. Верховна Рада прийняла тризуб як малий 
герб України. Тобто, УНР передала з глибини століть 
цей символ української державності в сьогодення.

Вже після Лютневої революції відновлюється синьо- 
жовтий прапор, запроваджується гімн "Ще не вмерла 
Україна", які у січні 1992 р. також стали державними 
символами України3. Безперечні здобутки в галузі куль
тури, особливо освіти, відкривалися університети, ство
рювалися українські гімназії. В школах було запровад
жено історію України, географію України. В блиска
вичні терміни були написані й видані підручники, при
чому книжки для початкових класів були наповнені ук
раїнським змістом. Налагоджувалося видання ук
раїнської художньої літератури (зокрема, історичних 
творів А.Кащенка). Вживалися заходи щодо влаштуван
ня національних меншин.

24 січня 1919 р. було ухвалено "Закон про національ
но-персональну автономію", яким оголошувалося право 
меншин на самостійне влаштування своїх національних 
потреб в УНР. Важливі процеси державотворення відбу
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валися в ЗУНР, багато здобутків якої можуть бути при
кладом державного впорядкування: створення уряду 
національної згоди, встановлення сильного керівництва 
з диктаторськими повноваженнями. Вже 10 листопада 
1918 р. Українська Національна Рада Західної України 
вирішила проробити заходи щодо з’єднання всіх ук
раїнських земель в єдину державу. З січня 1919 р. Рада 
проголосила з’єднання ЗУНР в УНР в єдину суверенну 
народну республіку. 22 січня стався Акт злуки: "Віднині 
зливаються в одно віками відділені одна від одної части
ни єдиної України... Віднині український народ... має 
змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення не
роздільної незалежної Української Держави на добро і 
щастя робочого люду"4.

Акт злуки - один з найвизначніших здобутків УНР хо
ча не склалося умов для його реалізації, як і для збере
ження самої УНР. В 1920 р. УНР була знищена навалою 
російських військ. Причин краху УНР багато, назовемо 
деякі з них.

Досягнення мети - об’єднання українських земель в 
самостійній, незалежній державі - зривалося відсутністю 
єдності українського суспільства. До революції воно 
підійшло з низьким рівнем національної самосвідомості. 
Українська нація зконсолідована не була. Існувала не
визначеність щодо напрямків суспільного розвитку. 
Гальмівним фактором було засилля зрусіфікованого ро
бітництва у містах, русифікаторська діяльність зросій- 
щеної інтелігенції, особливо вчителів (які офіційно отри
мували прибавку до зарплати "за обрусение края"), 
вплив багаторічного спілкування з російською культу
рою, економікою. Сповільнювало становлення україн
ської самосвідомості мізерність української преси при 
абсолютному засиллі газет, книжок російською мовою. 
Носіями ідеї самовизначення була незначна частка 
інтелігенції, але і серед них не було єдиного бачення про
блем національного будівництва. Одначе, та однос
тайність, яку проявили селяни, солдати щодо відстою
вання самостійності України з початком революції,

92



свідчить про те, що ідея незалежності України вже широ
ко проникла в народні маси.

Складними були ідейно-політичні погляди керівників 
революції. Виховані на контактах з Росією, вони були 
прихильниками збереження федеральних зв’язків, пере
бували під впливом соціалістичних ідей. У них не було 
чіткості щодо вирішення соціальних проблем, зміни 
форм власності. Не допускали навіть думки про створен
ня, а тим більше застосування збройної сили чи насилля 
над супротивниками. І все ж необхідно шанобливо ста
витися до тих, хто творив УНР. їм честь і хвала як за 
зроблене, так і за передачу досвіду для нинішньої розбу
дови держави.

Причиною поразки революції була також слабкість 
українських партій, відсутність між ними злагоди. Вузь
кою була роз’яснювальна робота на місцях. Діяльність 
як українських партій, так і уряду обмежувалася відозва
ми і деклараціями. Викривальна робота проти агітації 
більшовиків практично не велася. Цілі УНР роз’яснюва
лися мляво, тоді як більшовики демагогічною пропаган
дою переманювали до себе і робітників, і селян, яким за 
довіру згодом довелося дорого заплатити.

Ослаблювало національні сили і розв’язання у листо
паді 1918 р. громадянської війни, яка в обстановці смер
тельної небезпеки від агресивних сусідів роз’єднала Ук
раїну перед масовим наступом на Україну російських ра
дянських військ. Українська революція розвивалася у 
складній міжнародній обстановці. Основною причиною 
поразки революції і загибелі УНР була агресія Росії, яка 
загарбала Україну, повернула її до складу імперії.

Але існування УНР не минуло марно. Події в Україні 
змусили Леніна переглянути погляди на національне пи
тання, стати на шлях компромісу з національними руха
ми, зокрема, згодитися на надання українцям права, бо
дай формально, жити в своїй автономній державі, тобто, 
без УНР не було б і УСРР. Ось тільки побіжний огляд 
зробленого ними, переважно за ініціативою М.С.Гру- 
шевського: виділення в самостійну державу; запровад
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ження власної валюти - гривни, яка повернулася до на
роду в наші часи; введення державної символіки; ство
рення війська, запровадження звань, рангів; вироблення 
механізму державного управління; розробка законодав
чих актів конституційного значення; встановлення зов
нішніх стосунків; проголошення і проведення аграрної 
реформи-ліквідація поміщицького землеволодіння, над
ання землі селянам; запровадження соціальних прав - 8- 
годинного робочого дня, політичних свобод та культур
ні розбудови; широка видавнича справа, випуск газет, 
часописів. І все, як і багато іншого, за неповні 4 роки, в 
обстановці запеклої боротьби з агресорами - Польщею, 
Росією. Досвід УНР дає багато повчальних уроків, які, 
хочеться сподіватися, засвоюються керівництвом держа
ви: підвищена увага до соціальних проблем, до налагод
ження міжнародних стосунків, до правничого офор
млення держави. З іншого боку, спостерігається недо
статнє протистояння антидержавній пропаганді. Є не
безпечним байдуже ставлення до протидержавних ви
падів окремих діячів, навіть партій, організацій. Все ще 
Україна заполонюється друкованою продукцією з Росії. 
Важливим прорахунком є недостатня увага до вивчення 
власної історії. Історія України повинна офіційно стати 
державницькою дисципліною, оскільки вона містить в 
собі досвід попередників, зокрема, розкриває спробу 
УНР забезпечити самостійність України

Примітки

1 Національні процеси в Україні. Історія і сучасність. Доку
менти і матеріали. У двох частинах. Част.І.-К.: 1997. - С.430.

2 Там же, с. 486.

3 Сокальський А. Національна символіка України. - За
поріжжя: 1993. - С.65.

4 Слюсаренко А., Томенко М. Історія української Консти
туції. - К.: 1993. - С.34.
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УРЯДОВА КРИЗА В УНР У 
ЛЮТОМУ - КВІТНІ 1919 Р.

Початок 1919 р. став для Української Народної Рес
публіки періодом важким випробувань. Її зовнішньо
політичне становище було дуже скрутним. З північного 
сходу на її територію сунула більшовицька армія; на 
західних кордонах польські війська вели жорстокі бої з 
Українською галицькою армією за західноукраїнські те
рени; південний захід України був об’єктом уваги ко
ролівської Румунії, причому українські землі північної 
частини Буковини і півдня Бесарабії розглядалися нею 
як суто румунська територія; на півдні висадилися фран
цузькі експедиційні підрозділи; нарешті південному схо
ду України загрожували набираючі силу загони 
російської Добровольчої армії під командуванням гене
рала Антона Денікіна. Однак найбільш реальною на той 
час була загроза більшовицької інтервенції з півночі. Ще 
11 листопада 1918 р. Рада народних комісарів РСФРР 
видала директиву Реввійськраді республіки "у десяти
денний термін розпочати наступ на підтримку робіт
ників і селян України, що повстали проти гетьмана"1. 17 
листопада була утворена Українська революційна рада 
у складі И.Сталіна, Ю.П’ятакова, В.Затонського і В.Ан- 
тонова, котру, щоб замаскувати, перейменували у Раду 
"групи Курського напрямку". У середині грудня її части
ни, серед яких власне було лише дві українські - Перша і 
Друга повстанські дивізії, - перейшли у наступ на Ук
раїну. 21 грудня авангард російських військ зайняв 
Куп’янськ, 2 січня 1919 р. взято Гомель, 3 січня - Харків, 
а 12 січня - Чернігів.

Швидке й успішне просування радянських військ по
яснюється до певної міри тим, що більшовицька інтер
венція була повною несподіванкою для Директорії. Од
нак катастрофічним був стан справ у самій армії УНР. В

Р. Ю. Васковський, аспірант(Дніпропетровськ)
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першій половині грудня 1918 р. чисельність повстансь
ких формувань, що піднялись на заклик Директорії, за 
різними даними, сягала від 100 до 300 тис. чоловік. Але 
з-за неналагодженого апарату постачання і нестачі стар
шинського складу ця кількість була значно більшою ніж 
та, яку республіканський уряд за даних умов міг ор
ганізаційно охопити. До того ж більшість загонів виник
ли самочинно і являли собою малоорганізовані дрібні 
військові одиниці зі своїм отаманом на чолі, серед яких 
було чимало авантюристів2. Складені головним чином з 
селян, котрі повстали проти гетьмана, поміщиків і 
німецько-австрійських військ з метою отримання землі у 
власні руки, ці частини, приступні до розкладової 
агітації, були дуже ненадійними. Сили Директорії тану
ли на очаїх і наприкінці січня 1919 р. на її боці, за дани
ми, що їх оголосив тодішній міністр військових справ 
УНР О.Греків, було трохи більше 21 тис. чоловік3. А вже 
на початку лютого уряд Української Народної Рес
публіки під ударами більшовицьких військ залишив 
Київ і перебрався до Вінниці.

Становище українського уряду ще більше ускладню
валося у зв’язку з появою на півдні України французько
го десанту. У грудні 1918 р. Директорія надіслала 
країнам Згоди ноту, у якій заявила, що "для України те
пер не має потреби в тій військовій допомозі держав Ан
танти, якої прохав в усіх держав тетьманський уряд"4. 
Та вже за місяць у зв’язку із наступом радянської армії 
уряд УНР змушений був звернутися до французького ко
мандування в Одесі по допомогу. Наприкінці січня туди 
вирушила перша офіційна делегація у складі міністра на
родного господарства С.Остапенка і керуючого Уп
равлінням преси та інформації О.Назарука.

Обов’язковою умовою подальших переговорів фран
цузьким командуванням поставлено вимогу демісії голо
ви Директорії В.Винниченка і голови Ради міністрів 
В.Чехівського; також залишалося відкритим питання 
про участь в уряді С.Петлюри. І хоча під час обговорен
ня 9 лютого на засіданні Директорії запропонованих
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французами умов пункт про зміну Верховної влади УНР 
було рішуче відкинуто5, розуміння безпорадності свого 
становища примусило український уряд шукати комп
роміс. Центральні комітети Української соціал-демокра- 
тичної робітничого партії (УСДРП) і Української партії 
соціалістів-революціонерів (УПСР) ухвалили відкликати 
своїх членів зі складу Директорії і Ради міністрів. Пер
ший кабінет міністрів УНР, більшість у якому становили 
представники цих партій, на чолі з В.Чехівським, пішов 
у відставку. 13 лютого його було замінено більш помір
кованим урядом С.Остапенка, що складався з представ
ників Української партії соціалістів-федералістів 
(УПСФ), Української партії самостійників-соціалістів 
(УПСС) і щойно утвореної у Вінниці Української наро
дно-республіканської партії. В.Винниченко (УСДРП) за
лишив посаду голови Директорії і виїхав за кордон; на
томість його однопартієць С.Петлюра, зазначивши, що 
в даний складний момент він не вважає "для себе можли
вим ухилитись від виконання своїх обов’язків, як сина 
свого народу перед Батьківщиною"6, залишився в уряді і 
припинив своє членство в УСДРП. Однак, сформування 
нового, "менш соціалістичного", кабінету міністрів так і 
не допомогло укладанню угоди між Директорією УНР і 
французьким командуванням. А вже 6 квітня 1919 р. ос
таннє спішно евакуювало свої війська з Одеси під натис
ком Червоної армії.

Тим часом подальші невдачі на фронті активізували 
українські ліві сили. Незадоволені політикою Директорії 
і кабінету міністрів С.Остапенка, представники УСДРП 
і УПСР 22 березня у Кам’янці-Подільському утворили 
Комітет охорони республіки на чолі з В.Чехівським. 
Комітет проголосив себе тимчасовим представником 
центрального уряду республіки і мав намір, з метою по
розуміння з більшовиками, розпочати на власну руку 
мирні переговори з Москвою.

27 березня організатори Комітету були зааррешто- 
вані і доставлені у Рівне, де перебували два члени Дирек
торії, С.Петлюра і А.Макаренко. Але у Рівному заколот
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ників було звільнено і запропоновано сформувати но
вий, "лівий" кабінет міністрів. Причиною такої зміни 
стала непопулярність уряду С.Остапенка серед соціалі
стів і революційне піднесення народних мас, котрі вима
гали радикальних гасел.

Більш помірковані члени Директорії П.Андрієвський 
і Є.Петрушевич (представник від Західноукраїнської На
родної Республіки), що перебували у Станіславі, були 
проти цього рішення, застерігаючи, що "ця подія не сво
єчасна, що її буде витолковано за кордоном як рівняння 
на київський чи то московський більшовизм"'. Однак 
С.Петлюра й А.Макаренко самі затвердили утворення 
кабінету міністрів з представників УСДРП і УПСР, на 
чолі якого став міністр фінансів Борис Мартос. Кабінет 
Сергія Остапенка відмовився передати справи новому 
урядові, вважаючи його, як затверджений лише двома 
членами Директорії, за незаконний. З інших її членів 
поставити свій підпис згодився тільки Ф.Швець.

Новий кабінет міністрів приступив до роботи 10 
квітня 1919 р. Праві українські партії, усунені від керів
ництва державою, не бажали здавати свої позиції. їх 
підтримав командуючий Північною групою військ армії 
УНР отаман Оскілко і 29 квітня зробив спробу держав
ного перевороту. Коли уряд проводив свою сесію в 
Рівному, Оскілко зі своїми прихильниками ув’язнив пол
овину міністрів. Ним було висунуто вимоги обрання 
Є.Петрушевича тимчасовим президентом УНР, "якому 
на час національної небезпеки надати всю повноту 
влади", а також "негайно скасувати Штаб Дієвої 
української армії і доручити головнокомандуючому 
Омеляновичу-Павленку та його штабу керувати усіма 
військами Соборної України"8.

Але заколот не вдався, і Оскілко змушений був втекти 
до Польщі. Його виступ погіршив і без того важке 
становище української армії. Вже наступного дня Симон 
Петлюра на засіданні Ради міністрів заявив, що з огляду 
на критичний стан справ на фронті необхідно негайно 
розпочати евакуацію до Галичини. Скоротивши урядові
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апарати до мінімума, уряд 5 травня 1919 р. залишив 
Рівне 6 7 8 9.

Отже замість об’єднання усіх українських політичних 
сил для захисту своєї держави, у першій половині 1919 
року ми спостерігаємо подальшу боротьбу українських 
партій між собою. Ця міжпартійна боротьба за владу 
значно погіршувала боєздатність армії УНР - 
привнесення політики у військо часто мало своїм 
наслідком тяжкі поразки на фронті.
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ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ І ПИТАННЯ 
СТАНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Перед українськими політичними діячами у 1917 році 

постало ряд важливих проблем, які потрібно було 
вирішити на шляху державотворення. По-перше, утво
рити такий загальнонаціональний орган, який би 
об’єднував українську еліту у боротьбі за створення не
залежної держави; по-друге, знайти шляхи для реалізації 
амбіцій та політичного самолюбства представників 
неукраїнських партій та національних меншин. Врахо
вуючи регіональні особливості устрою України, зробив 
би реальні кроки для об’єднання етнічних українських 
земель під орудою одного політичного центру. Адже 
"Держава - це нарід, його територія в установлених 
межах і влада на ній. Без територіального розмежовання 
кордонами неможлива державна організація народу, 
території і влади на ній"1.

Першу спробу відновити єдність українських етнічних 
земель у складі єдиного державного тіла на базі спільних 
політичних ідей зробила у 1917 р. Українська Центральна 
Рада. Уже в одній із перших відозв 22 березня 1917 р. 
Центральна Рада звернулася із закликами до всього 
українського народу. У процесі подальшого розвитку 
революції, політичних змін у суспільному устрої такі 
основоположні чинники державності як територія і народ 
набувають чіткості, стають найважливішими у повсякден
ній практиці Центральної Ради.

Першим універсалом Центральна Рада окреслила 
такі важливі для державотворення поняття як територія 
та населення й проклала тим самим своєрідний місток 
між Центральною Радою та органами управління на 
місцях. "Хай кожен член нашої нації, кожен громадянин

В.М.Піскун, кандидат історичних наук(Київ)
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села чи города однині знає, що настав час великої 
роботи.

Од сього часу кожне село, кожна волость, кожна 
управа повітова чи земська, яка стоїть за інтереси 
українського народу, повинна мати найтісніші організа
ційні зносини з Центральною Радою.

Там, де з якихось причин адміністративна влада 
зосталась у руках людей ворожих до українства, припи
суємо нашим громадянам провести широку, дужу 
організацію та освідомлення народу, й тоді перевибрати 
адміністрацію". Водночас Центральна Рада закликала 
зберігати толерантність, мирне співжиття з представни
ками інших національностей, висловлювала надію, що 
останні "... також дбатимуть про лад і спокій у нашім 
краю..., одностайно з нами стануть до праці коло орга
нізації автономії України". Якщо в Першому універсалі 
Центральна Рада зверталася "до українського народу, 
на Україні й поза Україною сущого", "Народе Україн
ський! Народе селян, робітників, трудящого люду", то в 
Другому бачимо певну еволюцію. Вживається термін 
дещо ширшого змісту "Громадяне землі Української". У 
Третьому універсалі - звернення "Народне український і 
всі народи України!", а в Четвертому "Народе України". 
З одного боку зміна цих звертань, на перший погляд, 
може засвідчувати відсутність чіткого розуміння 
дефініцій, їх неустеленість, проте еволюція цих звернень 
також пов’язана з конкретно-історичною ситуацією, з 
тими реальними обставинами, наслідком яких було 
прийняття універсалів. Якщо Першим універсалом 
Центральна Рада закликала український народ до 
самореалізації свого права на державне самоутверджен
ня" достойно стати поруч з кожним організованим, 
державним народом, як рівний з рівним". У Другому 
наголошувала на спільності дій з революційною 
демократією всієї Росії та її революційним Правитель
ством "щоб довести всю державу і зокрема Україну до 
повного торжества революції", а Третім "до рішучої 
боротьби з усяким безладдям і руїнництвом та до
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дружнього великого будівництва нових державних 
форм". То IV Універсал врешті решт у найскрутнішу 
годину більшовицької окупації діячі Центральної Ради 
зважилися закликати своїх громадян до самостійного 
державотворення "всіх громадян самостійної Україн
ської Народної Республіки кличемо непохитно стояти на 
сторожі добутої волі та прав нашого народу і всіма 
силами боронити свою долю від усіх ворогів селянсько- 
робітничої самостійної Республіки"2.

Проте, звертаючись до усіх громадян формулою 
"робітничо-селянська самостійна Республіка", творці 
універсалу відсікли частину українського суспільства, 
визнавши тим самим класовий принцип державного 
будівництва. Діячі Центральної Ради, зігнорувавши свою 
українську селянськість, втратили наймасовішого союзни
ка в особі українського селянина: господаря і трударя, 
невимовного патріота своєї землі, який покладав най
більше надій на власну державу. Вони також відкинули 
українських поміщиків, які хоча і були або зрусифіковані, 
або ополячені, проте мали адміністративний досвід, який 
частина з них передала б новій державі.

Загальновідомо, що українці становили абсолютну 
більшість сільського населення, а також волосних та 
повітових центрів. "Райони компактного проживання 
національних меншостей німців, вірменів, болгар, татар 
- загалом кількох десятків національностей - знахо
дилися переважно на півдні, в найбільших адміні
стративних центрах центральних та східних районів. 
Про будь-яку однорідність у національному відношенні 
промислових центрів Подніпров’я чи населених пунктів 
Донбасу - годі й казати"3.

Аналіз виборів до органів місцевого самоврядування 
влітку й восени 1917 р. показує, що у містах переважав і 
кількісно, і активністю дій неукраїнський елемент. І 
навіть у тих містах і містечках де кількісно українців 
було більше, політична активність представників 
національних меншин була вищою й тому саме вони 
були обрані до керівних органів. У м.Гадячі всього
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населення було 1 і 193 чол.; із них 24% євреї. "Із 29 радних 
попало 11 жидів, при 18 українцях. Перевагу у виборах,
- як зазначається у звіті поданому за результатами 
виборів, - мала національна меншина жиди, яка при 
своїй організації робе в місті, що захоче, бо вона має 
досить скрізь представників і здебільшого людей 
діяльних"4. У Проскурові: населення 40000; гласними до 
міської Думи було обрано 11 українців, росіян - 5, євреїв
- 25 5. Про хід виборів у м.Ольгополі зазначається таке: 
"Вибори були призначені на 9 липня, але в сей день не 
відбулися, через те, що виборщики розділилися на два 
ворожі табори і почали сварку. Чорносотенці почали 
іудофобську агітацію, так що чуть справа не закінчилася 
погромом, Вибори були призначені на 6 серпня. 
Найбільшу агітацію вели чорносотенці... Місцевий 
український гурток був тут малий і зле організований... 
Українська ідея не була популярна серед темного 
міщанства"6. Литинська міська Дума - українця не 
обрано жодного. Причина такого стану визначається як 
"несвідомість деякої частини міста"7.

До Ніжинської міської думи було обрано за списками 
39 представників: революційних демократів -7, соціал- 
демократів - 4, соціалістів революціонерів - 3, 6 - ті, хто 
приєднався до кадетів, 2 - кадети, єврейських соціалістів 
-10, домоволодільців - 5, українців - 9, безпартійних - 2. 
Такий стан пояснювали байдужістю "обивателей"8. 
Цікавими видаються зведені дані по м.Конотопу. До 
складу думи обрано: українців за походженням - 29, але 
з них свідомиї тільки - 20, решта - малороси; жидів - 8; 
поляків - 2; великоросів - 2 Наведені дані засвідчують, 
що процес формування національної свідомості самих 
українців був уповільнений і залежав від впливу й 
дієвості політики Центральної Ради та її провідників. 
Оцінюючи реальний стан суспільства й розстановку сил 
у містах, політику Центральної Ради, яка переважну 
увагу надавала вирішенню політичних проблем, можемо 
констатувати, що останньою було порушено баланс у 
вирішенні соціальних та національних факторів.
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Варіюючи між цими чинниками, Центральна Рада під 
тиском Тимчасового уряду надала перевагу вирішенню 
національного фактора в надії отримати підтримку від 
представників національних меншин як у роботі 
Центральної Ради та Генерального секретаріату, так і на 
місцях. Чим більше прав і можливостей надавалося 
представникам національних меншин, тим менше вони 
підтримували політику самої Центральної Ради і тим 
більше Центральна Рада втрачала авторитет і опору 
українського народу.

9 січня Центральна Рада прийняла Закон про 
національно-персональну автономію, а 11 січня при 
голосуванні за Четвертий універсал голоси в Малій Раді 
розподілилися так: "Всі українські фракції (с.-д.., с.-р. і 
с.-ф.) висловились за, російські меншовики і Бунд - 
проти, р.с.-р., Поалей Ціон і є.с.р.п. - утримались, 
революційна фракція п.п.с. - за. У голосуванні брали 49 
членів Ради, з них - 39 - за; 4 - проти і 6 - утримались"10.

Полтавський громадський діяч Віктор Андрієвський 
у спогадах з 1921 року писав про те, як він дізнався про 
проголошення Четвертого універсалу Центральною 
Радою та про відчуття, які його охопили потому. 
Переховуючись від більшовицьких військ, котрі 
захопили Полтаву, він зустрів на вулиці в м.Гадячі 
знайомого, який і повідомив про Універсал, текст якого 
гімназисти розклеїли по місту. "Що за Універсал, про що 
там ще оголошено?

-Хіба Ви не знаєте?
-Де б же я знав, як от десять днів переховуюсь по 

селах і хуторах, далеко від усяких новин.
- Та ми ж уже самостійна держава. Вже генеральні 

секретарі поставали міністрами, а Україна нарешті 
відділилася бодай формально і офіціально від Москів- 
щини. Тепер ми з Вами могли б бути підданцями нової 
держави - України, якби не наш дійсний сумний стан. А 
Кияне то вже такими є". Андрієвському самому захоті
лося пересвідчитись, що дійсно такий Універсал існує, і 
він побіг до аптеки, де на вікнах було наліплено два
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великі аркуші з темно-золотистим друком. "Справді 
оголошувалася повна самостійність! Від радости я віри 
собі не йняв. От воно нарешті справжнє слово.

Мені було радісно і соромно заразом. В історію 
переходить факт, що український народ об’явив себе 
суверенним на своїй землі. Але самостійність своєї 
держави об’явив не свобідно, - а під натиском, під 
примусом чужинців і то не зовсім безоглядно, а на 
всякий случай "з оговорочкою", - бо остаточно пішати 
справу "про федеративну звязь з народніми 
республіками колишньої російської імперії" ще мали 
вирішити майбутні українські установчі збори"11. За 
цими словами була вся епоха, за ними стояла когорта 
людей, котрі підтримували Центральну Раду, плекали 
надію на її активну політику на місцях, де вони 
найперше стикалися з проблемами економічними, а 
проблемами організаційними й практичними. Саме 
вони представляли й уособлювали владу, реальність якої 
була номінальною. Невизначеність не могла продовжу
ватись занадто довго. Чи не тому і сам Андрієвський та 
й більшість української людності не стали на захист 
влади, якої не було?.

Центральна Рада уперше за століття бездержавності 
окреслила обшири української етнічної території. У 
Тимчасовій інструкції Генеральному Секретаріатові 
Тимчасового уряду на Україні зазначалося: Уповно
важення Генерального Секретаріату поширюються на 
губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську, 
Чернігівську з виключенням млгинського, сурожського, 
стародубського, новозибківського повітів. Вони можуть 
бути поширені і на інші губернії, чи частини їх, в тім разі 
як утворені в цих губерніях, на основі постанови 
Тимчасового уряду земські інституції висловляться за 
бажаність такого поширення"12.

Як зазначає В.Тесленко, досліджуючи листування 
Є.Чикаленка з провідними діячами Центральної Ради 
влітку та восени 1917 р., довідавшись про проголошення 
Першого та Другого універсалів поважний діяч
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українського національного руху писав, що 
Центральній Раді й Генеральному Секретаріатові необ
хідно створити з виділених за угодою з Тимчасовим 
урядом п’яти губерній справжній національний центр, і 
"згодом Українська автономія пошириться до своїх 
етнографічних границь". Але для цього потрібна була 
щоденна копітка державотворча робота, досвіду якої не 
вистачало..."13

Процес поширення й визнання Центральної Ради 
відбувся особливо інтенсивно восени 1917 р. 25 вересня у 
Харкові відбувся з’їзд представників українського 
населення Слобожанщини, тобто Харківської, деяких 
повітів Курської та Воронезької губерній. З’їзд визнав за 
необхідне приєднання Слобожанщини до автономної 
України. У Харкові запроваджувалася Слобожанська 
рада з місцевими філіалами в повітах і волостях. 
Слобожанська рада перебувала у тісному контакті з 
Центральною Радою в Києві14. Центральна Рада, зважа
ючи на інтенсивність українського національно-визво
льного руху на етнічних землях уже у Третьому 
універсалі значно розширила територію, на яку поши
рювалася її влада. "До території Народньої Української 
Республіки належать землі, заселені у більшости 
українцями: Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, 
Полтавщина, Харківщина, Катеринославщина, Хесон- 
щина, Таврія (без Криму). Остаточне визначення гра
ниць Української Народньої Республіки, як що до  
прилучення частини Курщини, Холмщини, Вороніж- 
чини, та к і суміжних губерен і областей, де більшість 
населення Українське, має бути встановлене по згоді 
зорганізованої волі народів"14а. Це положення стало 
базовим і при проголошенні Четвертого універсалу, 
оскільки саме УНР проголошувалась "самостійною, ні 
від кого незалежною, вільною, суверенною державою 
українського народу". Більше того УНР у цих межах 
було визнано і за Мирним договором з Німеччиною, 
Туреччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією 27 січня 
1918 р. Зокрема ст.2 констатувала розмежування
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кордонів: ”1) Між Австро-Угорщиною, з одної, і 
Українською Народною Республікою, з другої сторони, 
наскільки ті дві держави граничитимуть з собою, будуть ті 
границі, котрі існували між Австро-Угорською монархією 
і Росією перед вибухом війни. 2) Дальше на північ ітиме 
границя УНР, починаючи від Тарнограда западно по лінії 
Білограй, Щебретин, Красностав, Пугачев, Радин, 
Межиріччя, Сарнаки, Литовськ, Пружани, Вигановське 
озеро"*5. Окрім того було укладено Тайний договір між 
Австро-Угорщиною й Українською Народною 
Республікою в справі Східної Галичини та Буковини в 
якому зазначалося: "...ті частини Східної Галичини, де 
переважає українське населення, будуть відділені від 
королівства Галичини і злучені з Буковиною в один 
суцільний коронний край"*6. Підставою для саме такого 
рішення було те, що українці в роки першої світової війни 
воювали по обидві сторони фронту, і попри бажання до 
об’єднання, спільності дій все ж кожна частина мала свого 
ворога і свій шлях у революції. Діячі Центральної Ради 
жертвували Галичиною й Буковиною перед загрозою 
втратити все у боротьбі з більшовиками. Така поведінка 
засвідчує й той факт, що українцям ще потрібно було 
самим внутрішньо об’єднатися, спізнати одне одного з 
тим щоб спільними зусиллями захищати свою територію.

Отже, Українська Центральна Рада, проголосивши 
самостійність УНР, юридично закріпила свою владу на 
зазначених територіях. Це з одного боку уконституювало 
саме поняття української держави та її території, а з ін
шого поклало початок формуванню національно-держав
ницької свідомості українців і їхнього єднання навколо 
політичного центру - ібієва. Україна стала геополітичною 
реальністю у загальноєвропейській політиці.

Примітки

* Шелухін С. Україна - назва нашої землі з найдавніших 
часів. - Дрогобич, 1992. - С.75.
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УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ В БОЮ ПІД КРУГАМИ:

ДО ПИТАННЯ ПРО СКЛАД 
УЧАСНИКІВ

Трагічною і героїчною сторінкою боротьби україн
ської молоді, що постала на захист молодої Української 
Народної Республіки від більшовицької навали з боку 
Росії, став бій поблизу залізничної станції Крути на 
Чернігівщині 16(29) січня 1918 р., який ввійшов до 
святців української історії. В патріотичних колах ще 
наприкінці 20-х - на початку 30-х років склався своєрід
ний культ Крутів. Останніми роками він утверджується 
як загальноукраїнське явище. Лицарський подвиг юних 
захисників УНР став символом національної честі.

Однак, як це іноді буває, вшануванню героїв почали 
приділяти більше уваги, ніж вивченню цієї сторінки 
історії нашої держави, бо жодного наукового досліджен
ня про феномен Крутів немає. Спогади учасників цього 
бою, статті та інші історичні джерела, що друкувалися у 
20-х роках, до цих пір не проаналізовані, не вписані у 
відповідний історичний аспект. Все це призвело до того, 
що і в сучасній історичній літературі зустрічаються різні 
дані щодо складу та чисельності учасників бою під 
Крутами і тих, хто там загинув.

Так, автори видання "Історія України: нове бачення" 
зазначають "про подвиг кількасот київськиї студентів і 
гімназистів, які 16 січня неподалік станції Крути всту
пили у нерівний бій з переважаючими силами ворога й 
геройськи загинули за українську ідею"1. Канадський 
історик О.Субтельний у своїй книзі "Україна: історія", 
описуючи цей епізод, вказує, що "в оточення потрапив 
загін із 300 гімназистів, які всі загинули"2. Таку ж цифру 
подає і довідник з історії України "Шляхами віків",

Г. М. Книш, О. Б. Шляхов(Дніпропетровськ)
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укладений М.Котляром і С.Кульчицьким3.
Більш повніше і точніше про склад учасників і 

загиблих повідомляє Т.Гунчак у своїх нарисах політич
ної історії "Україна: перша половина XX століття": 
"Близько 500 юнаків Військової школи і Помічного 
куреня студентів чинили героїчний опір трьох з 
половиною тисяч російських солдатів. Близько 300 
захисників вітчизни полягли смертю хоробрих"4. 
Подібні дані містить і підручник Ф.Г.Турченка "Новітня 
історія України" з деякими уточненнями, а саме: зібра
ний загін складався з 500 студентів, гімназистів- 
старшокласників і військових курсантів. Також подано 
факт про перепоховання 17 березня 1918 р. у Києві тіл 27 
юнаків, які загинули в бою під Крутами5. Нарешті, 
заслуговує уваги твердження історика І.Нагаєвського на 
сторінках монографії "Історія Української держави 
двадцятого століття" про те, що у бій під Крутами 
вступили Курінь Юнацької Військової школи чисель
ністю 600 чоловік, 20 старшин та студентська сотня (130 
студентів), які пройшли семиденну військову підготовку 
в Києві. Усіх вбитих під Крутами було: 250 юнаків, 30 
студентів і 10 старшин. Всього - 290 героїв6. Ці дані 
ближче до істини, тому що автор посилається на 
повідомлення коменданта оборони Бахмача, полков
ника А.Гончаренка, який керував боєм під Крутами.

Як бачимо, більшість авторів називають героїв 
Кругів студентами або гімназистами, вказуючи різну 
чисельність загиблих. Це викликано, на нашу думку, 
тим, що за студентів помилково вважали курсантів 
Юнацької військової школи імені Б.Хмельницького, у 
складі якої було чотири сотні (по 150 юнаків). Помил
ково в літературі висвітлювався і той факт, що в бій під 
Крути було кинуто Помічний курінь студентів-січових 
стрільців, набраний із добровольців та учнів старших 
класів українськиї гімназій Києва, який нараховував 250 
стрільців, дуже слабо вишколених і призначених тільки 
для вартової служби, головним чином для охорони 
Центральної Ради7.
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Насправді ж, хоча Помічний студентський курінь у 
повному складі і від’їхав на фронт з Києва для боротьби з 
військами Муравйова, але під Крути прибула лише 
студентська сотня цього куреня чисельністю в 130 чоловік, 
одна рота якої (ЗО юнаків) під час відступу була зненацька 
захоплена на станції Крути більшовиками, які молодих 
студентів і гімназистів закололи багнетами, відмовившись 
взяти в полон8. Саме на цю трагічну подію відгукнувся 
тоді молодий поет П.Тичина у вірші "Пам’яті тридцяти", 
називаючи юних мучеників "українським цвітом". До цих 
пір ми не знаємо точної цифри щодо жертв більшо
вицького терору над молоддю на станції Крути. У різних 
джерелах називаються жертви - 24, 26, 27, 28 юнаків. На 
жаль, прізвища та імена не всіх загиблих героїв 
встановлені. Серед загиблих були студенти університету 
Св.Володимира Андріїв, Божко-Божицький, Лука 
Дмитренко, студенти Українського народного універси
тету Борозенко-Конончук, Головащук, Ісидор Пурик, 
Сірик, Чижів, Шерстюк, гімназисти Микола Ганкевич, 
Гнаткевич, Пінсьнавський, Андрій Соколовський, Євген 
Тернавський, сотник Омельченко9.

Слід зазначити також про цікавий факт участі в бою 
під Крутами у складі Помічного студентського куреня 
вихованців Кирило-Мефодіївської академії10.

Отже, і сьогодні це питання потребує подальших 
наукових досліджень, як і в цілому проблема участі 
української молоді в боротьбі за свободу та незалеж
ність УНР в умовах Української революції та грома
дянської війни.

Примітки

1 Історія України: нове бачення: У 2 т. - К.: Україна, 1995. - 
С.35.

2 Субтельний Орест. Україна: історія. - К.: Либідь, 1991. - 
С.307.
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4 Гунчак Т. Україна: перша половина XX століття: Нариси 
політичної історії. - К.: Либідь, 1993. - С.127.

5 Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша 
(1917-1945). К.: Генеза, 1994. - С.52.
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старовина. - 1996. - № 2-3. - С.76.
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Ю. С.Коломієць,кандидат історичних наук
(Дніпропетровськ)

ЗАКОН "ПРО ГРОМАДЯНСТВО 
УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ"
Важливою ознакою держави є інститут громадянства. 

Громадянин - фізична особа, підданий держави, яка 
наділяє його у повному обсязі правами та обов’язками. 
У правовому відношенні громадянство є найва
жливішою передумовою для встановлення правового 
статусу особи в державі. Слід відзначити, що не може 
бути держави без громадян, а тому це важлива ознака 
незалежної суверенної країни.

2 березня 1918 р. було ухвалено закон про 
громадянство Української Народної Республіки, який 
засвідчив утвердження в Україні незалежної демократи
чної держави. В ньому поєдналися найкращі зразки 
світового законодавства з елементами національних 
традицій та поточного моменту. Перш за все, слід 
підкреслити, що в УНР запроваджувалися змішані 
принципи громадянства, а саме: принцип крові та 
принцип грунту. Так, в §1 закону говорилося: "Грома
дянином Української Народної Республіки уважати 
кожного, хто родився на території України і зв’язаний з 
нею постійним перебуванням". В даному випадку не 
мала значення національність особи, а до уваги брався 
лише факт її народження в Україні. В § 8 запроваджу
ється і принцип крові, як тісний зв’язок з Україною.

В законі чітко охарактеризовано обов’язки 
громадянина - підтримувати країну всіми силами, 
виконувати її закони, зберігати громадський порядок, 
свободу, рівність і справедливість. Особлива увага 
зверталася на обов’язок громадянина обороняти 
державу від ворогів, що мало суттєве значення в умовах
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1918 р. УНР також надавала своїм громадянам весь 
обсяг громадянських і політичних прав, особливо право 
на участь в управлінні державою через вибори і службу 
в різних державних і державно-громадських установах. 
Ця частина закону, на нашу думку, більше відповідала 
західно-ліберальному розумінню прав людини, де на 
перше місце ставляться саме громадянські і політичні 
права, на відміну від соціалістичного тлумачення, яке 
передбачало пріоритет соціально-економічних прав.

Строком підтвердження свого наміру стати громадя
нином УНР були три місяці з моменту опублікування 
закону. Особливою умовою отримання громадянства 
також являлася необхідність складення присяги на 
вірність Українській Народній Республіці. В той же час в 
законі встановлено дискримінаційну норму для тих, хто 
не виявив би бажання отримати громадянство. Вона 
полягала у дозволі перебування негромадян УНР на 
території України не більше трьох місяців. І присягу, і 
обмеження терміну перебування негромадян можна 
пояснити складністю становища УНР навесні 1918 р. в 
умовах запеклої боротьби більшовиків та Центральної 
Ради за владу. В цьому відношенні слід зазначити, що 
закон про громадянство був логічним продовженням 
проголошення незалежності України в IV Універсалі 22 
січня 1918 р.

Цікавим є визначення в законі кола установ і осіб, які 
вирішували питання про надання громадянства. В § 6 
закону відзначалось, що остаточне рішення приймав 
Народний Міністр Внутрішніх Справ на відміну від 
сьогоднішнього дня, коли подібне рішення знаходиться 
в компетенції Президента України.

В законі за європейськими зразками визначався і 
процес натуралізації іноземних громадян і апатридів. 
Так, встановлювався термін постійного проживання в 
Україні - 3 роки, наявність законних джерел існування, 
як "тісний зв’язок з територією своїм промислом чи 
занятиям", лояльність до держави. Необхідно відзна
чити, що серед умов відсутнє знання державної мови,
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що, на наш погляд, свідчить про бажання уряду УНР 
полегшити прийом у громадянство для неукраїнців.

Положення про отримання громадянства жінками, 
які вийшли заміж за громадян УНР, свідчить про ви
сокий статус жінки в українському суспільстві. На від
міну від багатьох тогочасних країн, де жінка автома
тично отримувала громадянство чоловіка, в Україні за 
нею зберігалася можливість вибору. Діти з 14 років мали 
право заявляти про своє громадянство самостійно.

Необхідність створення держави в Україні засвідчу
вало і положення про встановлення в УНР єдиного 
громадянства. Це також мало дуже велике значення 
особливо під час бурхливого перебігу подій української 
революції та громадянської війни.

Закон не вказував на можливість вилучення грома
дянства, але дозволяв його зрікатися, встановивши 
термін в один рік від подання заяви. В такому випадку 
особа позбавлялася прав і увільнялася від обов’язків 
українського громадянства. Цікавим є той факт, що 
інших підстав виходу із громадянства, крім своєї волі, 
законом не передбачено.

Отже, закон про громадянство Української Народної 
Республіки є важливою складовою частиною держав
ного законодавства. Він сприяв становленню в Україні 
демократичної незалежної держави.
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ПРОТИСТОЯННЯ ЛІВИХ ПАРТІЙ в  
УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ І ДОЛЯ УНР

Бурхливі події березня 1917 р. різко політизували 
українське суспільство. Народ вимагав докорінних змін 
в державному і соціальному устроях. На чолі народу 
стояли українські політичні діячі, які і заснували 
Українську Народну Республіку. Таким чином, рево
люція мала національно-визвольний, демократичний 
характер. Найбільшу популярність в народі мали партії, 
які в своїх назвах підкреслювали прихильність 
соціалізму. Хоч соціалізм розумівся ними не однаково: 
від втілення ідеалів ліберальної демократії до розбудови 
суспільства на казармових засадах. Але не це стало 
головною межею, що розділяла ліві партії в Україні. 
Основою розмежування було відношення до наці
ональної держави.

Для вияснення проблеми необхідно зробити 
невеличкий історичний екскурс. На рубежі ХІХ-ХХ ст. в 
Україні виникло чимало партій, що виступали за соці
альні зміни з метою покращення життя народу. Вони, як 
правило, бажали соціалістичних перетворень суспіль
ства, але методи досягнення влади і хід перетворень 
бачилися ними по-різному. Частина з них вбачала вихід 
у насильницькому перевороті, використанні для 
досягнення мети будь-яких засобів, їх не лякали 
громадянська війна, чисельні людські жертви, великі 
соціальні потрясіння. Перед усім це були партії, які діяли 
на території всієї Російської імперії: соціалісти-рево- 
люціонери, соціал-демократи більшовики та анархісти. 
Національні ліворадикальні партії почали свою 
діяльність пізніше, а їх реальний вплив на політичні події 
почався з 1918 р. Таким чином, лівий радикалізм в 
Україні був представлений, насамперед, не національ
ними політичними силами, а чужорідними, що не могло

Ю.Г.Сергієнко, докт.іст.наук (Алчевськ)
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не позначитись на виборі пріоритетів в політичній 
боротьбі. Ліві радикали вважали таким пріоритетом 
соціалізм. Національна держава була для них "буржу
азним забобоном".

Українські ліві партії, які очолили національно- 
визвольну революцію пріоритетом вважали національну 
державу. Вони фактично були різновидом європей
ського лібералізму з його неухильним прагненням до 
демократії. Така позиція була зустрінута в штики 
ліворадикальними силами, що діяли в Україні.

Але поки за своїм складом ліворадикальні сили не 
були національними, український народ відносився до 
них з насторогою. Становище почало мінятися, коли 
ліворадикальні сили почали українізуватися. Автор має 
на увазі створення сильного анархістського угруповання 
Н.Махна, яке за своїм етнічним складом було укра
їнським, і впливову Українську комуністичну партію 
(боротьбистів) - УКП(б). Що стосується КП(б)У, то її 
склад за визнанням М.Бухаріна був "російсько- 
європейським" і довірою серед селян вона не кори
стувалася.

Створення УКП(б) значно підірвало українські 
державницькі сили. Наступний історичний штрих 
ілюструє як українські ліві, переходячи на позиції 
радикалізму, залишали позиції національні. Коли в 
березні 1919 р. V з’їзд Української партії соціалістів- 
революціонерів (УПСР) оголосив себе установчим 
з’їздом Української партії соціалістів-революціонерів 
(комуністів) - (УПСР(к), гаслом нової партії стало: 
"Пролетарі всії країн, єднайтеся! Борітеся - поборете!"1 
А коли в серпні цього ж року УПСР(к) об’єдналася з 
Українською соціал-демократичною робітничою пар
тією (незалежних лівих) в УКП(б), гаслом нової партії 
стало: "Пролетарі всіх країн, єднайтеся!" Шевченківське 
"Борітеся - поборете!" було відкинуте2.

Та все ж залишки національного духу проявлялися в 
УКП(б) і це дуже не подобалося московському керів
ництву. В.І.Ленін сам очолив кампанію по поглиненню
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більшовиками УКП(б). Поглинення дозволяло більшо
викам використати можливості українських лівих в 
імперських інтересах і, в той же час, взяти їх в лещата 
залізної дисципліни. Характерно, що Ленін рішуче 
наполягав, щоб боротьбистів звинувачували не в наці
оналізмі, що робилося найчастіше, а в контрреволю
ційності. Він краще ніж його українські емісари розумів, 
що переслідування за націоналізм відверне від 
більшовиків національну інтелігенцію та селян. Коли в 
березні 1920 р. партія боротьбистів була поглинута, 
Ленін заявив, що ця подія рівнозначна перемозі у 
декількох битвах3. Чужерідний для України лівий ради
калізм отримав підтримку від частини національних 
лівих сил і почав закріплюватись на українських теренах.

Ліві українські партії не змогли згуртуватися навколо 
національних цінностей і остаточно розкололися. Ті з 
них, які обрали пріоритетом соціальні перетворення в 
противагу національній державі, фактично підтримали 
імперський курс Москви на ліквідацію УНР.

Доречно підкреслити, що проблема вибору пріори
тету між соціальними перетвореннями і національною 
незалежністю стояла перед лівими силами не тільки в 
Україні, а і в інших державах, що утворилися на руїнах 
Російської імперії. Лідер польських соціалістів Ю.Піл- 
судський наголошував, що соціаліст повинен прагнути 
незалежності Польщі, а незалежність - головна умова 
перемоги соціалізму 4. Така чітка позиція дозволила від
стояти як національну державу, так і цінності 
ліберальної демократії, які, як свідчить світовий досвід, 
тільки і спроможні зробити людським життя народу.

Створення в результаті Української революції 
Української Народної Республіки було логічним кроком 
в напрямку до ліберальної демократії, досягнення якої 
можливе тільки за допомогою національної суверенної 
держави. Цей шлях пройшли всі цивілізовані народи. 
Можна погодитися з науковцями, які заявляють, що 
сучасна цивілізація робить національну державу 
частиною світової спільноти, але це ніскільки не означає,
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що роль держави в житті сучасної нації є другорядною. 
Держава залишається таким же невід’ємним компонен
том сучасності, як громадянське суспільство та 
демократія. Особливо це стосується країн, національ
ний розвиток яких був в силу тих або інших причин 
затриманий. Потрібно пам’ятати, що сучасна держава 
опирається як на демократію, так і на авторитаризм. Це 
два локомотиви сучасної держави і в залежності від 
ситуації першу роль грає той чи інший локомотив. 
Можна назвати чимало розвинутих демократичних 
країн, які змогли досягти успіху тому, що в свій час їх 
лідери не вагаючись використали авторитаризм для 
врятування держави і демократії. В результаті розколу 
національних лівих сил і їх протистояння цього не 
змогло зробити керівництво УНР, що в кінцевому 
рахунку і вирішило долю УНР і української демократії 
на довгі роки.

Примітки

1 Центральний державний архів громадських об’єднань 
України. - Ф.43, оп.1, спр.19. - Арк.З.

2 Там же. - Спр.50. - Арк.1.

3 Ленін В.І. Повне зібр. тв. - Т.40. - С.254.

4 Наленч Томаш и Дарья. Юзеф Пилсудский - легенды и 
факты. - М.: Политиздат, 1990. - С.25.
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СТАВЛЕННЯ ЄВРЕЙСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 

ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УНР

Єврейські політичні партії в Україні зустріли жовтне
вий переворот з тривогою. В умовах загальної не
стабільності захист європейської общини вони бачили в 
Центральній Раді. "Наше щастя, що ми живемо у Києві, 
де є Центральна Рада, до голосу якої прислухається все 
населення і селянство"1, - заявив один з лідерів Бунду 
М.Рафес. Він запропонував у найближчі дні зробити все 
можливе, щоб запобігти виступу більшовиків у Києві. 
Прийнятий невдовзі після перевороту III Універсал, 
який зобов’язував український народ охороняти свободу 
національного розвитку всіх народів, що живуть в Ук
раїні і визнавати "національно-територіальну авто
номію для забезпечення їм права та свободи самовряду
вання в справах їх національного життя"2, - був прийня
тий єврейською громадкістю з задоволенням і вдяч
ністю. Усі єврейські партії голосували за III Універсал, 
який проголошував Українську Народну Республіку і 
виводив суверенітет України на вищий, у порівнчнні з І і 
II Універсалами, рівень. Як писав С.Гольдельман, "тяж
ко було б уявити собі іншу поведінку єврейських 
національних представників в Центральній Раді в той 
вирішальний момент. Адже цей самий Універсал не ли
ше проголосив постання української держави, але зара
зом подбав про становище неукраїнських народів у 
новій державі"^.

Однак, прийняттю Універсалу передувала серйозна 
внутрішня боротьба, яку М.Рафес характеризував як бо
ротьбу "з неукраїнськими представниками в Цен-

Г.Ф.Кривоший канд.іст.наук (Запоріжжя)
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тральній Раді, яка привела до значних поправок в 
Універсалі і позитивному голосуванні за нього біль
шості національних меншин"4. Як видно з книги М.Ра- 
феса, ці поправки зводилися до словесного підкреслення 
прагнення до єдності з Росією. "Ці поправки, - зазначив 
М.Рафес, - далися з великою трудністю..."5 В ході обго
ворення Універсалу відчувалося, що представники 
єврейських партій побоюються значного дистанціюван- 
ня від Росії. Член СЄРП Литваков, за словами І.Черико- 
вера "навіть пролив патріотично-російську сльозу, за
явивши, що проголошення Української республіки може 
зробити враження, мов би ми відірвали частину від жи
вого тіла Росії"...6 А коли Універсал був прийнятий на 
засіданні Малої Ради 7 листопада 1917 р. Литваков за
явив, що "краще було б зачекати з проголошенням Ук
раїнської Республіки, але "серпівці" сподіваються, що в 
новій державі добре житиметься всім народам, і перема
гаючи побоювання, вітають цей факт"7.

Говорячи про підтримку тією чи іншою національ
ною партією Центральної Ради, слід вказати, що це не 
завжди означало симпатії до українського визвольного 
руху відповідної групи населення. Щодо єврейської мен
шини цю обставину добре охарактеризував єврейський 
дослідник І.Чериковер: "Треба признатися, що укра
їнська ідея, незважаючи на підтримку єврейських партій, 
не проникла в гущу єврейського населення. Побіч партій 
ще існував простий обиватель, який відчував до ук
раїнської справи цілком певне недовір’я, а в ліпшому ви
падку байдужість. Таке ставлення проявлялося не тільки 
в підсміюванні над українською мовою і написами. На 
українізацію він відповідав пасивним спротивом. 
Єврейський обиватель лякався українства, бо воно було 
йому чуже. У той час, як в російську державу й у руську 
культуру він, не зважаючи на останні потрясіння, 
вірив"8. Ще різкішу оцінку ставлення міського єврейства 
України до Української революції дав М.Рафес: "Ук
раїнський національний рух, взагалі чужий єврейському 
міщанину (він не поважає цієї "хлопської мови" і віддає
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перевагу мові багатої культури російської), постав перед 
ним після III Універсалу своїм негативно-соціальним бо
ком і він зненавидів його"9.

Такі почуття в критичних мовах радянського наступу 
на Україну цілком логічно вилилися у підтримку ради
кальною частиною єврейства більшовиків. Той же І.Че- 
риковер, якого важко звинуватити в антиєврейських на
строях, писав по свіжих слідах подій: "Міста і містечка 
України, де євреї складали значну частину, часом пере
важаючу більшість, ставали головною підпорою біль
шовиків. Більше всього визначалися видатні більшови- 
ки-євреї у столиці України - Києві (Чудновський - ко
місар міста, Крейсбер - комісар фінансів, Райхштайн - 
комісар преси, Шапіро - комісар армії, І.Кулик та інші) і 
в таких містах, як Одеса чи Катеринослав"10.

Пануючі антиукраїнські настрої в єврейських низах 
не могли не впливати і на політичну лінію відповідних 
партій. Коли логіка радянсько-українського конфлікту 
підвела соціалістичних лідерів Центральної Ради до не
обхідності проголошення незалежності між українськи
ми партіями, що репрезентували в Центральний Раді 
національні меншини, відбувся розкол. IV Універсал бу
ло прийнято лише українськими голосами. Як це стало
ся? На відкритому засіданні Малої ради, яке проходило 
в ніч з 24 на 25 січня, при обговоренні тексту IV Універ
салу проти проголошення незалежності України, її відо
кремлення від Росії виступив представник Бунду 
М.Лібер. Українська більшість Малої ради розраховува
ла на позитивну оцінку IV Універсалу представниками 
партій національних меншостей, насамперед єврейських 
соціалістів. Адже напередодні було прийнято закон про 
національно-персональну автономію, в розробці якого 
вони брали активну участь і який М.Рафес оцінив як 
"найбільшої ваги акт, якого ще не знає ні одна держава 
в Європі"11. Тому виступ М.Лібера справив гнітюче вра
ження на присутніх12.

Не менш напруженою була і обстановка на засіданні 
Малої ради, коли черга дійшла до голосування по IV
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Універсалу. За його схвалення висловився М.Грушевсь- 
кий, названий першим для поіменного голосування. 
Його підтримала решта членів українських фракцій. Во
дночас протилежних позицій дотримувалися російські 
меншовики і бундівці, а російські есери, поалей-ціоністи, 
об’єднані єврейські соціалісти утрималися. З представ
ників партій національних меншостей лише польський 
соціаліст заявив про підтримку незалежної України13.

Офіційна точка зору меншовиків і Бунду щодо IV 
Універсалу була висловлена в спільній декларації. Ук
раїнські партії звинувачувалися в розриві зв’язків з 
російською демократією в умовах, коли в Росії вже було 
близько "до спаду хвилі анархії", а російська демократія 
"знайде в собі сили, щоб не допустити перемоги кон
трреволюції, щоб зміцнити владу Установчих зборів, які 
дадуть народам мир, свободу і землю"14. Цей витяг з 
декларації свідчить, що її укладачі виходили з ілюзорних 
міркувань, які не виправдалися.

Негативна оцінка представниками національних мен
шин IV Універсалу, а відтак незалежності України, озна
чала розкол в Центральній Раді і негативно позначилася 
на міжнаціональних відносинах в державі. М.Зільбер- 
фарб - перший віце-секретар з єврейських справ, пред
ставник об’єднаної єврейської соціалістичної робітничої 
партії згадує, що під час і після проголошення само
стійності спостерігалося "значне загострення взаємовід
носин між українськими і неукраїнськими партіями"15.

Однак це загострення не переросло у відкритий ук
раїнсько-єврейський антагонізм. І після IV Універсалу 
багато єврейських громад і політичних груп виступали з 
лояльними щодо незалежної України заявами. Так 
єврейська демократична фракція Олександрівської 
міської думи (Катеринославської губернії) обнародувала 
після проголошення IV Універсалу Декларацію, у якій 
застерігала від звинувачення всії євреїв в антиукраїнстві. 
"Перефразуючи слова відомого публіциста В.Жабо- 
тинського, - зазначалося в Декларкції, - дозвольте сказа
ти: "дозвольте ж і нам, євреям, мати своїх негідників і
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хай дозволено буде нації, що дала світу Мойсея, Христа, 
Маркса і Ласаля, - мати Троцького і Зінов’єва, котрі 
відмовилися від солідарності з єврейським народом". 
Декларація закінчувалася словами: "Хай живе Вільна 
Україна. Хай живуть і вільно розвиваються всі народи, 
що населяють її16.

Наведені факти дозволяють констатувати: ставлення 
євреїв до українського національного руху було склад
ним і неоднозначним. Характер цього ставлення ("за", 
"проти", "нейтральне") визначався такими факторами: 
політикою Центральної Ради щодо національних мен
шин; їх власними національними інтересами; вантажем 
імперського минулого, історичних традицій і пересудів. 
Що стосується власних інтересів національних меншин, 
то довготривалі і стратегічні цілі підштовхували їх до 
порозуміння з визвольним українським рухом. Це поро
зуміння у кінцевому рахунку повинно було привести всі 
етнічні групи України до визнання УНР - спочатку як ав
тономної частини Росії, а опісля як ні від кого незалеж
ної держави. Однак, в 1917 - на початку 1918 рр. цього не 
сталося.

Серед головних причин цього слід вказати на неподо
ланний тягар пережитків, традицій імперського минуло
го, що роз’єднували народи, ставлячи у привілейоване 
становище одні, взаємно протиставляючи інші. Скинути 
цей тягар за короткий час було неможливо. Певну роль 
відіграла й небезалансована соціальна політика Цен
тральної Ради, її однобока орієнтація на ліві, 
соціалістичні елементи національних меншин. Рада де
монстративно відкинула пропозиції про співпрацю з 
консервативними колами, які більше ніж соціалістичні, 
були готові підтримати суверенітет України.

Примітки

1 1917 год на Киевщине. Хроника событий. - К., 1928. - 
С.317.

2 Українська Центральна Рада. Документа і матеріали. -
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СТАВЛЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МЕНШИНИ 
ДО УН Р

Одним з вагомих чинників визвольних змагань ук
раїнського народу 1917-1920 рр. було ставлення етні
чних меншин до ідеї відновлення української держав
ності, їх позиція щодо незалежності України та долі 
Російської імперії після падіння царизму. Частина 
дослідників вважають, що неприйняття більшістю пред
ставників національних меншин української ідеї, загра
вання лідерів Центральної Ради з космополітичною "ре
волюційною демократією" стало однією з причин пораз
ки Української революції1. При цьому в історичній літе
ратурі підкреслюється прагнення польської меншини - 
третьої за чисельністю серед етнічних груп України - 
скористатись результатами Лютневої революції для са
моорганізації національного життя і сприяти відновлен
ню Речі Посполитої. Мета даної статті - продовжити 
дослідження ставлення польської меншини до утворення 
та діяльності Центральної Ради, участі представників 
лівих польських партій в органах революційної влади, 
реакції на проголошення незалежності УНР. Ці питання 
вже дістали часткове висвітлення в науковій літературі2, 
однак нові джерела та їх сучасне осмислення дозволяють 
уточнити ряд аспектів проблеми, окреслити деякі нові 
підходи до неї.

Народжена революційним рухом, Центральна Рада 
стала зародком представницького органу, створеного 
українськими партіями лівого та соціалістичного спря
мування. Вона з самого початку виступила як захисник 
права українського народу бути господарем на своїй 
землі, не обмежуючи при цьому права і свободи інших 
народів. Ухвала першої української маніфестації 19 бе
резня 1917 р. (всі дати подаються за старим стилем), в 
якій взяли участь понад 100 тис. чол., задекларувала пот-

О.Я.Калакура, кандидат істор. наук (Київ)
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ребу дотримання прав національних меншин у широкій 
автономії української землі3. Відозва Центральної Ради 
(22 березня 1917 р.) до українського народу відзначала, 
що прийшов час у дружній сім’ї народів кувати собі кра
щу долю. До розбудови української автономії М.Гру- 
шевський та інші лідери Центральної Ради прагнули за
лучити не лише українців, але й широкі верстви етнічних 
меншин. У статті "Хто такі українці і чого вони хочуть" 
М.Грушевський писав, що до автономії України "йдуть 
разом усі українці, і з ними повинний іти всяк, хто хоче 
добра Українській землі"4.

В умовах бездержавності, національного пригноблен
ня, що його зазнавали українці і поляки в Російській 
імперії, сформувалось розуміння необхідності спільних 
дій за національне визволення. В середовищі полонії ук
раїнський рух мав численних і щирих прихильників. Про 
підтримку національно-визвольних змагань українсько
го народу лідерами польських організацій на Україні 
засвідчують їх виступи та привітання на адресу Цен
тральної Ради, українських демонстрацій, Українського 
Національного з’їзду. Відповідаючи на привітання поль
ського громадського діяча, письменника І.Барташевича 
учасникам демонстрації 21 березня 1917 р., М.Грушевсь
кий сказав: "Полякам, що живуть на Вкраїні і разом з на
ми хочуть вірно і щиро працювати для добра України, 
наш братній привіт"5.

Керівники польського руху на Україні, вболіваючи за 
відродження Польської держави, солідаризувалися з ук
раїнськими національно-визвольними змаганнями, вба
чали в них могутній фактор повалення централізованої 
Російської імперії. Про підтримку вільного вибору ук
раїнського народу заявив представник Київського вико
навчого комітету польських організацій на Україні І.Во- 
лошиновський, виступаючи на Українському Націона
льному з’їзді 8 квітня 1917 р.6 Саме цей з’їзд ухвалив 
рішення про розширення складу Центральної Ради на 
15% за рахунок представників національних меншин, у 
т.ч. й поляків, що відіграло важливу роль на шляху пере
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творення її на орган крайової влади.
Рішення Українського Національного з’їзду сприяло 

тому, що Центральна Рада І Універсалом офіційно за
просила народи неукраїнські дбати про лад та спокій 
краю, стати до праці навколо організації автономії Ук
раїни. П’яті загальні збори Центральної Ради 20 червня 
1917 р. ухвалили постанови, згідно яких національний 
склад Ради поповнювався представниками національ
них меншин відповідно чисельності цих меншин на Ук
раїні. Зазначимо, що переважне представництво від не
української людності отримали органи революційної де
мократії, тобто Ради робітничих і солдатських депутатів 
і соціалістичної партії7. За рішенням комісії щодо ро
зподілу місць у Центральній Раді між представниками 
польських та єврейських організацій, польська меншина 
отримала 21 місце, що складало 2,5% складу Централь
ної Ради. Вони розподілялись таким чином: Польська 
партія соціалістична - 7 місць, фракція соціалістів-рево- 
люціонерів - 5, Демократичний централ - 9, з яких 4 на
лежали найбільш радикальним елементам з кола Поль
ського виконавчого комітету8. Реально ж на шостих за
гальних зборах Центральної Ради польську меншину 
представляли 11 делегатів, оскільки не всі інституції виз
начили на той час своїх представників. Доцільно заува
жити, що в ході дискусії навколо представництва пол
яків у Центральній Раді В.Рудницький (від Польського 
Демократичного централу) відстоював ідею репрезен
тації в Раді лише місцевих польських організацій, вклю
чаючи і представників більш правих польських партій9. 
Обмеживши представництво польських організацій ли
ше лівими елементами, Центральна Рада звузила свій 
вплив на польську людність, як і , до речі, на українство 
загалом ухилившись від співпраці з рядом українських 
партій.

Залучення поляків, їх організацій до участі в пред
ставницьких та виконавчих структурах влади, стало 
важливим фактором посилення впливу польського еле
мента на революційний і державотворчий процес в Ук
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раїні. У засіданні Малої Ради вперше представники 
польської людності взяли участь 11 липня 1917 р. До 
листопада 1917 р. в ній працювали В.Рудницький 
(ПДЦ), В.Матушевський (ППС - лівиця), а пізніше По- 
чентовський (ПДЦ) і Корсак (ППС - лівиця). З принци
пових питань, що зачіпали інтереси полонії, вони досить 
часто ставали в опозицію до рішень Малої Ради. Так бу
ло при обговоренні питань організації польської армії, 
тимчасових правил допомоги виселенцям, земельного 
закону та ін. Однак сам факт участі представників поль
ських організацій у діяльності Центральної Ради, 
підтримка українського руху в головному - державот
ворчому процесі, відігравав позитивну роль.

Важливим етапом участі поляків у виконавчих струк
турах влади, самоорганізації польської меншини на шля
ху національно-культурного відродження стало рефор
мування Секретаріату міжнаціональних справ (по охо
роні прав національних меншостей). 15 липня 1917 р. у 
відповідності до резолюції Малої Ради, запропонованої 
В.Рудницьким, були створені три підсекретарства: 
російське, єврейське та польське. Товаришем Генераль
ного Секретаря міжнаціональних справ і керівником 
польського підсекретарства було затверджено М.Міцке- 
вича. До речі, він входив до складу української делегації, 
яка вела переговори в Петрограді з Тимчасовим урядом 
про затвердження "Статуту вищого управління Ук
раїною". 1 вересня Тимчасовий уряд затвердив склад Ге
нерального Секретаріату на чолі з В.Виниченком, до 
якого ввійшов М.Міцкевич. Він брав участь, за невели
ким винятком, практично в усіх засіданнях уряду протя
гом вересня - грудня 1917 р.10 . У грудні 1917 р. було 
створено Генеральне Секретарство, перейменоване зго
дом у Міністерство польських справ УНР, яке очолив 
М.Міцкевич. При ньому діяла Рада з представників 
польських партій, що координувала діяльність польсь
ких політичних та культурно-просвітницьких ор
ганізацій в Україні. Секретарство'брало участь у ство
ренні системи освіти польською мовою, відкритті поль
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ського університетського колегіуму, школи мистецтв у 
Києві, сприяло відродженню Римо-католицької церкви. 
З його ініціативи всі офіційні документи і закони Цен
тральної Ради оприлюднювались і польською мовою.

Осінні події в Києві 1917 р., пов’язані з проведенням 
з’їзду народів Росії, більшовицьким переворотом у Пет
рограді, проголошенням III Універсалом утворення Ук
раїнської Народної Республіки, стали своєрідним іспи
том для польської, як й інших меншин, у ставленні до ук
раїнської державності. На відкритті з’їзду народів Росії 
Р.Кноль від імені ПДЦ заявив, що поляки, як прихиль
ники самостійної польської держави, участі в з’їзді феде
ралістів не візьмуть. Він підкреслив, що польський народ 
ніколи не піде із зброєю в руках проти свободи народів 
федеративної Росії, а на Україні, де поляки є в меншості, 
вони підтримуватимуть прагнення до автономії господа
ря краю - українського народу11. Представник ППС - 
лівиці К.Лукашевич у заяві від своєї партії повідомив, 
що вона приєднується до революційного руху ук
раїнської демократії, оскільки остання майбутній феде
ративний зв’язок з Росією грунтує на державності Ук
раїни12. Отже, представники лівих, що уособлювали 
польський революційний рух, підтримували ідею прого
лошення державності України, а тому схвально сприйня
ли III Універсал у тих частинах, що стосувалися прого
лошення У HP та надання польському народу в Україні 
національно-персональної автономії для забезпечення 
прав і свобод у справах національного життя. Разом з 
тим, негативною була реакція польських партій на за
декларовану Універсалом ліквідацію права власності на 
землю, передачу її в розпорядження земельних комітетів 
без викупу. При голосуванні Універсалу на Малій Раді 
В.Рудницький утримався, мотивуючи це своєю незгодою 
з вирішенням аграрного питання, і склав повноваження 
члена Центральної Ради. Подібну позицію зайняли 
М.Міцкевич, І.Волошиновський - член губернської 
земської управи, ряд інших представників польської гро
мади, що працювали в низових структурах влади. Про
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тест проти відокремлення землі від рук власників підпи
сали всі польські організації, наголошуючи на тому, що 
це матиме фатальні наслідки для України, зачіпає інтре- 
си тисяч людей, пов’язаних з хліборобством. У заяві-про- 
тесті підкреслювалось, що така аграрна реформа нанесе 
шкоду порозумінню з найближчим сусідом'3. Натомість 
ППС-лівиця на засіданні 12 листопада 1917 р., підтри
мавши Універсал в цілому, зажадала від У HP матеріаль
ної допомоги польським культурно-освітнім товарист
вам, утримання польських біженців, надання землі всім 
полякам, які виявлять бажання залишитись громадяна
ми України14.Негативна реакція поляків на аграрну час
тину Універсалу переносилась на оцінку акту вцілому і 
позначалась на їх ставленні до УНР, що зумовлювалось, 
насамперед, їх економічними інтересами. Тут варто на
гадати, що в руках польських великих і середніх землев
ласників Київщини, Волині та Поділля знаходилась пол
овина усіх земель15.

Незважаючи на критичне ставлення до аграрної час
тини Універсалу, представники лівих польських ор
ганізацій продовжили співпрацю з Центральною Радою 
та урядом УНР. Зокрема, М.Міцкевич повернувся на по
саду Генерального секретаря в польських справах, а 
В.Рудницький 28 листопада 1917 р. був призначений йо
го заступником. Членом Малої Ради від ПДЦ став По- 
чснтовський. Водночас польські організації продовжу
вали наполягати, щоб Центральна Рада негайно вироби
ла і реалізувала на практиці спеціальний закон про за
безпечення національно-культурних інтересів польської 
людності на правах автономії. На засіданнях Малої Ради 
протягом грудня декілька разів розглядався проект зако
ну про національно-персональну автономію. Він став 
практично останнім кроком Центральної Ради назустріч 
вимогам польської та інших національних меншин за 
умов загострення внутрішньо-політичної ситуації, що 
було результатом експорту більшовицької влади на Ук
раїну і розв’язання війни проти УНР. Під час обговорен
ня проекту закону 2 січня 1918 р. представник ППС-
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лівиці Корсак наголошував, що віднині він "буде нашим 
бойовим гаслом, за яке ми боротимемось і в Польщі"16. 
Закон "Про національно-персональну автономію", ухва
лений Центральною Радою 9 січня 1918 р., надав 
польській меншині, як й іншим, право на утворення 
Національного Союзу - державного (бюджетного) орга
ну. Союз наділявся правом законодавчої ініціативи, 
самоуправління в питаннях національної освіти, культу
ри, соціальної допомоги, еміграції тощо. Членство в 
ньому грунтувалось на персональній основі, що давало 
можливість об’єднати всіх бажаючих осіб польської 
національності, незалежно від того, в якому регіоні Ук
раїни вони проживали. Цей підхід принципово відрізняв 
бачення вирішення національного питання Централь
ною Радою від більшовицької моделі національно- 
територіальної автономії.

Центральна Рада розглядала ухвалення закону "Про 
національно-персональну автономію" як один з чин
ників порозуміння з національними меншинами, їх 
лояльного ставлення до Української держави, що 
набувала статусу самостійної. Очевидно не випадковим 
був той факт, що прийняття закону безпосередньо 
передувало затвердженню Малою Радою IV Універсалу, 
що проголошував УНР "самостійною, ні від кого неза
лежною, вільною, суверенною державою українського 
народу"17. Ставлення представників національних мен
шин до проголошення незалежності України ілюструє 
голосування IV Універсалу. Представник революційної 
фракції ППС Корсак був єдиним з присутніх на засіданні 
Малої Ради представників національних меншин, хто 
голосував за ухвалення Універсалу18. Це спростовує 
поширене в історичній літературі твердження, ніби всі 
представники національних меншин голосували проти 
прийняття Універсалу, або утримались. Варто підкре
слити, що поляки були єдиними, хто взяв участь у 
збройній боротьбі за Київ на боці Центральної Ради в 
січні 1918 р. Польська бойова дружина (київський відділ 
Польської організації військової) у перший день
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більшовицького виступу перейшла в розпорядження 
штабу коменданта Києва М.Ковенка і діяла поруч з 
вояками Армії УНР19. Як згадує Д.Дорошенко, відділ 
польських добровольців, озброєний двома невеликими 
гарматами, тримав оборону в садибі Покровського 
монастиря в час, коли більшість українських полків ого
лосили про свій нейтралітет20. Співпраця представників 
польських організацій з органами з УНР продовжу
валась до останніх днів існування Центральної Ради. На 
засіданні Малої Ради, присвяченому першим коровинам 
існування українського парламенту, В.Рудницький від 
імені Польської радикальної партії і Демократичного 
Централу вітав Центральну Раду, "як ту колиску, з якої 
виросла Українська держава"21. Однак, представники 
польських партій підтримували Центральну Раду, 
відновлення української державності лише до тої межі, 
за якою починалися інтереси польської меншини, 
відродження Польської держави. Частині поляків важко 
було відмовитися від стереотипу: польська державність 
"від моря до моря", розпрощатися з старим уявленням 
про "хлопський характер" української нації, неспромож
ність побудови нею незалежної держави.

На ставлення поляків до Центральної Ради і 
незалежності УНР негативно вплинув Брестський мир
ний договір, умови якого представники всіх польських 
організацій оцінювали як ущемлення інтересів Польщі. 
Навіть ППС - лівиця у відозві 13 лютого 1918 р. 
зазначала, що договір "розриває Польщу як шмату"22. 
На засіданні Малої Ради 15 березня 1918 р. 
Поченктовський виступив проти ратифікації Брест
ського мирного договору, мотивуючи це тим, що 
прилучення Холмщини до України є неправомірним. 
Лідери Центральної Ради високо цінували підтримку з 
боку польської людності українського визвольного руху 
і з розумінням ставилися до того, що реформування 
земельної власності, відстоювання соборності України 
настроювало частину польського громадянства проти 
української державності. Центральна Рада сприяла
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культурно-національному відродженню польської 
меншини, взяла під правовий захист її інтереси, заклала 
фундамент українсько-польського порозуміння як 
важливого чинника відновлення національної держав- 
ності обох народів.

Таким чином, ставлення поляків до Центральної Ради, 
відновлення Української держави, проголошення її 
незалежності було неоднозначним. З одного боку, 
представники польської демократії підтримали українську 
революцію, утворення УНР, працювали в її органах, а з 
другого боку, вони чинили тиск на Центральну Раду, 
критично оцінювали її аграрну реформу, добивалися 
національно-персональної автономії, виступили проти 
умов Брестського договору в тій частині, що зачіпала 
інтереси цілісності майбутньої Польської держави.
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ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА УРОКИ 
IV УНІВЕРСАЛУ

Два останнії роки для істориків проходять під знаком 
переосмислення досвіду та уроків діяльності Центра
льної Ради. І справа тут, як здається, не лише у тому, що 
на цей період припадаж 80-річчя національно-демокра
тичної революції, проголошення УНР, її незалежності, а 
головним чином тому, що державотворча діяльність 
Центральної Ради багато в чому співзвучна з нашим 
часом. Як і тоді, нині суспільство перебуває в стані 
великого зламу, переоцінки цінностей, пошуку шляхів і 
засобів виходу із всеохоплюючої кризи розвитку.

І шукаючи ці шляхи, як тоді, так і тепер, ми все більше 
переконуємось, що головним резервом конструктивної 
дії в критичній ситуації можуть і мають бути наш 
власний досвід, наша єдність і цілеспрямованість дій. 
Саме так, не чекання примарної допомоги зі сторони, не 
сліпе копіювання чужого, власне надбання.

І першим кроком в цьому напрямку стає виявлення 
аналогів, зіставлення їх природи, умов, методів та 
чинників дії.

Ось чому, як справедливо підкреслювалось на 
минулорічній березневій конференції, настав час не 
лише неупереджено подивитись, а й побачити значення 
діяльності Центральної Ради в контексті всього 80- 
річного процесу історичного розвитку.

Коли до цього додати той факт, що ми ще й сьогодні 
недостатньо глибоко вивчили і знаємо підгрунтя та 
чинними цієї діяльності (другий том документів і 
матеріалів Центральної Ради з’явився лише в 1997 р.), то 
увага до моменту стає тим більш зрозумілою.

Як на мене, то далеко не лише політична заанга- 
жованість за останні роки породила таке різноголосся, 
під час полярні думки і оцінки щодо людей, подій і

Л.К.Токар, кандидат історичних наук (Київ)
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фактів, а й недостатньо глибоке володіння інформацією, 
її науковим аналізом і синтезом, особливо стосовно 
заключного (державницького) періоду діяльності 
Центральної Ради.

Не лише в публіцистичних статтях, а й в  наукових 
друках сьогодні можна зустріти далеко неоднозначне 
трактування і значення IV-ro Універсалу. Від тверджень, 
що він був підготовлений самим життям, логікою подій, 
до того, що це був скоріше крок відчаю, спроба так би 
мовити, грюкнути дверима під занавіс.

Деякі ж автори стверджують, що 4-й Універсал, якщо 
і мав певне значення, то переважно відтінкове, чим 
самодостатнє, бо практично всі основні питання 
державності вирішувались 3-м Універсалом.

Такі, скоріше мінорного плану оцінки, стали наслід
ком підходу до IV Універсалу як такого, спроби оцінити 
його змісти наслідки дії лише в рамках від проголо
шення до моменту надіння Центральної Ради.

Думаю, що тут не варто доводити не тільки наукову 
хибність, а й світоглядну та політичну непродуктивність 
такого підходу. Поскільки кожен факт, кожне явище 
відповідним чином можуть бути вивчені і схарактери
зовані лише в єдиному контексті історичного процесу, в 
рамках його причиннонаслідникових, закономірних 
проявів.

Саме такий підхід дає можливість зробити дещо 
іншого плану висновки.

По-перше, час, зміст і форма проголошення незалеж
ності української держави не можуть бути об’єктивно 
розглянуті і з ’ясовані ізольовано у відриві від цілісної 
політичної стратегії і практики Центральної Ради та й 
нетільки її, а й усього українського національно-демо
кратичного руху;

По-друге, зміст, впливи і наслідки IV Універсалу не 
можуть відповідним чином бути сприйняті лише на фоні 
і в часі дій суб’єкту без з’ясування об’єктивних тенденцій 
і закономірностей тяглості усього суспільно-державного 
розвитку України.
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Бо ситуація складалась такою, що не стільки 
суб’єктивні дії, а об’єктивні процеси загального істо
ричного контексту і данного досить короткого відтинку 
часу, зокрема, визначали і зміст політики Центральної 
Ради, і момент проголошення 4-го Універсалу, і його 
долю, або точніше ще, історичне значення не тільки і не 
стільки по відношенню до минулого, скільки до 
майбутнього.

Сказане, тим не менш, не означає, що суб’єктивні дії 
чинників Центральної Ради як і української національ
но-демократичної революції тут ні до чого.

Ці дії в критичній ситуації так чи інакше не могли не 
позначитись на перебігу подій 1917-1918 рр.

Однак, незалежна українська держава, в кінці кінців, 
не утвердилась не тому, як це декому здається сьогодні, 
що керівництво Центральної Ради було недостатньо 
патріотичним і рішучим у вибранім курсі, а тому, що в 
необхідний час український народ виявився не готовим 
переосмислити реалії життя в контексті свого 
стратегічного інтересу і, головне, діяти злагоджено і 
рішуче в ім’я цього інтересу.

Об’єктивний аналіз подій приводить нас і до такого 
недосить втішного висновку, що в часі від березня 1917 
р. до січня 1918 р. Центральній Раді не вдалося суттєво 
вплинути на розвиток і зміцнення такої здатності і 
відповідно забезпечити її реальний прояв.

Змагання зі своїми основними супротивниками 
(більшовиками) і в цей час, як і раніше, зводилось до 
відомої лінії розмежування, а саме: що необхідно
ставити на перший план - національні, чи соціальні 
інтереси народу.

І як наслідок відбувся своєрідний розподіл сфер 
впливу. Представники українських національно-демо
кратичних сил негласно як би погодились зосередити 
свої зусилля головним чином у сфері національній, 
поступившись сферою соціальною більшовицьким 
пропагандистам. Наскільки це було ризиковано показав 
увесь послідуючий хід подій.

138



Досвід не лише 1917-1920 рр., а й кінця усього XX 
століття засвідчив - переможців у цих змаганнях 
(принаймні на тривалий час) і не могло бути. Бо 
національне - в такій же мірі соціальне, як і соціальне є 
органічним складником національного.

Весь попередній досвід незаперечно переконує - не 
можна утвердити національну державу, відстояти її 
незалежність, - не розв’язавши корінних питань життє
діяльності народу. Незалежна українська держава в 1918 
р. могла утвердитись лише на основі широкої, 
всенародної її підтримки, усвідомлення народом 
національної держави як вирішального чинника 
утвердження суверенності нації у всій повноті її життя.

За тих умов таке розуміння не могло прийти інакше як 
через наболілі питання про мир, землю, право господарю
вати на власній землі.

Такого поєднання у свідомості народу значення 
національної держави як оберега його інтересів, основних 
прав і контагента супротивників в силу ряду причин, 
досягти не вдалося.

І можливо, саме в цьому, а не в окремих прорахунках 
Центральної Ради і слід вбачати драматизм подій початку 
1918 року.

І тим не менш, свою історичну місію Центральна Рада 
в головному, в т.ч. і в періоді 4-го Універсалу, здійснила.

І чи не найважливішим тут можна вважати те, що в 
українського народу було пробуджено історичну пам’ять 
про право українців, як і всякого іншого народу, на свою 
власну, ні від кого не залежну, державу.

І хоч незалежна УНР проіснувала недовго, але вона 
справила великий вплив на консолідацію українців, 
пробудила їх потяг до соборності пошматованих сусідами 
українських земель, до розвитку української культури і 
духовності народу.

Без 4-го Універсалу, який проголошував незалежність 
України, не могло бути й мови про Акт злуки ЗУНР і УНР, 
про постановку в порядок денний питання про 
об’єднання усіх українських земель.
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З державницькими устремліннями українців, з актами 
проголошення УНР, її незалежності вже не могли не 
рахуватися ні Тимчасовий Уряд, ні його спадкоємці 
більшовики, які, хоч в значній мірі формально, але 
змушені були визнати державність українського народу.

Віднині у свідомості не лише українців, а й народів- 
сусідів крок за кроком утверджувалась як реальність не 
Малоросія, не Південно-західний край Російської імперії, 
не хохляндія, а держава і нація з гордим власним ім’ям 
"Україна" і "Українська нація"!

І, нарешті, навіть за такий короткий період свого 
існування з часу проголошення IV Універсалу, незалежна 
Україна почала прокладати першу борозну в боротьбі за 
зміну свого політичного статусу на тривалому і нелегкому 
шляху міжнародного визнання.

Короткий, але ємний змістом, вирішуваними пробле
мами період існування УНР, її незалежності багатий не 
лише досвідом, а й історичними уроками.

В силу названих причин більш глибоке і детальне їх 
вивчення ще попереду.

У доповіді з нагоди 80-річчя проголошення неза
лежності УНР академік В.А.Смолій назвав шість головних 
уроків періоду. В своїй основі погоджуючись з таким 
визначенням, детальніше зупинюсь лише на 4-х, які 
логічно випливають з , усього досвіду, діяльності 
Центральної Ради.

Перше. В період глибоких перемін, які зачипають самі 
основи суспільного устрою, корінні соціальні інтереси і 
цінности орієнтації народу і, зокрема, в таких проявах як 
створення власної незалежної держави, консолідації і 
відновлення суверенності нації, її матеріального і 
духовного життя, - досягти бажаних результатів можна 
лише за умови, якщо у свідомості народу усі ці процеси 
будуть органічно пов’язані, виступатимуть як засіб 
реалізації його сподівань на краще життя.

В боротьбі за свідому підтримку народу небажаним і 
навіть небезпечним може стати послаблення уваги до 
соціально-економічних питань і поступки тут своїм
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контрагентом.
Друге. В умовах, коли одним з головних складників 

всеохоплюючих перемін національного буття виступає 
створення власної держави як консолідуючої сили, як 
конрагента можливим протидіям, політичному і силовому 
тиску, виключно важливого значення набуває
налагодження повнокровної високопрофесійної 
діяльності державницьких структур.

Робота державного апарату, його моральна приваб
ливість, злагодженність, оперативність дій, відданість 
справі стає одним із вирішальних чинників таких перемін.

Ілюзії провідників Центральної Ради щодо 
становлення в Україні держави за якимись іншими 
законами, зокрема, нехтування однієї із головних її 
функцій - захисті безпеки народу і країни, поставили під 
загрозу саме існування цієї держави.

Третє. Утвердження незалежної української держави 
(як і протидія йому) переконують, що однією з неодмінних 
умов конструктивної дії тут є суттєві зміни не лише в 
політичному, соціально-економічному, а й міжнародно- 
правовому статусі українського народу і його держави.

І, наприкінці, останнє, на що особливо хотілось би 
сьогодні звернути увагу.

Єдність народу, єдність нації починається з духовної, 
політичної єдності його провідників.

Досвід доби Центральної Ради засвідчує, що як раз 
цього тут і не вистачало.

Як тільки но стало зрозумілим, що царський режим 
впав, що імперія розвалюється і з’являється шанс 
створення власної держави, між колишніми спільниками 
починається боротьба за напрями державницької 
політики, за владні позиції.

Малочисельні, але амбітні партії і політичні групи, 
окремі лідери, вступаючи в полеміку, а то і політичну 
боротьбу між собою, завдають неабиякої шкоди 
згуртованості українства, його скоординованим діям у 
справі відстоювання своїх корінних національно- 
державницьких інтересів.
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17.17. Кононенко, академік М САН, 
академік АНВШ, академік АПН,

Т.П.Кононенко, кандидат філософських наук (Київ)

ВІД IV УНІВЕРСАЛУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
РАДИ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

1996 РОКУ
Конституція України 1996 р. має велику історичну 

традицію, віхами якої є: "Руська правда", створена за 
Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира 
Мономаха; Універсали Богдана Хмельницького й 
І.Мазепи, "Вивід прав України", "Конституція" Пилипа 
Орлика; "Книги Битія українського народу" М.Косто
марова; перші три Універсали Центральної Ради.

Особливе місце посідає IV Універсал ЦР, обнаро
дований М.Грушевським і В.Винниченком 22 січня 1918 
року: як Універсал проголошення України незалежною 
державою і виходу її в якості суб’єкта історичного 
процесу на міжнародну арену.

Згодом постануть привабливі лозунговим народо
правством, декларантивною орієнтацією на 
демократією, суверенітет, гуманізм Конституції УРСР - 
але вони стануть основою не стільки державотворення 
та суверенітету України, скільки знищення їх.

IV Універсал стане: а) підсумком багатовікового 
розвитку української правосвідомості - з одного боку, і 
новим етапом теоретичного й практичного державо
творення в Україні - з другого.

Доказ - опорні принципи концепції існуючого стану, 
проблем, причин проголошення Універсалу, перспектив 
і шляху розвитку України.

"Народе України! Твоєю силою, волею, словом 
утворилась на Українській Землі вільна Українська 
Народна Республіка. Здійснилася давня мрія Твоїх 
батьків - борців за волю й право робочого люду!"
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У цих словах IV Універсалу не важко вловити й 
стилістику окремих виразів, та ще очевидніше - дух, 
філософія найдавніших державницького спрямування 
документів, що відбивали як особливості буття, так і 
ментальності українства: у "Велесовій Книзі" - часу 
боротьби за свою територію (Землю) та свободу, коли 
прийшло усвідомлення: за Вітчизну і долю потрібно 
боротися, і тільки тоді люди (народи) стають гідними 
щасливої долі й поваги, коли стають собою (усвідом
люють свою суверенність, те, що "ми завоювали цю 
землю і ця Земля - наша", а ми - не греки, не римляни, не 
варяги, ми - руси).

У "Руській правді" - стану піднесення Київської Русі 
як світової держави, отже - часу усвідомлення необхід
ності, сили "закону та благодаті", справедливості як 
основи добра і у внутрішній (соціально-економічній), і в 
зовнішній політиці. "Руська правда" відбивала стан 
єдності віри суспільства й держави на засадах єдності 
ідеалів та правових орієнтацій. Хоча, до речі, за людей 
різних станів і верств встановлювалася різна ціна, 
однаково кожна людина і соціальна верства, представ
ники свого і чужих народів захищалися законом.

Соціальна захищеність, свобода, незалежність держа
ви в її етнічних межах - такі домінанти універсалів Бог
дана Хмельницького, що й зумовило ще дві грані його 
політики: вимушений пошук протектора (і протекто
рату, а не підлеглості) та федерації, у якій би (як про те 
йшлося в перетракціях з Карлом X та монархами 
європейських країн) Україна була рівноправним 
партнером інших рівноправних держав. Природно, що 
Хмельницький надав нової сили в еволюції держав- 
ницко-правової структури: віче-князь-боярська дума, - 
однак, по суті, зберіг традиційну праукраїнську тріаду; 
народна рада - гетьман - старшинська еліта. Це, з одного 
боку, засвідчило тривкість української ментальності і в 
сфері державотворення; а з другого - стало вирішальною 
причиною розвитку як соціально-економічної системи, 
так і типу держави. Паралельно з Англією й
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Нідерландами Україна стала однією з перших у світі 
національно-демократичних, правових держав.

Історики-українофоби протиставляли "патріотові" 
Б.Хмельницькому "зрадника українського народу", 
"націоналіста" Івана Мазепу. Насправді і цей гетьман 
продовжував і багатовікову державницьку традицію, і 
міжнародну політичну орієнтацію, визначену Б.Хмель- 
ницьким: на "Європу і на Федерацію, в якій би Україна 
була Великим Князівством, рівноправним провідним 
європейським державам".

Ще Володимира Мономаха і Данила Галицького 
обставини змушували в тактиці дотримуватися і східної 
й західної орієнтації з акцентами на східні чинники, а в 
стратегії - бути в "федерації" країн Європи. Тактика 
визначала спочатку "східну", а далі принпицово "захід
ну" орієнтацію й Б.Хмельницького, І.Мазепи, інших 
гетьманів.

Пилип Орлик, побачивши справжні апетити та 
інтереси Росії, і тактику, й стратегію зосередив на 
співпрацю з Європою. І це була не тільки політика, а й 
філософія гетьмана-законотворця: там він бачив 
споріднену українській орієнтацію на права кожної 
людини, соціальної верстви та гілки влади, а тим самим 
і на правові засади міжнародних відносин.

Досі ультрареволюційні патріоти дорікають 
М.Грушевському, В.Винниченку за принциповий і, з 
їхнього погляду, згублений федералізм, а тому проти
ставляють IV-й навіть ІІІ-му універсалу. Та це - від 
неуважності до історичного досвіду. Бо ще М.Косто
маров у "книгах Битія..." показав, що український 
федералізм - багатовікова, традиційна концепція 
рівності держав (націй) як суб’єктів історії в спілках 
суверенних держав. А зумовлювалося те розуміння 
філософією природної рівності людей і народів; особли
во притаманній українській ментальності, зумовлюваній 
не менш традиційною орієнтацією на "антеїзм" та 
"філософію серця", геніальними виразниками якої були 
митрополит Іларіон, Г.Сковорода і Т.Шевченко.
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Відступати від принципів суверенітету й свободи 
захисників українства кількох тисячоліть змушували 
обставини.

Обставини визначили й зміст та "стилістику" І - III 
універсалів Центральної Ради: в Україні хазяйнували 
місіонери Тимчасового уряду, а силу останніх забезпе
чувала 1,5 мільйонна російська (а не міфічна українсько- 
селянська - то феномен пізніший, та й існуючий тільки в 
історії) армія. Навіть натяк на незалежність України 
спричинив би фізичне знищення Центральної Ради.

Зовнішні чинники (наступ більшовицької орди) 
дійсно мали вплив і на прийняття IV універсалу. Однак 
то був чинник часовий: наступ ленінців прискорив 
обнародування документа. А от в глибинній сутності 
Універсал став виразом традиційної для українства 
стратегії, добре знаної й щиро та глибоко і раніше 
сповідуваної автором "Історії України-Руси" та його 
соратниками.

На доказ достатньо було б зазначити: 1.Внутрішньо 
не готові до того автори Універсалу (передусім В.Винни- 
ченко) не могли б створити за екстремальних умов диво
вижної сили й концепційносгі Маніфест тільки тому, що 
ворог почав наступальні дії; не діставши достатньої 
кількості теплової енергії, квіти й дерева не цвітуть;

2. Депутати Верховної Ради 1996 року вже знали події 
і 1917-18, і 90-х років XX ст. Однак, ознайомившись з 
текстом Конституції (1996), стало зродуміло: депутати 
90-х років багато в чому не те що не перевершили, а й не 
піднялися до своїх предтеч, і якщо й гудять їх, то тільки 
з причини власної недостатньої компетентності, 
досвідченості та, навпаки, надмірної політичної 
(скоріше - партійної) заангажованості. Ще гірше, що 
вони не перебороли власних прорахунків і досі (тому їхні 
провини незмірно більші); і це - дуже уже за сприятливих 
умов;

3. Глибокий аналіз ситуації та розуміння справжніх 
причин і наслідків діяльності, у тому числі й прийняття 
IV Універсалу - дали автори історичного документу.
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Пригадаймо його основи: "в трудну годину
народилася воля", - зазначали вони. І не лише з причин 
першої світової війни, а й несприятливої ідеологічної 
атмосфери, створюваної російсько-імперським месіані
змом, більшовицькі агенти якого перейшли до  
утвердження своїх "інтернаціоналістських" зазіхань 
навіть шляхом збройної інтервенції. Російське військо, 
зазначалося в Універсалі, також спричиняє спад 
виробництва, практикує жорстокі пограбування, "тво
рячи криваву різню, безлад і руїну", все посилює 
морально-ідеологічний терор.

Це завадило провести Установчі збори, на яких, до 
речі, незалежно від інтервенції могли бути прийнята 
ухвала не про федералізм, а про повний суверенітет! - 
розпалило внутрішню - братовбивчу війну як відобра
ження більшовицької політики класовості та "пролетар
ської партійності" в середсуспільних відносинах. І 
особливо ганебно, що ідеологи колоніалізму нав’язану 
українцям війну іменують "Святою" та справедливою.

З огляду на це наголошувалося в Універсалі, ми ще 
раз заявляємо: принципово Україна проти воєн, ми за 
політичне розв’язання конфліктів "за злагоду й приязнь" 
із сусідами, - але в реальних умовах не можемо не прий
няти виклику. Бо йдеться про честь народу, його 
будучину.

Основою позиції було визначено: "Віднині
Українська народна Республіка стає самостійною, ні від 
якого не залежною, вільною, суверенною Державою 
Українського народу".

Нагадаємо: і Б.Хмельницький, І.Мазепа, П.Орлик 
ставали на шлях війни та шукали "федеративних" 
союзників вимушено. Філософія, етика, віра українців, 
отже й політика надавала пріоритети мирові, чесним, 
відкритим стосункам. Звідси, до речі, й відома концепція 
"чесності й собою" В.Винниченка як універсальний 
постулат, світогляд українства. Але українська менталь
ність ніколи не мирилася з рабством, її ідеалом була 
універсальна свобода, пріоритет, верховенство закону.

146



Тому керманичі УНР стратегічно орієнтувалися на 
незалежність, а в тактиці не виключали й федеративного 
етапу; і так само: прагнули розв’язувати доленосні 
питання не зброєю, а законом - рішенням Установчих 
зборів. Однак коли над свободою й незалежністю 
нависла смертельна загроза - виявили і належний 
характер та волю, і розкрили (як свого часу в 
Універсалах й Хмельницький та Мазепа) свої справжні 
плани та наміри. Політика більшовиків була брудною; 
ЦР довела, що вона може бути і чесною та благородною.

Доказ тому - і художня творчість В.Винниченка та 
М.Грушевського. Президент УНР пише 1918 р. не лише 
статті з розв’язанням мотивів незалежницької політики, 
а й п’єси та повісті, зокрема - "Хмельницький у 
Переяславі", в яких історично виправдовує і політику, й 
дії УНР. А прем’єр-міністр - етапну для розуміння 
правди сучасності драму "Між двої сил" (1918), у якій 
глибоко розкриває драму не лише героїні Софії (що стає 
на шлях вибору між українським національним рухом і 
лицемірно-гендлярською політикою Ленінського Пет
рограда, купується на підступну ідеологію, зраджує і 
свої мрії, й справу батьків), а й рідної сім’ї, всієї України.

Зауважимо: Софія - дочка робітничого середовища, 
але як артистка вихована Петроградом. Українська до
вірливість та наївність заважають їй розглядіти рос- 
тавлені тенета, і вона везе більшовицькі гроші (як Ленін 
німецькі й американсько-єврейські) на користь змов
ників ворожого табору. У ті ж тенета потрапляє й один 
із братів Софії ( а як же: Землю - селянам! Фабрики - 
робітникам! Мир - народам!), а військові частини 
"патріотів" (характерно: полуботківці й хмельничани!), 
розпропаговані більшовиками та куплені ними, прого
лошують у вирішальний момент боротьби свій "нейтра
літет". Ще раз історія фіксує ситуацію абсурдну, але не 
тому, що "історія не вчить", а тому, що є люди, неспро
можні вчитися.

М.Грушевський і В.Винниченко добре засвоювали 
уроки буття, тому і їхній Універсал відбив новий рівень
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свідомості українства, зокрема в право та держа
вотворенні.

Верховна Рада України 90-х років XX ст. багато чого 
засвоїла з уроків УНР, але, як це не прикро, немало в 
чому й не піднеслася до рівня її досвіду.

Останнє особливо стосується концепційної частини 
Конституції, вона досі несе на собі ідеологічно-партійної 
орієнтації, ігнорує, або половинчасто відбиває суверенні 
права й прерогативи України як суб’єкта міжнародного 
права. Зокрема, як це не дивно, не визначено осново
положної ролі української нації в своїй державі, а тим 
самим і її мови, культури, що ставить під сумнів не тіль
ки її права, а й обов’язки як гаранта прав людини та 
прав представників етно і нацменшин. Однією із причин 
є те, що нема чіткого відповідного реального розмежу
вання понять корінна нація й етно (нац) меншини, а 
звідси й статусу державної та інших мов, культур. 
Виявляється пріоритет не так права, як ідеології та 
міжнародної орієнтації, а це закладає можливість 
міжетнічних, мовних, релігійних, територіальних, інших 
конфліктів.

Однак в основі своїй Конституція 1996 року виявляє 
всі ознаки спадкоємності з IV Універсалом право- 
творчим процесом в Україні, чим окреслює широкі 
перспективи її розвитку.
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О.В. Старух (Запоріжжя)

УНІВЕРСАЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: 
ПОМІЖ

МРІЯМИ ТА РЕАЛЬНІСТЮ
Докорінні зміни в суспільно-політичній ситуації в 

світі та отримання Україною статусу суверенної держави 
виробили умови для більш-менш вільного розвитку ук
раїнської історичної науки. З’явилася можливість погля
нути своїми очима на раніш заборонене та перекручене. 
Актуальними для сьогодення є багато явищ української 
історії. Але, здається, найбільшої уваги заслуговують 
події 1917 року, пов’язані з початком Української рево
люції, виникненням та діяльністю Української Цен
тральної Ради та становленням першої у XX ст. ук
раїнської держави. В сучасних умовах державотворення 
нової України безперечно цінним є пізнання та викорис
тання досвіду минулого. Тим більш, ліквідація так зва
них "білих плям", повернення суспільству його історич
ного минулого у всій його повноті.

За останні роки історична наука зробила великий 
крок на шляху висвітлення історії українського 
суспільства доби Центральної Ради. Разом з тим, зрос
тання дослідницького інтересу та інтенсифікація науко
вого засвоєння, самі по собі ще не ведуть до якісного 
прирощення знань. Так і в сучасній українській історіог
рафії спостерігаємо процес нерідко безкритичного 
підходу до оцінки подій минулого. Схеми радянської 
історіографії механічно замінюються на інші, частіше, 
УНРівського змісту. Це не сприяє об’єктивному відтво
ренню картини минулого.

В центрі уваги даного нарису поставлено державно- 
правний зміст найважливіших документів, вироблених 
Центральною Радою - універсалів. Документів, які не 
тільки визначали шляхи подальшого розвитку України,
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а й були результатом компромісів суспільно-політичних 
сил, демонстрували суперечливість умов розвитку 
національної революції. Універсали мали свої позитивні 
й негативні сторони і могли, за наявностю певних обста
вин, мати зовсім іншій вигляд, інший зміст, що не могло 
б не вплинути на процес розвитку українського визволь
ного руху.

І Універсал було прийнято Центральною Радою 10 
червня 1917 р. в умовах гострого протистояння з Тимча
совим урядом, який відмовився від принципового виз
нання права України на автономіїо. Посилання Тимча
сового уряду на те, що таке визнання не є в його компе
тенції, було не досить обгрунтованим. Так, окремими 
актами Тимчасовий уряд визнав принципово за Поль
щею право на самостійну державу, а за Фінляндією - на 
автономію. Фактично, цим він реалізував програму 
партії "Народної Свободи" (конституційних демок
ратів), що на той момент - весна 1917 року - відігравала 
в уряді провідну роль.

Український рух, який розвивався за власною 
логікою, на таку лінію центрального уряду мав кілька 
можливих варіантів реакції: радикальні кола пропонува
ли підти на розрив з урядом і самим творити автономію; 
більш помірковані - трималися надії на полагодження 
відносин з урядом. В решті решт було запропоновано 
два варіанти відозв до українського народу. Перший, 
більш короткий, ніж другий - від українських есерів, 
проголошував: "Настав день повного визволення Ук
раїни, коли український народ і орган його волі Ук
раїнська Центральна Рада, беруть у свої руки творення 
нових форм національного життя і проголошують Ук
раїну автономною державою з власним законодавчим 
органом. Автономний український уряд має провести 
всі необхідні політичні та соціально-економічні реформи 
та вибори до Установчих Зборів України, яким нале
жить встановити остаточно державний устрій Ук
раїни"1.

Другий - від українських соціал-демократів (автор
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Винниченко В.), значно більший за обсягом і забарвле
ний літературними відступами. Останнього й було при
йнято, та й то після того, як автор, на вимогу поміркова
них членів Ради, (особливо С.Єфремова), "згладив гострі 
кути", та так згладив, що нічого не залишилось, окрім 
самого слова "Універсал"2. Але і такий поміркований ва
ріант не сприйняли деякі члени партії українських 
соціалістів-федерелістів, бо вважали, що українці ще не 
готові до автономного устрою3.

Можна твердити, що І Універсал був здебільшого 
компромісом між різними течіями українського руху.

В російських демократичних колах піднявся галас 
проти І Універсалу, як акту, що відривав Україну від 
Росії. В той же час для Тимчасового уряду, який намага
ючись виконати зобов’язання перед союзниками, підго
тував наступ на фронті, непорозуміння з українським ру
хом ставали додатковим фактором напруги. Це ставило 
під сумнів успішність наступу. За таких умов частина 
соціалістів в ньому пішла на поступки Раді, результатом 
чого стало проголошення Радою 3 липня 1917 р. II 
Універсалу.

Прийнятий всупереч постановам Національного кон
гресу (квітень 1917 р.), II Універсал отримав суперечли
вої оцінки, як серед сучасників, так і в історіографії. Ра
дикальні українські кола сприйняли його як крок назад. 
У відповідь на II Універсал повстав полк ім. гетьмана 
Полуботка, який знаходився під контролем самостій
ників. Полком було захоплено всі стратегічні місця у 
Києві і висунуті в т.ч. вимоги політичні, суть яких зводи
лась до того, що Центральна Рада повинна була пере
брати на себе функції найвищої влади в України. 
Помірковане крило в Раді не підтримало повстання й 
взяла діяльну участь у його придушенні. (В УНРівській 
історіографії, як правило, ця подія або замовчувається, 
або переркучується).

Не схвалили II Універсал в російських колах. 
Міністрів, які склали угоду з Радою було звинувачено в 
зраді, а представники кадетів в Тимчасовому уряді вико-
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ристали це як привід для відставки. Лідер кадетів Мілю- 
ков, правник барон Нольде негативно оцінили комп
роміс тому, що ним закріплювалося правове поняття 
"Україна". Тобто фактично визнавалася автономія до 
Установчих зборів.

II Універсал, як видно, був компромісом з Тимчасо
вим Урядом, за рахунок українських радикалів, перемо
гою поміркованої лінії в українському русі і в Тимчасо
вому уряді.

Подальші події показали, як небезпечно ставити 
будь-які інтереси понад українські. Зміни в Тимчасовому 
уряді, що відбулися після липневої міністерскої кризи, 
знаменували посилення реакції. Розроблений Радою Са- 
тут Генерального секретаріату (фактично проект кон
ституції) було відкинуто, натомість видана інструкція, 
якою територія України значно обмежувалася, а повно
важення виконавчого органу Ради - Генерального секре
таріату - значно скорочувалися. Рада, проголосивши І 
Універсалом курс на самостійне будування українського 
життя та ініціювавши тим самим широкий народний 
рух, II Універсалом, фактично, відмовилася від нього. 
Підпорядкувавши свої дії курсу Тимчасового уряду, во
на позбавляла себе ініціативи активно впливати на ро
звиток соціально-економічної ситуації, брала на себе 
відповідальність за дії уряду. Це викликало обурення се
ред селянства. Так, на II Київському губернському Ук
раїнському з’їзді на адресу Генерального секретаріату та 
Центральної Ради з боку селян було зроблено закиди: 
"Ми прийшли прохати допомоги, та бачимо, що її для 
нас немає, бо генеральні секретарі, коли до них зверта
лися з чим небудь, заявляють, що вони не затверджені 
Петроградом і не мають влади. Ми повинні заявити, що 
ЦР не повинна її прохати у Петрограді, бо там їй влади 
не дадуть, а як дадуть, то тільки тінь влади. Ми скажемо 
тут твердо, що тільки ми, - народ, даємо Центральній 
Раді владу і як вона нею не буде користуватися, то це бу
де тяжкою провиною перед усім українським трудящим 
народом/Гучні оплески! Браво! Слава! Правильно!"4.
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Селяни вимагали: "Влада повинна бути українська, 
тверда і то зараз"5.

Тиск "знизу" та погіршення відношення з боку 
російської демократії призвели до радикалізації помір
кованої частини українського руху. Генеральний секре
таріат офіційно проголосив на початку жовтня 1917 р. 
курс на скликання Українських Установчих зборів. У 
відповідь на це Міністр юстиції Тимчасового уряду ви
дав розпорядження порушити кримінальну справу про
ти Генерального секретаріату. Тільки більшовицький 
переворот попередив збройний конфлікт...

III Універсал було прийнято в умовах, коли Тимчасо
вого уряду вже не існувало, а новостворений більшо
вицький Совіт народних комісарів - не визнавав краєві 
органи влади колишньої російської імперії. Залишив
шись єдиною більш-менш легітимною владою в Україні, 
Генеральний секретаріат мав досить широке поле для 
маневру.

III Універсал уявляв з себе вже компроміс між ук
раїнською та не українською демократіями України. 
Свідченням цьому є спогади членів Української Цен
тральної Ради і Генерального секретаріату від БУНДа 
М.Рафеса та О.Золотарьова. Що до змісту самого 
Універсалу, то деякі пояснення до історії його складання 
знаходимо у лідера БУНДу в Раді М.Рафеса: "Провоз
глашению этого універсала предшествовала серьоезная 
внутрення борьба с неукраинскими представителями в 
Центральной Раде, которая привела к крупным поправ
кам в универсале и к положительному голосованию за 
него болыпиства "национальних меньшостей"6. Робо
тою цією керував А.Золотарьов. І, як зазначив М.Рафес, 
всі поправки з дописами: "и во всей России" - дались ду
же важко7. Крім того, російські есери й соціал-демокра
ти утрималися при голосуванні за Універсал, вважаючи, 
що тільки Всеросійські Установчі збори мають право 
визначити форму самовизначення народів8. Виходило, 
що російська демократія визнавала компроміси лише за 
український рахунок.
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Оцінюючи зміст III Універсалу, А.Золотарьов пізніше 
писав: "Сьомого листопаду Україну було проголошено 
"Українською Народньою Республікою". Здавалося-б, 
що народня Республіка значить - вільна держава. Але ук
раїнці не квапилися виголошувати самостійність. Вони 
мали за краще раніше її зробити; а тоді виголосити"9. 
Тому лідери Ради так легко погодилися на вимогу неук
раїнської соціалістичної меньшості зберегти "федератив
ний зв’язок" з Росією. А "по суті-ж Третій Універсал фак
тично, в дійсності, відокремлював Україну від Росії"*0.

Як тактичний крок, тлумачила проголошення феде- 
раці III Універсалом і УНРівська історіографія. Біль
шість дослідників цього напрямку сходиться на тому, 
що цим Універсалом проголошувалася незалежність Ук
раїни. Але в самому тексті Універсалу було проголоше
но курс на творення Російської федерації. Хоч проголо
шення в Універсалі: "Не відділяючись від Російської рес
публіки" є позбавленою всякого змісту мітинговою зая
вою, бо проголошення відокремлення всих трьох елеме
нтів держави - народ, влада, територія є відділенням"11.

Але не так сталося: в силу того, що "няньки, дядьки 
отечества чужого" менше думали про своє отечество, як 
про чуже... бо чуже було для них духовно й матеріально 
своїм, а своє - духовно чужим"12.

Рада, навпаки, взяла курс на творення єдиного феде
ративного уряду до Установчих зборів (це стало однією 
з причин конфлікту з більшовицьким Совітом народних 
комістарів).

Це, до речі, суперечило постановам III Військового 
з’їзду, в яких вимагалося проголосити Українську Наро
дну Республіку, а вирішення з ким і як федеруватися по
лишити на розгляд Українських Установчих зборів. Ці 
спроби федералістично налаштованих діячів Ради 
закінчилися провалом. Під тиском обставин 9 січня 1918 
р. було проголошено державну незалежність України.

І.Лисяк-Рудницький вважає, що впродовж короткого 
часу, який відділяв III та IV Універсали, відбулося ради
кальне пересунення у мисленні керівників Центральної
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Ради13. Цієї ж думки додержуються й УНРівська історі
ографія. Але реальні факти свідчать про інше. Дискусія в 
Генеральному Секретаріаті в грудні 1917 р. з питання 
проголошення незалежності засвідчила, що якщо 
М.Ткаченко, М.Шаповал визнавали самостійницький 
ідеал ще на початку революції, то й залишилися при то
му. А О.ИІульгін, О.Золотарьов, М.Порш як були супро
тивниками державної незалежності, так і залишилися 
ними14. Загалом, протоколи засідань Центральної Ради 
та Генерального секретаріату свідчать про те, що далеко 
не меншості грали першу роль у ведені федеративного 
курсу. Але ані про дискусії, ані про власну позицію авто
ри УН Рівського напрямку історіографії української ре
волюції, і зокрема голова Генерального секретаріату 
В.Винниченко чомусь не згадували15. Останній, навіть, 
подав в своїй праці не автентичний варіант IV Універса
лу.

Сучасні історики вважають, що проголошення IV 
Універсалу символізувало те, що український національ
но-визвольний рух вирвався з тенет ідей автономії і фе
дералізму16. Але факти свідчать про інше: по-перше, в 
самому Універсалі федералісти знов-таки висунули гас
ло федерації; по-друге, про серйозність цього курсу за
свідчують і слова Голубовича на переговорах в Брест- 
Литовську сказані ним 10 січня 1918 р. на засіданні ми
рової комісії про те, що Україна є самостійною держа
вою, до того часу як вона не вирішить з ким і як федеру- 
ватися17.

Як там не було, а IV Універсал спростовував стра
тегію федералістів фактично. Цей Універсал був прийня
тий під тиском вже як зовнішньо-політичних факторів 
так і внутрішніх - тиску з боку самостійницьких кіл, при 
ведучій ролі перших.

Один з лідерів українських есерів М.Шаповал після 
закінчення визвольних змагань наполягав на тому, що 
"IV Універсал - прояв волі українських соціалістів в су
переч ваганням не соціалістів"18.

Іншої позиції притримувався лідер фракції са
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мостійників в Центральній Раді С.Шелухін. Аналізуючи 
універсали, юрист за фахом, у свій час товариш голови 
Одеської судової палати, писав наступне: "на всіх 
Універсалах лежить печать невміння юридично думати й 
правильно формулювати питання державно-правного 
змісту. Такі важливі акти, як Універсали, скадалися ди
летантами й демагогами, без участі правників. Без юри
дичної комісії..."19. Складалися, та й приймалися кілей- 
но, без широкого обговорення. Так фракція самостій
ників не була завчасно попереджена про засідання, на 
якому оголошували IV Універсал20. Як вважав сам 
С.Шелухін: "це не було зрадою, а було просто виявом 
нерозуміння й духовного безсилля та даниною ру
сифікації, що утворила духовне рабство і понищила лю
дей морально"21.

Оцінка самого IV Універсалу С.Шелухіним відрізня
ється широтою розуміння процесу відновлення держав
них прав українського народу. Він вважав, що за правом 
"rectitutio in integrum" український народ відновив свою 
державність 28 лютого 1917 року, в ту хвилину коли не 
стало російського царя і тим самим денонсувався до
говір 1654 р.22. На противагу IV Універсал "привя- 
зується до наших свят державности і соборности тільки 
з непорозуміння. Виданий 22 січня 1918 року, він мав 
цілью протестувати проти інсценованого большевиками 
в Харкові федералістичного уряду. Самостійність 
відновлювалася 28 лютого 1917 р."23. Тому "це є вели
кою помилкою, бо не відповідає ні історичним, ні фак
тичним даним, ні вимогам науки державного права. Ма
ло того це знижує права Українського народу... IV 
Універсал, як інші, був сам наслідком відновлення Ук
раїнської Державности, а не творцем і не первопричи
ною її"24. Хоч "все таки це справи Української держав
ности не міняє"25.

Не зрозуміле й правне оформлення цього Універсалу, 
який скасовуючи попередній, чітко не визначає правне 
поняття "Україна": "Цим однині III Універсал наступ
ним нулюється, "а про те в 4-му Універсалі немає нічого
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про елементи держави. Тому, не відомо, що ж саме Од
нині стало державою"26.

Не погоджувався С.Шелухін і з логікою проголошен
ня незалежності. З універсалу витікає, що коли б не існу
вало потреби заключения миру, то й самостійності не 
треба було б27.

С.Шелухін приходить до невтішного висновку, що IV 
Універсал є порожнеча і з його святкуванням "парується 
гірке почуття образи, безсилля, браку самостійного ду
мання й поступовання і сороом за змарнований і пропа
щий час для Українського народу"28. Відповідальність 
за це несуть, на думку Шелухіна, саме діячи Централь
ної Ради: соціалісти відкинули національні цінности і 
традицію і суверенітет українськогоо народу, щоб пос
тавити на його місце свій особистий і партійний егоїзм 
та суверенітет2 .̂

Як то було в II Універсалі, що спростував постанови 
Національного конгресу, так і ІІІ-м Універсалом, що су
перечив постановам III Військового з’їзду.

Це відбувалося тому, що ідеалом провіду Централь
ної Ради була не самостійна держава, а непевне і малоз
розуміле гасло побудови федерації, чи то Російської, чи 
то Європейської, чи то світової. В умовах світової війни, 
в умовах тогочасного рівня суспільного розвитку, це бу
ло утопією. Вихована на московських зразках україн
ська інтелігенція (це не негативна оцінка, а констатація 
факту), усунувши від роботи консервативні сили, в ціло
му не змогла взяти на себе ролю провідної верстви в ук
раїнському суспільстві. І справа тут не в тому, що феде- 
ралістична концепція була теоретично обгрунтована 
краще за інші, а в тому, що вона краще задовільняла 
подвоєну "російсько-українську" свідомість пересічного 
українського інтелігента, що наважився стати біля керма 
державотворчого процесу не маючи ані досвіду, ані мо
ральних сил для доведення його до логічного завершен
ня.

Одним з учасників визвольних змагань О.Синявський 
писав в харківський газеті "Нова Громада" 1 грудня
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1917 р., підсумовуючи розвиток революційних подій: 
"Присуд істориків не є ще судом історії. Історики давно 
вже (а надто з Костомарова) видали вкраїнському наро
дові атестат нездатности до державного життя... Але ось 
на наших очах найученіший історик і найправдивіший 
суддя - життя з корінням руйнує той присуд історії, вип
равляючи вільні й невільні огріхи істориків"30.
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ЦЕНТРАЛЬНА РАДА І СЕЛЯНСТВО

Незважаючи на те, що центральним соціально-еко
номічним питанням української революції 1917-1920 рр. 
було земельне (це зумовлювалось соціально-класовою 
структурою населення України, переважну більшість 
якого становило безземельне та малоземельне селянст
во), праць, в яких би аналізувалась аграрна політика ук
раїнських урядів у цей період, дуже мало1. У вітчизняній 
історіографії ця тема залишається практично не вивче
ною. Тому автор даного повідомлення поставив своїм 
завданням проаналізувати ставлення Центральної Ради 
до селянства, показати, що зволікання у вирішенні зе
мельного питання відштовхнуло від неї селянські маси, 
було зрештою однією з головних причин її поразки.

Щоб краще і повніше зрозуміти процеси, які відбува
лися в сфері аграрних перетворень під час української 
революції, варто хоча б коротко розглянути програмні 
положення і політику українських та всеросійських 
партій, що мали вплив на вирішення аграрного питання 
в Україні. Найбільш відомою серед селянства була Ук
раїнська партія соціалістів-революціонерів. Більшість її 
членів, перебуваючи під впливом російських есерів, вис
тупали за проведення аграрної реформи на принципах 
соціалізації. Натомість українські соціал-демократи схи
лялися до націоналізації землі. Соціалісти-федералісти 
відкидали радикалізм УПСР та УСДРП і підтримували 
"трудове сільське господарство" на засадах приватної 
власності2. Основні політичні опоненти названих партій 
- більшовики у своїй програмі відстоювали вимогу 
націоналізації землі. Але захопивши владу, видали Дек
рет про землю, в основу якого ліг селянський наказ, 
складений есерами. Одночасно, декларуючи підтрима
ний селянами принцип соціалізації землі, більшовики 
фактично проводили земельну політику на засадах

Б.І.Хорошун, канд.іст.наук (Київ)
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націоналізації3.
Піднявшись на гребінь суспільно-політичного життя 

як виразник національних інтересів українського наро
ду, Центральна Рада завоювала значний авторитет. Її 
соціальною опорою були насамперед значні маси селян
ства, які пов’язували з нею свої надії і сподівання на 
вирішення споконвічного питання про землю. Вже 
перші акції Центральної Ради одержали широку 
підтримку селянства. Так, на Всеукраїнському націо
нальному конгресі (6-8 квітня 1917 р.) однією з найак
тивніших фігур був саме селянин, якого завжди шпиняли 
за відсутність національної свідомості. Цікаво, що саме 
українські селяни першими на ньому виступили з вимо
гою зняти в сквері навпроти Київського університету 
пам’ятник російському цареві Миколі І і на його місці 
встановити пам’ятник Тарасу Шевченку4. І пізніше ук
раїнське селянство якщо не прямо, то опосередковано 
продовжувало підтримувати Центральну Раду, сподіва
ючись, що вона задовольнить їх нагальні соціально-еко
номічні потреби. Про це свідчить той факт, що більшість 
селян на виборах до Всеросійських та Українських уста
новчих зборів віддала свої голоси українським партіям 
(головним чином Українській партії соціалістів-рево- 
люціонерів), фундаторам Центральної Ради.

Чи виправдала Центральна Рада сподівання селян на 
вирішення земельного питання? Ні, не виправдала. Вона 
виявилась неспроможною розв’язати це кардинальне пи
тання української революції.

Влітку 1917 р. загальна криза охопила економіку 
країни. Фактично не діяв залізничний транспорт, різко 
скоротилися поставки палива, закривалися найбільші 
промислові підприємства, удвічі підвищилися ціни на 
продукти харчування. Дуже зросла злочинність. Найяск
равішим проявом загальнонаціональної кризи стало ма
сове невдоволення населення невирішеністю земельного 
питання, яке в другій половині 1917 р. переросло у 
відкриті селянські повстання. Так, протягом липня - 
жовтня сталося 525 виступів селян, що в чотири рази пе
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ревищувало аналогічний показник за березень - чер
вень5. Доведені до відчаю народні маси вимагали найра- 
дикальніших змін у суспільному устрої для негайного 
усунення страшних тягот і злиднів, передачі землі селя
нам. Проте Центральна Рада зволікала з вирішенням 
цих проблем. Ігнорування нагальних соціально-еко
номічних потреб широких мас відштовхувало від неї ту 
частину трудящих, яка її раніше підтримувала.

В той же час більшовики закликали до скасування зе
мельної власності без всякого обмеження і негайного за
хвату поміщицьких земель. Поширення і пропагавда цієї 
ідеї в Україні сприяли переходу селян на бік більшо
виків. Під впливом більшовицької пропаганди і агітації 
влітку 1917 р. в Україні розпочалися розрухи: підпали 
заводів, поміщицьких економій, пограбування худоби, 
самочинні захвати землі, порубка лісів тощо. Заклики 
Центральної Ради до населення зберігати спокій і готу
ватися до Установчих зборів не впливали на маси. Цен
тральна Рада по суті втрачала контроль над ситуацією в 
Україні, де посилювалися стихійні процеси і анархія.

Ще більше ускладнилась обстановка в Україні після 
більшовицького перевороту в Петрограді в жовтні 
1917 р. Різко загострилась класова боротьба, перероста
ючи місцями в жорстоку й непримириму громадянську 
війну. Посилилась господарська розруха. Становище 
народних мас ставало дедалі нестерпнішим. Співвідно
шення політичних сил, що склалося до цього, почало ра
дикально змінюватись, чому сприяли перші декрети Ра
дянської влади - про мир, про землю, які на фоні 
бездіяльності й нерішучості Центральної Ради в здій
сненні соціально-економічних реформ мали великий 
вплив на робітників, селян і солдатів України. Соціаль
но-політичні гасла при добре поставленій агітації вияви
лись сильнішими і привабливішими, ніж національні. 
Значна частина трудящих України пішла за більшовика
ми. За таких умов Центральна Рада відразу втратила 
ініціативу й опинилася в хвості революційних подій6.

Після всіляких зволікань і обіцянок, під тиском сс-
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лянських мас лише в листопаді 1917 р. (після восьми 
місяців свого існування) Центральна Рада нарешті підго
тувала проект земельного закону. Передбачена ним нор
ма вільної від конфіскації землі складала понад 40 деся
тин, що за умов масового бензземслля селян була дуже 
високою (до речі, спершу ця норма передбачалася ще ви
щою 50 десятин). Це положення було найвразливішим 
місцем законопроекту. Тому не дивно, що під час його 
обговорення, 14 грудня 1917 р., він зазнав гострої крити
ки з боку окремих членів Центральної Ради, особливо 
представників від селян. "Якщо ми скажемо, - зазначав у 
своєму виступі селянин Паньків, - що законопроект за
лишає в одних руках 40 десятин, то нарід не визнає і са
мої Ради"7. Ще категоричніше висловився селянин Гу
ленко: "Не годиться цей законопроект, і якщо його ухва
лять, то не буде життя і нам, і тим, що писали його. 40 де
сятин! Та як повернутися з фронту наші вояки, то вони 
своїми багнетами переміряють 40 десятин"8.

Однак, навіть здійснення цього досить помірковано
го закону планувалося лише після затвердження май
бутніми Установчими зборами. Зрозуміло, що селяни за
лишились невдоволені ним і в котрий раз хитнулися в 
бік Радянської влади, пов’язуючи з нею справедливе 
розв’язання земельного питання.

Наприкінці 1917 р. у Центральній Раді точилися 
гострі дебати навколо аграрного питання, а в січні 1918 
р. вони вилились у доволі радикальний земельний закон, 
в основу якого було покладено принцип соціалізації 
землі. Проте було вже пізно. Перехопити ініціативу 
здійснення в Україні революційних перетворень Цен
тральній Раді не вдалося. Новий земельний закон не 
сприяв стабілізації соціально-економічного і політично
го становища в Україні, бо, з одного боку, підживлював 
ілюзії біднішої частини селянства, розбурхуючи рево
люційні пристрасті, а з іншого - настроював проти Цен
тральної Ради як великих землевласників - поміщиків, 
так і заможних селян, котрі традиційно, ще з козацьких 
часів, володіли землею на правах власності, а тому ак
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тивно виступали проти и земельної політики і підтриму
вали в зв’язку з цим гетьманський переворот.

Земельною політикою Центральної Ради невдоволені 
були й окупаційні війська - внаслідок аграрних перетво
рень забезпечення Німеччини та Австро-Угорщини ук
раїнським хлібом ставало проблематичним. Декларую
чи своє невтручання в українські справи, німецьке і авст- 
ро-угорське командування досить пильно придивлялося 
до Центральної Ради. Намагаючись схилити її до дій, 
спрямованих на зміцнення державної влади. Тодішній 
міністр земельних справ і харчування в уряді УНР М.Ко- 
валевський пізніше згадував про дві розмови стосовно 
земельної реформи з німецьким послом в Україні Мум- 
мом та його радником Мельхіором, які переконували 
його в необхідності збереження приватної власності на 
землю і в недоцільності проведення аграрної реформи 
конфіскаційним методом. На їхню думку, селяни по
винні були отримати землю шляхом викупу, внаслідок 
чого Українська держава мала б як політичний, так і 
економічний зиск. Стабілізувала б свою фінансову сис
тему й уникла б політичної опозиції з боку землевлас
ників9. Проте подібні пропозиції викликали лише подив 
і роздратування в лідерів УНР. Голова Ради народних 
міністрів В.Голубович 24 березня 1918 р. заявив, що зе
мельна справа в Україні вирішуватиметься "на основі 
Універсалів і законів, виданих свого часу Центральною 
Радою" і за допомогою земельних комітетів!0.

Крім порад, окупаційне командування активно втру
чалося у внутрішні справи УНР. Так, 6 квітня 1918 р. го
ловнокомандуючий німецькими військами в Україні Ай- 
хгорн з метою забезпечення поставок до Німеччини та 
Австро-Угорщини українського хліба видав наказ про 
повний засів земельних площ. Селяни не мали права 
брати більше поміщицької землі, ніж могли засіяти, їм 
заборонялося перешкоджати в засіві поміщикам. При 
спільному обробітку землі поміщики й селяни порівну 
ділили між собою врожай. За знищення засівів погрожу- 
валося суворою карою.

Дозвіл окупантам втручатися у внутрішні справи Ук
раїни ще більше дискредитував Центральну Раду в очах 
українського народу. Німецька та австро-угорська оку
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пація, заведені нею жорстокі порядки закономірно були 
сприйняті трудящими масами як прямий наслідок слаб
кості й бездіяльності Центральної Ради.

Підписавши 23 квітня 1918 р. новий господарський 
договір між УНР та Німеччиною і Австро-Угорщиною, 
згідно якого Україна зобов’язувалася поставити Цен
тральним країнам 60 млн. пудів зерна, 400 млн.яєць, 
значну кількість м’яса, цукру, картоплі, овочів, сирови
ни, Центральна Рада винесла собі вирок11.

Таким чином, політика Центральної Ради викликала 
розчарування майже в усіх верствах населення України, 
її соціальна база звузилась до мінімуму. Зробивши став
ку на селянство, Центральна Рада не знайшла в нього 
соціальної опори. Незаможне селянство, так і не отри
мавши від української влади очікуваної землі, відверну
лося від неї. У великих землевласників і заможних селян 
націоналізація їх володінь, якою продовжувала погро
жувати Центральна Рада, викликала справжню лють. 
Ось чому вони підтримали гетьманський переворот. Не
спроможність розв’язання аграрного питання призвела 
в кінцевому рахунку не тільки до поразки Центральної 
Ради, а й до поразки української національної рево
люції.
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І.В.Шпекторенко, кандидат історичних наук
(Дніпропетровськ)

ЕКСПОРТНА ПОЛІТИКА УНР 
У 1918 РОЦІ

Не зупиняючись на причинах підписання Брестського 
миру, зазначимо, що головна мета цієї домовленості 
цілком зрозуміла. Представникам УНР була потрібна 
військова допомога проти більшовиків, а делегаціям 
німецького блоку - харчові продукти, не менше одного 
мільйона тонн зерна (чи 60 млн. пудів)1. Фактично 
Центральна Рада зобов’язувалася передавати країнам 
німецького блоку більше 1/5 довоєнних експортних 
постачань українського зерна.

Враховуючи економічне становище УНР на початку 
1918 р., такі зобов’язання Україна виконати б не змогла: 
впала врожайність, знизилося заорювання землі селяна
ми, багато поміщицьких маєтків - основних постачаль
ників товарного зерна - було пограбовано і розорено се
лянською стихією в 1917 р., в УНР не було створено єди
ної сітки державних продовольчих органів, які б забез
печили централізований збір зерна для експорту. Німеч
чина, очевидно, не цілком врахувала ці обставини, 
підписуючи угоду з УНР у Бресті, але все ж пішла на 
нього. На думку міністра закордонних справ Австро- 
Угорщини О.Черніна, "...мир з Україною був укладений 
під тиском голоду, який розпочався... Але теж безпере
чно, що ми, не дивлячись на те, що із України отримали 
набагато менше, ніж очікували, без українського продо
вольства взагалі не могли б дотягнути до нового вро
жаю"2.

Згодом з’ясувалося, що вивезти це у запланованому 
обсязі і за такі терміни неможливо. Німці зрозуміли, що 
мали справу з територією, на якій ліквідована система 
адміністративного управління, із урядом, який вже не 
мав засобів контролювати хід справ, чи, принаймні, кон
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структивно впливати на їх перебіг. 4 квітня німці висуну
ли вимогу, щоб Україна заборонила продаж хліба іншим 
державам до одержання Німеччиною обіцяного, і Цен
тральна Рада оформила секретний протокол про пріори
тетне вивезення продовольства до Німеччини*.

Формально економічні відносини між УНР і країнами 
німецького блоку мусили будуватися на принципі това
рообміну. Однак німецька сторона одразу ж попередила, 
що багато товарів для обміну дати не зможе. Причому 
німці встановили на товари, що ввозилися в Україну, 
численні погресивні митні податки. Це ставило Україну 
у невигідне становище. Всі товари, що ввозилися, діли
лися на дві групи: монопольні і вільні. До монопольних 
належали: енергетичні матеріали, машини, верстати, ма
нуфактура і таке інше. На них Німеччина встановила на
йвищі ціни і поставляла в обмеженій кількості. До  
вільних товарів відносилися другорядні речі: гудзики, 
голки тощо. Отже, повноцінного товарообміну між 
країнами не було.

Для вивезення продовольства з УНР були створені 
спеціальні органи. У Німеччині - імпортний синдикат 
для реалізації положень Бретстського договору, зокре
ма, для вивезення шпениці, льону, жирів. Одночасно бу
ло засноване товариство для зовнішньої торгівлі. Ще 
більше, порівняно з Німеччиною, організацій для виве
зення продовольства і сировини було створено в Авст
ро-Угорщині. Провідну роль тут відігравав спеціальний 
відділ "Україна" при штабі головного командування ав- 
стро-угорської армії та відділ товарообміну з Україною 
при міністерстві закордонних справ. Організацію виве
зення продовольства та сировини здійснювали всі 
найбільші урядові установи міністерства закордонних 
справ, торгівлі, фінансів, землеробства, а також 
військові, приватні компанії та фірми. Всю систему вика
чування продовольства та сировини з УНР очолювало 
"Імперське господарське бюро" при німецькому голов
нокомандуванні. В його складі ббуло створено ряд "цен
тралей" для заготівлі окремих видів товарів та сирови-
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ни4. Основними були дві: "господарська" - для хлібного 
постачання і "сировинних продуктів". "Централі" ро
згорнули цілу мережу своїх філій та агенцій. В усіх губер
нських містах УНР діяли "головні контори", а в повітах і 
волостях - філії. Функціонували також численні вій
ськові бюро по контролю за постачанням і вивезенням.

У березні 1918 р. управляючи залізницями України 
був призначений колишній продовольчий магнат Німеч
чини Генкер5. Сприяючи експорту, народний міністр 
шляхів УНР Сакович розіслав по всіх залізницях розпо
рядження, за яким всі продовольчі вантажі, адресовані 
за межі УНР, повинні бути затриманими і відправлени
ми до Києва6. Це означало посилення контролю з боку 
УНР за пересуванням продуктів харчування. На початку 
1918 р. Рада народних міністрів (уряд УНР) затвердила 
законопроект про організацію державного Хлібного 
бюро, головним завданням якого визначалася "ор
ганізація продовольчої справи і товарообміну з цен
тральними державами"7. Хліббюро було органом наро
дного міністерства продовольчих справ і мало працюва
ти під його контролем. Для забезпечення діяльності 
Хліббюро районними уповноваженими міністерства 
продовольчих справ та головами повітових комісій ще з 
середини березня почала проводитись робота по 
реквізиції лишків хліба та фуражу. Місцеві комісари і на
чальники міліції отримали накази надавати для допомо
ги "озброєну силу" .̂ За умов окупації робота Хліббюро 
не мала самостійного характеру, а підпорядковувалася 
задоволенню експорту продовольства до Німеччини і 
Австро-Угорщини.

В УНР перебувало півмільйонне німецько-австрій
ське військо, яке за Брестськими домовленостями не
обхідно було годувати. Селянство негативно ставилося 
до таких зобов’язань і чинило опір. З кінця березня в 
окупованих повітах почали діяти реквізиційні комісії, у 
розпорядженні яких були загони австро-німецьких 
військ. Проте й цей захід не забезпечив виконання 
планів вивезення продовольства. 11 квітня міністерство
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продовольства УНР направило головам реквізиційних 
комісій телеграму, в який висловило незадоволеність їх 
роботою. Дійсно, на середину квітня, навіть за офіційни
ми даними урядових органів центральних держав, через 
сухопутний кордон з УНР в Німеччину пройшло близь
ко 1000, а в Австро-Угорщину - 1600 вагонів продоволь
ства, тоді як відповідно до угоди вони мали одержувати 
у квітні щодня у середньому 200 вагонів хлібал Це 
об’єктивно призводило до взяття ініціативи у проведенні 
хлібозаготівель окупаційними військами.

Навесні 1918 р. в українських губерніях запроваджу
валася розкладка продовольчих зборів з селян, а голов
нокомандуючий німецькими військами генерал Ейхгорн 
двічі втручався у справи народного міністерства продо
вольства УНР. Напевно під впливом німецької окупації 
та зобов’язань постачання продовольства за кордон 
Центральна Рада встановила монополію на продаж всіх 
зернових продуктів та цукру. Фактично у вільному про
дажу залишались лише овочі10.3а порушенням моно
полії на торгівлю було встановлено судову відповідаль
ність. Так, за самостійну заготівлю та вивезення продо
вольства до міст було встановлено штраф у розмірі 3000 
крб. та тримісячне тюремне ув’язнення11. Зрештою все 
це обумовило суттєві зміни в політичній ситуації в УНР 
і сприяло поваленню Центральної Ради.
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М.В.Назарович, кандидат історичних наук
(Тернопіль)

УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ в 
ПЕРІОД РОЗГОРТАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 
В НАДДНІПРЯНЩИНІ: 

1917-1918 РОКИ
Протягом усього періоду існування легіону Ук

раїнських січових стрільців в ньому, поряд із виконан
ням воєнних завдань, тривала інтенсивна національно- 
політична праця, метою якої було виявлення найефек
тивніших шляхів виборення Української держави. З по
чатком національної революції в Наддніпрянській Ук
раїні стрілецька активність зросла з особливою силою. 
УСС отримували звістки про створення Української 
Центральної Ради, про українські маніфестації і з’їзди, 
про 1-й Універсал та українізацію армії. їх  першою ре
акцією на ці події було встановлення дружніх стосунків з 
тими зукраїнізованими частинами російської армії, які 
розташувалися неподалік від стрілецьких позицій. Зок
рема, так було на Бережанщині та в Карпатах, де 
стрільці разом із вояками-українцями російської армії 
взаємно відвідували одні одних, розповідали про себе, 
обмінювалися інформацією та пресою, допомагали хар
чами, домовлялися не стріляти по своїх розташуван- 
нях.Загалом же ті події, що відбувалися на східноук
раїнських теренах, мали подвійний вплив на поведінку 
та настрої УСС. З одного боку, це була величезна ра
дість, але водночас стрільці усвідомлювали, що мета, за 
яку вони вже третій рік проливали кров, здійснювалася - 
в Наддніпрянщині закладалися основи власної держав
ності. Виникало запитання: в чому сено дальшого існу
вання легіону? Воювати на боці Австрії, яка не виявляла
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ніяких симпатій до української справи і навіть готова бу
ла зрадити її, втрачало ідейний і реальний смисл, тим 
більше, що й Російська імперія розпадалася на очах. У 
таких умовах у стрілецькому середовищі почалася кри
за, що вела до дезорієнтації та розгубленості. По
частішали випадки переходу стрільців на бік Централь
ної Ради. Пропаганда за розпуск легіону знаходила де
далі сприятливіший грунт. Тому, щоб якось вирішити це 
питання, 26 травня 1917 р. у Коші відбулася розширена 
нарада делегатів від усіх стрілецьких формацій, яку про
водив сотник Д.Вітовський. У ході обговорення вияви
лося, що переважна більшість учасників виступає за не
гайне розформування легіону. Меншість, яку представ
ляли сотник Н.Гірняк і четар В.Старосольський, дотри
мувалася думки, що, з огляду на складну політичну ситу
ацію в Галичині, дальше існування стрілецької ор
ганізації є обов’язковим. В результаті було ухвалено 
компромісну постанову, згідно з якою остаточне рішен
ня мав прийняти український політичний провід. Цим 
УСС продемонстрували розуміння своєї відповідаль
ності перед суспільством.

Тим часом стрілецький легіон, який перебував під 
с.Конюхи тодішнього Бережанського повіту, куди його 
перевело австрійське командування, щоб запобігти 
зв’язкам із зукраїнізованими частинами російської армії, 
спіткала трагедія: в ході боїв на початку липня 1917 р. 
більшість УСС загинули або потрапили в російський 
полон. У великій мірі це було наслідком того стану не
визначеності та дезорієнтованості, в якому перебувало 
стрілецтво під впливом, з одного боку, антиукраїнської 
політики Австрії, а з другого - подіями в Наддніпрян
ській Україні. Очевидно, під враженням таких трагічних 
подій вже 14 липня відбулося засідання Української пар
ламентарної репрезентації (УПР) в справі легіону. На 
ньому було вирішено розглянути дане питання на ро
зширеній нараді з участю делегатів УСС і представників 
українських політичних партій. Це засвідчило, що ук
раїнські провідники не наважилися взяти на себе
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відповідальність за вирішення такої складної і неодноз
начної проблеми, як розформування легіону УСС, вва
жаючи її справою загальнонародною.

24-25 липня 1917 р. у Відні, під головуванням Ю.Ро- 
манчука, відбулася нарада за участю українських парла
ментарних послів і членів палати панів, членів Ук
раїнської бойової управи (УБУ), делегатів УСС (серед 
запрошених були: Волошин, Гірняк, Старосольський, 
Вітовський та ін.), а також представників національно- 
демократичної, радикальної і соціал-демократичної 
партій, Союзу визволення України (СВУ) та української 
студентської молоді. В ході дводенних гострих дискусій 
нарада дійшла висновку, що справа легіону УСС тісно 
зв’язана з низкою важливих політичних питань (зокре
ма, обговорювали питаня про польську небезпеку), тому 
його ліквідація є недоцільною. На цій же нараді УБУ бу
ло реорганізовано в Центральну управу (ЦУ) УСС, а її 
головою обрано С.Смаль-Стоцького. Легіон у черговий 
разбуло врятовано від загрози самоліквідації.

Але підсумки віденської наради не привели до яки
хось корінних змін у настроях стрілецтва - воно й далі 
бажало розірвати зв’язки з австрійською владою і стати 
на службу Українській державі. Ще 31 травня 1917 р. у 
Відні було створено таємний український військово-ре
волюційний гурток, що складався із старшин УСС та 
старшин-українців австрійської армії. Його ініціаторами 
були: І.Німчук, Р.Заклинський, М.Опока, С.Безпалко і 
В.Свідерський. Гурток поставив собі за мету почати 
пропаганду за відірвання українських земель від Австрії 
і приєднання їх до Наддніпрянської України. Для полег
шення конспіративної роботи він поділився на групи з 4- 
6 осіб і почав проводити агітацію серед українців га
лицьких і буковинських полків. Також було вирішено 
видати відозву до українських вояків австрійської армії 
із закликом до непослуху та дезертирства. Дві такі літог
рафовані відозви видав один із гуртків у Коші УСС, зок
рема, із забороненою парламентською промовою ук
раїнського посла Загайкевича й коментарем до неї, де
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була гостра критика австрійської влади за її антиук
раїнські дії. Відозви поширювалися як серед військових, 
так і серед цивільного населення краю. Крім цього, чле
ни віденського гуртка проводили освідомлюючу роботу 
серед старшин-українців, які з тих чи інших причин пере
бували у Відні. Проте діяльність гуртка не була трива
лою - після 5-6 засідань він припинив своє існування че
рез примусовий виїзд деяких членів із Відня, а також че
рез небезпеку викриття. Можливо, що члени віденського 
гуртка продовжували свою роботу в іншому місці, проте 
прямих свідчень цього нема.

День під ту ж пору в Коші УСС також організувався 
гурток стрільців, які вважали своєю головною метою де
тальний перегляд дотеперішнього суспільного життя ук
раїнців у Австрії та боротьбу за його зміну відповідно до 
вимог історичного моменту. Серед них тривали дискусії 
про недоліки українського громадського життя в краї, 
сваволю різноманітних урядових чинників, нехтування 
української справи австрійською владою, звучала кри
тика надто вже обережних дій українських політиків. 
Гурток висунув гасла: "Не сміє бути ні одного інтеліген
тного, чесно думаючого українця, який не посвятив би 
всіх своїх сил для праці в хосен народу" і "У суспільній 
праці не вільно нікому руководитися особистими інтере
сами". Для реалізації цих гасел серед членів гуртка заро
джується думка поширити свою організацію по всьому 
краю. З їх ініціативи відбулося багато нарад у Коші, 
більших містах Галичини, зокрема у Львові, а також у 
Відні. Вже незабаром гурток мав чимало співчуваючих 
як серед поважних українських громадян, так і серед сту
дентської молоді. У числі його ініціаторів були сотник 
Н.Гірняк та підхорунжий Ф.Палащук. Згодом цією спра
вою зацікавився брат кошового - УСС Ю.Гірняк, який 
взяв ініціативу організаці в свої руки, гуртуючи одно
думців із числа УСС та цивільного населення. Влітку 
1917 р. він почав створювати власний друкований орган 
гуртка, який з осені 1917 р. став називатися Комітетом 
Народної Праці. На початку 1918 р. такий орган поба
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чив світ у Львові як тижневик "Буддучина", але виходив 
він недовго і з переїздом стрілецького легіону у Над
дніпрянщину припинив існування. Очевидно, з тієї ж 
причини не розвинув активнішої діяльності і сам 
Комітет Народної Праці.

Свідченням зростання політичної активності стрілец
тва була й таємна організація підстаршин, створена у 
технічній сотні УСС. Її ініціатором був хорунжий Клим, 
який наголошував, що наближаються важливі події, за 
яких вона буде потрібного. Члени організації на своїх 
засіданнях робили доповіді з актуальних питань, збира
ли грошові внески, очевидно, для потреб майбутньої 
акції. Таку роботу вели конспіративно, ніяких прото
колів та записів не було, тому цілком можливо, що 
подібні гуртки й організації виникали й в інших 
підрозділах легіону УСС.

Антиавстрійські прояви УСС звучали і в їхніх статтях 
та віршах, де прямо йшлося про майбутню "безпощадну 
боротьбу" із імперією. Також у другій половині 1917 р. 
окремі стрілецькі старшини спричинили гострі виступи 
українського студентства й еміграції у Відні проти авст- 
рофільської політики УПР, (можливо, що серед цих 
старшин були й члени згадуваного вже віденського гур
тка). Очевидно, що саме про ці виступи йдеться в праці 
К.Левицького, де він згадує про заяви та резолюції ук
раїнської молоді та віденських українців, прийняті на 
різноманітних зборах. У цих документах, датованих 3, 7, 
19 червня та 3 грудня 1917р., від українських політичних 
провідників вимагалося: зайняти опозиційне становище 
що австрійської влади, з огляду на її ворожість до ук
раїнських справ; заявити про те, що метою українців в 
австрійській імперії є незалежність всіх західноук
раїнських земель і їх об’єднання із Українською держа
вою, яка постала на руїнах царської імперії, в єдиний 
державний організм; увійти в безпосередні зносини із 
Українською Центральною Радою. Такі вимоги тих, хто 
їх ініціював, тобто окремих старшин УСС, свідчать про 
їхнє намагання як підготувати сприятливий грунт для
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майбутнього протиавстрійського виступу, так і розши
рити коло його виконавців. Крім того, такі дії означали, 
що стрілецтво вже не обмежується тільки критикою над
то млявої політики українського політичного проводу, а 
й намагається шукати форми впливу на нього.

Спостерігаючи за стрімкими змінами в національно
му житті Наддніпрянської України, УСС сприймали ко
жен успіх там, як свій власний. Дізнавшись про 3-й 
Універсал Центральної Ради, яким проголошено Ук
раїнську Народну Республіку, вони вирішили відзначити 
цю радісну для всього українського народу подію. Зок
рема, дуже урочисто відбулося згадане святкування 8-9 
грудня 1917 р. в Коші та Вишколі, місця постою яких бу
ли прикрашені національними прапорами й транспаран
тами із написами "Хай живе Українська Народна Рес
публіка!" Тут відбулися святкові збори, після завершен
ня яких усі відділи Коша - понад 1000 стрільців з оркест
ром та смолоскипами пройшли через навколишні села 
Жидачівщини, де також проводили спільні з місцевим 
населенням маніфестації та Богослужіння, щоб проде
монструвати солідарність із Наддніпрянською Ук
раїною та підняти дух галицького українства.

Таке ж свято хотіли влаштувати й фронтові частини 
легіону і тому звернулися до штабу корпусу із прохан
ням, за підписом усіх старшин, про дозвіл на його прове
дення. У відповідь австрійське командування заборони
ло святкування, а отаман М.Тарнавський, який був ко- 
мандантом легіону і користувався великою повагою 
стрілецтва, мав, як один із ініціаторів прохання, залиши
ти легіон УСС і перейти до австрійської частини. В зв’яз
ку з цим сотник Д.Вітовський трохи згодом писав із 
фронту до сотника Н.Гірняка, що коли б австрійська 
влада дізналася про святкування в Коші дня проголо
шення УНР, то кваліфікувала б його як державну зраду. 
З таким перебігом обставин стрілецтво погодитися не 
могло.

Останні події, до яких додалися ще й звістки, що неза
баром буде утворено польську державу, до якої увійдуть

177



і вся Галичина, Холмщина, Підляшшя та Волинь, викли
кали шквал обурення та різке зростання анти- 
австрійських настроїв, котрі вже й так вирували серед 
стрілецтва. Найактивнішими були ті УСС, котрі втекли 
з російського полону. Вони були революційно настроєні 
і доводили, що для стрільців тепер місце не в австрій
ській армії, а по другому боці фронту, де українці буду
ють свою державу. З цього приводу в стрілецьких 
підрозділах відбувалися постійні таємні наради. Тоді ж 
серед стрілецтва почалися інтенсивні пошуки шляхів на
лагодження зв’язків із Центральною Радою, яку стрільці 
вважали своєю моральною владою. Ходили також чут
ки, що група старшин восени 1917 і на початку 1918 р. 
зверталася до Центральної Ради із проханням, щоб вона 
визначила подальше завдання УСС, але у відповідь їм 
рекомендували залишатися на місці. Доводилося вирі
шувати: як бути далі?

Висловом такої дилеми стали дві таємні наради УСС. 
Перша проходила 7 грудня 1917 р. серед старшин і пред
ставників рядовиків Коша, який перебував тоді в с.Пісо
чне на Жидачівщині. Головними питаннями, що їх обго
ворювали тут, були вимоги об’єднання українських зе
мель, котрі перебували під владою Австро-Угорщини, з 
УНР та перетворення легіону УСС у зав’язоко Ук
раїнської народної армії. Друга нарада відбулася 11 
грудня того ж року серед старшин бойових формацій, 
які базувалися тоді в землянках гуштинського лісу, біля 
Збруча. Її безпосередньою спонукою були наміри 
австрійських властей приєднати Галичину до новоство
рюваної польської держави - проти чого різко запротес
тували стрілецькі частини. Зокрема, в цих протестах, 
надісланих для ознайомлення ЦУ УСС, стрільці зазнача
ли: "Із оружжям в руці виступимо проти всіх ворогів тих 
наших змагань, ким би вони не були" та закликали до 
обдумування способів подібного виступу. Виходячи з 
цього, дискусіх на нараді тривали в основному навколо 
двох концепцій: підхорунжого Д.Паліїва і поручника 
І.Цьокана. Перший обстоював думку, що потрібно
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розірвати зв язки з Австрією, перейти фронт і віддатися 
до послуг Української Центральної Ради. Там допомог
ти закріпитися молодій Українській державі, а тоді вже 
розбиратися з Австрією. Такий перехід, на думку 
Д.Паліїва, з технічного боку не був надто важким, тим 
більше, що настрої УСС залишались однозначно проти- 
австрійськими.

Іншої думки дотримувався І.Цьокан, який доводив, 
що стрілецький перехід у Наддніпрянщину приніс би 
більше шкоди, ніж користі, бо Галичина втратила б за
хист перед небезпекою, котра їй загрожувала. Разом з 
тим, зазначивши, що УСС опинилися проти українсько
го фронту, І.Цьокан закликав не брати участі у бойових 
діях і зачекати до з’ясування обстановки, до більш 
вигідної ситуації. Таку виважену позицію підтримав і 
Д.Вітовський, який хоча й не був проти переходу УСС 
під команду Центральної Ради, але твердив, що ще на те 
не час, що потрібно приготовлятися, щоб раптові події 
не захопили зненацька. Більшість учасників наради по
годилася з цією думкою. Однак, щоб зберегти демокра
тизм, на нараді було прийнято три резолції: перша, резо
люція більшості, - за дальше існування УСС; друга, резо
люція меншості, - за самоліквідацію легіону; третя, 
спільна резолюція, передбачала, що остаточний вердикт 
з даного питання має винести УПР. В останній з них, 
зокрема, зазначалося, що стрільці завжди вважали себе 
національним військом, а не "тирольцями Сходу", і пи
тання їхньої подальшої долі є загальнонаціональним, а 
не особистим. Резолюцію підписали представники 
фронтових частин УСС та Коша. Трохи згодом подібні 
документи почали надходити на адресу політичного 
проводу і з інших формацій легіону. Після цього стрілец
тво знову завмерло в тривожному очікуванні.

Але й тепер українські провідники не наважилися са
мостійно прийняти рішення про подальшу долю УСС. 
Стрілецтву знову було запропоновано прислати своїх 
делегатів для спільного розв’язання назрілої проблеми. 
У зв’язку з цим 5-6 лютого 1918 р. у Відні відбулася на
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рада щодо існування і призначення легіону УСС, за 
участю УПР, ЦУ УСС і представників усіх стрілецьких 
підрозділів. Після трьох днів роботи було заявлено, що 
УСС постали як добровільна формація в ім’я державної 
самостійності українського народу та для його визво
лення з чужої неволі і тому мають дотримуватися цієї 
ідеї аж до її здійснення. Також наголошувалося на недо
пустимості вжиття легіону для мети, яка б суперечила 
українським національним інтересам. Нарада вислови
ла солідарність із тими стрільцями і вояками-українцями 
австрійської армії, які, опинившись на території УНР, 
взяли активну участь у боротьбі проти російського цен
тралізму, за здійснення національного ідеалу. Було 
підкреслено готовність легіону УСС стати на допомогу 
УНР, якщо б вона висловила таке бажання в поро
зумінні з австрійською владою.

Прийняті на віденській нараді рішення дещо заспо
коїли стрілецьке середовище, однак пошуки оптималь
ного варіанту виходу із ситуації, що склалася, тривали. 
УСС усвідомлювали, що вони є єдиною реальною силою 
в Галичині, здатною запобігти австро-польським торгам 
останньою, але не забували й про те, що Україну можна 
буде будувати лише одну, неподільну, "від Висли аж по 
Чорне море!..."

В таких умовах підхорунжий Д.Паліїв ще раніше за
пропонував компромісний проект: створити в
австрійській армії таємну організацію українців, котра 
при потребі могла б виступити як організована збройна 
сила - як на західноукраїнських теренах, так і на допомо
гу УНР. Таємна нарада виборних старшин, що відбулася 
наприкінці січня 1918 р. у с.Сковятині на Борщівщині 
схвалила його, та коли стрілецькі представники поїхали 
в цій справі до Відня, щоб поінформувати український 
політичний провід, то він розцінив цей план як державну 
зраду і не погодився на нього. Можливо, що цього разу 
УСС почали б реалізовувати свій план і без згоди 
проводу, але вже незабаром трапилася подія, яка змуси
ла їх забути про нього на деякий час.
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Насамперед, між УНР і центральними державами бу
ло укладено Берестейський договір, за яким першу виз
навали самостійною державою (ця подія була досить 
урочисто відзначена в стрілецькому середовищі). В 
таємних статтях договору Австрія зобов’язувалася 
відділити ті частини Східної Галичини, де проживали 
українці, і, об’єднавши їх з Буковиною, створити з них 
один коронний край. Цей намір мав бути реалізований 
до 31 липня 1918 р. До речі, питання, пов’язані зі 
Східною Галичиною та Буковиною, на переговорах го
тувала делегація УНР у порозумінні з галицько-ук
раїнським політичним проводом, а зв’язок між ними за
безпечували представники УСС. Крім цього, ук
раїнський уряд звернувся до Австрії з проханням допо
могти в боротьбі проти російських більшовиків і, зокре
ма, закликав її направити в Наддніпрянщину легіон 
УСС та полки, що складалися з українців. Про велике 
бажання Центральної Ради отримати допомогу УСС 
М.Грушевський писав так: "...3 огляду на велику 
цінність, яка виявилася за відділами галицьких січових 
стрільців, що організувалися на Україні з військовопо
лонених й виселенців і віддавали важну прислугу в бо
ротьбі з большевиками, дуже бажано було в даній хви
лині дістати такі січові дружини з Австрії". Однак, 
австрійська влада не квапилася давати УСС, представ
ники яких заявляли, що їх найбільшим бажанням є "піти 
якнайскорше боронити українську державу", та ук
раїнські полки. Тому уряд УНР змушений був звернути
ся до німців, які радо погодилися, надіючись отримати 
українське збіжжя, продукти та сировину. Невдовзі про 
свою готовність вислати військо в Україну заявила й 
Австрія.

28 лютого 1918 р. легіон УСС перейшов Збруч і впер
ше ступив на землю Української Народної Республіки. 
Тут його зустріла із жовтоблакитними прапорами деле
гація української армії. Але не всьому легіонові випало 
тоді вирушати в Україну. Більша його частина - весь 
Вишкіл, який нараховував близько 1000 чол., і Кіш, кот
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рий мав коло 700 стрільців - залишилася ще в Галичині. 
Незважаючи на прохання Центральної Ради та енергійні 
заходи команди Коша і Вишколу, австрійська влада 
вперто ігнорувала їх, не даючи згоди на виїзд останніх у 
Наддніпрянську Україну (така поїздка стала можливою 
тільки в червні 1918 р.). Це змушувало багатьох 
стрільців самим виїжджати - групами й поодинці - в Ук
раїнську державу, до фронтових частин УСС або прямо 
на службу до Центральної Ради, як лектори, вчителі, ор
ганізатори і т.п. Надто вже великою була спокуса поба
чити власну державу, переконатися в здійсненні тих іде
алів, за які УСС боролися вже четвертий рік, та допомог
ти в їх реалізації.

За весь час свого існування стрілецтво не відчувало 
такого душевного піднесення і такое радості, як у мо
мент вступу на землі УНР. Однак, невдовзі до початко
вого стрілецького захоплення та ейфорії додалася знач
на частка розчарування. Вже перші зустрічі і розмови з 
місцевим селянством показали, що воно дуже часто було 
позбавлене національної свідомості, а всі його інтереси 
зводилися здебільшого до матеріальних справ та поділу 
землі. В багатьох подільських селах були помітні 
наслідки більшовицької агітації. Розмови про відділення 
від Московщини й будівництво самостійної держави, 
про навчання в школах рідною мовою не викликали в се
лян ніякого зацікавлення. Не кращим, а нерідко і 
гіршим, було становище в містах. Тільки поодинокі ук
раїнці цікавилися політичним становищем України й ак
тивно виступали за її самостійність. Необхідна була три
вала систематична і цілеспрямована праця, щоб підняти 
національно-політичну свідомість українських громадян 
та організувати їх навколо самостійницько-соборниць- 
кої ідеї. Тому УСС, в силу своїх можливостей, взялися 
допомогти молодій державі. З цього приводу в заяві 
стрілецьких старшин від 1.-8.1918 р. зазначалося: "На 
святій, перепоєній кров’ю українській землі стоїмо нині з 
незламною постановою бути сторожами української 
державности, після сил наших поглиблювати національ
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ну свідомість українських мас і скувати їх незламною - 
сильнішою від партійних різниць - волею удержати се
ред днів світової хуртовини непохитно прапор са
мостійної України".

Головне завдання, яке австрійське військове команду
вання поставило перед УСС, полягало в тому, щоб вони 
проводили сприятливу для Австрії пропаганду серед 
місцевого населення. Для його здійснення було наказано 
вибрати з легіону найкращих стрільців, створити з них 
спеціальні групи і послати їх у села, попереду наступаю
чого війська. Не допускаючи й думки про якусь авст- 
рофільську агітацію, стрільці вирішили використати цю 
нагоду для поширення серед зневіреного українства ідеї 
національної державності. О.Доценко - п/полковник 
армії УНР, ад’ютант Головного отамана С.Петлюри, а 
згодом історик визвольних змагань, зазначав з цього 
приводу, що кожна хата, де розташовувалися УСС, пе
ретворювалася у "національно-освідомлюючу фор
мацію". Стрільці використовували будь-яку нагоду, щоб 
налагодити зв’язки й активізувати діяльність місцевих 
культурно-просвітницьких інституцій, зокрема 
"Просвіт" та редакцій українських газет, які могли б ста
ти своєррідними центрами національного життя.

Важливою для стрільців була і співпраця з місцевими 
органами влади та населенням в організації та розвитку 
українського шкільництва. Звичайно, такого масштабу, 
як на Волині, цей процес тут не набрав, але в ряді місць 
вони створили шкільні курси для дітей і для дорослих. 
Чи не найкраще організувати цю працю на Поділлі, де в 
липні 1918 р. при губернському старості в Кам’янці- 
Подільському створили комісаріат УСС, завданням яко
го, як відзначалося в урядових документах, мала бути 
"допомога при організації шкільництва та при заснуван
ню і веденню інших культурно-освітніх установ, як рівно 
ж захист інтересів населення". Стрільці також проводи
ли всілякі наради, виступали перед населенням, ор
ганізовували хори та бібліотеки, виконували працю лек
торів українознавства тощо.
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Явні симпатії стрілецтва до інтересів Української дер
жави, його енергійна та широка культурно-просвітня й 
агітаційна діяльність не могли залишитися поза увагою 
австрійського командування. Стрілецька праця не завж
ди подобалася і деяким місцевим гетьманським урядов
цям, для яких українська національна ідея була чужою. 
До Відня, Берліна, Києва та місцевого австрійського ко
мандування посипалися сотні доносів та скарг проти 
УСС. їх  звинувачували в підбурюванні селян проти оку
паційних військ, підтримці повстанців тощо. Наслідком 
цих доносів стала ліквідація комісаріату УСС у 
Кам’янці-Подільському, а також арешти та суди над де
сятками представників УСС - до гіршого не дійшло 
тільки завдяки заступництву архикнязя Вільгельма. Але 
чим далі, то все більше австрійська влада почала пе
ресвідчуватися, що стрільці просто ігнорують її, відмов
ляючись карати повстанців, встановлюючи з ними зв’яз
ки, ведучи активну пропаганду в українських інтересах. 
Тому було вирішено перевести їх в інше місце. Після 
сердечних прощань із надцніпрянцями легіон УСС у 
першій половині жовтня 1918 р. перебрався на Букови
ну, де розпочав підготовку до вирішальних змагань на 
західноукраїнських теренах.

Отже, аналіз діяльності легіону УСС в 1917-1918 рр. 
показує, що в значній мірі вона була зумовлена тими ре
волюційними подіями, котрі відбувалися в 
Наддніпрянській Україні. В цей період стрілецтво оста
точно визначило для себе головні напрями подальшої 
боротьби, мета якої полягала у відокремленні західноук
раїнських земель від австрійської імперії та об’єднання їх 
з Українською державою. Звичайно ж, що мова в дано
му випадку йде про тактику боротьби, а не її стратегію, 
бо остання була з’ясована практично зі створенням 
легіону УСС.
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О.Ф .Коновець, доктор історичних наук (Київ)

НАЦІОНАЛЬНА НАУКА ДОБИ УНР
Минуло 80 років від дня проголошення IV Універса

лу, а в листопаді цього року ми будемо відзначати 80- 
річчя Національної Академії наук України. Ці дві 
ювілейні дати мають прямий зв’язок між собою. Адже 
створення самостійної української держави значно при
скорило процес організації Академії, відкрило нові мож
ливості для розвитку національної науки.

Українська академія наук порівняно із західноєвро
пейськими ще дуже молода (заснована пізніше на 283 ро
ки від Французької Академії (1635 р.). І на 55 років 
Національної Академії наук США (1863 р.). Народжую
чись у буремному 1918 році, за задумом її засновників 
В.І.Вернадського і М.П.Василенка, вона повинна була б 
увібрати все краще із світового досвіду розвитку ака
демічного співтовариства. Визначаючи завдання Ук
раїнської Академії наук, В.І.Вернадський наголошував, 
що її робота повинна відповідати, крім світового рівня, 
важливим національним, державним і місцевим потре
бам1.

Створювалася вона не на голому місці, а на плечах 
таких всесвітньовідомих наукових центрів як Науковое 
товариство імені Т.Г.Шевченка у Львові (1892 р.), Ук
раїнське наукове товариство в Києві та ряду інших 
національних наукових й освітніх осередків, які наро
джувалися в Україні у другій половині XIX- на початку 
XX століття. їх кращі представники - М.Максимович, 
М.Драгоманов, Б.Грінченко, М.Грушевський - разом із 
своїми сподвижниками у неймовірно важких умовах 
царської цензури і заборони рідної мови виборювали 
право українського народу на духовну та інтелектуальну 
свободу, право мати свою національну науку. Ці това
риства, як вважав М.С.Грушевський , були безпосе
редніми попередниками Всеукраїнської академії наук.
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Вони здійснили велику наукову й науково-організаційну 
роботу по підготовців фахівців з різних галузей знань і 
тим самим заклали той фундамент, на якому у 1918 році 
була офіційно створена Українська академія наук. 
Цьому передувала величезна праця українських вчених 
М.Грушевського, А.Кримського, В.Вернадського, П.Ту- 
тковського, В.Липського, М.Василенка та ін. Внесок 
М.С.Грушевського у цю справу, безперечно, великий2.

Проголошення у січні 1918 року IV Універсалу, ство
рення української народної республіки значно приско
рили процеси інституціалізації національної науки. Од
нак процес цей проходив надзвичайно важко і вимагав 
від ініціаторів надзвичайної енергії і духовних сил. Після 
Лютневої революції 1917 року ідея створення Ук
раїнської академії наук жваво обговорювалася у того
часних колах української наукової інтелігенції, зокрема 
на засіданнях Наукового товариства імені Т.Г.Шевчен- 
ка у Львові (НТШ) та Українського наукового товарис
тва у Києві (УТН). Останнє на своєму засіданні 28 берез
ня 1917 року поставило питання про організацію Ака
демії наук і навіть сформувало комісію по підготовці її 
статуту*

Проте, оскільки дальші реальні кроки як на громадсь
кому, так і на урядовому рівнях не були зроблені, ідею 
створення Української академії наук не вдалося реалізу
вати в той час.

Не відбулося помічних науково-організаційних зру
шень і в перші післяжовтневі місяці, за доби Центральної 
Ради, коли звільнений від пут царизму український на
род прагнув збудувати самостійну державу, її основні 
інституції. Лише 3 квітня 1918 року в міністерство освіти 
було подано пропозицію розглянути можливість фіна
нсування реорганізації УНТ в Українську академію на
ук, але й це не вдалося реалізувати4.

Здається парадоксальним, що відомий вчений-істо- 
рик, душа й організатор українських наукових това
риств, очоливши Центральну Раду і маючи усю повноту 
влади, не зміг здійснити свою багаторічну мрію - засну
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вати Українську академію наук. Активна політична 
діяльність, надзвичайно зайнятість завадили йому це 
зробити.

Невдалий досвід політики в галузі науки Тимчасово
го уряду та Центральної Ради врахував уряд Української 
гетьманської Держави. Можна по різному оцінювати в 
цілому державотворчу діяльність уряду гетьмана Павла 
Скоропадського, але не можна не поставити йому в за
слугу суттєві практичні кроки у розбудові української 
національної науки, освіти і культури. Цей доробок ду
же значний і, на наш погляд, поки що недооцінюється 
вітчизняними і зарубіжними істориками. Досить сказа
ти, що протягом травня-жовтня 1918 року було прийня
то та забезпечено фінансування 72 законів і 35 законоп
роектів, які стали основою системи вищої і середньої 
освіти, мережі установ науки, культури й мистецтва, за
початковано національну бібліотеку, відкрито ряд 
університетів.

В ряду цих акцій важливе значення мала реалізація 
ідеї створення Української академії наук (УАН). 
М.П.Василенко, ставши міністром освіти гетьманського 
уряду, запросив до Києва найкращих представників ук
раїнської наукової інтелігенції для вироблення законо- 
роекту про заснування УАН. Одного з перших він запро
сив свого однодумця, відомого вченого-геохіміка 
В.І.Вернадського, з яким невдозі розгорнули з травня 
1918 року організаційну роботу по створенню Академії, 
їхніми зусиллями в червні того ж року була створена 
Комісія по виробленню законопроекту про заснування 
Української академії наук. Комісія збиралася регулярно 
протягом майже трьох місяців двічі щотижня, розгляда
ючи численні пропозиції та доповідні записки. Водночас 
тривала робота не тільки над текстом самого Закону про 
УАН, але й над проектом Статуту Академії.

В основу організаційно-структурних засад Академії 
була покладена концепція В.І.Вернадського, підтриму
вана М.П.Василенком, які обстоювали Академію наук 
як державну наукову установу з розвитком всього ком
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плексу суспільних, природничих і технічних наук (на 
відміну від концепції М.С.Грушевського, який напол
ягав на діяльності Академії наук як громадської 
асоціації вчених з переважною сферою гуманітарних 
досліджень). Було прийнято рішення про створення 
трьох відділень: історико-філологічного, фізико-матема- 
тичного і соціально економічного.

Комісія по виробленню законопроекту про заснуван
ня Академії наук у Києві завершила свою роботу на по
чатку жовтня 1918 року, а 14 жовтня того ж року 
Міністерство освіти в особі М.П.Василенка затверджує 
цей законопроект з визначенням фонду фінансування її 
діяльності. Згідно параграфа 12 Закону про УАН, на її 
рахунок лише на перший рік перераховувалося 1 603 466 
карбованців, що, безумовно, закладало міцний фунда
мент для наукової праці. Згідно подання міністра освіти 
були також офіційно затверджені наказом Скоропадсь
кого перші 12 членів Академії5.

Водночас затверджується і перший статут Ук
раїнської академії наук. В ньому привертало до себе ува
гу положення про фактичну автономію Академії від вла
ди, яку вона згодом прагнула відстоювати, принаймні 
шляхом мовчазного опору. Визначалося, що при дер
жавному фінансуванні цієї установи розпорядок свого 
життя вона встановлює самостійно. Окремо підкреслю
валося, що мовою наукових видань УАН є українська, а 
мовами міжнародного спілкування обираються: англій
ська, французька, німецька, італійська та латина. Цими 
мовами автори мали право, рівночасно з українським 
варіантом, друкувати свої наукові праці6. Саме в такий 
спосіб члени комісії намагалися піднести українську мо
ву на рівень європейських мов і висловлювали свою гли
боку пошану до неї.

Далі міністерство освіти подає проект на розгляд Ра
ди Міністрів і 14 листопада 1918 року уряд гетьмана 
Скоропадського затверджує закон про заснування Ук
раїнської академії наук7. З цього дня, по суті, почи
нається офіційна діяльність УАН і саме цю дату можна
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вважати датою народження Академії. Важливим момен
том в історії створення Академії наук стала її перша (ус
тановча) сесія Загальних зборів, яка відбулася 27 листо
пада 1918 року. Збори таємним голосуванням одного
лосно обрали президентом УАН В.І.Вернадського, не
одмінним секретарем академії - А.Ю.Кримського.

Так розпочалася , науково-організаційна і дослідна 
діяльність Академії. Її створення стало можливим завдя
ки національно-культурним і державотворчим процесам 
доби УНР і надалі служило потужним імпульсом для 
зростання наукового потенціалу України, фундаментом, 
на якому впродовж 80 років розбудовувалася наша 
національна наука, культура й освіта.

Сьогодні ми переживаємо складні часи, коли молода 
держава потребує міцної інтелектуальної підтримки і в 
той же час сама наука потребує належного рівня фіна
нсової і моральної підтримки, щоб гідно виконувати 
свої соціальні функції. Нині як ніколи існує потреба де
мократизації науки, пристосування її до умов ринкової 
економіки, а також збереження і розвиток кращих тра
дицій наукових шкіл, форм організації науки, розвитку 
науки як феномену культури за її вищими гуманістични
ми орієнтирами, ідеалами і цінностями.

Примітки

1 3 листа В.І.Вернадського до М.П.Василенка про шляхи 
організації Української Академії наук (18 травня 1918 р., 
м.Полтава) // Історія Академії наук України 1918-1923: Доку
менти і матеріали. - К., Наукова думка, 1993. - С.22.

2 Коновець О.Ф. Науково-просвітницький рух в Україні 
XIX- першої третини XX ст. - К., Хрещатик, 1992. - С.58-73.

2 Протоколи засідань Українського наукового товариства 
// Інститут рукописів ННБ ім. В.І.Вернадського. - Ф.Х. - 
Спр.3219. - Арк. 95 зв.
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4 Документа про організацію УАН // Центральний держав
ний архів вищих органів влади та органів державного уп
равління. - Ф.2201. - On. 1. - Спр.135. - Арк.2.

5 Наказ гетьмана всієї України про призначення дійсних 
членів Української Академії наук від 14 листопада 1918 року // 
Інститут рукописів національної наукової бібліотеки ім. 
В.І.Вернадського. - Ф.251. - Оп.1. - Спр.1. - Арк. 19-19 зв.

6 Статут Української Академії наук у м.Києві від 26 листо
пада 1918 року // Історія Академії наук України: документи і 
матеріали. - К., Наукова думка, 1993. - С.172. ^

7 Закон Української держави про заснування Української 
Академії наук у м.Києві від 14 листопада 1918 року // Там же. 
- С.164-165.

192



В.П.Ляхоцький, кандидат історичних наук
(Київ)

РОЛЬ І.ОПЄНКА У ФУНДАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ
Невід’ємною часткою утвердження державотворчих 

процесів кожної країни є розвій національної освіти, на
уки, культури й мистецтва. Через оволодіння людиною 
їх основ реалізується найважливіший філософський пос
тулат народу "Пізнай сам себе". Саме це пізнання визна
чає етнічну належність людини, виступає підгрунтям 
формування його світоглядної позиції, збагачує відчут
тям невід’ємності національного середовища. Характер
ною рисою кожного етносу є прагнення відстояти право 
на самовизначення.

80 років тому українці отримали такий шанс. Серед 
інших гасел визвольниї змагань 1917-1920 рр., він поста
вив на порядок денний формування багатоступеневої ме
режі єдиної національної школи, вищим щаблем якої ма
ли стати українські університети. "Наша Україна, - 
відзначав один із фундаторів вищої школи Ф.Сушиць- 
кий, - що переживає зараз найкращі хвилі свого історич
ного існування, що закладає підвалини свого відроджен
ня на національному грунті, не може не завершувати 
своєї культури національним університетом"1.

Доречно відзначити, що ідея створення "своїх" вищих 
навчальних закладів ще в XIX ст. переймала свідому ук
раїнську інтелігенцію. У несприятливих, навіть, і небез
печних умовах існування України в складі Російської 
імперії "вона багато і невпинно" працюючи, формувала 
в свідомості молоді впевненість у неминучості здійснен
ня омріяної мети, усвідомлення необхідності будувати 
фундамент майбутніх університетів.

Олександр Михайлович Грушевський згодом назве
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серед промоторів підготовчого процесу відомих вчених- 
педагогів В.Антоновича; М.Грушевського, М.Комара, 
В.Науменка та ін. В організованих студентських гуртках 
та семінарах молодь слухала захоплюючі виклади з 
історії України, загальної та української археології, ет
нографії, історичної географії, працювала над вироб
ленням та унормуванням української термінології й фра
зеології, формуванням бібліографії українознавства, 
різного роду біографічних й географічних словників2. 
Задум знайшов дієву підтримку у численних осередках 
наукових, педагогічних, літературних, технічних та 
інших громадських об’єднань. На вістрі полум’я рево
люційного дійства українське суспільство через вітчиз
няних пасіонаріїв активно включилося і в процес розбу
дови власної вищої школи.

Вже 19 червня 1917 р. відбулося перше зібрання 
зацікавлених сторін, яке вирішило на базі Київського 
університету Св.Володимира заснували національний 
Український університет названий народним з метою 
підкреслити його загальнодоступність для широких 
верств населення.

Висока наукова культура фундаторів вузу, започатко
ване ними справочинство, уможливило формування 
співробітниками Державного архіву м.Києва окремого 
фонду "Київського державного українського університе
ту" (Ф.936), який хронологічно охопив 1917-1921 рр. Він 
увібрав у себе 393 справи, упорядкованих у три описи 
(оп.І - 24 справи, оп. 2 - 366 справ, оп- 3 - 3  справи). 
Аналіз фонду, історія становлення національної вищої 
школи та її первістка - не мета даного повідомлення. В 
ньому ми торкнемося лише документів важливих для 
дослідження життєпису доцента, професора університе
ту, майбутнього міністра освіти (06.01 - 25.04.1919), 
міністра віровизнань (15.09.1919 - 30.09.1922), Головноу- 
повноваженого уряду УНР (15.11.1919-31.10.1920) Івана 
Івановича Огієнка, відомого світові як Первоієрарх Ук
раїнської греко-православної церкви в Канаді - митро
полит Іларіон (08.08.1951 - 29.03.1972). Наша увага до
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заснування університету та початкових його кроків вик
ликана тим, що саме він став першим культурним цент
ром, навколо якого в добу національного відродження, 
почалося "єднання і гуртування патріотичних науково- 
освітніх та прогресивних сил"3, визначним явищем не 
тільки у житті нашого народу в цілому, а й епохальною 
подією в біографії сотень українських громадян, в тому 
числі і нашого героя. Адже запрошення до праці в 
університеті визначило все його подальше майбуття, 
стало стартовим майданчиком для сходження на Олімп 
українського політичного, релігійного та громадського 
життя. Університет подарував Огієнку радість спілку
вання з багатьма постатями, діяльністю яких назавжди 
вписано їх імена в пантеон нашої еліти. Серед яскравих 
особистостей які в цей період життя справили найбіль
ший вплив на формування І.Огієнка - М.Василенко, 
В.Вернадський, В.Вілінський, І.Ганицький, О.Грушевсь- 
кий, В.Дуб’янський, А.Кримський, О.Черняхівський, 
Ф.Швець та ін.

І.Огієнко, як свідчать документи фонду, не брав 
участь у перших організаційних зібраннях представ
ників громадських об’єднань фундаторів університету - 
Українського наукового товариства в Києві, "Просвіти", 
Українського технічно-агрономічного товариства "Пра
ця", товариства "Шкільної освіти", Шкільної Ради 
(19.06,04.07.1917)4. В їхнє коло він вливається "з полови
ни серпня"5, коли, як вказано в протоколі засідання 
комісії (оргкомітету) по заснуванню навчального закла
ду, розпочався процес її реорганізації і поділу на 
підкомісії (малі факультетські комісії).

Разом з О.Грушевським, О.Грушевською, А.Лобо
дою, Г.Павленком, І.Свенцицьким та Ф.Сушицьким 
І.Огієнко залучажться до історичної комісії, на яку пок
ладається завдання організації історико-філологічного 
факультету6 Невдовзі він обирається його вченим секре
тарем7. Нова справа цілковито поглинає І.Огієнка. Ак
тивну позицію молодого вченого з документальною 
точністю зафіксували протоколи засідань комісії.
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Примітно, що з багатьох питань І.Огієнко мав відмінну 
від інших позицію, що виказувала його нестримне праг
нення прислужитися обраній справі, внутрішню свобо
ду, незаангажованість, незалежне, не обмежене суборди- 
наційними умовностями мислення, глибокий інтелект та 
фаховість.

В обговоренні питань порядку денного Огієнко був 
рішучим і наполегливим. Коли його позиція не сприйма
лася опонентами, творчо співпрацював з колегами 
згідно ухвал та генеральної лінії, обраної колективно.

Цікавим є факт неодностайності фундаторів вищого 
навчального закладу у пошуку наукового чи освітнього 
напряму його діяльності. Вже на одному з перших 
засідань оргкомітету Е.Кас’яненко пропонував не 
поспішати з фундацією університету, а насамперед за
снувати Народну академію наук. Згодом І.Огієнко вис
ловив щодо цього свою думку. На його переконання, 
при низькому загальноосвітньому рівні широких верств 
населення, в Україні першочерговим завданням є ство
рення Педагогічної академії, яка масово готуючи вчи
телів різного фаху поступово забезпечила б державі ви
сокий рівень науки і культури8. Однак, не знайшовши 
підтримки, на своєму не наполягав. Працював далі 
енергійно, інціативно, коректно. В пошуку вибору на
вчальної спрямованості університету І.Огієнко визначив 
її як наукову, або загальну. 14 серпня 1917 р. на одному 
з засідань категорично виступав проти популярних вик
ладів лекційних курсів, пропонуючи досягати майстер
ності у дозованому поєднанні в них високого наукового 
рівня з доступністю для сприйняття слухачами9.

21 вересня на спільному засіданні факультетських 
комісій ректором університету обирається професор 
Київського політехнічного інституту Іван Ганицький, 
директором підготовчих курсів Іларіон Свенцицький. 
При обговоренні запропонованого варіанту статуту за
кладу, для його завершення з урахуванням висловлених 
зауважень та пропозицій обирається спеціальна комісія. 
Визначаються: 1. Щоденний тригодиний графік вик
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ладів вечірньої форми навчання; 2. Трирічний цикл 
предметних курсів; 3. Мінімальний освітній рівень для 
вступу на підготовчі курси - 4 класи гімназії та ін. За
тверджується програма та склад викладачів на перший 
навчальний семестр: історія української мови - доцент 
І.Огієнко, історія української літератури - доцент Ф.Су- 
шицький, історія українського народу - доцент О.Гру- 
шевський, церковно-слов’янська мова та загальне 
слов’янознавство - доцент І.Свенцицький, історія ук
раїнської штуки (культури В.Л.) - доцент Г.Павлуцький. 
Не визначені були викладачі курсів політичної економії, 
вступу до філософії, латинської мови10.

Наведений нижче документ побудови університету в 
повній мірі відтворює характер новоствореного закладу, 
(додаток 1)

"Проект Народного Українського 
Університета.

1. Народний Український Університет є вища школа 
з українською викладовою мовою, лише виємково з дея
кими курсами на инших мовах, як російська й инші.

2. Як український, він надає велике значіння наукам 
українознавства, як національний - обслуговує потреби 
переважно українського народу і взагалі всієї людності 
на Україні, разом з тим як всякий Університет намічає 
широкий обсяг наукових предметів викладання, як і 
Університети инших народів.

3. Відкриваючи зараз три факультети, а саме: істори- 
ко-філологічний, фізико-математичний та правничий, 
він має не в далекому часі закласти и инші факультети.

4. Приймаються в Університет дійсними слухачами ті, 
що скінчили середню школу ріжних типів, або не менше 
6 класів хлопьячої гімназії і відповідних шкіл, а саме: 
учительські інститути, учительські семінарії, воєнно і 
земсько-фельдшерські школи, а також усі студенти й сту
дентки вищих шкіл; приймаються без ріжниці полу, віри, 
нації не молодше 18 років. Крім дійсних м.б. і вільні слу
хачі з тею ж приближно освітою.

5. Курс викладання лекцій в Університеті трохрічний.
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6. Крім факультетів при Університеті мають бути кур
си дофакультетські і позафакультетські.

7. З дофакультетських відкриваються з 1917/18 акад. 
року два підготові до народного Університета курси: 
дворічні або молодшій підготовчій курс і однорічні або 
старший підготовчій курс. Перший за 3 и 4 класи 
гімназії, другий 5-6 класи.

8. До молодшого вступають ті, що мають освіту 
шкільну або домашню за 2 класи, не молодше 16 років, 
до старшого за 4 класи гімназії або иншої школи, хоча 
би й без нових та старих мов, не молодше 17 років.

9. З позафакультетських мають відкритися з 1917/18 
ак. року кооперативні курси.

10. Навчання на підготовчих курсах, лекції в Універ
ситеті проводяться з Жовтня до Різдва (в осінньому 
півріччі), з Водохрещів до Квітня (в весєнньому 
півріччі).

11. Платня в Університеті 40 карб., а на підготовчих - 
60 карб, за півроку.

12. Лекції читатимуть в Університеті Св.Володимира, 
між 6-10 год.веч., а саме в ауд. № 2 історико-філо- 
логічний факультет, в ауд. № 13 фізико-математичний 
факультет, ауд. № 16 правничий, ауд. № 9 старший 
підготовчий курс (однорічний), ауд. № 11 молодший 
підготовчий (двохрічний) курс. Про лекції на коопера
тиви. відділі буде оголошено окремо. Вхід на лекції сту
дентам і курсантам окремий і єдиний, а саме - через "Се- 
верний двор" на двері з записом "Лабораторний вход".

Ректор Університету професор І.Ганіцький
Секретар О.Сушицький11

Основною метою засновників українського універси
тету, було: а) "об’єднання національних наукових сил, 
розкиданих по імперії та за її межами, концентрація їхніх 
зусиль на інтересах не чужої, а вітчизняної науки"; б) "че
рез вищу освіту пошириння кадрів української 
інтелігенції, незначної для 30-мільйонного народу"; в)
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"створення власних наукових шкіл і розробки ними 
різних рівнів наукових тем від фундаментальних до при
кладних"12.

Вищим органом університету визначається Рада лек
торів (згодом перейменована в професорську). Фонд 
зберігає 27 текстів протоколів засідань Ради 1918 року, 
які відбувалися 10,17, 24, 31 березня, 7, 14, 21, 28 квітня, 
12,19,22,26,27, ЗО травня, 2 ,9 ,16 ,21  червня, 2 ,9 ,16 , 23, 
28 липня, 9 серпня, 10, 11, 17 вересня13. У 15 засіданнях 
зафіксована участь І.Огієнка. Та незважаючи інколи на 
його відсутність він включається Радою до підготовки і 
здійснення тих чи інших університетських заходів. Так, 
наприклад, у його відсутність 17 березня 1918 р. 
І.Огієнка обрано до складу делегації, якій доручається 
обстеження можливостей заснування в м.Кам’янці- 
Подільському філії університету14.

Документи висвітлюють цікавий аспект надзвичайної 
активності І.Огієнка в освітянській сфері і разом з тим 
незначних можливостей впливу на формування її політи
ки і перебіг подій. Його виступ на засіданні Ради лек
торів університету 24 березня засвідчує, що як член Го
ловної шкільної Ради Міністерства Освіти УНР, введе
ний до її складу у грудні 1917 р. І.Стешенком, він мав в 
ній слабкі позиції, а його вимоги радикалізувати заходи 
міністерства з українізації системи освіти і рішучого її 
реформування часто не знаходили ні розуміння ні під
тримки. Цим пояснюється використання, при нагоді, 
університетської кафедри для продовження діалогу з 
"новоспеченими" державними службовцями, одним із 
яких був його колега і соратник голова департаменту ви
щої школи Ф.Сушицький, що виступив на засіданні Ра
ди лекторів з доповіддю "Діяльність департаменту вищої 
і середньої освіти на Україні та його чергові завдання". 
Реакція І.Огієнка, як свідчить запис у протоколі, нега
тивно-різка. Висловлюючи недоцільність подібного за
ходу, він саркастично зауважує: "Здається, що Рада лек
торів має вже де-який вплив на Міністерство Освіти". 
Він радіє з того, зазначається у протоколі", що в справі
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освіти на Україні можна щось зробити, бо те, що було 
зроблено досіль є або дуже мізерним, або тільки викли
кає жаль; а саме: 1) по університетах щодо українізації, 
поки що нічого не зроблено, а між тим рік учебний 
кінчаєтья, 2) в Академії Духовній також нічогісінько не 
зроблено на зустріч українізації, 3) в Народному Універ
ситеті лектори ще не одержували грошей, хоч багато хто 
з них є такий, що для Народного Українського Універ
ситету покинули другі школи..." Не стримався І.Огієнко 
і у докорах міністерству щодо організації діяльності 
близької йому Педагогічної академії, до складу 
ініціаторів створення якої він входив. Міністерство, - 
вказував педагог, - яке підтримало російську академію 
та єврейські семінарії не знаходить ні часу ні коштів на 
підтримку власних українських закладів. Отже, підсумо
вує І.Огієнко, - "те, що робило Міністерство Освіти мля
ве. Треба прохати Міністерство Освіти, аби почало воно 
твердий курс".

Поруч з цим за пропозицією викладача до резолюції 
Ради внесено пункт, в якому професорсько-викладаць
кий склад університету пропонував "аби коли робота 
йде дуже напружено. Міністерство Освіти зверталося до 
нас за допомогою і передавало нам хоч головні питання 
для обміркування, та щоб скористувати наш досвід і 
вказівки на де-якіх шляхів, якими повинно було б іти 
далі в справі освіти на Україні"15.

Документи фонду відкривають дослідникам одну із 
характерних притаманних І.Огієнку рис - гостре, оголе
не почуття справедливості, піклування та турботу про 
долю колег-викладачів, молодих науковців. Так, напри
клад, коли 14 квітня в зв’язку з намірами Міністерства 
Освіти об’єднати в один Український народний універ
ситет та Київський університет Св.Володимира, Рада 
формувала ухвалу з цього приводу, І.Огієнко рішуче 
виступив проти всяких спроб Міністерства фактично 
дискримінувати своїх колег, зокрема в питанні їхнього 
членства у об’єднаній Раді університету. Рада одного
лосно проголосувала за текст запропонованої професо

200



ром І.Огієнком резолюції, вона вимагала рівних умов 
праці і, зокрема, членства Ради для виклачів обох на
вчальних закладів16. В іншому випадку, після прийняття 
Радою Міністрів Української держави 5 серпня 1918 р. 
постанови про перетворення Українського народного 
університету в Київський державний український універ
ситет І.Огієнко під час її обговорення звернув увагу на 
утиски в ньому прав приват-доцентів університету, яким 
постановою не забезпечувалося входження до Ради вузу. 
"Всі ми звикли працювати дружньою сім’єю. Всі були ка
менярами в будуванні національного українського осе
редку вищого знання... Але де хто з наших товаришів не 
буде мати право прийти на нове засідання, це затемняє 
нашу радість..."17

І.Огієнко, про що свідчать документи, вважав за 
честь відстояти інтереси товариша й колеги, просто 
громадянина. Недаремно його обирали в різні комісії 
для розв’язання "незручних" питань, пов’язаних з долею 
окремої особистостей чи колективів. Вкотре 19 травня 
1918 р. викладачі університету в зв’язку з безпідставним 
арештом Міністерством внутрішніх справ декана фізи- 
ко-математичного факультету Ф.Швеця обирають 
І.Огієнка делегатом від університету, аби від його імені 
"звернутися до Міністерства Освіти і Міністерства 
Внутрішніх Справ з проханням про полегшення долі 
Швеця"18. Справу було полагоджено позитивно. Чи не 
ця подія та тісна співпраця Івана Огієнка і Федора Шве
ця склала підгрунтя їхньої подальшої взаємоприязні й 
стала висуненню при членстві в Директорії останнім, 
Івана Огієнка на високі урядові посади.

Достовірно відомо, що вперше І.Огієнка на посаду 
професора обрано Радою лекторів УНУ та встановити 
точну дату обрання нам не вдалося. Зазначимо лише, що 
вперше як професор він згаданий саме 19 травня як 
делегат названої вище депутації.

Досліджуючи названі протоколи, науковець виявить 
в них багато нових, цікавих фактів нашої недавньої ми
нувшини. Відомо всім - 29 квітня 1918 р. влада Ук
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раїнської Центральної Ради скасована. Підтримати її го
лову прагнуло багато соратників і прихильників. Мало 
хто знає, що ректор Українського народного універси
тету І.Ганицький на Раді університету 12 травня висту
пив з пропозицією скласти повноваження ректора і на 
цю посаду обрати М.Грушевського. Невідомий нам був 
і факт рішучого протесту проти цієї пропозиції 
І.Огієнка. Обгрунтовуючи недоцільність такого рішен
ня, Огієнко, ймовірно, керувався почуттям Образи на ви
датного вченого за різкість, виявлену М.Грушевським 
під час редагування ним перших шести томів "Записок 
Українського наукового товариства", коли студентом 
І.Огієнко обіймав в редакції посади коректора, перекла
дача неофіційного редактора й секретаря. Можливо 
інший епізод, який у 1936 р. І.Огієнко записав у своїй ав
тобіографічній праці "Моє життя" також відіграв свою 
роль у його діях. Він констатує: "1917.XII. Архієпископ 
Олексій Дородниця, разом із двома впливовими члена
ми Всеукраїнської Церковної Ради, просять Голову Цен
тральної Ради проф. М.Грушевського призначити 
І.Огієнка або кого іншого Генеральним Секретарем 
Ісповідань. Проф. Грушевський відповів: "Обійдемось і 
без попів". А хаос у церковних справах, полишених без 
українського проводу, все збільшується'9. Справа завер
шується обранням М.Грушевського почесним членом 
УНУ20.

Протоколу Ради лекторів університету 12 травня 1918 
р. відкриває перед огієнковнями ще одну сторінку біог
рафії професора. У згаданій автобіографічній канві 
"Моє життя" І.Огієнко вказує: "Професорська Рада Ук
раїнського Народного Університету на внесення окре
мої Університетської комісії для заснування вищих шкіл 
на провінції, обрала 19 голосами проти 2 (були за проф. 
Ол.Грушевського) проф. І.Огієнка ректором Кам’янець- 
Подільського Державного Університету на два роки, і 
своє обрання внесла Міністрові Освіти на затверджен
ня"21. Протокол вказує на обрання 14 із 19 голосами ба
лотованого І.Огієнка відповідальним за відкриття
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філіалу Київського українського університету в 
Кам’янці. В протоколі зазначається, що Радою "прийня
то до уваги заяву Огієнка про те, що він погоджується 
поїхати до Кам’янця на 2 роки та при умові забезпечен
ня йому повороту до Києва на кафедру"22. А десять днів 
по тому Рада ухвалила "рахувати людину відповідальну 
за своєчасне відкриття університету в Кам’янці на 
Поділлю, ідентичною з виконуючим обов’язки ректора 
університету"23.

Це була перша ластівка великої урядової програми по 
створенню в Українській Народній Республіці мережі 
національних вищих навчальних закладів. Ще за доби 
Центральної Ради названа комісія, членами якої були 
І.Огієнко та Ф.Швець 20 березня 1918 р. визначила за не
обхідне в першу чергу заснувати університети "нормаль
ного типу" крім Києва та Кам’янця в Катеринославі, 
Полтаві, Чернігові. Справжніх народних університетів у 
Житомирі, Холмі, Одесі, Харкові, Полтаві, Чернігові, 
Сумах, - в першу чергу, в Херсоні, Черкасах, Умані, 
Ніжині, Вінниці, Кременчуці, Єлисаветграді - в другу24.

Огляд даного фонду розповідає дослідникам про ще 
один невідомий факт із життя Івана Івановича. Ймо
вірно, не маючи певності в успіху закладення нового осе
редку вищої освіти в Кам’янці 16 червня 1918 р. Іван Огі- 
єнко робить спробу обіймати посаду секретаря універси
тетської Ради, але отримавши на свою користь тільки 
три голоси, знімає її з наступного туру голосування25.

По-різному можна оцінювати цю подію. З одного бо
ку рутинна канцелярська праця не могла, з огляду колег 
І.Огієнка, бути забезпеченою належним чином надто ді
яльним і невгамовним професором. З другого - розв’язу
вало руки для інтенсивних дій, тим паче, що ця ж Рада 
вже обрала місяць тому його ректором університету в 
м.Кам’янці-Подільському результати голосування.

Про глибоке шанування І.Огієнка з боку колег 
свідчать факти обрання його в різні періоди поруч з 
О.Грушевським, П.Холодним, Ф.Швецем до бібліотеч
ної комісії університету26, секретарем комісії для
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відкриття у містах України вищих шкіл, як філій УНУ27, 
членом комісії з підготовки нової редакції статуту 
університету28, членом редакційної колегії з редагування 
проекту тимчасового Закону про реорганізацію УНУ в 
Державний український університет29, до фінансової 
комісії з вироблення проекту нового штатного розпису, 
та посадових окладів професорсько-викладацького 
складу30, делегатом, а згодом членом комісії з облашту
вання будівлі Володимирського кадетського корпусу під 
Державний український університет31. Водночас не- 
обхіно відзначити, що І.Огієнкові доручалося двічі вис
тупити на найяскравіших святкових зібраннях універси
тету - в день його відкриття 5 жовтня 1917 р. та на 
першій річниці існування закладу32.

Та цим не обмежується перелік подій, учасником 
яких був Іван Огієнко за час перебування викладачем 
Українського народного університеті. Рамки повідо
млення надто вузькі для висвітлення бурхливого рево
люційного тла, що підняло І.Огієнка на вирішення за
вдань державного значення.

Не можна, насамкінець, не згадати кількох значних 
фактів, без яких біографія професора була б неповною. 
Він працював як голова Правописної комісії в Києві33, й 
вступив за рекомендацією ректора І.Ганицького, до лав 
Української партії соціалістів-федералістів34.
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17 Там само. - Арк. 64.

18 Там само. - Арк. 29.

*9 Огієнко І. Моє життя//Наша культура. - 1935. - Кн.7. - 
С.452.

20 ДА м.Києва. - Ф.936. - Оп.1. - Спр.8. - Арк.29 зв.

21 Огієнко І. Названа праця. - Кн.8.- С.511-512.

22 ДА м.Києва. - Ф.936. - Оп.1. - Спр.8. - Арк. 28 зв.
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23 Там само. - Арк.ЗО зв. 31.

24 Там само. - Арк. 6, 6 зв.-7.

25 Там само. - Арк. 48-49.

26 Там само. - Спр.7. - Арк. 11 зв.

27 Там само. - Спр.8. - Арк.6-11 зв.

28 Там само. - Арк. ЗО зв.

29 Там само. - Арк.38.

30 Там само. - Арк. 27-28.

31 Там само. - Арк. 58 зв.-59, - Спр. 26. - Арк. 20-20 зв.

32 Там само. - Арк. 75.

33 Огієнко І. Названа праця. - Кн.7. - С.453.

34 Див.: Огієнко Іван Іванович // Довідник з історії Ук
раїни. Вид. в 3-х т. - Т.2. - К., Генеза, 1995. - С.294; Ляхоцький 
В. Невідомі документи про життя Івана Огієнка (на матеріалах 
Українського державного університету у Кам’янці- 
Подільському) // Студії з архівної справи та документознавст- 
ва. - 1997. -Т.1.-С.110-111.
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ЗМІСТ І ФОРМИ АРХІВНОЇ ОСВІТИ У 
КИЇВСЬКОМУ АРХЕОЛОГІЧНОМУ 

ІНСТИТУТІ 
(1918-1920 рр.)

Сучасні проблеми фахової підготовки та 
післядипломної освіти співробітників архівних установ 
(необхідність розроблення концепції архівної освіти в 
Україні, державної програми підготовки та розподілу 
кадрів у галузі архівної справи, впровадження різних 
форм підвищення кваліфікації архівістів тощо) 
спонукають до поглибленого аналізу, з одного боку 
здобутків на цьому полі української архівістики, з 
другого - вивчення зарубіжного досвіду професійної 
освіти у галузі архівної справи та документознавства.

Відтак надзвичайно важливим є дослідження змісту і 
форм професійної підготовки співробітників для 
архівних установ у Київському археологічному інституті 
(далі -КАІ). По-перше, тому, що проголошений при його 
створенні постулат "Прошло то время, когда призна
валось достаточным открыть человеку доступ в архив, 
чтобы он сделался историком" [4, спр. 2160, арк. 3 зв] на 
сьогодні є доволі актуальним і мусить реалізуватися 
хоча б через 80 років після його проголо-шення. По- 
друге, тому, що створення цього навчального закладу 
було одним із реальних кроків становлення архівної 
освіти на теренах України.

Як відомо, архівна реформа XIX ст. практично у всіх 
державах Західної Європи розпочиналася зі створення 
навчальних закладів (шкіл та кафедр архівознавства) 
для спеціальної підготовки молоді до роботи в архівах. 
Згадаємо хоча б Королівський ордонанс про заснування 
архівної школи (L’ecole royale des chartes) при

І.Б.Матяш, кандидат історичних наук (Київ)
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Паризькому державному архіві (1821), закони Віктора 
Еммануїла у Італії (1874), Леопольда II у Бельгії (1878, 
1895), Вільгельма І у Голандії (1814), королеви Вікторії у 
Великобританії (1866, 1869), Франца Иосифа в Австрії 
(1894, 1899), Оскара II у Швеції (1877, 1899), котрими 
започатковувалася у їхніх країнах централізація архівної 
справи і визначався порядок професійної підготовки 
архівістів [6, с.4]. Пропонуючи проект архівної реформи 
у Росії, для обговорення на XI Археологічному з’їзді 
(1899), відомий російський вчений-архівознавець і 
водночас архівіст-практик Д.Я.Самоквасов серед 
законодавчих актів для забезпечення реалізації реформи 
першим називав закон про створення шкіл архі
вознавства, який мав би передбачити організацію при 
Московському та Київському університетах "професури 
архівознавства" (для підготовки науковців), а при 
місцевих державних архівах - архівних інститутів[6, с. 19]. 
Питання про створення археологіч-них (в широкому 
розумінні) кафедр в університетах ставила на з’їзді 
також графиня П.С.Уварова. Отже, час виникнення ідеї 
започаткування архівної освіти в Україні можна 
віднести до останніх років XIX століття. Не вдаючись до 
аналізу ідей та праці Д.Я.Самоквасова, наголосимо, що 
він небезпідставно вважав підготовку працівників для 
архівних установ завданням державного рівня. Питання 
про необхідність створення саме українського вищого 
навчального закладу для підготовки архівістів виникло 
у колі співробітників Бібліотечно-архівного відділу 
Генерального секретарства справ освітніх УЦР, а 
пізніше - Архівно-бібліотечного відділу ГУМНК  
Міністерства освіти гетьманського уряду у зв’язку з 
архівною реформою та ідеєю формування Національ
ного архіву України у її контексті. "При Українському 
Національному Архіві находяться всі інституції: 
археографічна комісія, що завідує виданням архівних 
матеріалів і наукових праць, основаних на цьому 
матеріалі, археольогічний інститут, задача якого 
підготувати відповідних архівних діячів. Інститут цей
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складається з трьох відділів: архівного, археольогічного 
та етнографічного; курс в ньому двохрічний. Кожна з 
цих інституцій має свій особовий склад та необхідну 
програму своєї діяльності", - зазначалося у плані 
організації архівної справи в Україні [1, спр.1056, арк.81- 
82 зв]. Засади створення Українського археологічного 
інституту (чи Київського українського археологічного 
інституту імені В.Б.Антоновича або Українського 
архівно-археологічного інституту) обговорювалися на 
засіданнях організаційного гуртка при Українському 
науковому товаристві у Києві. Ініціаторами цих зібрань, 
що відбувалися ще до зміни адреси УНТ по вул. Великій 
Підвальній, 36, були О.С.Грушевський, В.Ю.Данилевич 
та В.Л.Модзалевський [2, спр.796, арк.796]. Жваві 
дебати супроводжували обговорення проблеми 
створення національної, системи підготовки наукових 
кадрів для бібліотек та архівів. Складність її вирішення 
полягала в тому, що 1909-1910 рр. група київських 
учених (К.Антонович, М.П.Василенко, В.Ю.Данилевич, 
М.В.Довнар-Запольський, В.С.Іконников, В.О.Кордт, 
О.М.Лук’яненко, Г.Г.Павлуцький, В.С.Перетц, М.І.Пе
тров, В.О.Розов А.І.Сонні) розпочала (як пізній відгук 
на висунуті XI археологічним з’їздом проблеми) фун
дацію Археологічного інституту в Києві, керуючись ус
тановчими документами насамперед створеного 1907 р. 
аналогічного московського закладу. Причини і наслід
ки протистояння прибічників двох концепцій діяльності 
археологічного інституту потребують окремого 
дослідження. У даній публікації ми зосередимо увагу на 
формі й змісті підготовки архівістів у КАІ, щодо яких у 
них розбіжності були незначними.

Відомості про нелегкі шляхи становлення КАІ 
зберегли документи кількох архівних фондів: ф.1 
(Комплексний фонд: літературні матеріали), ф.Х 
(Української Академії наук), ф. 12 (В.Л.Модзалевського), 
ф.29 (В.Ю.Данилевича), ф.ЗЗ (С.І.Маслова), ф.42 
(Н.Д.Полонської-Василенко) Інституту рукопису НБУ 
імені В.І.Вернадського; ф.707 (Київський учбовий округ)
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та ф. 1235 (Грушевські - історики та філологи) 
Центрального державного історичного архіву, м.Київ; 
ф.166 (Народний комісаріат освіти УРСР) та ф.3806 
(Н.Д.Полонської-Василенко) Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України; 
ф.1187 (Київського археологічного інституту) держав
ного архіву Київської області та ін. Виявлені автором у 
фондах ДАКО інформаційно насичені матеріали - 160 
справ про діяльність КАІ (спр.1 "Матеріали про 
організацію у Києві археологічного інституту", спр.2 
"Листування про особовий склад службовців та 
викладачів (1918-1919 рр.), спр. З "Протоколи вчених 
засідань археологічного інституту (1918-1920), спр. 9 
"Списки викладачів та службовців інституту", спр. 12 
"Навчальні плани, програми та розглад лекцій", спр.26 
"Протоколи засідань Ради інституту" та ін.) фактично не 
досліджувалися і вперше залучаються до наукового 
обігу. Аналіз архівних документів уможливлює 
періодизацію історії КАІ, що існував de jure з серпня 
1918 р. по серпень 1924 р., та дає підстави для 
узагальненої оцінки всього процесу підготовки спів
робітників для архівних установ у цілому й методики 
роботи кожного викладача зокрема.

"Записка об Археологическом Институте в Киеве" до 
Міністерства народної освіти з проханням про відкриття 
інституту та затвердження його статуту була вдруге 
подана (після невдалої спроби 1910 р.) групою 
професорів та викладачів Університету св.Володимира 
та Київської духовної академії: єпископом Василієм, 
акад. В.С.Іконниковим, архімандритом, намісником 
Лаври Амвросієм, С.С.Могилевцевим, професорами: 
М.В.Довнар-Запольським, В.З.Завитневичем, о. І.Н.Ко- 
рольковим, Г.Г.Павлуцьким, М.М.Пальмовим, о. 
В.Д.Прилуцьким; приват-доцентами: Б.Г.Курцем,
Г.А.Максимовичем, Н.Д.Полонською, В.О.Розовим, 
П.П.Смирновим, викладачем реального училища 
Л.П.Добровольським в квітні 1917 р. Після подолання 
певних перешкод було дозволено відкриття у Києві
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Археологічного інституту згідно закону від 1 липня 
1914 р. про "приватні навчальні заклади, класи і курси 
відомства Народної Освіти" [7, спр.1, арк.2] та дозволено 
читати лекції з ЗО серпня 1917 р. Проте лише 3 листопада 
1918 р. у приміщенні гімназії п. В.О.Перетяткович (вул. 
В.Володимирська, 47) відбувся урочистий акт відкриття 
інституту із запрошенням "любителів археології та 
історії". Планувалося, що з доповіддю про завдання 
вивчення археології та археографії виступить після 
молебна В.З.Завитневич, але через його відсутність до 
гостей і студентів звернувся перший директор КАІ 
В.М.Довнар-Запольський, наголосивши на важливому 
значенні для історії архівів (державних і приватних), а 
відтак - необхідності охорони і збирання архівних 
матеріалів як одному з головних завдань інституту [7, 
спр.1, арк.27].

Слід зазначити, що відкриттю цього навчального 
закладу особливо сприяв один з перших ініціаторів його 
створення - міністр освіти гетманського уряду М.П.Ва
силенко, у котрого, як зазначав П.П.Скоропадський, 
"было любовное и деловое отношение к украинскому 
языку и громадное уважение ко всей русской культуре, 
без шовинизма. Это и не нравилось его ближайшим 
помощникам, и они не шли ему навстречу"[3, с.230]. За 
доби Гетьманату КАІ підпорядковувався Архівно- 
бібліотечному відділу Головного управління у справах 
мистецтв та національної культури МНО [7, спр.1, 
арк.ЗЗ], за доби Директорії - департаменту вищої школи 
МНО УНР [7, спр.7, арк.1], а з приходом до влади 
більшовиків керівництву доводилося кілька разів 
ініціювати зміну підпорядкування інституту (МНО, 
ВУКОПМИС, Академія наук), щоб зберегти хоча б 
відносну самостійність. Космополітизм більшості за
сновників КАІ, зосередження уваги на загально
людських цінностях, співіснування у вузі української і 
російської культур, викладання багатьох предметів 
російською мовою спричинили до того, що КАІ "не 
користувався симпатіями ні українського уряду, ні
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більшовицького, яким ледве не був закритий у червні 
1919 р.", бо сприймався як "російський інститут, який 
вивчає місцеву культуру на тлі загальноросійської 
культури"[5, арк.49]. Отже, уряд УНР вбачав у КАІ 
осередок російської культури, більшовики - "зібрання 
націоналістів", залишаючи поза увагою основне - під 
загрозою було існування першого українського вищого 
навчального закладу для підготовки архівістів, 
бібліотекарів та ін. Згідно розпорядження Управління 
вищої школи в Києві від 9 липня 1920 р. КАІ було 
закрито, про що оголошено в газеті "Вісті Київського 
Губернського Революційного Комітету", № 144. Ви
кладачів і слухачів звільнили, а майно та приміщення 
передали до ВУАН, якій підпорядковувався відтепер 
інститут. Не маючи за мету висвітлення історії КАІ 
наголосимо, що особливо цікавим з точки зору 
формування архівної освіти в Україні є 1918-1920 рр. - 
початковий період існування інституту.

Новий вищий навчальний заклад, як свідчать 
установчі документи, облаштовували за прикладом 
Московського археологічного інституту при зосе
редженні основної уваги на українському матеріалі, але 
з урахуванням світового досвіду (Паризької школи 
хартій, Російського археологічного інституту в Констан
тинополі, Петербургського археологічного інституту та 
ін.). При цьому засновники навчального закладу не 
прагнули бачити його у майбутньому лише як проміжну 
ланку перед створенням, скажімо, бібліотечного чи 
архівного вузу, як це підкреслював М.В.Калачов: 
"Заманчивая задача нашего института - приготовить с 
одной стороны знатоков архивного дела и памятников 
старины..., а с другой - поддержать этих ревнителей 
научного дела до тех пор, пока эта обязанность перейдет 
в руки а едругого высшего учтеждения, покще не 
существующего..."^, с.4]. Навпаки, з появою КАІ в 
Україні вперше сформувався "науково-навчальний" 
осередок архівної освіти, фундатори якого не збиралися 
відмовлятися від своєї ідеї попри всі труднощі. Перший
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друкований проспект інституту сповіщав, що його 
завданнями є "изучение местнаго края в художественном 
и археологическом отношении - с одной стороны и 
подготовку ученых археологов, архивоведов и би
блиотековедов - с другой" [4, спр.2160, арк.З], "под
готовку специалистов для должностей в архивах, музея и 
библиотеках, правительственных, общественных и 
частных" [5, арк.14]. Якісно виготовлені проспекта та 
плаката з інформацією про КАІ надсилалися до вищих 
навчальних закладів, губернських учених архівних 
комісій, книжкових магазинів для інформації та 
розширення кола абітурієнтів.

Первісно інститут мав два відділення: археологічне з 
історією мистецтв та археографічне (архівне), пізніше 
виокремився відділ історії мистецтв, далі - було створене 
етнографічне відділення. За час існування інституту 
через кількаразову зміну концепції його діяльності у 
зв’язку з майже систематичними реформами 1920-1923 
років змінювалася кількість відділень, зокрема, 
закривалося й відновлювало роботу відділення архівно- 
археографічне. Таким чином, за перші роки існування 
інститут, що збирав від 80 до 100 слухачів (в 1918-1919 
н.р. навчалося 60 осіб, в 1919-1920 н.р. - прибуло ще 36), 
засвідчив своє право на існування, бо "чтобы не 
испортить памятника, нужны специальные знания 
теоретические и технические. Между тем окончание 
даже Историко-филологического факультета не дает 
еще всех нужных навыков и знаний для изучения и 
исследования местных древностей... Теперь, благодаря 
национальному подъему, не только в крупных 
провинциальных городах, но даже в мелких, положены 
начала собиранию .музеев и архивов"[4, спр.2160, арк.З]. 
Невелика кількість слухачів пояснювалася специфікою 
вузу (за рейтингом популярності першим було 
відділення історії мистецтв, останнім - археографічне): 
"специальные дисциплины не могут привлекать 
широких масс, в то же время, подготовка действительно 
знающих специалистов возможна лишь при детальной
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работе с ними преподавателей в небольшом кругу"[5, 
арк.51]. Досвід "виживання" КАІ у тих умовах, коли 
"академічне життя у інших навчальних закладах 
завмирало" [4, спр.2171, арк.1], надавав упевненості у 
тому, що інститут "достаточное нужен и найдет 
количество слушателей" [5, спр.43, арк.19].

У дійсні слухачі КАІ приймали юнаків та дівчат із 
вищою освітою. Серед першокурсників набору 1918 р. 
випускник Чугуєвського військового училища О.С.Ста- 
цевич [7, спр.126], Київського комерційного інституту 
Л.А.Дінцес [7, спр.62], Київського класичного комер
ційного училища О.В.Гасе [7, спр.46], студентка істо- 
рико-філологічного факультету Варшавських вищих 
жіночих курсів С.М.Святогорова [7, спр.119], Санкт- 
Петербургського політехнічного інституту В.Ф.Резни- 
ков [7, спр.114] та ін.. 1919 р. до інституту вступили 
слухачка Москвських вищих жіночих курсів Н.В.Геп- 
пенер [7, спр.47], студент Київського політехнічного 
інституту Л.О.Шеремет’єв [7, спр.152], студенти Київ
ського університету Св. Володимира М.М.Жук [7, 
спр.71], Л.О.Тисячний-Паличко та ін. Особи без вищої 
освіти допускалися до навчання як вільні слухачі з 
правом на отримання тих самих звань, що й дійсні 
слухачі за умови успішного складання іспитів та захисту 
дисертації. Закінчення інституту давало право на 
отримання посад у музеях, бібліотеках та архівах. Плата 
за навчання складала 300 крб. яку вносили раз на 
півріччя, для малозабезпечених вона зменшувалася за 
рішенням Ради інституту до 200 крб. Цих коштів, 
безумовно, було недостатньо, але вони до певної міри 
підтримували фінансову стабільність інституту. Проте 
за кошторисом КАІ на 1918-1919 рр. необхідно було 
41800 крб. для орендної плати, оплати праці викладачів, 
на канцелярські та поштові видатки, а від слухачів 
надійшло 9000 крб. та В.С.Кульженко пожертвував 5000 
крб. У державному фінансуванні на початковому етапі 
діяльності КАІ Комісією по вищим навчальним 
закладам та навчальним установам при МНО
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Української держави (голова комісії - В.І.Вернадський, 
підкомісії - Д.І.Багалій) було відмовлено [7, спр.1, 
арк.17]. Вирішення цієї проблеми також не було 
стабільним. Після разової допомоги КАІ то вносився, то 
виключався із списку державних вузів радянськими 
керівними установами в галузі освіти (Радою комісарів 
вищих навчальних закладів, Комісаром вищих шкіл 
м.Києва, Управлінням вищих навчальних закладів).

Курс навчання у Інституті передбачався трирічний. 
Для початківців-першокурсників читалися лекції (як в 
більшості вузів того часу з 17.00 до 20.00, а у ранкові 
часи проводилися практичні заняття). Крім постійних 
курсів, влаштовувалися тимчасові - з окремих предметів 
із запрошенням відомих фахівців та проводилися 
публічні лекції. На другому курсі слухачі визначали 
коло своїх зацікавлень та "шліфували" знання у 
просемінаріях і семінарах. Разом із слуханням лекцій та 
заняттями у семінарах, студенти вивчали фонди 
бібліотек, архівів, музеїв, відбували наукові ексурсії у 
місті, його околицях та у інших містах [5, спр.43, арк.І9]. 
Цей напрям діяльності КАІ не лише передбачав 
спілкування студентів зі старовиною віч-на-віч, а й 
забезпечував виконання ще одного завдання інституту - 
"популяризацію серед широкої публіки" археологічних 
занять. З метою організувати "науково поставлені 
екскурсії" для вивчення пам’яток старовини, мистецтва, 
археології, ознайомлення з фондами архівів та бібліотек 
на початку 1919 р. створено екскурсійний відділ, котрий 
став центром наукових експедицій та популяризації 
історичних знань. Під час "літнього семестру" слухачі 
КАІ під керівництвом викладачів працювали в 
архітектурній та археологічній секціях ВУКОПИСу, 
бібліотечній та архівній секції УКРКОМПОЛІРу, брали 
участь в розкопках на території Десятинної церкви, в 
обмірах та ремонті Софіївського та Михайлівського 
соборів, Андріївської цекрви та ін. Цікавою була і така 
форма роботи як відкриті наукові засідання КАІ, на 
яких виступали з доповідями провідні учені:
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С.П.Вельмін "Археологічні дослідження на території 
Києва 1908-1915 рр.", О.Н.Грабар "Трьохсвятительська 
церква у Києві", Г.К.Лукомський "Вивчення і охорона 
художніх скарбів палаців Царського Села", О.С.Гру- 
шевський "Нова література з питання про варягів", а 
також і слухачі (М.В.Ящутин та ін.). Лише впродовж 
1918-1919 навчального року було проведено 8 "учених 
засідань", де прочитано 10 доповідей [5, арк.Ю]. Отже, 
інститут існував не лише як навчальний заклад, а й як 
"наукове товариство". Третій рік присвячувався 
колективній науково-дослідній роботі - практичними 
заняттями за одним з предметів, що викладалися у 
інституті, написанню дисертації та захисту її перед 
Радою інституту. Після успішного захисту дисертації 
дійсні слухачі отримували звання ученого археолога чи 
ученого архівіста й ставали дійсними членами КАІ. 
Особам, котрі не захистили дисертацію, вручалася 
посвідка про закінчення інституту й надавалося звання 
члена-співробітника. Статут КАІ стверджував, що 
інститут як "учена корпорація" складається із почесних 
(котрі мали особливі заслуги перед інститутом та 
наукою), дійсних (професорів та викладачів інституту) 
членів та членів-співробітників. Звання, присвоєні 
випускникам, надавали їм не лише впевненості у своїх 
знаннях, але й відчуття причетності до поважного 
товариства українських археологів, архівістів, 
бібліотекознавців.

У перші роки роботи інституту навчальний план 
включав 22 базові дисципліни: первісну та побутову 
археологію, історичну етнографію, доісторичну 
антропологію, історичну географію з топографією 
старовинних міст, історію мистецтв, мистецтво Кавказу 
і Середньої Азії, християнську археологію, спеціальні 
курси з української та російської історії, юридичні 
пам’ятки, грецьку епіграфіку, латинську та слов’янську 
палеографію, сфрагістику, геральдику, дипломатику, 
генеалогію, нумізматику, метрологію і хронологію, 
музеєхнавство, бібліотекознавство, архівознавство,
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геологію і палеонтологію, а також спецкурси з історії 
мистецтв та археології [5, арк.8]. Впродовж існування 
КАІ цей перелік безупинно змінювався. У 1919-1920 
навч. р. у навчальному плані було виділено предмети: а) 
обов’язкові для слухачів (1-й курс) усіх відділень (історія 
гетьманщини, історія українського мистецтва, історична 
географія, історія торгівлі і промисловості, історія 
зовнішнього побуту, нумізматика, художні пам’ятки 
Києва, графічні мистецтва, грецька епіграфіка); б) 
обов’язкові для слухачів (2-й курс) археологічного і 
археографічного відділень (історія гетьманщини, історія 
українського мистецтва, історія зовнішнього побуту, 
нумізматика, грецька епіграфіка); в) необов’язкові для 
слухачів усіх відділень (історія абетки, грецька мова); г) 
спеціальні для кожного відділення. Розподіл предметів 
на загальні та спеціальні для кожного відділення 
затверджувала Науково-навчальна рада, котра 
координувала наукову та навчальну діяльність інституту 
й складалася із всіх професорів, викладачів та 
представників слухачів.

На археографічному відділенні навчальним планом 
1918 р. передбачалося викладання таких курсів: 
юридичні пам’ятки російські та литовсько-російські, 
історична географія, державний устрій Польщі XIV- 
XVIII ст., станові та суспільні відносини України, історія 
економічного побуту Росії, російська палеографія, 
українська палеографія, латино-польська палеографія, 
читання пам’яток давньоруських, морських і литовсько- 
руських, польських і латинських, що стосуються 
України і Литви, нумізматика, генеалогія українська, 
геральдика російська та західно-російська, дипломатика 
російська і польська, сфрагістика, метрологія українська 
і- російська, історія орнаменту, бібліотекознавство, 
архівознавство загальне, українське музеєзнавство 
історія України[8]. Дещо скоригований план 1919 р. 
включав: а) 1-й курс: архівознавство, державне право 
давньоруських земель та Московського царства; давні 
юридичні пам’ятки та юридичні пам’ятки Новгорода і
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Москви; пам’ятки економічні, правнича символіка; 
російські архіви; українська палеографія; письмові 
пам’ятки України; б) на 2-му курсі додавався ще 
загальний курс генеалогії, метрологія та бібліоте
кознавство. Лекції читалися 1-2 год. на тиждень, по 
закінченні кожного курсу передбачалися екзамени. Так, 
майбутні учені архівісти складали іспити з курсів: історія 
російського економічного побуту, архівознавство, 
палеографія, історія України, українські матеріали в 
закордонних архівах.

Про вдумливий, фаховий підхід до формування 
навчального плану свідчить і те, що обов’язковим для 
слухачів усіх відділень було вивчення теорії та практики 
фотографії, елементарного малювання та креслення, 
чому їх навчав В.С.Кульженко.

Високий рівень викладання архівознавства та інших 
спеціальних історичних дисциплін забезпечувався тим, 
що лекції і практичні заняття проводили визнані фахівці 
своєї справи. Так, скажімо, архівознавство та українську 
пелеографію викладав І.М.Каманін, (пізніше курс 
загального архівознавства читав В.В.Міяковський, 
архівознавства України - О.С.Грушевський), слов’яно- 
російську палеографію - С.І.Маслов, латино-польську 
палеографіїо - С.Б.Біялковський, Г.І.Улашин, історичну 
географію України - Б.Г.Курц, грецьку епіграфіку - 
А.І.Сонні, мунізматику - Ф.О.Колодій, В.А.Шугаєв- 
ський, В.Г.Ляскоронський, негеалогію - А.В.Сторожен- 
ко, В.М.Базилевич, В.Л.Модзалевський, метрологію - 
М.Ф.Яницький, бібліотекознавство - В.О.Кордт, історію 
книги - Ю.О.Іванов-Меженко, із російськими архівами 
знайомив слухачів В. М. Базилевич (курс "Архіви 
Петрограда і Москви з оглядом українських докумен
тів"), із зарубіжними - О.К.Єлачич (курс "Матеріали з 
української та російської історії, що зберігаються в 
західно-європейських архівах та бібліотеках"), з 
українськими - В.Л.Модзалевський. Важливим було й 
те, що лекції та практичні заняття з архівознавства і 
палеографії під керівництвом І.М.Каманіна з дозволу
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Правління університету Св.Володимира проводилися у 
приміщенні Центрального архіву, а лекції з 
бібліотекознавства та загального книгознавства приват- 
доцент В.О.Кордт проводив у приміщенні універси
тетської бібліотеки. Тим самим досягалося унаочнення 
лекцій, поєднання теорії і практики.

Слухачі мали змогу також поглиблювати свої знання 
у бібліотеці КАІ, музеї старожитностей та кабінеті 
мистецтв, що засновувалися при інституті. Першими 
надходженнями музею були цікаві старовинні речі, 
подаровані О.К.Стринським, пожертви слухачів та 
предмети, виявлені в результаті літніх розкопок. Основу 
книжкових фондів бібліотеки КАІ склали пожертви 
В.М.Ханенка, К.М.Мельник-Антонович, О.К.Стрин- 
ського, В.М.Зуммера, С.І.Маслова, В.М.Базилевича, 
Н.Д.Полонської, а також безоплатно передані інституту 
бібліотека Київського відділу Воєнно-історичного 
товариства та Василіанська бібліотека з Канева, що 
належала Київському товариству охорони пам’яток 
старовини, загальною кількістю 794 назви, 1644 томів 
(101 дублет) [7, спр. 1, арк.24]. Проте умов для їх 
утримання фактично не було - за браком приміщень 
часто музейні й бібліотечні фонди зберігалися в 
квартирах викладачів, василіанська бібліотека тривалий 
час перебувала нерозібраною в ящиках у приміщенні 
Публічної бібліотеки. Неодноразово Рада КАІ 
зверталася до різних інстанцій з проханням виділити 
кошти хоча б на перевезення книг інститутської 
бібліотеки й експонатів музею, адже ці підрозділи КАІ 
мали відігравати далеко не другорядну роль у 
навчальному процесі.

Водночас попри всі титанічні зусилля адміністрації 
КАІ не міг існувати поза простором і часом. Зміни 
урядів, перепідпорядкування інституту далебі не 
позитивно впливали на його діяльність. Ініціайоване 
Радою КАІ (протокол № 15) у квітні 1919 р. [4, спр.1, 
арк.45] підпорядковування інституту ВУКОПМИСу 
було кроком до його першого закриття 1920 р., одна з

219



причин якого - конфлікт між прихильниками 
українізації КАІ та його засновниками. Проте існування 
КАІ впродовж 1918-1920 рр. переконливо доводило 
необхідність створення системи підготовки кадрів для 
архівів та бібліотек України, що потребували 
досвідчених фахівців. "Могутнє піднесення національної 
самосвідомості повинне пробудити зацікавлення 
далеким минулим рідного народу і поставити на нові 
начала вивчення і охорону пам’яток старовини" [4, 
спр.216, арк.З], - стверджували засновники КАІ. 
Актуальність їхніх переконань незаперечна й нині.

Примітки

1. Центральний державний архів України, м.Київ (ЦДІАК 
України), ф. 1235, оп.1.

2. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. 
В.І.Вернадського (IP НБУВ), ф.ХІІ.

3. Скоропадський Павло. Спогади. - К.-Філадельфія, 1995.

4. IP НБУВ, ф.ЗЗ.

5. Центральний державний архів вищих органів влади та 
управління України (ЦДАВО України), ф.3806, оп.1, спр.43.

6. Самоквасов Д.Я. Проект архивной реформы в России. - 
М.: Товар. Типографии А.И.Мамонтова, 1902.

7. Державний архів Київської області (ДАКО), ф. 1187, 
оп.1.
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УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ НА 
ЗАХИСТІ УНР 

(липень-листопад 1919 р.)

На початку липня 1919 р. УНР опинилась в 
надзвичайно важкому становищі. Українська армія 
утримувала незначну територію від Проскурова до 
Кам’янця-Подільського. З кожним днем ситуація 
погіршувалась. 9 липня розпочались нові бої на фронті. 
Здавалось, поразка неминуча. Але в цей критичний 
момент 5-та бригада УГА переправилась через Збруч 
коло Волочиська і поспішила до Проскурова. 
Загрожуючи ударом по запіллю червоних військ, вона 10 
липня зайняла Чорний Острів. Разом з тим один курінь 
обсадив Гусятин. Такий маневр занепокоїв 
командування Червоної армії та підняв настрій в 
українських частинах. Хоч галичани 13 липня змушені 
були відступити до Волочиська, але сама їх присутність 
мала неабияке моральне значення для частин УНР.

16-17 липня 1919 р. УГА, яка складалась з трьох 
корпусів, що нараховували близько 50 тис. національно 
свідомих вояків, озброєних 603 кулеметами, 187 гар
матами, у повному складі перейшла Збруч маючи намір 
боротися за збереження УНР.

Прихід галичан на Велику Україну різко змінив 
ситуацію на фронті на користь українців. Проте 
спочатку, через поразку запорізького корпусу під 
Ярмолинцями, було вирішено прикрити Кам’янець- 
Подільський (на той час резиденція Директорії) силами 
галичан. Для цього було переміщено під Дунаївці дві 
бригади УГА. Через декілька днів, після відповідного 
зосередження сил, було завдано удару в північному 
напрямку. При активній участі в наступальній операції 
2-го корпусу УГА було звільнено 26 липня Проскурів, 1

С.В.Олійник (Кам’янець-Подільський)
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серпня - Летичів і Меджибіж, а 4 Староконстянтинів.
Після десятиденного перепочинку знялись з місця 1-й 

і 3-й корпуси. Вони отримали завдання просуватись, в 
тісному взаємозв’язку з частинами УНР, в східному 
напрямку. Пасивність групи отамана Тютюнника під 
Жмеринкою, розформування Січі та повільний рух 
запорожців на Вінницю змусило командування 
використати галицькі частини для штурму Жмеринки. 8 
серпня розпочинається спільна бойова операція частин 
УГА та УНР. Ця операція, після жостоких боїв, 
увінчалась успішним здобуттям 9 серпня, надзвичайно 
важливого в стратегічному плані, залізничного вузла 
Жмеринки. А 10 серпня частини УГА разом з частинами 
запорожців оволоділи Вінницею.

Здобуті успіхи дали підставу для планування ши
рокомасштабних операцій по визволенню Правобере
жної України. Для цього при Головному отаману С.Пе
тлюрі було створено штаб об’єднаної української армії. 
13 серпня цей штаб висунув завдання наступу на Київ 
трьома ударними групами, не залишаючи без уваги 
східного і одеського напрямків. Частини УГА, як най
більш боєздатна сила, мали діяти на головному напря
мку. Тому середню групу під командуванням генерала 
А.ЇСравса склали 1-й, 2-й корпуси УГА і група запо
рожців. На північному напрямку діяли 2-й корпус УГА 
та корпус УСС. Ця група під командуванням полков
ника А.Вольфа мала наступати на Коростень з району 
Шепетівки. Південний напрямок забезпечувала армія 
УНР. їй для підсилення було приділено дві галицькі 
бригади. Очолив цю групу отаман В.Тютюнник.

Об’єднаним українським арміям протистояли 12-та та 
14-та радянські армії. Не дивлячись на значний опір з 
боку противника наступ проходив досить успішно.

В той час, як середня група військ підтягувалась на 
Київському напрямку, північна розвинула вдалий 
наступ. Група 13 серпня оволоділа Острополем. 14- 
відбила Староконстянтинів, 16-здобула Шепетівку, 17- 
Полонне, 21-Житомир, 31-Коростень. Значний внесок у
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перемоги галицькі частини зробили і на південному 
напрямку.

Проте основні події широкомаштабного наступу все 
ж відбувались на київському напрямку. Середня група 
здобула 16 серпня Янів, Хмельник, Калинівку, 18- 
Райгородок, 19-Бердичів і Козятин, 23-Білу Церкву, 24- 
Фастів.

Для завершального удару по Києву командування 
об’єднаної української армії 28 серпня провело 
реорганізацію війська. Було створено армійську групу 
під командуванням Кравса. Група включала в себе 1-й 
корпус УГА, групу отамана Віметаля та корпус 
запорожців. В ході боїв група 28 серпня оволоділа 
Васильковим, 30-Святошином, Микуличами.

Вранці 31 серпня частини УГА та запорожці вступали 
у Київ. Але в цей день з Лівобережжя до міста увійшли 
частини денікінського війська під командою генерала 
Бредова, які почали роззброювати українські загони. 
Сили були нерівні. Крім цього маючи наказ шттабу 
Головного отамана С.Петлюри від 23 серпня про 
уникнення сутичок з добровольчою армією, українські 
частини не знали як їм поводитись. За таких обставин 
генерал А.Кравс змушений був відвести українські 
війська з міста на лінію Попільна-Сквира, а 4 вересня 
армійська група змушена була відступити ще далі на 
лінію Козятин-Бердичів.

На середину вересня українські війська опинились 
між двома могутніми противниками: з півдня і сходу 40 
тис. армія денікінців, з півночі 20 тис. радянська армія з 
необмеженим запасом людського та військового 
матеріалу.

Оголосивши війну Денікіну 24 вересня, Керівництво 
УНР потрапило в дуже складне становище, яке 
погіршувалось епідемією тифу. І все ж, не зважаючи на 
тиф, а також матеріально-технічні, санітарні, харчові 
проблеми армії, слабку підтримку з боку місцевого 
населення УГА продовжувала стояти на захисті УНР.

З початком війни було проведено передислокацію
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військ. Зокрема, 1-й корпус стягнено в район Козятина, 
2-й корпус - в район Бердичева, 3-й корпус - в район 
Погребшце-Липовець.

З кінцем вересня розпочались військові сутички 
денікінців з 3-м корпусом УГА. В перших числах жовтня 
денікінці перейшли в наступ проти об’єднаної 
української армії. Проте галичани не дивлчись на вище 
вказані труднощі до 10 жовтня досить успішно про
тистояли противнику. В цей час наддніпрянська армія 
під тиском ворога залишає Бершадь, Городище. Щоб 
якось виправити становище галичани вирішують 
допомогти армії УНР проведенням наступальної 
операції в районі Дашів-Гранів. Проте наступ виявився 
невдалим. В зв’язку з скрутним становищем на дені- 
кінському фронті на театр воєнних дій було переведено 
2-й та 1-й корпуси УГА. Не дивлячись на підкріплення 
українські війська продовжували відступати. Проте, 
навіть за такиї умов галичани завдавали ворогові 
значних втрат. Разом з тим вони надавали велику 
допомогу військам УНР. Зокрема, коли під час 
загального наступу денікінців вияснилось, що 
наддніпрянці через нестачу сил, не можуть успішно 
оборонятись, галичани взяли на себе додаткову частину 
фронту. А 20 жовтня, коли виникла загроза на стику 
двох армій, галичани розпочали контрнаступ, щоб 
відтягнути на себе більше сил противника.

Поширення епідемії тифу на початку листопада 
привело до того, що серед УГА боєздатними зали
шилось лише 7% особового складу. Армія перетво
рилась на суцільний лазарет. Вона знаходилась на межі 
повної ліквідації. Такі обставини змусили коман
дуючого УГА генерала М.Тарнавського, для уникнення 
повного розгрому, підписати 6 листопада в Зятківцях 
договір з денікінською армією. Цей договір зазначив 
перехід галичан до складу "Збройних сил Півдня Росії". 
Проте, не дивлячись на такий перебіг подій, однією з 
умов угоди було положення про те, що УГА не буде 
використана для боротьби з армією наддніпрянців.
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К.В.Прохор (Київ)

ВІДН АЙ ТИ , Щ ОБ О Ц ІН И ТИ

Історичний процес відродження України виклиикає 
гострий інтерес до її історії. Насамперед, це стосується її 
політичної та духовної спадщини, яка тривалий час була 
позбавлена дослідницької уваги та об’єктивної оцінки. 
Духовна спадщина християнства, зокрема протестан
тизму, й досі залишається практично недослідженою і 
найменш вивченою вітчизняною історією та філо
софською думкою. Але сьогодні можна сміливо 
стверджувати, що відношення посткомуністичного 
суспільства докорінно змінилося в оцінці і ставленні до 
такого явища в Україні, як протестантизм. На тлі 
зростаючого інтересу до виховання на християнських 
засадах нової генерації постає питання більш глибше 
дослідити історичну спадщину цього явища, дати йому 
позитивну оцінку і належне місце в історії України.

Як і будь-яка релігія, протестантизм - є елементом 
духовної культури. Він не міг виникнути без глибоких 
ідейних і культурних змін, що проходили у суспільстві. 
Але щоб глибше зрозуміти сутність протестантизму 
необхідно бачити весь комплекс суспільно-політичних 
історичних і культурних процесів, що сприяли його по
яві і подальшому розвитку, особливо пересвід-чуємося, 
що на тлі сьогоднішніх подій цей процес з поширенням 
поглиблюється, і вже неможливо не говорити про нього 
на конференціях та симпозіумах. Він вимагає до себе як 
наукової, так і практичної уваги, тому що протестан
тизм XX століття виходить далеко за межі тільки 
релігійного життя, переростаючи у силу^ яка може 
впливати на соціальні фактори суспільства. Його історія 
досить драматична і неможливо однозначно судити про 
окремі фактщ і ними оперувати, щоб збагнути саму 
сутність цього явища. Драматизм його невіддільний від 
драматизму самої історії нашого народу.
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На думку великого історика М.Грушевського, однією 
з найсильніших та найпродуктивніших сторін євангель
ського руху (протестантизму) було видання Святого 
Письма й релігійної літератури народною мовою, "що 
нараз клало сильні підвалини національної літератури і 
зв’язувало національний рух з євангелізмом".

Продовжуючи цитувати Грушевського, ми заува
жимо, що цей видатний історик схильний до думки, що 
реформаторський (протестантський) вітер рухав 
Український корабель національного відродження. 
Посудіть самі: "Скажу загально, що енергія, інтенсив
ність, сміливість українського національного руху (не 
бозна-які, беручи їх абсолютно, але несподівані й через 
це дивні після довгого попереднього застою безвла
дності) виявились не без зв’язку з реформаційним рухом 
і так само потім підупали тут, в західно-українських 
землях, у XVII ст. не без зв’язку з занепадом реформа
ційного табору. Український корабель плив повними 
вітрилами під вітром Реформації і спустив вітрила, коли 
цей вітер спав і не стало ні цих сміливих союзників, ні їх 
бадьорих прикладів!" У контексті розмови про істори
чний процес відродження України і роль протестан
тизму у цьому процесі не можна залишити поза увагою 
ту літературу, яка, як відмічав Грушев-ський, поклала 
підвалини національної літератури, особливо в умовах 
колоніального статусу України, реалізувала себе в якості 
провідної форми духовного буття нації. І насамперед, 
Святе Письмо, і як літературний твір, і як духовний 
скарб, надихало не одне покоління письменників, 
живописців, композиторів, які на тлі національної 
самобутності створювали українську культуру з її 
демократичними прагненнями. І перш за все, праг
неннями бути рівними серед народів, мати свою 
автономію, і піднести український народ до цивілі
зованого рівня.

Прагнення мати свою літературу штовхало певні 
верстви населення, особливо з шляхти і магнатів, 
встановлювати друкарні, щоб друкувати своє Письмо
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рідною мовою, відкривати школи, щоб діти могли 
здобувати освіту. Ця тендція особливої ваги набувала у 
протестантських колах, де друкарні та школи росли як 
гриби після дощу. Для українства в цілому, для 
просвітницького зростання, протестантизм у цій царині 
зіграв саму визначну роль.

Розглядати цей історичний період України можна 
тільки в контексті загальної релігійної історії західної та 
східної Європи.

Варто мати на увазі, що творенню європейських 
держав передував Реформаційний рух. Він вивів народи 
Європи за межі феодального способу життя, і тим самим 
відкрив широкий простір для державотворення.

Опираючись саме на біблійні ідеали, Європа зуміла 
подивитись у майбутнє реалістично, а не через призму 
патріархально-релігійних звичаїв, що гальмували її 
розвиток.

Протестантизм відкинув релігійний споглядальний 
авторитаризм, який шкодив розвитку активності та 
ініціативі особи, оскільки в основу віровчення 
покладений діяльний підхід до світу.

І тяжко щось заперечити з приводу цінностей 
цивілізації, яка забезпечила мільйонам людей 
процвітання, вирвавши їх із сірості, неуцтва та убогості, 
підняла почуття людської гідності, індивідуальної 
особистості за людськими якостями, які черпають свою 
індивідуальність з Божественного бачення людини як 
образу Божого.

В умовах, коли Україна дістала державну незале
жність, авторитет держави визначається її економічною 
могутністю, громадянськими свободами, ефективністю 
дій законів. Передусім цю цінності держава може набути 
тільки при умові високо духовно розвиненої 
особистості, яка не народжується в готовому вигляді, а 
формується в процесі життя. Тому дуже важливо 
сьогодні не тільки декларувати високий рівень цивілі
зації певними конституційними нормами (бо 
результатом будуть тільки штучно підігнані вартості), а
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зуміти признати в собі втрачене і активно перейти від 
дискусій до діяльності, як це робили попередники, що 
базували свою відданість і спроможність до перетворень 
на основі Вічних принципів.

Тому що це спрямування в нашій історії має багату і 
давню спадщину, що дає усі підстави характеризувати 
Україну, як представницький протестантський регіон на 
теренах слов’янського світу.

Відомо, що одне з найбільших людських прагнень 
знайти унікальну модель, в якій симетрично було б 
розташоване ціле досвіду: минулого, сучасного і 
майбутнього людської історії, дано визначене місце 
кожній події. Це прагнення не повинно залишати 
українську наукову думку, що можливо тільки за умов 
авторської відмови від симпатій чи антипатій.

Традиційна культура, що оперта на певні релігійні 
засади, має надособистий характер. В ній особа об
межена і ніколи не виступає від свого імені, в діяльності, 
стосунках вона репрезентує власне на себе, а те 
середовище, до якого вона належить, і тому їй важко 
виявити себе саме в такий спосіб. Отже, видаються мало 
перспективними спроби сумістити декларацію цивілізо
ваного суспільства, прекрасну конституцію, відносини 
вільної конкуренції з утриманням українського суспіль
ства в межах феодально-патріархального способу 
життя, що формується на засадах національної 
самобутності в будь-яких проявленнях, під назвою 
"нової ідеології".

Захід знайшов у Біблії духовні основи для релігійної 
свободи, демократії, прав людини, ринкової економіки. 
Біблія підтримувала на заході рухи, що захищали 
людину. Вона була грунтом для такого типу правління, 
коли правячий відповідальний не тільки перед тим, ким 
він керує, але перш за все перед Богом і не дозволяє при 
капіталізмі забутися про убогих і т.д.

В закінченні необхідно підкреслити, що суспільство 
не існує без певних цінностей. Але цінності самі по собі 
не абсолютні. За ними має стояти Вищий Авторитет. І
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тому, коли ми губимо Бога і Відкриття, ми знову будемо 
збирати гіркий урожай.

І якщо суспільство турбує власне майбутнє, воно не 
тільки буде дозволяти окремим людям читати Біблію, 
але й саме буде прагнути коритися її авторитету.

В контексті сказаного можна з впевненістю 
стверджувати, що здобутки України 17-20 років нашого 
століття мали добре історичне підгрунтя, яке і визначило 
спрямування України до демократичного суспільства.

Історично так склалося, що ми отримали іще один 
шанс реалізувати прагнення народу до побудови 
молодої української держави як суспільство, за яким 
майбутнє. А це можливо за умов створення демо
кратичного устрою, в якому кожна особа і кожне 
позитивне спрямування знайде своє гідне місце у 
розбудові молодої української демократичної дер
жавності.
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Ігумен Дмитрій (Рудюк) (Київ)

ВІДРО ДЖ ЕН Н Я УКРАЇНСЬКОЇ Ц ЕРК ВИ  
І Н АЦ ІО Н А Л ЬН О -ВИ ЗВО Л ЬН І 

ЗМ А ГА Н Н Я  1917-1921 РОКІВ

Українська автокефальна православна церква 
постала в період національно-визвольних змагань, як 
невід’ємна частина українського руху, української 
революції (1917-1921). Процес її відродження не був 
легким. За словами митрополита Василя Липківського: 
УАПЦ побачила світ "за назвичайно тяжких зовнішніх 
умов" і це якраз "тяжко відбилося на перших кроках 
відродження Української Церкви" (В.Липківський. 
Відродження Церкви в Україні, ст.14).

Період з 1917 по 1921 рр. в який народилаь УАПЦ 
був дійсно складний для церковно -державних відносин. 
В Україні блискавично змінювалася влада і кожна із них 
підходила до справи відродження Української Церкви 
по різному і неоднозначно. В самому тільки Києві 
одинадцять раз мінялась влада і в цьому політичному 
вирі української революції знаходив своє місце 
церковно-визвольний рух.

Відродження Української Церкви розпочалося в добу 
Центральної Ради (1917-1918 рр.). Створення
українського уряду, проголошення автономії України, а 
згодом і повної незалежності, мали свій вплив і на 
церковне життя. Перш за все революційні події 1917 
року зруйнували стару державницько-імперську маши
ну, яка під важким пресом тримала Православ’я. Для, 
поки що залежної від російського синоду Української 
Церкви, відкрилися нові можливості. Формування 
національної держави відразу порушило і старий, 
закостенілий устрій Церкви, який полягав в новному 
підпорядкуванні її самодержавній російській владі. 
Впродовж 1917-1918 років в Україні відбувалися
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церковні з’їзди і єпарїіальні собори. Певні зміни в 
церковно-юрисдицкійному житті накреслив Всеукраїн
ський Православний Церковний Собор 1918 року, але 
його діяння перервалися з приходом більшовиків 
(січень-лютий 1918 р.) після яких в Україні настала 
державно-поолітична зміна і Центральна Рада перестала 
існувати.

Під гаслом визволення Церкви і її оновлення 
відбувалися перші засідання Всеукраїнської православ
ної церковної ради, яка утворилась в листопаді 1917 
року. Ідеологи і провідники українського автокефаль
ного руху будували свій погляд на Церкву, як 
інституцію, що буде цілком незалежною від держави, 
аполітичною, вільною від усіляких закордонних релігій
них центрів, соборноправною у вирішенні церковних 
проблем. Саме цю лінію побудови Автокефальної 
Церкви в Україні сформулювали і відстоювали 
протоієрей Василь Липківський, Володимир Чехівський 
і голова ВПЦР Михайло Мороз.

Така постанова церковного питання про автокефалію 
на Всеукраїнському православному церковному соборі 
1918 року відразу викликала протекст з боку так званої 
"тихонівської ієрархії", яка будучи консервативною не 
зразу відчула знамення часу і не піддавалась новим 
суспільно-політичним віянням. Подальше змагання за 
автокефалію УПЦ проходило в постійному намаганні 
здобути єпископат, тобто найвищу церковну владу. 
Російська ієрархія в Україні неохоче йшла на зустріч 
чисельних домаганням членів ВПЦР мати єпископат для 
УАПЦ.

Церковно-державні відносини в цей період також не 
були універсальними. Всім відомий вислів М.Грушев- 
ського: "Обійдемося без попів" розійшовся по всьому 
Києву і мав негативний вплив на відношення церков
ників до Центральної Ради. Фактична зневага уряду до 
церковного питання була продемонстрована в створенні 
департаменту ісповідань на чолі якого поставили 
колишнього єпископа Никона, в миру Миколу
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Безсонова, який зрікся сам єпископства і тим самим 
опорочив святість цього таїнства. Тепер він повинен був 
регулювати стосунки держави з Церквою. Таке відно
шення уряду Центральної Ради до Церкви наклало свій 
відбиток на церковному питанні доби української 
революції.

Незважаючи на ці прорахунки в церковнодержавних 
відносинах більшість інтелігенції і політичних діячів 
підтримували боротьбу за автокефалію УПЦ. Поряд із 
цим розпочався процес українізації церковного життя. 
Відкривались перші українські парафії. З’явилися видан
ня богослужбових книг в перекладі на українську мову.

Зміна Церковної Ради гетьманським урядом Павла 
Скоропадського (квітень-листопад 1918 р.) призвела до 
певної реакції в українському автокефальному русі. 
Показовою в цьому була друга і подальші сесії 
Всеукраїнського Православного Собору, що відновив 
свою роботу в червні 1918 року, Тут практично було 
перекреслено всі дотеперішні змагання за автокефалію 
Православної Церкви в Україні. Одне із рішень Собору 
проголошувало, що "Українська Церква і надалі мусить 
лишитися під зверхністю Московського патріарха 
Тихона і мусить задовільнитися лише автономією. Після 
жахливого вбивства Київського митрополита Володи
мира (Богоявленського) на кафедру, що вдовствувала, 
було обрано Харківського архиепископа Антонія 
(Храповицького), завзятого українофоба, в майбутньо
му одного із організаторів РПЦ за кородоном.

Саме така ситуація у внутрішньому церковному житті 
прямо відповідала і церковній політиці Гетьманату. Сам 
Павло Скоропадський на відміну від своїх попередників 
соціалістів був глибоко віруючою людиною, православ
ним християнином. Про це він згадує у своїх спогадах: 
"Лично я - глубоко верующий православный христи
анин..." (П.Скорпадський Спогади. К., 1995, с. 198). 
Гетьманський уряд в церковному питанні, як і в інших, 
дотримувався ідей федералізму і негативно ставився до 
автокефалії Української Церкви. Таке ставлення
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гетьмана відповідало постановам Центрального 
Собору. Але не потрібно думати, що Павло Ско
ропадський був до кінця переконаним федералістом 
церковного питання. Саме "...антиукраїнська позиція 
вищої церковної влади на чолі з митрополитом 
Антонієм змусила Гетьмана від політики невтручання у 
внутріцерковні справи... поступово перейти до твердих 
вимог щодо проголошення автокефалії та підтримки 
національно-самостійницькиї рухів у середовищі духо
венства" (В.Ульяновський. Церква в Українській 
державі 1917-1920 рр. (доба гетьманату Павла 
Скоропадського) К., 1997, с.11).

Зміну поглядів щодо церковного питання в 
гетьманському уряді став проводити новопризначений 
міністр сповідань Олександр Лотоцький. Будучи досить 
освіченим церковним політиком він виступив за рішуче і 
якнайшвидше втілення ідеї автокефалії Церкви. 
О.Лотоцький переконав кабінет міністрів Ф.Лизогуба в 
хибності його церковної політики. Його виступ на 
Соборі від імені уряду проголосив необхідність 
автокефалії Української Церкви.

Новий уряд в Україні, тобто Директорія УНР, що 
прийшла на зміну Гетьманату, поставився більш 
прихильніше до відродження Української Церкви. Закон 
1 січня 1919 року проголошував автокефалію УПЦ. 
Швидка зміна влади в Києві не дала можливості 
оформити організаційно автокефалію Української 
Церкви. Цю справу постійно проводив новий міністр 
сповідань Іван Огієнко. Дещо проблемними були 
відносини державного міністерства із натхненниками 
автокефалії членами ВПЦР і зокрема з Василем 
Липківським, який не визнавав над Церквою державної 
опіки. Прикладом цього було ще одне проголошення 
автокефалії на травневих Микільських зборах 1920 року, 
незважаючи на Закон про автокефалію 1919 року. Певні 
розходження між Огієнком і Липківським існували і в 
поглядах на здобуття так званого канонічного єпи
скопату для УАПЦ. Однак в Україні серед
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тихонівського єпископату не знайшлося таких які б 
підтримували ідею автокефалії, за виключенням 
Полтавського архиепископа Парфенія, який згодом під 
тиском ворожих сил зрікся цього співчуття.

Остаточне оформлення УАПЦ відбулося на Все
українському Церковному соборі 1921 року. Тоді в 
Києві вже добре почувала себе радянська більшовицька 
влада, яка із "співчутливого друга" згодом перетво
риться на страшного ворога українського церковно- 
визвольного руху 20-их років XX століття.
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УКРАЇНСЬКА
С О Ц ІАЛ -ДЕМ О К РАТИ Ч Н А ЕМ ІГРАЦІЯ  

П РО  М ІЖ НАРОДНІ Ч И Н Н И К И  
П О Р А ЗК И  Н АЦ ІО НАЛЬН О Ї 

РЕВОЛЮ ЦІЇ 1917-1920 рр

Час вимагає від нас не лише знання власної історії, а 
й глибокого аналізу її здобутків та прорахунків з тим, 
щоб у майбутньому не повторити помилок минулого, не 
виявитися наївними безбатченками чи, що ще гірше, 
самовпевненими державотворцями, для яких поняття 
"національної окремішності" може перетворитися на 
новий історичний міф.

Розмірковуючи про це, гадаю, передусім варте уваги 
переосмислення віколомних подій національно-визво
льних змагань в Україні 1917-1920 рр., а особливо - 
ретельне дослідження причин і чинників, котрі не 
дозволили українцям вибудувати і належно захистити 
свою молоду державу, відстояти віками вимріяну 
незалежність.

Як відомо, біля витоків української державності у 
добу української революції поруч з іншими політичними 
силами стояли й українські соціал-демократи, об’єднані 
в Українську соціал-демократичну робітничу партію 
(УСДРП), лідери якої обіймали чимало ключових посад 
як у Центральній Раді, так і в Директорії У HP.

На жаль, участь українських соціал-демократів, котрі 
прагнули репрезентувати дуже нечисленну суспільну 
групу - україномовних пролетарів, у національній рево
люції була досить суперечливою й в основному 
зводилась не стільки до боротьби за незалежну україн
ську державу, скільки до спроби по-європейському 
вирішити проблему трансформації українського

А.І.Голуб (Дніпропетровськ)
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суспільства на шляхах "демократичного соціалізму". 
Діяіі УСДРП, не виходячи за межі уявлень про соціалізм, 
характерних для його західноєвропейських теоретиків, 
надто серйозно ставились до ідеї української автономії 
в рамках федеративної Росії, надто довірялись 
революційній фразеології більшовиків, виявляли над
мірну легковажність у вирішенні пекучих питань 
тогочасної української дійності. Всі ці хиби не дозво
лили соціал-демократам стати по-справжньому провід
ною силою українського суспільства і у підсумку 
призвели до фатальних наслідків як для української 
державності, так і для самої УСДРП.

Опинившись після поразки національної революції в 
еміграції, В.Винниченко, І.Мазепа, П.Феденко та інші 
провідні діячі УСДРП продовжили на засадах послі
довного демократизму боротьбу за державну незале
жність України, проти антиукраїнських дій тих держав, 
поміж якими було поділено її землі. Водночас вони 
спробували проаналізувати причини поразки україн
ської революції, зокрема міжнародні чинники, які не 
дозволили Україні, як суверенній державі, утвердитись 
на геополітичній карті Європи.

Одним з перших діячів УСДРП, хто спробував 
відшукати та науково обгрунтувати причини поразки 
української революції, в т.ч. міжнародного порядку, був 
В.Винниченко. У своєму аналітично-документальному 
дослідженні "Відродження нації" поруч з прорахунками і 
недоліками українських національно-революційних сил 
він назвав також головний, на його думку, фактор 
зовнішньої політики, який призвів до невдачі націо
нально-визвольних змагань в Україні - перетворення її, 
особливо у 1918-1919 рр., на арену жорстокого 
збройного протистояння й об’єкт прямої агресії з боку 
різнорідних зовнішньо-політичних сил - військ Німеч
чини та її союзників, Антанти, радянської Росії, білогва
рдійських формувань тощо. Саме комбінація цих чин
ників і спричинила, згідно з висновками Винниченка, 
нищівну поразку української революції.
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Чимало зусиль доклав до вивчення причин поразки 
національної революції в Україні й інший відомий діяч 
УСДРП П.Феденко. У своїх фундаментальних 
історичних розвідках "Повстання нації", "Ісаак Мазепа - 
борець за волю України", "Соціалізм давній і 
новочасний" серед інших важливих проблем він 
проаналізував і міжнародні чинники невдалого 
"повстання нації" на українськиї теренах. "До невдач 
українсьької визвольної боротьби 1917-1920 рр., - 
наголошував Феденко, - спричинилися ще надзвичайно 
несприятливі міжнародні обставини. Україна, яка 
відігравала в XVII-XVIII століттях помітну роль в 
європейському "концерті держав", протягом XIX віку 
була призабута в політичному світі. Доводилося та ще, 
на жаль, і тепер доводиться світові "відкривати" факт 
існування українського народу... Під упливом постійної 
протиукраїнської пропаганди сильніших сусідів 
складалися погляди на українську проблему, як на щось 
штучне, викликане закордонними інтригами... 
Розуміється, ця неясність української справи в очах 
закордонних чинників ніяк не сприяла успіхові 
української визвольної боротьби... Що ж до проблеми 
самостійної України, то її ні Центральні держави, ані 
держави Антанти поважно не ставили; навпаки, і та й 
друга коаліція помагала Росії або Польщі в боротьбі 
проти українців (Феденко П. Повстання нації // Збірник 
пам’яти Симона Петлюри (1879-1926). К., 1992. С.76).

Подібно до Феденка визначав причини поразки 
Української Народної Республіки й інший видатний діяч 
УСДРП, відомий науковець і публіцист І.Мазепа. У 
своїх численних статтях, брошурах та у широко 
відомому дослідженні "Україна в огні і бурі революції", 
яка побачила світ під час Другої світової війни, він серед 
найголовніших чинників, що обумовили поразку 
української революції, називає наступні: відхід від 
активної політичної боротьби вождів українського 
національно-визвольного руху - М.Грушевського, 
В.Винниченка, В.Чехівського та ін., постійна орієнтація
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урядових інституцій УНР на допомогу закордонних 
союзників, сепаратизм керівництва ЗУ HP тощо. 
Водночас Мазепа наголошував, що важливою 
причиною поразки української революції була і 
агітаційно-пропагандистська робота більшовиків, які у 
той час висували нйрадикальніші гасла, що були 
найбільш популярними серед українських мас. "Відхід 
соціалістів від влади і орієнтація на воєнні сили 
Антанти, - писав, зокрема, Мазепа, - лише зміцнили 
большовицьку агітацію проти української влади" 
(Мазепа І. Творена держава (Боротьба 1919 року) // 
Збірник пам’яток Симона Петлюри. С.21).

Важливим чинником, який також сприяв поразці 
національно-визвольних змагань в Україні, Мазепа 
вважав надзвичайно складну міжнародну ситуацію, у 
якій опинилась УНР. "В міжнародному відношенні, - 
наголошував він, - Україна знаходилася тоді в стані 
фактичної бльокади з боку сусідніх держав... Навіть 
український рух в Галичині виступав перед Антантою, 
як не безпечний щодо большевизму. Тому зросуміло, що 
відносно українців в їх зносинах з Західною Европою до 
певної міри існували ті самі заборони, що й відносно 
большовиків" (Там само. С.25).

Таким чином, очевидно, що міркування українських 
соціал-демократів - емігрантів стосовно зовнішньополі
тичних чинників поразки української національної рево
люції цікаві і заслуговують на увагу й у наші дні, оскіль
ки утвердження України як повноправного члена між
народного співтовариства є нагальною потребою часу.
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С.Б.Скорченко (Київ).

ВП Л И В Н А РО К О ТИ Ч Н И Х  Т А  
Ф ІЗІО Л О П Ч Н И Х  

О СО БЛИ ВО СТЕЙ  КО НО П ЕЛЬ  
Н А  ІСТОРІЮ  РО ЗВИ ТК У  

КО Н О П Л ЯРС ТВА В УКРАЇНІ

Коноплі - одна з найдавніших відомих людству 
культур, батьківщиною якої вважають Середню Азію. З 
прадавніх часів згадки про цю прядивну рослину 
зустрічаються в історичних памятках народів Азії, 
зокрема Індії, Китаю, Японії, причому раніше перших 
відомостей про використання льону та бавовни. В 
стародавніх індійських джерелах коноплі згадаються 
приблизно за 25 століть до нашого часу і як лікарсько- 
наркотична і як текстильна культур. Одни з 
найдавніших описів наркотичної сировини з конопель 
міститься у китайській медичній збірці, датованій 2737 
роком до н.е.. У Європі до XVI століття коноплі були 
відомі як волокниста культура, і хоч сюди було завезено 
гашиш, його вживання не стало популярним.

Взагалі більшість дослідників вважає, що розпо
всюдження конопель його двом шляхами:

- «північним», зв’язаним із скіфами, які перенесли 
коноплі до Каспійського та Чорного морів і далі по 
Дніпру на територію України, трохи пізніше вони 
попали і до Литви, Швеції, Германії, Англії та інших 
країн;

- «південним», по якому через Малу Азію коноплі 
потрапили до Греції, Італії, Франції .Іспанії, а з Іспанії в 
Америку. Слід зазначити, що на відміну від льону при 
дослідженні матеріальних памяток у Стародавньому 
Єгипті коноплі виявлені не були, і потрапили до Африки 
пізніше з середземноморських країн.
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Більш ніж за чотири тисячі років своєї достовірної 
історії коноплі розповсюдились майже по всіх країнах та 
континентах і з повним правом можуть бути названі 
світовою рослиною.

На Україні люди здавна високо оцінили здатність 
рослин конопель протягом 4-5 місяців сформувати 
високий врожай довгого міцного волокна, з винятково 
цінними властивостями. Коноплі та льон по всій Україні 
забезпечувалі населення одягом, побутовими та 
господарськими тканинами, мотузками, шпагатом. 
Смачна конопляна олія повсюду була невід’ємною 
частиною селянської їжі. На початку XX століття 
традиційні майже для кожного селянського господар
ства «конопляники» почали витісняти менш трудомісткі 
нові технічні культури (буряк, картопля). Потім у світі 
збільшилось виробництво порівняно дешевої бавовни, 
швидкими темпами почала розвиватися промисловість 
по виготовленню синтетичних та штучних волокон, які 
все більше почали витісняти вироби з конопель. Але 
особливо вагому роль у занепаді коноплярства відіграла 
здатність рослин конопель продуктувати та накопи
чувати каннабіноїдні сполуки, які мають наркотичні 
властивості.

Наркотична речовина міститься у смолі, що виділя
ється рослиною Зібрана зелено-бура маса і є гашиш - 
складна суміш різних каннабіноїдів. Поняття «гашиш» і 
«маріхуана» часто вживають як синоніми. Гашиш в 
основному представляє смолу з рослин, а маріхуана - 
рослинну частину. Вважають, що назва маріхуана 
походить від португальського слова «маріхуанго» - п’ян
кий засіб. Поняття гашиш - від назви ордену Гашишин, 
воїни якого перед наступом вживали наркотики. Інша 
версія - від назви існуючої в середні віки в Аравії і 
смаілітської секти «хашишин», або «ті, що вживають 
гашиш», члени якої для рішучості при ритуальних 
убивствах збуджували себе гашишем. Поняття «смола 
конопель» придбало різноманітну термінологію. В 
Європі, на Близькому Сході вона називається гашиш, в
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Середній Азії - анаша, в Індії - харе, у Південній Америці 
- руферс, в Бразилії - маконхе. Окрім того, відомі також 
синоніми гаджа, план, далга, киф та ін. Іноді під 
терміном гашиш розуміють коноплі, як рослину, іноді як 
фізіологічно активну смолу, яку виділяють волоски, 
іноді як складові активні компоненти каннабіноїдів.

Серед каннабіноїдів найбільш високу токсичність має 
тетрагідроканнабінол (ТГК), за вмістом якого і 
визначається в основному «гашишність» того чи іншого 
сорту конопель.

Рішенням міжнародних конвенцій про наркотичні 
речовини (1925 р.) та щодо боротьби з нелегальною 
торгівлею сильнодіючими речовинами (1936 р.) індій
ські, або південні коноплі та їх препарати підлягають 
державному та міжнародному контролю. З цієї причини 
коноплі перестали вирощувати в багатьох країнах світу. 
Але за даними комісії ООН з наркотичних та лікарських 
препаратів, марихуану вживають біля 200-300 млн. 
чоловік. В США палять маріхуану більше половини 
молоді у віці від 18 до 25 років і більш 20% - у віці з 12 до 
17 років. Кожний рік у США продається близько 10-15 
тис. тонн марихуани.

На Україні у передвоєнні роки посівні площі 
конопель становили більш ніж 200 тис.га. Останніми 
роками простежується тенденція до скорочення посівних 
площ, зменшення валових зборів та обсягів заготівлі 
сировини. Так. площа посіву конопель в Україні з 60-ти 
тис.га в 1970 р. скоротилась до 3,0 тис.га у 1997 р. Серед 
основних причин - боротьба з наркоманією.

У зв’язку із розповсюдженням у світі наркоманії у 
1961 році було прийнято Міжнародну конвенцію по 
наркотичних речовинах, а у 1971 році - Віденську 
конвенцію по психотропних речовинах. У багатьох роз
винутих країнах світу законодавчо заборонили виро
щування коноплі. Бувший Радянський Союз також 
приєднався до вказаних конвенцій, але продовжував 
вирощувати коноплі з деякими обмеженнями. Було 
заборонено вирощування місцевих сортів конопель
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південного походження, які мали підвищений вміст 
наркотичних речовин. Так, Одеська, Кіровоградська, 
Миколаївська, Херсонська області повністю призупи
нили вирощування конопель, на їх території ліквідовані 
переробні заводи.

2 квітня 1974 року була прийнята постанова Ради 
Міністрів СРСР «Про заходи посилення боротьби з 
розповсюдженням наркоманії, якою перед Інститутом 
луб’яних культур (на той час Всесоюзним НДІ луб’яних 
культур) було поставлене завдання створення сортів 
конопель з відсутністю наркотичних властивостей.

Були встановлені жорсткі вимоги до нових селек
ційних сортів. Зокрема, починаючи з 1988 року, було 
заборонено приймати на випробування сорти конопель 
із вмістом наркотично-активних речовин більше 0,1%, 
тоді як за прийнятими стандартами ЄЕС та інших країн 
світу соціально - небезпечними вважаються сорти із 
вмістом наркотичних речовин менше 0,3%.

Почалася напружена праця науковців Глухівського 
інституту луб’яних культур.

Було встановлено, що визначаючим фактором вмісту 
каннабіноїдів є сортові ознаки (крім еколого - геогра
фічного походження, статі рослини, балансу поживних 
речовин, густоти рослини та ін.).

Селекціонери Віровець В.І., Горшкова Л.М., Орлов 
М.М., Сенченко Г.І. створили сорти конопель, що не 
мають аналогів у світі ( таблиця).

Результати вмісту тетрагидроканнабінола в 
насінні сортів конопель занесених в Реєстр рослин 

України

N9 Назва сорту Оригінатор Рік реєстрації Вміст ТГК,%

1 Південнодо- Інститут 1981 0.03-0.06
стигаюча луб’яних
однодомна культур
14 (ЮСО-14)
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2 Золотоніська 11 Золотоніська 
дослідна 
дільниця ІЛК

1984 0.01-0.03

3 ЮСО-31 ІЛК 1987 0.03-0.05

4 Глухівська 33 ІЛК 1997 0.05-0.01

5 Золотоніська 15 ІЛК 1998 0.01-0.03

6 Глухівська 46 ІЛК 1999 0.01-0.03

7 Глера ІЛК в дослідженнях 0.01-0.03

Про соціальну безпечність українських сортів 
конопель свідчить зростання їх популярності у світі та 
попиту на насіння цих сортів. Вони випробуються в 
багатьох країнах Європи, в Канаді, в Австралії. У 1997 
році сорт ЮСО-31 занесено до каталогу ЄЗС, на початку 
1998 р. його зареєстровано в Канаді, найближчим часом 
очікується дозвіл канадського уряду на вирощування 
сортів Золотоніської-11 та -15. Значною мірою завдяки 
українським сортам легалізується та нарощується 
виробництво конопель у багатьох країнах світу. У 1998 
році в країнах ЕЄС площа посіву зросла до 42 тис. га і 
продовжує збільшувати. До 2003 року посіви конопель у 
Канаді планується довести до 2,2 млн. акрів (880 тис.га). 
Людство пережило синтетичний бум і все більше віддає 
перевагу натуральним, екологічно чистим виробам, 
побутовим тканинам та харчовим продуктам. Ось чому 
коноплі вже називають рослиною XXI століття.

Інший проблемний напрямок - це механізація 
збирання врожаю конопель. Коноплі є складною куль
турою, що має свої особливості. Це цікавий біологічний 
об’єкт, що є найвищою стадією розвитку рослин, 
наближаючись за особливостями розмноження до  
тваринного світу, в якого потомство, володіючи 
високою життєздатністю, походить від двох різних
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особин за морфологічними та біологічними ознаками.
Маючи ці властивості, дводомні коноплі знаходяться 

в невигідному положенні щодо механізованого 
збирання, тому що чоловічі рослини (посконь), виконав
ши свою біологічну функцію, достигають на 30-40 днів 
раніше жіночих (матірки), поступово засихають, пере
творюючись у суволоку, затруднюють або роблять 
неможливим механізоване збирання.

Зараз постає проблема створення сортів однодомних 
конопель, в яких чоловічі та жіночі квітки знаходяться 
на одній рослині, успішно вирішена. Однодомні сорти 
складаються на 80-90% з однодомної матірки, 10-15% 
фемінізованої посконі та 0,5-1% звичайної матірки і 
посконі. Це дозволяє проводити механізоване збирання 
і тепер черга за технікою.

Отже, в результаті проведених Інститутом луб’яних 
культур досліджень, вже опрацьована методика створен
ня сортів конопель, які б поєднували високу продуктив
ність і якість продукції з відсутністю наркотичних 
властивостей, та створені і зареєстровані сорти одно
домних конопель із зниженим до 0,2 і навіть дол 0,01- 
0,03% вмістом ТГК.

Історичний досвід свідчить, що відповідні природно- 
кліматичні умови України, значні досягнення вітчизня
них селекціонерів та віковий досвід землеробів спону
кають до інтенсивного вирощування такої економічно 
ефективної технічної культури, як коноплі. Зростання 
товаровиробництва натуральної сировини з конопель 
може мати суттєвий позитивний вплив на добробут 
держави, і в економічному плані на її незалежність у 
виробництві товарів народного вжитку.
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МІЖВОЄННА УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ 
В БОЛГАРІЇ ТА її РОЛЬ В 

УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКОМУ 
СПІЛКУВАННІ

Українці опинилися у Болгарії на гребені двох хвиль 
еміграції. Перші вихідці із України прибули сюди після 
визволення Болгарії від османського ярма (1878 р.). 
Вони шукали тут кращої долі чи рятувалися від пере
слідувань царського уряду за свої погляди, в тому числі 
засудження колоніальної політики царизму щодо 
України. Деякі з них залишили помітний слід на ниві 
болгарської науки і культури. В першу чергу це відомий 
вчений і громадський діяч Михайло Драгоманов, який 
розпочав свою наукову і викладацьку діяльність до
центом Київського університету і закінчив професором 
кафедри загальної історії Софійського університету.

Наступний приплив українців став наслідком першої 
світової війни і захоплення більшовиками влади в 
Україні. До Болгарії ( союзниці Німеччини і Австро- 
Угорщини, було переправлено з цих країн понад 5 тис. 
військовополонених. Громадянська війна і падіння 
Української Народної Республіки примусили виїхати за 
межі України як мирних громадян, які не підтримали 
більшовиків, так і рештки розбитих ними військових 
угрупувань Денікіна і Врангеля. Усі вони знайшли 
притулок у сусідніх державах, в т.ч. і Болгарії.

До кінця 1918 р. військовополонені ( вихідці із 
України зусиллями Українського посольства у Болгарії 
були майже повністю репатрійовані. На початку 20-х 
років XX ст. у цій країні проживало близько 15000 
біженців із колишньої Російської імперії, в т.ч. більше 
1500 українців, з них близько 1200 проживали в Софії та

Павленко В.В., Павленко МЛ.
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її околицях. Понад 500 біженців-українців служили 
свого часу у вищих установах УНР1. В той же період у 
Болгарії перебували 24 тис. солдатів врангелівської 
армії, з них майже половина ( українці за походженням, 
насильно мобілізовані царським генералом2.

Певний контингент біженців із України становили 
люди високоосвічені ( представники дворянства, буржу
азії, інтелігенції. В основному страх перед насиль-ством, 
хаосом, голодом, а не класова ненависть стали при
чиною виїзду багатьох університетських професорів, 
інженерів, військових спеціалістів, лікарів, літераторів, 
музикантів, інших представників інтелігенції.

Більшість вигнанців зазнавала матеріальних нестат- 
ків. Болгарський уряд намагався надати їм посильну 
допомогу. Це була позика на суму 20 млн. левів у 
рахунок боргу Болгарії Росії, що становив 82 млн. 
франків. Біженці, як росіяни так і українці, на перших 
порах користувалися безплатно готелями, безкоштов
ним проїздом по залізницях, службовці забезпечувалися 
робочими місцями. Певні кошти їм надавалися 
Міжнародним і Болгарським Червоним Хрестом3.

Болгарська влада не перешкоджала українцям мати 
свої національні поселення і організації. Зокрема, 
існували українська колонія у Перніку, «вільний україн
ський хутір» в селі Кочеринове Дупнішської околії. 
Також робилися спроби об’єднати біженців за професій
ною ознакою. Одним із таких прикладів стали 
рибальські спілки, засновані українцями, які за допо
могою посольства УНР у Стамбулі переїхали з Туреч
чини до Болгарії і поселилися на берегах Дунаю4.

Найбільш національно свідомі засновували свої 
власні національні об’єднання. Одним із перших стало 
військове товариство «Січ», створене із колишніх 
врангелівців і очолюване колишнім командиром 4 полку 
Січових стрільців полковником В.Філоновичем (згодом 
представник Міністерства військових справ УНР в 
екзилі). Його основу склали січовики із Катерино
славського і Запорізького кошів. Болгарські урядові
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структури допомогли їм відділитися від російських 
військових, виділивши для них будинки на околиці 
Софії, відремонтовані і обладнані самими уркїнцями. 
При товаристві існував культурно-освітній гурток, який 
налічував 750 членів. Його силами були створені школа 
для неписьменних, курси українознавства, оркестр, 
бібліотека і читальня^. Пізніше почало діяти «Україн
ське національне козацьке товариство», очолюване 
генеральним бунчужним III коша Дмитром Гулаєм.

Цивільні біженці мали свої культурно-освітні органі
зації. Найбільш впливовим з них стали «Українська 
громада» і «Українське культурне об’єднання». Очолю
вали їх колишній доцент Київського університету і 
співробітник Українського посольства у Болгарії, 
філолог Дмитро Шелудько, скульптор Михайло Пара- 
щук, журналіст Яків Малиновський, співак Софійської 
опери Михайло Столярчук, художник Йосип Ткаченко, 
службовці Григорій Крупицький та Іван Орлов, 
підприємець Володимир Колісниченко та інші. Ці 
софійські громадські об’єднання мали свої відділення в 
інших містах Болгарії.

1933 р. у Софії відбувався конгрес українських 
товариств, в роботі якого взяли участь 10 українських 
громадських об’єднань. На ньому був створений «Союз 
українських організацій у Болгарії» на чолі з Дмитром 
Майстренком, котрий у Софії мав власний магазин 
готового одягу і підтримував українські організації 
матеріально6.

Спільним українсько-болгарським об’єднанням став 
«Українсько-болгарський гурток», створений в 1920 р. і 
переоформлений в 1926 р. в «Українсько-болгарське 
товариство». Його очолив відомий літературознавець, 
фольклорист, колишній посол Болгарії в Україні 
професор Софійського університету Іван Шиманов, а 
після його смерті в 1928 р., ним керував літературо
знавець, професор Софійсього університету Михайло 
Арнаудов'.

Українці та їх національні об’єднання в Болгарії
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зробили певний вклад у розвиток болгарсько-укра
їнських взаємин. В першу чергу це стосується 
розширення знань болгарської громадськості з історії і 
культури України. Справа ж ця мала велике значення 
(особливо в період становлення української держав
ності, боротьби за її утвердження, а надалі і віднов
лення), оскільки пересічний болгарський громадянин 
мало що знав про Україну. Для більшості болгар всі 
народи, які населяли Російську імперію, були росіянами. 
Ознайомлення з історією України не лише поширювало 
правду про неї, але й викликало підтримку національ
ним домаганням її народу.

Таке завдання поставили перед собою українські 
періодичні видання, що виходили в Болгарії в 1919(1920 
рр. з ініціативи Українського посольства. На його 
кошти побачили світ 4 номери збірника «Українське 
слово» і 17 номерів журналу «Украинско-бьлгарски 
преглед». На їх сторінках друкувалися статті, що 
надходили від дописувачів із України, українців, які на 
той час знаходилися в Болгарії, і болгар, котрі 
цікавилися Україною. Серед авторів були українські 
громадські діячі і науковці, співробітники Українського 
посольства у Болгарії ( О.Шульгин, П.Стебницький, 
Д.Шелудько, Д.Доленко, Ю.Лемко, Ю.Налисник та 
відомі представники болгарської культури і науки ( 
І.Шишманов, Д.Шишманов, Ст.Младенов, Д.Страши- 
миров, Н.Балабанов, С.Чшінгіров. Вони висвітлювали 
головно українську тематику, а саме історію, географію, 
економіку, культуру, умови життя і побут населення 
України та її взаємини з Болгарією, Росією, Польщею.

«Українське слово» і «Українсько-бьлгарски 
преглед» не обмежувалися публікацією статей. В них 
поданий досить широкий спектр матеріалів: хроніки, 
рецензії, листи, документи тощо. На жаль, згортання 
діяльності Українського посольства і брак коштів стали 
причиною припинення української видавничої 
діяльності в Болгарії.

На зовсім короткий час вона відновилася 1935 р.,
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коли в березні у Софії вийшло з друку ще одне 
українське видання ( «Українсько-болгарські вісті» ( 
орган Українсько-болгарського товариства, матеріали 
якого друкувалися як болгарською так і українською 
мовами (в залежності від національності автора).

Лейтмотивом статей О.Шульгина, Д.Шелудька, 
М.Арнаудова, Т.Влайкова, І.Пенакова, присвячених 
внеску в розвиток українсько-болгарських взаємин 
засновника болгаристики в Україні Ю.Венеліна, 
видатних представників української літератури 
Т.Шевченка, Марко Вовчка, Г.Квітки-Основ’яненка, 
відгуку на смерть М.Грушевського, є наголос на сві
товому значенні діячів української культури і науки. їх  
аргументи підсилюють матеріали хроніки, де йдеться 
про відкриття в Болгарії невідомих листів Т.Шевченка, 
видання у Варшаві його творів у 16 томах, вшанування 
пам’яті Кобзаря в Болгарії, про панихиду і вечір пам’яті 
в Софії з приводу смерті М.Грушевського тощо. 
Водночас тут же у підсумку подається передрук повідом
лення газети «Вісті», в якому перелічуються розстріляні і 
ті українці, які перебувають під слідством, звинувачені у 
«підготовці терористичних актів» проти радянської 
влади. Зокрема, редакція доповнює, що всі вони є відомі 
письменники, публіцисти, громадські діячі. Таким 
чином читач може порівняти, як шанується українська 
культура за кордоном і як поводяться з цвітом 
української нації на батьківщині8.

Інформацію про Україну в Болгарії розповсю
джували і українські емігрантські товариства, насам
перед «Українська громада» і «Українське культурне 
об’єднання».

Цьому сприяло вшанування пам’яті видатних 
українців, зокрема Т.Шевченка, І.Франка, М.Драгома- 
нова, М.Грушевського, С.Петлюри, що проводилися у 
формі замовлення в церквах урочистих панихид, 
влаштування ранків-академій і вечорів.

На них запрошувалися болгарські громадські діячі, 
представники болгарської культури і науки. Вони ж
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брали активну участь у проведенні академій і вечорів. 
Доповіді виголошували, поряд з провідними діячами 
українського емігрантського руху скульптором М.Па- 
ращуком, мовознацем Ю.ІІІелудько, полковником 
А.Трипільським, інженером М.Ніцкевичем, відомі 
літературознавці, мовознаці і публіцисти ( І.Шишманов, 
Е.Димитров, С.Чілінгіров та інші. На концертах, що 
входили до програми таких заходів, поряд з аматор
ськими українськими хорами, нерідко виступали 
артисти Софійської народної опери. Народного театру, 
які виконували українські народні пісні та пісні на слова 
видатних українських поетів і декламували їх поезії, в 
тому числі і в перекладі болгарських авторів9.

Силами активістів Українсько-болгарського товари
ства готувалися і спеціальні публікації, присвячені 
Т.Шевченку. Таким прикладом є номер газети «Лите- 
ратурен глас» від 10 червня 1934 р., присвячений 120-й 
річниці з дня народження борця за народну волю. В 
ньому, крім статей болгарських діячів, вміщено багато 
ілюстрацій з життя поета.

Також традиційними стали свята з приводу річниць 
проголошення УНР, що влаштовувалися українськими 
емігрантськими об’єднаннями з широким залученням 
відомих представників болгарської громадськості. В 
1935 р. стаз діяти спеціальний комітет по відзначенню 
свята Незалежності Української держави10.

Проте слід зазначити, що послаблювало український 
емігрантський рух у Болгарії, спрямований на 
утвердження національної свідомості і українсько- 
болгарського взаєморозуміння. Це було зіткнення 
політичних світоглядів, зокрема прихильників Гетьма
нату і Директорії, не на користь справ були і 
протиборство між самими українськими емігрантськими 
товариствами та боротьба за лідерство всередині їх, що 
нерідко призводила до розколу останніх.

Також одним із внесків емігрантів у зміцнення 
українсько-болгарського спілкування стала їх участь у 
розвитку господарського, наукового і культурного
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життя Болгарії. Створюючи відповідні умови для 
викладацької, наукової діяльності освітян і вчених та 
творчого зростання митців ( українців за походженням, 
болгарський уряд не лише виконував гуманну місію, але 
і мав від цього певні дивіденди. Болгарія отримала 
кваліфікованих спеціалістів, які високо тут цінувалися.

Більшість представників емігрантських наукових і 
мистецьких кіл ( вихідці з України, були віддані 
російській імперській системі, що їх зростила. Основна 
маса стояла осторонь політичного життя своїх 
співвітчизників, які, хоча і перебували на чужині, але все 
ж таки сприяли утвердженню національного самови
значення українців і поглиблення україно-болгарського 
взаємовпливу. Д о останніх належать мовознавець 
Д.Шелудько, педагог і журналіст Я.Романчук, педагог і 
мистецтвознавець О.Шульговський, скульптор М.Пара- 
щук, художник Й.Ткаченко, співак М.Столярчук.

Отже, вихідці із України отримали в Болгарії 
моральну і матеріальну підтримку, можливість праце
влаштування, підвищення свого професійного рівня. 
Представники національно-свідомої української 
еміграції зміцнювали фундамент українсько-болгар
ських взаємин. Популяризуючи в Болгарії українську 
історію і культуру, вони намагалися формувати тут 
українофільські настрої і в першу чергу прихильне 
ставлення до ідеї утвердження української національної 
держави.

Цей процес поглиблювало і їхнє співробітництво з 
тією частиною болгарської інтелігенції ( письмен
никами, поетами, публіцистами, літературознавцями, 
котрі за характером своєї праці вже були обізнані з 
українською історією і надбаннями української 
культури.

Однак ці спільні зусилля важко пробивали собі шлях. 
На заваді стояла антиукраїнська спрямованість 
впливової тут російської еміграції, котра і на чужині 
плекала свої імперські амбіції. До того ж почуття 
вдячності болгар до Росії, яка визволила їх від
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османського ярма (хоча значний контингент тодішньої 
Російської армії складали все ті ж вихідці із України) теж 
сприяли поширенню тут співчуття до національно- 
визвольного руху українського народу.

В болгарському суспільстві переважали прихильники 
ідей утвердження єдиної і неподільної колишньої 
російської чи на той час існуючої радянської імперії або 
в крайньому випадку створення російсько-української 
федерації, щоправда, як підкреслювалося вище, певна 
частина болгарської інтелігенції прихильно ставилася до 
визвольних змагань українського народу і його 
намагання створити власну державу. У поширенні кола 
останніх певну роль зіграла і національно-свідома 
українська еміграція.
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УКРАЇНСЬКІ ЕС ЕРИ  Т А  
С О Ц ІАЛ -ДЕМ О К РАТИ  В УКРАЇНСЬКІЙ  

РЕВОЛЮ ЦІЇ

Революційні події 1917-1920 рр. в Україні уявляються 
нам закономірними і каузально обгрунтованими. Голов
ним фактором, який визначав їх хід, була взаємодія вла
стивих їх учасникам типів політичної свідомості. Так, 
кожна політична або громадська організація, кожна 
соціальна верства мала свій тип політичної свідомості, 
який, в свою чергу, обумовлював і характер їх вчинків. 
Свої власні типи політичної свідомості були також влас
тиві Українській партії соціалістів-революціонерів 
(УПСР) і Українській соціал-демократичній робітничій 
партії (УСДРП). Через те що ці партії були головними 
суб’єктами революції в Україні 1917-1920 рр., політична 
свідомість їх членів кінець кінцем визначила її долю.

Як українські соціал-демократи, так і українські 
есери, на початок весни 1917 року мали доволі значний 
досвід революційної роботи, під час якої у них 
сформувалися риси опозиційної свідомості. Останнє 
характеризується орієнтацією на критику, опір і, 
нарешті, на повалення існуючої влади та знищення 
старих порядків, але ніяк не на створення нового ладу. 
Це у повній мірі позначилося в період Української 
Центральної Ради, коли замість того, щоб самим здій
снити назрілі революційні перетворення, українські 
соціалісти критикували і викривали Тимчасовий уряд, 
очикуючи рішення всіх пекучих питань від розвитку 
російської демократії.

Беззаконня феодального суспільства, самоправство 
урядовців, свавілля самодержавства зробили ліберальну 
ідею зверхності закону і рівності всіх перед ним однієї з 
основних цінностей української інтелігенції. Цим 
пояснюється те, що у добу УЦР повною мірою проя
вилася орієнтація провідної верхівки УСДРП і УПСР не 
на якомога скоріше задовільнення вимог революційних

О.Ю.Висоцький (Дніпропетровськ)
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мас, а на легітимність, законність тих форм, в яких вони 
здійснюються. Тим самим, по суті, соціалістичні партії 
виявили себе як спадкоємниці ліберальних традиній 
Західної Європи. Але якщо у Західній Європі XVII-XVIII 
ст. лібералізм був прогресивним явищем, то в умовах 
подій 1917-1920 рр. в Україні він став гальмом на шляху 
революційних перетворень. Парламентські форми 
вирішення пекучих проблем революційно настроєних 
українських трудящих явно не відповідали вимогам часу. 
Таке становище не випадкове, бо між політичною 
свідомістю соціалістично настроєної інтелігенції, яка 
взяла на себе роль представниці інтересів трудящого 
населення, і політичною свідомістю самого цього насе
лення прохо-дила безодня. Якщо в українських робітників 
та селян найважливішими були економічні, соціальні 
питання (питання землі, припинення війни і пов’язаних з 
нею нестатків у селян, покращення матеріального 
становища та впровадження 8-годинного робочого дня у 
робітників), то в української інтелігенції, навіть у тої, яка 
входила в УСДРП та УПСР, на першому місці стояло 
національне питання. Цим, наприклад, поясню-ється те, 
що з початком революції на українських теренах, 
українські есери та соціал-демократи висунули завдання 
досягнення Україною автономії як неодмінну умову для 
здійснення всіх інших перетворень, у тому числі і 
соціальних.

У світогляді трудящих класів України національне 
питання займало хоча і не перше, але одно з важливих 
місць. Інакше національні партії не набули б такого 
впливу. Проте для цих класів воно також було скоріше 
економічним, ніж, скажемо, надбудовним. У селян 
підтримка автономії України пов’язувалась з вигнанням 
російських поміщиків з українських земель, у робітників 
(котрі були українцями) - з падінням ролі російської 
буржуазії і бюрократії у містах.

Подібні відмінності в політичній свідомості україн
ських трудящих та соціалістичної інтелігенції, а також 
нерозуміння їх з боку останньої, так і не дало їй
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можливість використати революційну енергію мас і по- 
справжньому очолити революцію в Україні. Причиною 
того, що українські соціалісти, які стояли при влади, не 
змогли вчасно відреагувати на сподівання українських 
робітників та селян, полягає у конструюванні самої 
системи влади, котра будувалася "зверху", а не "знизу".

Одною з причин невдач політики УСДРП та УПСР у 
добу Української революції була також відмінність їх 
типів політичної свідомості, іншими словами, хоча ці 
партії були у багато чому схожі, по цілій низці питань 
державної політики між ними виникали розбіжності, що 
незмінно затягувало вирішення пекучих питань. Напри
клад, так було з Земельним законом, коли проект Б.Ма- 
ртоса був відкинутий українськими есерами і приняття 
Закону було відкладено.

Виробленню єдиної позиції з життєво важливих пи
тань перешкоджало також те, що у кожній з українських 
соціалістичних партій було декілька типів політичної 
свідомості. Наприклад, в УПСР можливо виділити два 
основних типа політичної свідомості - "лівобережців" та 
"правобережців", які яскраво вияви-лися у червні 1917 
року. Як відомо, "лівобережці" стали основою партії бо
ротьбистів, а "правобережці" склали у травні 1918 року 
УПСР (центральної течії). Що стосується УСДРП, то в її 
складі також найбільш рельєфно виявили себе типи 
політичної свідомості, притаманні "лівим" та "правим" 
представникам партії. Існування різних типів політичної 
свідомості у соціалістичних організаціях на початку 
революції пояснює їх розкол у подальшому її розвитку.

Підбиваючи підсумки всього вищезгаданого, заува
жимо, що фіаско УСДРП та УПСР, а точніше їх 
керівного проводу, багато в чому випливає з сутності їх 
політичної свідомості, його еволюції в перебігу Україн
ської революції. Іншими словами, щоб зрозуміти, чому 
ті чи інші події 1917-1920 рр. в Україні розгорталися тим, 
а не іншим чином, а учасники цих подій, насамперед 
українські соціалісти, робили так, а не інакше, треба 
вивчити їх політичну свідомість.
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К.М.Колесников (Дніпропетровськ)

ЕВОЛЮ ЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
ІСТОРІОСОФ ІЇ Х ІХ -Х Х  СТ.

(до  питання про етнічний чинник в ідеї 
українського держ авництва)

Діячі, які приймали участь у проголошенні УНР та її 
державного суверенітету, схопилися за ідею державної 
самостійності лише під тиском складних зовнішньо
політичних комбінацій, пов’язаних гол.чином з більшо
вицькою й австро-німецькою загрозою. Ідея української 
незалежності у листопаді 1917 - січні 1918 була 
запроваджена, так би мовити явочним порядком без 
впевненості в її конечність. Ідейне підгрунтя нових 
державотворців України було іншої світоглядно- 
історичної "закваски", достатньо ворожої державни- 
цтву, яке немислиме без вагомої консервативної тради
ції. Пізніше публіцисти з консервативного і націоналі
стичного таборів будуть постійно вказувати на це, як на 
одну з причин поразки визвольних змагань. Однак, нас 
цікавить той факт, що народництво, властиве більшості 
українських революціонерів і урядовців 1917-1920, 
фактично стимулювало ствердження модерної україн
ської державності. Право на самовизначення україн
ського народу, а не напівлегендарні права і вольності 
козацько-руської держави, було здатне у XX ст. підняти 
місцевий елемент на захист своєї батьківщини та 
легітимізувати цю боротьбу в очах світової громад
ськості. Навіть В.Липинський, чия концепція легітимації 
влади спиралася на монархічно-традиціоналістські 
принципи, казав про державу, яка охоплювала б 
українські етнічні території, й ніколи не апелював до
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історичних, традиційно-визначених кордонів україн
ських державних утворень - Гетьманщини XVII-XVIII 
ст. чи Київської Русі Х-ХІ ст.1

Народницькі концепції лягли наріжним каменем до  
підвалин українського моредного державотворення. 
Абстрагуючись від ідейно-політичного змісту, спробу
ємо продемонструвати їхні історіософські витоки12. 
Сконцентруємо увагу лише на одному - проблемі 
української історичної послідовності, наступності істо
ричних епох.

Визначення критеріїв, за якими можна було б 
зобразити українську історію як цілість, реконстру
ювати її тяглисть, стало однією з головних проблем 
української історіософії. Що власне вважати за предмет 
історії України: історію державно-політичних інсти
туцій, церкви, місцевих станів чи нарешті усього народу?

Якщо історія України є історією держави та її 
провідників, то, наприклад, на державності яких саме 
земель слід зупинятися після ХІІ-ХІІІ ст.? Так, Кройніка 
Феодосія Сафоновича (1672-3) розовідала про Гали
цько-Волинське князівство як правонаступника Київ
ської держави, а Синопсис Інокентія Гізеля (1674-81) 
хоча й зосереджувався на Київщині, бачив правона
ступника київського столу в особі "Прєсвєтлого і 
Благочєстівого Господаря нашего Царя і Великого 
князя Алексія Міхаіловіча Всея Вєлікія, Малия і Бєлия 
Росії Самодержца"3.

Наступне, не менш важливе питання: яким чином 
заповнити хронологічні розриви між українською 
державністю різних періодів? Тобто як пов’язати з 
князівсько-дружинною Руссю козацько-гетьманську 
Україну. Остання аж ніяк не вписувалась до само- 
державно-ортодоксальниї схем лаврських кліриків, або 
ж була лише гіпотечною через хозарсько-сарматську 
легенду пов’язана з київськими часами у літописних 
схемах козацьких канцеляристів. Той самий Синопсис 
майже ігнорує історію козаччини і революційні події в 
Україні сер. XVII ст. А Кройніка подає про них

258



відомості у розділі, присвяченому Польщі. Навіть у 
значно пізнішій науково систематизованій "Історії 
Малої Росії" Д.Бантиша-Каменського (1822-42) київ
ський період розглядається як загальноруський, а не як 
генетично споріднений з козацьким.

О.Пріцак, накреслюючи схему еволюції модерної 
української історичної думки, знаходить витоки держав
ницької історіософії XX ст. в Історії Русів. Він 
звинувачує творців українського відроження в розриві 
ідейно-культурного зв’язку з цією традицією. За 
О.Пріцаком, доба романтизму принесла втрату кон
цепції історичної структурованої держави й породила 
поняття екстериторіальної етнічної спільноти, що 
складається лише з селянських мас і має протистояти 
традиціям державності та освіченим русифікованим чи 
полонізованим верхам4.

Справді, нова історіографічна ситуація, породжена 
національним відродженням поч. XIX ст., живилася вже 
новими історіософськими ідеями. Вони, що з’явилися під 
впливом європейського романтизму, спрямовували 
молодих малоруських митців і науковців до уважного 
пізнання проявів національного особливого духу в 
історії і культурі. Носієм "народного духу" проголо
шувались народні низи всупереч політизованій сус
пільній верхівці, яка загубила зв’язок з власним етнічним 
корінням. Тому вивчення побуту, звичаїв, творчості 
українського селянства заступило студії над т.зв. 
зовнішніми подіями - біографіями державних діячів, 
історією законів, установ, династій тощо5.

Завдяки новим романтико-народницьким віянням 
з’явилася можливість синтезу історичних та етнографо- 
фольклорних досліджень. Спільність дослідницької мети 
історії та етнографії задекларував вже М.Костомаров6. 
Всебічне пізнання етнографічної національності стає 
предметом історичного аналізу романтичної історіогра
фії та запорукою здійснення цілісної картини україн
ської минувшини. Народ та його історія ставили 
справжнім стрижнем історіософії України.
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Так В.Антонович, завдяки зверненню за предметом 
історичної творчості до еволюції української народ
ності, плідно працював над усіма періодами історії 
України: історією і топографією передхристиянської і 
князівської Київщини, суспільно-культурним розвитком 
українських земель під владою Гедиміновичів, поступом 
церковного життя, біографіями на фоні бурхливих 
історичних подій XIV-XVI ст., з’ясуванням ідеалів, 
характеру суспільної боротьби козацько-гайдамацької 
України. Докторська дисертація В.Антоновича, присвя
чена Великому князівству Литовському (1878) хоча й 
була суворо позитивістської спрямованості без 
широких, узагальнюючих висновків, усім своїм змістом 
обгрунтовувала ідею спадковості між державно- 
правовим, цивілізаційним, культурним розвоєм Київ
ської Русі й Литовсько-руської держави. Ця ідея буде 
концептуально викладена учнем історика - проф. 
М. Г рушевським7.

Що ж до втрати за добу романтизму і народництва 
традиції малоруської державності, то через власну 
наявість вона поступово втрачалась своїм природним 
носієм - старшинською верствою, яка на початок XIX ст. 
завершила своє перевтілення в малоруське дворянство. 
Нащадки старих провідників Гетьманщини були вже не 
здатні вповні передати ідеї автономізму новому творчо 
активному суспільному прошарку - імперській 
інтелигенції. Для XIX ст. традиційні ідеї козацько- 
старшинських вольностей (попри романтико-патріотич- 
не піднесення, яке вони викликали в читачів Історії 
Русів) не несли вже у собі великого національно- 
визвольного заряду. Вони були станово і регіонально 
обмежені, бо піклувалися лише за козацьку верству 
Лівобережної України. В цих концепціях не було 
достатньо місця ані іншим верствам народу, ані іншим 
областям України. Тобто після XVIII ст. ідеї україн
ського державницького традиціоналізму вже не могли 
надихнути істориків до нової творчості та стати 
прапором суспільної боротьби.
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Завдяки зверненню до ідеї народу як до сис- 
темостворюючого стрижня української історії вдалося 
відбудувати нову історичну традицію, яка відтоді стає 
суспільно-науковим обгрунтуванням укра-їнського 
політичного руху. Саме етнографо-національний 
фундамент стає єдино можливим для реалізації ідей 
українського державництва у XX ст. Це було століття 
масових рухів і масової культури, століття, коли 
модерізаційні процеси повністю змінюють обличчя 
міста, включивши в його межі мільйони етнічно 
українського населення, яке все ще не втратило свого 
міцного селянського коріння.

Таким чином, якщо спростити і схематизувати 
розвиток української історіософії можна сказати, що 
державницькі традиції історіографії поч. XIX ст. були 
швидко заперечені романтико-народницькими тенден
ціями сер. - другої пол. XIX ст. Нарешті останні були 
поставлені під сумнів у 1910-х й відкинуті у 1920-х рр. 
істориками-державниками, які творили вже на новій 
ідейно-філософській основі. Коли вжити слідом за 
М.Грушевським "старої історіософської термінології8, 
можна описати згаданий процес як тезу, антитезу і 
синтез української історико-політичної думки останніх 
двох століть.
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В.С.Великочий ( І в а н о -Ф р а н к о в с ь к )

ДЖ ЕРЕЛ А  Д О  ВИВЧЕННЯ ЗЛ У К И  
ЗУ Н Р  І УН Р

Багатогранний процес становлення та розвитку 
незалежної української держави кінця XX ст. вимагає 
використання як кращих національних державотворчих 
традицій, так і врахування досвіду суттєвих помилок та 
прорахунків, що мали місце в ході його здійснення на 
попередніх етапах існування нашого народу. Особливо 
грунтовного вивчення та аналізу вимагають в цьому 
плані події української національно-демократичної 
революції 1917-1920 рр. - періоду, коли ідея відродження 
національної держави в Україні вперше за кілька століть 
перейшла з площини національно-культурних, політич
них прагнень в площину реального втілення.

На заваді об’єктивному науковому пізнанню цих 
подій стоять ряд чинників різнопланового характеру. 
Найбільш вагомим з них вважаємо відсутність на 
сьогодні у вітчизняній історичній науці загально
прийнятої концепції розгляду революції, її періодизації. 
Одним з реальних і необхідних кроків на шляху 
подолання ситуації, що склалась, повинно стати вив
чення та введення в науковий обіг комплексу письмових 
джерел, які висвітлюють події революції, дають 
можливість зробити висновки про її наслідки, уроки та 
значення.

Значного джерельного забезпечення в цьому плані 
вимагає, на наш погляд, така епохальна подія в історії 
українського народу на початку XX ст. як злука ЗУНР і 
УНР. Виявлені та опрацьовані нами письмові джерела з 
означеної проблеми вважаємо з доцільне охарактери
зувати, користуючись загальноприйнятою в історичній 
науці класифікаційною схемою. У відповідності з нею 
весь комплекс джерел цього типу слід умовно згрупу
вати на підвиди за формою, походженням та
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призначенням.
Так, до першого підвиду слід віднести документи та 

документальні матеріали офіційного характеру, що 
вийшли з рук владних структур обидвох держав, їх 
спільних владних інституцій. Це, в основному, відозви, 
ухвали, нормативно-правові та підзаконні акти органу 
вищої законодавчої влади ЗУНР - Української націо
нальної ради (УНРади); акти нормативно-правового 
характеру, що вийшли з рук Директорії УНР, Трудового 
Конгресу; ноти об’єднаної делегації ЗУНР та УНР на 
Паризькій мирній конференції її учасникам, урядам 
країн Антанти, світовому співтовариству, тощо. Серед 
них - попередній договір між ЗУНР і Директорією УНР 
про злуку, заключений 1 грудня 1918 р. у м.Фастові, 
ухвала УНРади від 3 січня 1919 р., Універсал Директорії 
УНР та універсал Трудового Конгресу України від 22 
січня 1919 р. про злуку ЗУНР і УНР, закони УНРади 
"Про громадянство", "Про право на громадянство" від 8 
квітня 1919 р., "Про запровадження в обіг гривень та 
карбованців" від 4 квітня 1919 р., розпорядок Дер
жавного Секретаріату внутрішніх справ ЗУНР "Про пра
во громадянства" від 10 квітня 1919 р. ноти об’єднаної 
делегації ЗУНР та УНР Паризькій мирній конференції 
від 20, 27 травня та 2 липня 1919 р. та інші.

До другого підвиду джерел з означеної проблеми 
необхідно включити так звані історичні залишки, тобто 
ті документи та документальні матеріали, які відклались 
в ході роботи інститутів влади ЗУНР та УНР і містять 
інформацію про пошук адекватних шляхів вирішення 
нагальних питань реального здійснення процесу собор
ності українських земель. Найбільш характерними серед 
них є, на нашу думку, протоколи засідань Ради Дер
жавних Секретарів ЗУНР від 14 січня - 24 травня 1919 р.; 
телеграми інформативного змісту, якими обмінювались 
Начальна Команда Галицької Армії та Штаб Головного 
Отамана Директорії УНР протягом листопада 1918 - 
липня 1919 рр.; протоколи нарад Колегії уповноважених 
Диктатора ЗУНР від 18 вересня - 2 грудня 1920 р., тощо.
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Типовими для третього підвиду джерел є ті з них, що 
вийшли з рук політичних партій обидвох держав, різних 
громадських організацій, представницьких органів 
національних меншин. В них часто дається оцінка як 
самого акту злуки ЗУНР і УНР, так і процесів його 
втілення, притаманних йому і здобутків, і відвертих 
упущень та прорахунків. Серед зазначених документів 
та документальних матеріалів слід виділити такі, як 
відозва українського національного союзу в Києві до 
громадян України про надання допомоги Східній 
Галичині від 8 листопада 1918 р., заклик українського 
товариства "Батьківщина" до громадськості надати 
допомогу Східній Галичині від 9 листопада 1918 р.; 
резолюції з’їздів та конференцій українських політичних 
партій ЗУНР, що відбулись протягом лютого-квітня 
1919 р.; резолюція Західноукраїнського секретаріату 
Європейської соціал-демократичної партії "Поале-Сіон" 
від 8 квітня 1919 р. з підтримкою української держави; 
лист діячів кількох політичних партій УНР до  
Державного Секретаріату та УНРади від 20 травня 1919 
р. про скликання Державної наради і створення єдиних 
вищих органів управління та державної влади та ін.

Наступний підвид складають документи та 
документальні матеріали, які вказують на вектор та 
акценти здійснення процесу соборності українських 
земель, дають оцінку його ходу, висвітлюють основні 
причини його незавершеності та вузькоспрямованості. 
їх  слід умовно розділити на дві підгрупи. До першої з 
них входитимуть матеріали тогочасної преси ЗУНР і 
УНР, в яких висвітлюються зазначені проблеми. 
Характерними в цьому плані є повідомлення газет 
"Українське слово", "Діло", "Вперед", про масові народні 
віча лютого-березня та вересня-жовтня 1918 р. на 
західноукраїнських землях з підтримкою дій Української 
центральної ради, вимогою втілення в життя 
національного ідеалу - об’єднання всього українського 
народу в єдину державу; стаття газети "Република" про 
урочисте проголошення злуки ЗУНР та УНР від 2

265



лютого 1919 р.; інформації газет "Наддністянської вісті", 
"Нове життя", "Републіка" та ін. про надходження мате
ріальної допомоги з УНР у лютому-березні 1919 р., 
тощо.

До другої підгрупи цього підвиду джерел слід 
віднести спогади та наукові розвідки безпосередніх 
учасників і свідків подій, які з’явилися як в час 
революції, так і в наступні періоди. Це такі роботи, як 
стаття М.Грушевського "Привіт" в газеті "Нове життя" 
від 4 січня 1919 р.; монографії М.Лозинського "Гали
чина в рр. 1918-1920", В.Винниченка "Відродження на
ції", С.Ярославина "Визвольна боротьба на західно
українських землях в 1918-1923 рр.", П.Христюка "Заміт
ки і матеріали до історії української революції 1917- 
1920 рр.", П.Шевчука "Пора сказати правду про наші 
визвольні змагання"; праці мемуарно-аналітичного 
характеру Д.Дорошенка "Мої спомини про недавнє 
минуле", І.Макуха "На народній службі", Л.Цегель- 
ського "Від легенд до правди", І.Фещенка-Чопівського 
"Хроніка життя: Спогади міністра Центральної Ради та 
Директорії" та ін.

Зазначений комплекс письмових джерел дозволить 
значною мірою з’ясувати ряд аспектів процесу собор
ності українських земель в період національно- 
демократичної революції 1917-1920 рр. Одним з них є 
незасвідчене документально твердження про розрив 
злуки між ЗУНР та УНР, який нібито відбувся в грудні 
1919 р. Не претендуючи на повноту висвітлення цієї 
проблеми, слід чітко зауважити, що в ході джерело
знавчого пошуку нам не вдалося виявити жодного 
документу, який би засвідчував факт здійснення розриву 
злуки. Більше того, сфрагістичні особливості документів 
офіційного характеру - розпорядків диктатора ЗУНР 
Є.Петрушевича - вказують на протилежне. Ті з них, що 
вийшли до 31 березня 1921 р. були засвідчені печаткою 
Диктатора, в центрі якої знаходився Тризуб - герб 
об’єднаної УНР. Всі інші, починаючи з розпорядку "Про 
матеріальне забезпечення родин, загиблих на військовій
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службі" від 31 березня 1921 р., який, можливо, був 
першим з них, засвідчувались печаткою, в центрі якої 
спостерігаємо поєднання двох гербів: м.Львова - Лева, 
повернутого в свою праву сторону, який знаходиться в 
центрі Тризуба - герба УНР.

Ще одним аргументом на користь того, що офі
ційного акту розриву злуки не відбулося, може служити, 
на нашу думку, наступне. В 1920 р. уряд уповноважених 
Диктатора ЗУНР отримав замовлені раніше у Відні 
поштові марки, на яких теж було зображено поєднання 
кількох гербів: Тризуба (УНР), архистратига Михайла з 
мечем у правій руці (м.Київ) та зі щитом у лівій, на якому 
чітко наділявся герб м.Львова. Хоча ці марки і не 
використовувались в поштовому обігу в Україні, все ж їх 
було знищено лише в 1923 р. при ліквідації уряду ЗУНР.

Таким чином, грунтовний аналіз, широке 
впровадження в науковий обіг комплексу письмових 
джерел при умові ефективного використання їх 
інформативної насиченості та критичного підходу до 
них створюють передумови для об’єднаного висвітлення 
різноманітних аспектів процесу злуки ЗУНР і УНР, 
всього ходу української національно-демократичної 
революції 1917-1920 рр. її всебічного вивчення.
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А.С.Русначенко, кандидат історичних наук (Київ)

ПОДІЇ РЕВОЛЮ ЦІЇ 1917-1921 РОКІВ  
В УКРАЇНСЬКІЙ

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМ ЦІ 
1940-50 -  х рр.

Мова йде про оцінку визвольних змагань в підпільній 
публіцистиці ОУН-УПА. Зрозуміло, що автори тої доби 
не займалися широкими історичними дослідженнями, а 
зверталися до досвіду попереднього періоду визвольних 
змагань з метою вияву коренів українського руху, його 
історичного досвіду. В зв’язку з цим, проблеми 
української революції присутні в багатьох підпільних 
писаннях, статтях. Нижче зупинимося на висвітленні в 
них причин поразки боротьби за незалежність, зовні
шньо-політичній ситуації навколо України в ті роки, 
значенні цього періоду вітчизняної історії.

Всі автори виходили з того, що 1917 р. став роком 
розвалу царської Росії. Більшовики кинулися рятувати її 
як наддержаву. В дійсності більшовики вітали гасло 
національного самовизначення тільки тоді, коли це 
самовизначення було спрямоване на знищення чи 
ослаблення конкуруючих з Росією імперіалізмів. Звідси і 
підходи більшовиків до постави незалежної України як 
вкрай небажаного явища і поборювання її всіма засо
бами, а головно-військовими, силою.

Однак, основою природи поразки визвольних 
змагань Осип Дяків-Горновий, визначний публіцист цих 
років вважав те, що на 1917 р. український народ в своїй 
масі був ще нездатний до самостійного державного 
життя. Національна свідомість народних мас була 
низька, а в багатьох її і зовсім не було. Велика частина 
інтелігенції, малочисельної взагалі, була національно 
звихнута, скастрована. Прагнення здобути за всяку ціну 
власну національну державу не було ясно вираженим.
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Народ хотів волі, визволення, був готовий за них на 
боротьбу, але в більшості не розумів, що все це може 
дати йому лише українська самостійна держава. Тому 
величезні зусилля стихійних мас марнувалися чи 
наповнювали чужі народу сили. Відсутньою тривалий 
час була ідея ясно скристалізована, яку б проповідували 
народу його вожді, писав М.Радович. Вкупі з ідейно- 
політичною невиразністю українських політичних 
програм і вічним хиттям політичного керівництва це 
привело до того що маса частинно опинилася в стані 
ворогів української державності.

Глибинною причиною такого стану речей Петро 
Полтава (Федун) бачив тривале перебування України в 
складі різних імперій. Це зрештою привело не лише до 
спотворень у національній свідомості, але й до 
виразного притуплення серед української інтелігенції 
ще перед і Світовою війною національного інстинкту. 
Це притуплення, на думку П.Полтави, полягало в тому, 
що інтелігенція захоплювалася соціалістичними ідеями 
через які бачила Україну лише в федеративних 
автономних зв’язках з Росією. Такі ідеї мали і
В.Винниченко і М.Грушевський, навіть тоді, коли Росія 
цілковито розпалася. Російська інтелігенція ж, на 
відміну від української, свої соціалістичні погляди 
зуміла погодити з великодержавним шовінізмом і 
використати їх для справи побудови нової імперії. Тому 
попри успіхи в певних політичних справах: з Тим
часовим урядом, у ставленні до більшовицької рево
люції, мирний договір у Бресті, в цілому українська 
інтелігенція виявилася неспроможною стати на само
стійницьку платформу. П.Полтава все ж вважав що така 
платформа була - в українського народу. Публіцисти 
вказували і на переоцінку провідниками того періоду 
визвольних змагань ступеня демократизму російських 
революціонерів, російської демократії в цілому. З тих 
причин українські зверхники не допустили створення 
власної армії, в час, коли тільки збройні сили могли б 
забезпечити визволення.
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Міжнародна обстановка теж не була сприятлива в 
цей час для України, вважали автори підпільних творів. 
На 1917 р. світ ще мало знав про українців як окрему 
націю. Повне нерозуміння і байдужість до українських 
визвольних змагань виявили Англія і США. Франція 
виступила за сильну і неподільну Росію, як свого 
союзника в протистоянні з Німеччиною, тому змагалася 
за сильну Польщу і проти самостійної України. Автори 
звертають увагу й ще на такі моменти ставлення сусідів 
України і Антанти через них до нашої боротьби як 
спроби видати появу української держави як "німецьку 
інтригу", чи взятися допомагати цій державі, перед тим 
зламавши її основні сили. У свій час більшовицька Росія 
намагалася представити українську незалежність теж як 
цілковито оперту на німецькі штики. З іншої сторони, й 
польська пропаганда з квітня 1917 р. била на сполох з 
приводу "українсько-німецької небезпеки". Польська 
дипломатія, вказував О.Бродовий, виходила з хибної 
тези, ніби незалежна Україна за всяких умов може бути 
ворожою Польщі, а прихильною Німеччині, тому 
Україну треба розділити між Росією і Польщею. Тож так 
вийшло, що армію генерала Геллера, яка була кинута 
проти ЗУНР, Антанта готовила для боротьби з 
більшовиками. Польська армія пішла на Київ з гаслом 
"незалежної союзної України" в 1920 році після розгрому 
сил західноукраукраїнської республіки, знову 
представлену Антанті як "німецьку інтригу".

Головна військова причина поразки української 
революції-інтервенція радянської Росії. Світ недооцінив, 
писав П.Полтава, більшовицьку загрозу і дозволив 
більшовикам реставрувати імперію. Позаяк Росія вела в 
цей час війни з народами колишньої імперії, то О.Дяків- 
Горновий запропонував змінити термінологічне 
визначення цих подій з "громадянської війни" та "період 
загарбницьких війн російських більшовиків проти 
новопосталих незалкжних держав неросійських 
народів", дане визначення краще відповідало б змісту 
тих подій.
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Значення, що мала революція 1917-21 років для 
України у виступі буде викладено з точки зору 
розуміння її в суспільній думці як відкритого прояву 
українського національно-визвольного руху. І самого 
факту існування самостійної української держави. 
Боротьба за таку державу поглибила національну 
свідомість і посилила політичну активність українських 
народних мас. В очах учасників наступного періоду руху 
це означало й утвердження концепції опори на власні 
сили, що означала не озираючись на зовнішні чинники 
плекати міць власного народу. До числа таких чинників 
публіцисти відносили й теорію руху, єдність українських 
сил навколо незалежницької ідеї, змогу протистояти і 
протиставити коли це потрібно на силу - силою ворогам 
України.
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РАДЯН СЬКА ВЛ АДА І ТЕА Т Р В 
УКРАЇНІ (1919-1920 рр.)

В роки революції з усіх мистецтв найдоступнішим та 
активно впливаючим на виховання широкого загалу 
став театр. Це пояснювалось, перш за все, художніми 
особливостями театру як жанру мистецтва. Він мав без
посередній вихід на досить широку аудиторію, ніс 
інформацію у простій, доступній і водночас емоційній 
формі. Все це сприяло появі великої кількості нових 
професійних та аматорських театральних колективів, 
виникненню нових за формою і змістом напрямів 
сценічного мистецтва. В цей період театр відігравав 
роль не лише мистецького, а й суспільно-політичного 
явища. У добу національних урядів він слугував справі 
піднесення національної самосвідомості українського 
народу. Радянська влада розглядала театр як знаряддя 
комуністичної агітації і пропаганди.

Комуністична партія ставила перед собою завдання 
докорінної ломки старої "буржуазної" культури та побу
дови замість неї нової, соціалістичної та інтернаціональ
ної за змістом. Культурні зрушення, які відбувались в 
Україні на протязі 1919-1920 рр. поступово ліквідовува
ли національний пафос, наданий українській культурі 
визвольними змаганнями. Культура України перетво
рювалась на єдине ціле з соціалістичною культурою ра
дянської Росії, національне у ній хоч і не знищувалось, 
проте нівелювалося та відсувалося на другий план.

І. Театральна політика радянської влади на Україні
Радянська влада на Україні на початку 1919 р. одра

зу розпочала своє втручання у театральне життя. Спо
чатку воно не мало чітко окресленого характеру, голов
ною метою було охопити якомога більше культурно-ви- 
ховищних закладів та колективів. Відсутність апарату 
влади, професійна неспроможність керівних радянських

І.Романько, пошукач Інституту історії
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працівників у театральній справі призвели до того, що в 
цей час на службі у радянських органах перебувало бага
то професійних діячів, сцени, далеких від більшо-виків 
за своїми політичними переконаннями.

Разом з тим, до керівництва театральною справою 
прийшли й прихильники нового, ультра-революційного 
лівацького напряму - Пролеткульту. У 1919 р. в Україні 
розгорнулась досить широка мережа пролеткуль- 
тівських організацій, які займались головним чином 
культурно-просвітницькою роботою в робітничому се
редовищі. Вони також створювали театральні студії і 
клуби, намагались відстоювати свою "незалежність" та 
діяли паралельно з органами Наркомосу.

Після встановлення радянської влади на більшій час
тині України навесні 1919 р. комуністичний уряд змуше
ний був, враховуючи настрої місцевого населення, за
ключите політичний союз з досить впливовою ук
раїнською партією боротьбистів1. Певна рівновага, до
сягнута за рахунок цієї угоди, мала благотворний вплив 
на культурне життя республіки. Сповідувані більшови
ками ідеологічні міфи політики "воєнного комунізму", 
звичайно, не могли створити сприятливу атмосферу для 
вільного функціонування мистецтва, в тому числі й теат
ру Багато більшовицьких лідерів бачили у ньому лише 
утилітарний засіб агітаційно-пропагандистської роботи 
по зміцненню свого впливу на широкі маси. На протива
гу їм боротьбисти, серед яких було багато представників 
молодого покоління української інтелігенції, розуміли 
сценічне мистецтво набагато ширше - як могутній фак
тор духовного відро-дження нації.

Звичайно, українським діячам культури ближчою 
здавалась позиція боротьбистів. І хоч стратегією своєї 
діяльності більшовики проголосили зближення театру з 
масами, тобто завдання політичної боротьби, переважна 
більшість діячів професійної сцени, завдяки позиції бо
ротьбистів, згодилась піти на службу до нового режиму. 
До цього їх підштовхував дедалі більше зростаючий по
тяг народних мас до сценічного мистецтва. Робітники й
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селяни бачили у театрі не лише можливість задовольни
ти свої освітні і культурні потреби, а й засіб єднання та 
живого спілкування.

Театральна політика нової влади зазнала значного 
впливу з боку найбільш яскравих виразників воєнно-ко
муністичної ідеології у мистецтві - пролеткультівців. 
Прихильники теорії пролетарської культури сповідува
ли надмірну ідеологізацію та утилітаризацію куль-тури, 
протиставляли митців пролетарського та непролетарсь- 
кого походження. їх  головним постулатом у справі збли
ження театру з масами була теза про подальший розви
ток мистецтва сцени по шляху колективної пролетарсь
кої творчості, яка поступово повинна замінити проф
есійний театр. Проти цієї концепції виступав у цей час 
народний комісар освіти РСФРР А.Луначарський. Він 
був прихильником збереження і розвитку усіх форм і 
видів як професійного, так і непрофесійного театру та 
заохочення до них мас .̂

На Україні обидві концепції не існували у "чистому
вигляді", вони поєднувались, іноді досить несподівано, 
під впливом специфічних соціально-політичних та 
національно-культурних умов. Так, пролеткультівську 
позицію зайняв фактично ЦК КП(б)У, ідеологи якого 
бачили у ньому досить дійовий засіб швидкої ко
муністичної "перебудови" культури. Київська, Харків
ська та Одеська театральні секції перебували під вели
ким впливом Пролеткульту. Натомість лінія більшовика 
А.Луначарського була підтримана ентузіас-тами відрод
ження національної культури - бороть-бистами. Подібні 
парадокси досить яскраво виявлялись у діяльності 
керівних органів радянського державного апарату у 
досліджуваний період. Все це визначило неоднозначний, 
різнобарвний, але дуже активний перебіг театрального 
життя в Україні у 1919-1920 рр.

Радянська влада розпочала свою діяльність у галузі 
керівництва культурою із створення нового апарату, во
на ж ініціювала утворення таких громадських об’єднань, 
які б гуртувалися навколо нових органів влади - рад
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робітничих і селянських депутатів. У січні 1919 р. відділ 
освіти Тимчасового робітничо-селянського уряду утво
рив Раду мистецтв. Представники утвореного при Раді 
мистецтв театрального комітету запропонували ор
ганізувати нагляд за існуючими мистецькими установа
ми та розпочати пропаганду серед робітників театру і 
музики.

Керівництво Ради мистецтв майже повністю належа
ло до Пролеткульту. Пролеткультівці спочатку не визна
вали не тільки українського національного мистецтва, 
культури та мови, вони офіційно проголошену більшо
виками Українську Радянську республіку іменували не 
інакше, як краєм. Через те на початку 1919 р. керівницт
во справами українського мистецтва продовжувало ли
шатись у віданні апарату Міністерства мистецтв Дирек
торії, який після її вигнання залишався у Києві5.

Міністерство мистецтв Директорії продовжувало 
функціонувати до квітня 1919 р., для нагляду за ним бу
ло призначено комісара - представника радянської вла
ди. Після переїзду з Харкова до Києва Рада мистецтв ма
ла ряд спільних нарад з представниками міністерства. В 
ході їх з’ясувалося, що міністерство обрало напрям вик
лючно на розвиток та поширення національного мис
тецтва, тому більшовики не могли залишити його 
керівним органом в галузі культури. Тоді було досягну
то угоди про співробітництво, спільну діяльність, за 
якою усі відділи міністерства перейшли у підпорядкуван
ня Ради мистецтв. Оскільки Рада існувала при Нарко- 
мосі УСРР, вони також вважались службовцями Нарко- 
мосу на посадах консультантів4. В цей час Рада мистецтв 
намагалась стати самостійним органом, незалежним від 
Наркомосу, але це протирічило більшовицькій політиці 
жорсткого централізму і питан-ня було знято з порядку 
денного5.

Такі "мирні" взаємини між лівою Радою мистецтв і 
національним міністерством мистецтв свідчили про 
спадкоємність культурного процесу, яка спостерігалась 
на протязі усього періоду революції та громадянської
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війни 1917-1920 рр. На відміну від державного устрою, 
економіки, у царині культури, зокрема театральному 
мистецтві, надбання попередників не нищились до щен- 
ту, зміни відбувались поступово. Значну роль в цьому 
зіграв також і прихід у травні 1919 р. до Наркомосу 
УСРР великої групи боротьбистів.

Першим документом радянської влади на Україні, 
який визначив основи театральної політики, стала пос
танова Тимчасового робітничо-селянського уряду "Про 
театри і кінематограф", прийнята 15 січня 1919 р. За цією 
постановою усі театри і кінотеатри були підпорядковані 
відділу освіти, на нього покладались обов’язки розроби
ти інструкцію місцевим радам про порядок керівництва 
цими закладами6.

26 січня був утворений Всеукраїнський театральний 
комітет (ВУТЕКОМ) - "керівний орган в галузі театру на 
Україні". Його задачею висувалось "проведення в життя 
накреслених законодавчими органами реформ в галузі 
театрального мистецтва, організація театральної влади, 
нагляд і контроль над нею, організація театрального 
керівництва і його централізація"7. Комітет проголосив 
метою своєї діяльності піднесення театральної справи до 
рівня вимог "театру соціалістичної держави", розробку 
при допомозі вчених та фахівців усіх питань теорії і 
практики театру. Крім того, комітет мав забезпечувати 
всіляке сприяння "театральній пролетарській самодіяль
ності і вільній колективній творчості"8. Але все-таки го
ловним завданням комітету залишалось керівництво 
професійними театрами.

Комітет мав право розпоряджатись театральним май
ном, він брав на облік та забезпечував охорону теат
ральних приміщень, майна, устаткування, бібліотек, які 
належали як приватним особам, так і установам. 
Комітет мав слідкувати за репертуаром та вживати за
ходів до усунення з нього п’єс, які не відповідали ідей
ним вимогам комуністичної влади, заміну їх класикою 
та творами нечисленних радянських драматургів.

Для забезпечення контролю над театральною спра-
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вою радянська влада вдалась до так званої 
"націоналізації" професійного театру. Розглянемо, який 
зміст вкладали більшовики в це поняття. Дискусія про 
націоналізацію театру почалась серед ідеологів більшо
вицької партії та театральних діячів одразу після пере
моги у жовтні 1917 р. Сперечалися не стільки про мож
ливість і необхідність націоналізації, шляхи та терміни її 
проведення, скільки про самий зміст цієї акції. Частина 
розуміла її як передачу державі театральних будівель, 
майна тощо. Інші заперечували проти націоналізації, 
оскільки вважали, що вона передбачає націоналізацію 
театру як певного роду мистецтва. Журнал "Театр" по
переджав, що театральні діячі сприймають націоналіза
цію як загрозу загальної "соціалізації" театрального 
мистецтва, яка приведе до руйнації театральної культу
ри взагалі^.

Поступово визначилась єдина думка. Звичайно, твор
чу художню діяльність як різновид духовного життя 
націоналізувати неможливо. Проте сценічне мистецтво 
не існує поза матеріально-технічними, економічними, 
організаційними факторами. Театральна художня 
діяльність, особливо у тих формах професійного. пу
блічного театру, що склалися, неможлива поза системи 
керівництва та фінансування, без певних матеріальних 
умов і перш за все без спеціально обладнаних будівель 
або відкритих сценічних майданчиків та без іншого теат
рального майна.

Націоналізація означає примусовий перехід майна, 
знарядь та засобів виробництва із власності окремих 
осіб та об’єднань до власності держави. А.Луначарсь- 
кий писав з цього приводу: "Націоналізація означає, по- 
перше, покладання усієї господарської й адміністратив
ної, у вузькому смислі цього слова, роботи на органи 
держави. По-друге, встановлення певних вимог по 
відношенню до художньої діїшьності театру, вимог, які 
обумовлюють отримання масами дійсних цінностей 
відповідно до волі цих мас"10. Таким чином, була пос
тавлена задача націоналізації не сценічного мистецтва
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як сфери духовно-художньої творчості, не лише теат
ральних будівель та іншого майна, а театральної справи 
як певної галузі.

Звичайно, театри не можна було експропріювати ра
зом з банками, заводами, залізницями, тобто здійснити 
націоналізацію таким чином, як вона відбувалась в еко
номіці. Щоправда, провести націоналізацію, тобто пере
дати у власність держави усі театри за умов 1919 р. вза
галі було неможливо. Держава не виробила принципів 
єдиного централізованого керівництва та не мала 
досвіду такого керівництва, відповідної матеріальної ба
зи, кадрів. Тому в перші роки радянської влади була 
здійснена не націоналізація, а фактично муніципалізація, 
тобто перехід театрів у підпорядкування місцевих ор
ганів радянської влади, що не передбачало створення за
гальнодержавного централізованого керівництва та єди
ної системи фінансування всієї театральної справи в мас
штабах України.

Націоналізація театрів була розпочата у лютому 1919 
р. 4 березня таку постанову видав Харківський губви- 
конком та схвалила Рада мистецтв. Проте, вже раніше 
Театральний комітет прийняв рішення про націоналі
зацію театру "Муссурі" та вжив ряд попередніх заходів 
по інших театрах. Так, 7 лютого комітет сповістив адмі
ністрацію Великого театру (колишнього братів Кучеро- 
вих) про те, що театр підлягає націоналізації і поклав на 
неї відповідальність за збереження майна11. Аналогічні 
розпорядження були зроблені відносно інших театрів.

За рішенням Ради мистецтв від 15 березня 1919 р. май
но театрів, а також театральні бібліотеки, костюмерні, 
перукарні, театрально-пошивочні майстерні, бутафорія 
та реквізит, що належали раніше приватним особам, 
оголошувались державною власністю. За цим рішенням 
також почалась націоналізація театрів Києва. Вони були 
переіменовані: Український державний драматичний те
атр - на Перший драматичний театр Української Ра
дянської Соціалістичної Республіки ім.Шевченка (голов
ний режисер - О.Загаров); театр Соловцова - на Другий
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театр Української Радянської Соціалістичної Республіки 
ім.Леніна (керівник - К.Марджанов); Міський (оперний) 
театр - на Оперу Української Радянської Соціалістичної 
Республіки ім. Лібкнехта (керівник - Л.Собінов); Моло
дий театр - на Перший Молодий театр Київської Ради 
робітничих депутатів12. Згодом державним театром був 
оголошений Український народний театр (керівник 
П.Саксаганський). Комісаром усіх київських театрів був 
призначений К.Марджанов.

Постанова про націоналізацію київських театрів 
вступила в дію 1 травня 1919 р. "Ці заходи, - пояснювала 
газета "Вісті ВУЦВК", - викликані необхідністю розши
рити доступ у театри червоноармійців та робітників, що 
можливо лише за умови націоналізації, а також не
обхідністю поліпшення репертуару та його радикальної 
зміни. Крім того, націоналізація театрів викликана не
обхідністю організації театрів та вистав у робітничих 
районах, що можливо лише при існуванні державних. 
Якби театри не були націоналізовані, а були залишені на 
самих себе, вони не впорались би з труднощами у справі 
свого опалення та освітлення. Націоналізація театрів бу
де тривати ... причому будуть вжиті усі заходи для збере
ження матеріальних інтересів працівників сцени"13.

На забезпечення нормальної роботи театрів були 
спрямовані також постанови Раднаркому РСФРР. Дек
рет від 1 квітня 1919 р. "Про історичні і художні цін
ності" звільнював театри від реквізицій та зайняття 
іншими відомствами та особами. Декрет "Про примі
щення, які займають театри та кінематографи" встанов
лював, що театральні будівлі не можуть бути зайняті з 
наказу житлових та земельних відділів, а лише з дозволу 
Наркомосу14.

На Україні також було скасовано театральний под
аток. В лютому 1919 р. Всеукраїнський театральний 
комітет звернувся до наркому фінансів з доповідною за
пискою. В ній йшлося про те, що у театральній справі на 
першій план виходять інтереси культурно-освітньої ро
боти серед трудящих. Театральний податок мав сенс, ко-
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ли у театральній справі панувала приватна ініціатива. 
Тепер театр є справою державною і треба позбутися усь
ого, що перешкоджає його роботі15! Спочатку Нарко
мат фінансів України звільнив від податків вистави 
робітничих театрів профспілкових організацій. Рішення 
про остаточне скасування театрального податку було 
прийняте у березні 1919 р. Слідом за ним були знижені 
ціни на театральні квитки.

Радянська влада брала театральну справу до своїх 
рук. Багато міських та губернських театрів, їхнє майно і 
кошти передавались у відання радянських органів, які 
керували культурою. Наказом комісара народної освіти 
м.Умані від 27 березня 1919 р. до його підпорядкування 
перейшли усі міські видовища: театри міський, Малий, 
Корсо, Експрес, Інтимний та усі зали, пригодні для вла
штування вистав, оголошувались власністю УСРР16. 
Постановою черкаського повітового комісара освіти до 
його відома також переходили усі театри17.

Влітку 1919 р. націоналізація театрів відбувалась на 
всій території України. Більшовики розглядали її як на
йвище завоювання пролетарської держави в галузі мис
тецтва: "Вперше театр з рук меценатів, антрепренерів і 
спекулянтів був переданий цілком народу, вперше він 
виступив на арені як могутній державний провідник 
освіти і світла, як естетичний вихователь мас"1®, - писав 
журнал "Театр".

Але націоналізація виявилась також і важким обо
в’язком для радянських органів, оскільки забезпечити 
роботу театрів в тих умовах було надзвичайно складно. 
Наприкінці липня 1919 р. у київських газетах з’явились 
повідомлення про закриття з 1 серпня усіх державних те
атрів: оперного ім.Лібкнехта, драматичного ім.Леніна, 
українського драматичного ім.Шевченка, Державного 
театру музичної драми, Молодого польського театру, 
Єврейського театру та ін.19.

Цьому передували суперечки, які виникли серед ра
дянського керівництва з приводу подальшої діяльності 
націоналізованих театрів. У доповіді Театрального
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комітету "Про організацію управління київськими теат
рами" відзначалось, що "у Києві усі театри були 
націоналізовані, але це було здійснено без належної пла
номірності. Тому пропонується націоналізувати не усі 
київські театри, а лише ті, які мають найбільше культур
не значення"-20. Комісар відділу освіти Наркомосу у до
повіді "Про націоналізацію київських театрів" вислов
лював таку думку: "Духовний бік театрального мистецт
ва держава бере лише під опіку та контроль з метою не
допущення засмічування сцени видовищами, які нічого 
спільного з мистецтвом не мають: наприклад, верьєте та 
ін. Щодо театрів мистецтва, якими є опера і драма, їм 
треба забезпечити повну свободу творчості"21.

Існувала протилежна думка відносно діяльності те
атрів. Вона виходила від керівництва більшовицької 
партії. Орган ЦК КП(б)У газета "Коммунист" писала: 
"...Культивувати третьосортний буржуазний мотлох, 
який намагається пройти на ринок під вивісками "наро
дного" або "національного" мистецтва - злочинно. Ми 
не можемо їм надати навіть паперу для рекламної афіши 
про їхні широкі завдання. Гра з музами зараз не до сезо
ну. Київські театри - не така вже невгасима лампада у 
храмі мистецтва, яку треба підтримувати, не дивлячись 
на будь-які жертви. Київський міський театр (оперний - 
І.Р.) не є хранителем мистецтва, це музично-розважаль
ний заклад, про який ми, за наших невідкладно-тяжких 
завдань, не можемо зараз дбати"22.

Співзвучною цим настроям була стаття С.Храмова 
"Про націоналізацію театрів", надрукована в часописі 
"Театр". Автор писав, що усі театральні вистави того ча
су спрямовані виключно на задоволення потреб міщани- 
на-спекулянта, що не сприяє популяризації серед 
робітників цього виду мистецтва. Замість об’єктивного 
аналізу він захоплювався псевдоромантичними, утопіч
ними ідеями, забуваючи про реальні умови, у яких існу
вав тоді театр. Стаття містила декларативні заклики 
"замінити старі п’єси новими, де б оспівувалась смілива 
і горда боротьба трудящих з капіталом, була б змаль
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ована щаслива доба людства у царстві соціалізму, світо
вої комуни". Але про те, як практично почати здійснен
ня згаданих кардинальних зрушень, автор не вказував23.

Аналогічний зміст мали виступи проти конкретних 
носіїв зла - артистичної інтелігенції, про що свідчила 
стаття одного з ідеологів "лівого" мистецтва, театраль
ного та кінорежисера М.Бонч-Томашевського під про
мовистою назвою "Геть інтелігентський театр". У ній, 
зокрема, відзначалося, що "в театрі міцно утвердився 
нікчемний виродок буржуазного ладу - інтелігент.:. Зло
чином є .. штовхати пролетарські маси до старого теат
ру, ми цим безнадійно розбещуємо їх молоду, ще не 
зміцнілу у мистецтві, душу"24.

Наведемо ще один, досить типовий приклад ставлен
ня до театру: "Селянсько-робітничий клас має право ни
щити те, що стає засобом його розкладу та демо
ралізації, навіть якби це був шедевр та скарб буржуазної 
культури... Так вирішується питання культури і диктату
ри пролетаріату"25,- писала газета "Вісті", орган 
Київського губревкому.

Звичайно, лунали голоси і на підтримку традиційного 
театрального мистецтва, яке завжди було і залишалося 
носієм та зразком культури. Наприклад, агітаційно- 
просвітницький відділ Харківського губвійськкомату 
висловився за існування усіх жанрів театрального мис
тецтва, в тому числі оперети26. Але переважала проти
лежна позиція: сценічне мистецтво оцінювати з позицій 
того, що потрібно пролетаріату.

У 1920 р. примітивне ставлення до театру з боку ра
дянських органів ще посилилось. Націоналізація театрів 
була визнана необхідним заходом, "оскільки лише дер
жавні театри можуть проводити ідеї радянського ладу 
до царини мистецтва"2', - писала газета "Більшовик", 
орган ЦК КП(б)У. Зростало бажання одразу перетвори
ти професійне мистецтво на невід’ємну частину усього 
комплексу заходів, спрямованих на виховання "будів
ників нового суспільства", здійснити культурну рево
люцію з тією ж швидкістю та тими ж засобами, що й

282



Жовтневий переворот.
Деякі діячі культури, як згаданий вище український 

пролет-культівець М.Бонч-Томашевський та ін., підда
вались теоріям "масовості" у мистецтві і вважали, що во
но повинно творитись разом з народними масами, на ос
нові виключно самодіяльної творчості. Звідси виходило 
їх вороже ставлення до професіоналізму та заперечення 
права на свободу творчості митців-професіоналів, які не 
могли осягнути психологію нового контингенту гля
дачів. Більшовицька преса писала про таких: "Геньба 
тим, хто розважає жирне панство - слава тим, хто розва
жає трудящих Люди мистецтва! Поверність народу за
бране у народа"28.

У 1920 р. на Україну була поширена постанова Ради 
Робітничої і Селянської Оборони "Про облік сценічних і 
театральних працівників" від 7 квітня 1919 р. Вона ро
зповсюджувалась не лише на професійних акторів, а й на 
членів культурно-освітніх організацій, Пролеткульту та 
"осіб, працюючих в галузі робітничо-селянського теат
ру". Згадані категорії населення мали піддаватись обліку 
"на предмет можливого використання їх в обслугову
ванні фронту і тилу Червоної Армії". "Ті, хто ухилився 
від обліку, - йшла мова в постанові, - будуть передані су
ду Революційного трибуналу"29.

У березні 1920 р. наказ про облік "артистичних сил" 
був виданий Харківською губнаросвітою. Відповідно до 
нього заборонялось заключати договори з артистами 
без дозволу театрального комітету30. Для виконання 
свого "державного замовлення" радянська влада вико
ристовувала різні методи. Існувала система "запрошен
ня" артистів для участі в концертах. Форма і зміст її бу
ли різноманітними, але об’єднувала їх мова наказу та 
жорсткі регламентовані рамки виступу актора. Так, у до
кументі, надісланому комісару Оперного театру ім. 
К.Лібкнехта у Києві губернською наросвітою, наказува
лось відрядити групу артистів для участі у мітингах-кон- 
цертах під час Пасхального тижня. Наказ супроводжу
вався вказівкою: "Репертуар святковий, з піднесен
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ням"31. Подібні форми керівництва театральною 
діяльністю ставали на заваді розвитку театру, встанов
ленню взаєморозуміння між актором та глядачем.

Відбувався розпад окремих театральних колективів, 
перебудова інших. Деякі проголошували "революційні 
маніфести" і у своїх деклараціях ганьбили "хуторянський 
театр". Але питання про використання або відкидання 
традицій, набутих національною сценою, залишались 
актуальними на протязі всього досліджуваного періоду.

Ці питання вже раніше розглядалися на І Все
російському з’їзді з питань робітничо-селянського теат
ру, який проходив у листопаді 1919 р. в Москві. Теат
ральний комітет Наркомосу України відряджав на цей 
з’їзд трьох своїх представників3 .̂ Лейтмотивом на з’їзді 
прозвучала теза, що "театр минулого і буржуазний театр 
повинні поступитись місцем новому массовому, 
оскільки його форми не в змозі втілити новий зміст... 
Пролетарський театр... повинен існувати цілком са
мостійно"33.

Новий театр, на думку делегатів Всеросійського з’їзду 
з питань робітничо-селянського театру, повинен стати 
героїчним за духом, втілювати боротьбу мас, колективу 
і особистості за нові форми життя, які виникають в про
цесі розвитку соціальної революції34.1  все ж культура і 
мистецтво минулого не були геть відкинуті з’їздом. У 
йього резолюції було записано, що новий радянський те
атр "є законним нащадком духовної спадщини старої 
культури, яку він використовує у своїх цілях, а твори 
Єсеніна і Софокла, Шекспіра і Ібсена, Пушкіна і Толсто
го, оскільки ще не написані нові великі твори 
соціалістичної культури, залишаються неперевершени- 
ми шедеврами мистецтва"35. Але дійсність свідчила, що 
на місцях іноді мали місце спроби заборони традиційних 
театральних вистав.

2. Театральне життя у 1919-1920 рр.
Як і раніше, найбільш значні театральні колективи у 

1919-1920 рр. були сконцентровані у Києві. Тут діяли 
Перший державний театр УСРР ім. Шевченка, Наро
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дний український театр, Другий драматичний театр 
ім.Леніна, Державна опера ім.Лібкнехта, Перший моло
дий театр Київської ради робітничих депутатів. Ор
ганізувалися нові колективи - Українська музична драма 
(на зразок Петроградської муздрами), де об’єдналися у 
творчому пошуку майстри російської та української сце
ни (Л.Собінов, М.Мордкін, М.Багриновський, М.Лит- 
виненко-Вольгемут, А.Петрицький, Л.Курбас, Я.Степо
вий), Червоноармійський театр у приміщенні колишнь
ого театру Бергоньє, шість районних театрів, польська 
студія С.Висоцької, експеріментальний театр Г.Козінце- 
ва та С.Юткевича36.

Було створено міську художню раду на чолі з К.Мар- 
джановим. Вона мала обговорювати плани роботи те
атрів, а також затверджувати плани постановок п’єс. До 
складу ради входили: Л.Курбас, О.Загаров, С.Висоцька, 
С.Мокульський, В.Сладкопєвцєв, В.Асмус, Г.Крижиць- 
кий, О.Смірнов, О.Смірнова-Іскандер37.

Історичні обставини склались таким чином, що про
блема, вкрай важлива для центрів Росії - збереження ста
рих театрів як носіїв культури - для радянської України 
не існувала. Театр Садовського не зазнав значних змін 
під час революції, у 1917-1918 рр. він існував як приват
на антреприза. Навесні 1919 р. М.Садовський разом з 
трупою виїхав до Кам’янець-Подіпьського, звідси зго
дом емігрував. Восени 1919 р. припинив своє існування 
Київський російський драматичний театр (колишній те
атр Соловцова). У 1918 р. розпався польський театр, 
який багато років існував в Юієві. Колективи, які б мог
ли виступити хранителями традицій, занепали.

Проблему збереження старого театру, але на іншому 
рівні, намагався вирішити П.Саксаганський. Він спробу
вав відновити зразкові спектаклі українського театру ко
рифеїв у створеному у 1918 р. Народному театрі. Саме 
цей український театр зберігав традиції українського 
драматичного театру, вірність принципам реалізму і на
родності у мистецтві. Репертуар театру складала пере
важно українська класика - п’єси І.Котляревського,
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С.Гулак-Артемовського, Т.Шевченка, М.Кропивниць- 
кого, І.Карпенка-Карого. Це дозволило зберегти Наро
дний театр від соціальних потрясінь. Він діяв під час 
різних політичних режимів, залишаючись на своїх мис
тецьких позиціях і принципах.

П.Саксаганський намагався розширити репертуар за 
рахунок західних класичних п’єс, суголосних героїко-ро- 
мантичним настроям революційного часу. У театрі впер
ше на українській сцені була здійснена постановка 
"Розбійників" Шіллера, головну роль надзвичайно тем
пераментно виконував сам 60-річний актор. Проте знач
ного успіху вона не мала.

Ідейно і естетично протирічивий характер мала 
діяльність театру ім.Шевченка, який очолив О.Загаров - 
колишній співробітник В.Мейерхольда, актор Мос
ковського художнього театру. Театр розпочав сезон 
1918-1919 рр. "Лісовою піснею" Лесі Українки. На сцені 
театру були поставлені також класичні п’єси "Привиди" 
і "Стовпи суспільства" Г.Ібсена, "Візник Геншель" Г.Га- 
уптмана, "Тартюф" Ж.-Б.Мольєра; з української драма
тургії - п’єси В.Винниченка. До складу трупи входили 
відомі майстри сцени І.Мар’яненко, Г.Борисоглібська, 
І.Замичковський, С.Панківський, Ф.Левицький, талано
виті молоді актори Л.Гаккебуш, К.Кошевський, Д.Анто
нович, Ф.Радчук та ін. Дуже високу оцінку критики 
одержав спектакль О.Загарова "Ткачі" за п’єсою Г.Гауп- 
тмана, про який рецензент писав, що завдяки психо
логічній правді, людяності, художній досконалості вис
тави він пережив почуття такої високої радості, яке дава
ли колись лише п’єси у Станіславського38.

Молодий театр продовжував свої творчі пошуки. 11 
березня 1919 р. він показав перейняту революційним па
фосом прем’єру вистави, створеної Л.Курбасом на ос
нові поезій Т.Шевченка "Єретик", "Великий льох", "На 
Великдень на соломі", "Не спалося - а ніч як море" та ін. 
У ній взяли участь В.Чистякова, В.Василько, Г.Юра,
С.Мануйлович, К.Кошевський, М.Терещенко, Й.Шев
ченко. Ця смілива натхненна і новаторська постановка
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після курбасівських інтерпретацій філософської драми 
Лесі Українки "У пущі" та античної трагедії "Едіп" Со
фокла" відкривала нові мистецькі грані поетичного теат- 
РУ-

Велике ідейно-емоційне враження на глядачів, серед 
яких переважали робітники і червоноармійці, справляла 
публіцистична пристрасність та висока патетика 
інсценізації поеми "Єретик". Образ народу,, переданий 
особливими мистецькими засобами у сповнених 
внутрішньої динаміки, пластичної виразності масових 
сценах захоплював експресією і героїчною наснагою. 
Лесь Курбас широко використав для передачі почуттів 
народу синхронні масові рухи і жести, що також допома
гало яскравіше розкрити думки і настрої героїв. Масові 
сцени ставали своєрідним акомпанементом, що підсилю
вав ідейно-емоційне звучання полум’яних монологів Іва
на Гуса, роль якого по черзі виконували Л.Курбас та 
М.Терещенко. Пристрасно і гнівно звучали слова 
мужнього і непохитного Івана Гуса, який безкомп
ромісно засуджує темні сили реакції, насильство і облу
ду і виступає на захист соціальної справедливості, прав
ди й людської гідності. Монологи героя запалювали юр
бу, і вона ставала більш рішучою, монолітною, промо
висто виявляючи свій протест проти катів-кардиналів, 
співчуваючи тираноборцю Гусу.

Нетхненна і полум’яна шевченківська вистава, у якій 
було виведено і образ великого Кобзаря (його роль ви
конував Г.Юра) переконливо свідчила не тільки про ба
гатогранність і сміливість режисерських експеріментів 
Курбаса, що активно шукав нову, сучасну театральну 
образність, оригінально використовуючи досвід і тра
диції минулого, аж до актичного театру і вертепу, але й 
про громадянську мужність керованого ним колективу. 
Молодий театр, не відмовляючись від проголошених 
принципів нового українського театру, створював спек
таклі, співзвучні революції39.

Загальний прогрес культури українського театру, за
початкований національною революцією, був безумов
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ним. Вже після першої вистави у Державному ук
раїнському театрі п’єси "Лісова пісня" Лесі Українки 
критика відзначала, що українська сцена досі не мала та
кої ретельної постановки'*0. Такої ж оцінки були удос
тоєні "Ткачі" Гауптмана та "Мораль пані Дульської" За- 
польської, а також інші спектаклі. Радянська преса стала 
розглядати театр ім.Шевченка як представника старих 
"академічних" театрів - не за статусом (таких колективів 
в Україні не існувало), а за рівнем театральної культури, 
європейським репертуаром та обережністю у художній 
програмі.

Серед російських театрів Києва найбільш відомим 
був театр ім.Леніна (колишній Соловцова). В перші ро
ки революції цей театр переживав ідейну і творчу кризу. 
На потребу глядачеві він ставив, в основному, твори 
другосортної драматургії, майже занедбавши класику. 
Надання за часів радянської влади театру статусу дер
жавного змусило театр майже повністю поновлювати 
свою репертуарну афішу. Театр відкрився 5 березня 1919 
р. спектаклем за п’єсою М.Горького "На дні". Велику 
роль у творчому відродженні театру відіграв його 
керівник К.Марджанов (Коте Марджанішвілі), талано
витий режисер, вихований на мхатівських традиціях.

У день Міжнародної солідарності трудящих 1 травня 
1919 р. на сцені театру відбулась прем’єра драми Лопс де 
Вега "Фуенте Овехуна" ("Овеча Криниця"). Цей спе
ктакль став помітним явищем у театральному житті 
Києва і оцінювався критикою як народження нового 
радянського театру. К.Марджанов так прочитав п’єсу, 
спрямовану до розуму і честі іспанців XVII століття, що 
вона стала співзвучною ідеям і подіям революції, 
запалювала думки і серця червоноармійців і робітників, 
які заповняли театральний зал. "Мені потрібно, щоб 
після того, як актори вирушать до рампи, глядачі 
вирушили б на фронт", - говорив К.Марджанов, якому 
пощастило створити масштабний і глибоко вражаючий 
спектакль. Емоційною вершиною його була розправа 
повстанців з феодалами і командором та епізоди, коли
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народ святкував свою перемогу. У фіналі всі виконавці - 
озброєний незламний народ - рухалися з глибини сцени 
до рампи, в залі спалахувало електричне світло, зал 
вибухав овацією, глядачі підіймалися з місць та йшли на 
зустріч акторам. І ще не вщухали заключні акорди 
оркестру, як весь переповнений зал співав "Інтер
націонал". Сорок два дні йшов спектакль "Фуенте 
Овехуна", і щоразу під склепінням театру лунав 
"Інтернаціонал"44. Ця вистава наглядно продемон
струвала могутню силу справжнього мистецтва, коли 
його роблять засобом агітації і пропаганди. При 
наближенні до Києва денікінських військ О.Загаров 
змушений був тікати до Москви. Денікінці включили 
його до списку засуджених на смертну кару.

У 1919 р. в Україні був створений ряд нових ро
сійських театральних колективів. У Києві відкрилися 
театр 1-го Комуністичного полку, Драматичний театр 
Червоної Армії. В репертуарі останнього були спектаклі 
"На дні" Горького, "Анна Кареніна" Толстого, "Горе з 
розуму" Грибоедова, "Ревізор" Гоголя, "Цар-голод" 
Андреева, "Армія в місті" Ж.Ромена, "Зелений папуга" 
Шніцлера.

У Харкові в березні 1919 р. постановою губви- 
конкому Міський театр (колишня антреприза 
М.Синельникова) був переіменований на Перший 
Радянський драматичний театр. Він відкрився у березні 
спектаклем за п’єсою Гауптмана "Ганнеле". М.Синель- 
ников та частина трупи перейшли до Дому освіти 
ім.Луначарського, ними були поставлені вистави "Пан" 
Ван Лерберга, "Собака садівника" Лопе де Вега, "Євреї" 
Є.Чірікова. Цей репертуар, на думку більшовиків, був 
далеким від вимог революційного моменту42.

Російські театри працювали також у Чернігові, Одесі, 
Херсоні. Так, Чернігівський театр драми включив до 
репертуару "На дні" Горького, "Розповідь про сімох 
повішених" Андреева, "Підступність і кохання" Шіл- 
лера, "Овод" Войніч, "Пігмаліон" і "Шоколадний сол
датик" Шоу. Поряд з українськими і російськими
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існували також мішані російсько-українські трупи.
Після звільнення Києва від денікінців радянська 

влада знову вдалась до націоналізації київських театрів, 
проте статус державних отримали не всі колективи, які 
мали його у 1919 р. Клопотання Л.Курбаса про 
включення Молодого театру у число державних було 
відхилено. Театру запропонували об’єднатись з театром 
ім.Шевченка43. Створений шляхом злиття двох театрів 
Державний драматйчний український театр ім.Шев
ченка протягом літа давав свої вистави у Літньому 
театрі Купецького зібрання, проте нічого нового 
показати не зміг. Злиття двох театрів виявилось чисто 
формальним: на афіші чергувалися вистави то Першого 
театру УСРР, то Молодого театру, а не єдиного 
новоствореного. Єдиною новою виставою театру ім.Ше
вченка був "Ревізор" Гоголя у постановці О.Загарова. В 
той же час Л.Курбас працював над власного інсце
нізацією поеми Т.Шевченка "Гайдамаки", до якої він 
залучив акторів обох театрів.

Взаємовідносини між агітаційним, переважно напів- 
професійним театром з одного боку, так званим, лівим 
сценічним мистецтвом - з другого і традиційною реа
лістичною театральною культурою - з третього, були в 
цей час надзвичайно складними. Тенденції до їх 
взаємодії та взаємовпливу, що виявлялися і ствер
джувалися всупереч настійливим спробам "лівих", 
насамперед пролеткультівців, відірвати нове мистецтво 
від старого, були плідними і давали в окремих випадках 
видатні ідейно-художні здобутки. Яскравим прикладом 
такої творчої взаємодії стала масштабна, перейнята 
героїко-романтичним пафосом і співзвучна громадян
ській війні новаторська постановка "Гайдамаків" 
Л.Курбаса. 13 березня вона була вперше показана на 
сцені київської опери. Ця вистава перетворилась на 
справжню мистецьку подію, радянське театрознавство 
вважало її народженням українського радянського 
театру44.

Вистава виявилась гостроактуальною, адже саме в ці
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дні польські війська наступали на Київ, тому гнівні 
вигуки гайдамаків: "Кари панам, кари!" справляли 
величезне враження на глядачів. Вона явила собою  
синтез найкращих здобутків агіттеатру (плакатно- 
символічним було вирішення образу панської Польщі на 
колісниці, запряженій виснаженими селянами-укра- 
їнцями), виражальних елементів "лівого" театру 
(оголений станок, умовні ритмо-пластичні композиції, 
хор - коментатор подій) і традиційних реалістичних 
художніх прийомів вітчизняної сцени (психологічно 
достовірна розробка характерів головних героїв).

У спектаклі грали як коріфеї української сцени - 
І.Мар’яненко (Гонта), так і молодотеатрівська молодь - 
В.Чистякова, Ф.Лопатинський, В.Василько та пропаган
дист принципів Московського художнього театру 
О.Загаров. їх усіх об’єднав новаторський ідейно-ху
дожній задум талановитого режисера45.

Революційна за формою і змістом вистава захоп
лювала глядачів. У залі часто лунали вигуки: "Смерть 
панам!", "Усі на фронт!". А глядачі-червоноармійці 
настільки захоплювались відображеними в спектаклі 
подіями, що кидалися на сцену, щоби допомогти 
братам-селянам. Нерідко по закінченні вистави в театрі 
відбувались мітинги, після яких військові частини 
вирушали просто на фронт на боротьбу з польським 
військом. Радянські органи були в захопленні від 
вистави. Газета "Вісті" писала, що "київський пролета
ріат знайшов ще одного співця краси, який не словами, а 
сценічними діями кличе на боротьбу з класовим 
ворогом"46. Виставу дивилися вдруге, втратє - щоразу 
вона справляла неповторне враження. В Києві її грали 
понад місяць при повних аншлагах47.

Слід сказати, що ця вистава позначилась на 
подальшій долі Молодого театру та Л.Курбаса. 
Оскільки постановкою "Гайдамаків" театр свідомо чи 
несвідомо висловився на підтримку радянської влади, 
залишатись у Києві, коли місто було зайняте польськи
ми військами до Директорією, він не міг. Л.Курбас склав
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з акторів Молодого театру Київський драматичний те
атр (Кийдрамте), який виїхав спочатку до Білої Церкви, 
а згодом до Умані, де організував студію. Режисер був 
впевнений, що всюди, "де б не опинявся театр в роки 
своїх мандрів, треба засновувати студії, залучати до них 
усю живу частину молоді і тим залишати після себе серй
озну трупу учнів, як вогнище українського театрального 
мистецтва"^8. Кийдрамте жив, в основному, репертуа
ром Молодого театру. Але щоби підтримати своє ма
теріальне становище часто грав п’єси В.Винниченка та 
комедійну класику. З робіт серйозного плану була зроб
лена лише одна вистава - "Макбет" Шекспіра. Ця тра
диція вперше ставилась на українській сцені. Пізніше з 
Кийдрамте був утворений відомий своїми мистецькими 
новаціями театр "Березіль".

Ще під час денікінської окупації Київ покинула група 
акторів Молодого театру на чолі з Г.Юрою. Вони 
сподівались вступити у Кам’янці-Подільському до трупи 
М.Садовського, але керівництво театру їм відмовило. У 
Вінниці вони зустрілись з Новим львівським театром, 
організованим А.Бучмою у 1919 р., та вступили до 
нього. На початку 1920 р. частина львів’ян з огляду на 
розвиток політичних подій повернулась на Галичину. 
Залишились колишні молодотеатрівці та частина 
львівської трупи, що прийняла радянську владу. Так, 28 
січня був утворений новий театр ім. І.Франка на чолі з 
Г.Юрою. До складу трупи з Нового львівського театру 
увійшли А.Бучма, М.Крушельницький, О.Рубчаківна та 
ін., з київського - О.Ватуля. К.Кошевський, В.Васильєв, 
П.Самійленко, А.Юрський^9.

10 березня 1920 р. відбулась прем’єра нового театру, 
вечір, присвячений творчості Т.Шевченка. Він складався 
з інсценізованих поем "Єретик", "Великий льох" та бала
ди "Лілея". Шевченківський вечір здійснювався саме 
тоді, коли Л.Курбас випускав у Києві "Гайдамаків"50. 
Новоутворений театр повинен був, щоби утримати себе, 
раз у раз виставляти нові п’єси. В умовах провінційного 
існування кожна п’єса йшла не більше одного-двох разів,
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отже театрові доводилось мати у своєму розпорядженні 
30-40 п’єс найрізноманітнішого характеру, від психо
логічно-реалістичного напрямку і до театру сильних 
емоцій, героїчних переживань. За таких обставин, коли 
щодня доводилось боротись за своє існування, театр 
відійшов від естетизму свого мистецького предка - моло
дого театру. Франківці обрали власний шлях.

Коли у Вінниці була встановлена влада Директорії, 
театр залишив місто. Деякий час він мандрував з виста
вами по селах, брав участь у продподатковій кампанії, у 
збиранні коштів для Червоної Армії, обслуговував 
смілянські цукроварні. У другій половині 1920 р. театр 
продовжував грати у Черкасах, Кам’янець-Подільсько- 
му, Проскурові51.

Серед міст України активним творчим життям 
відрізнялась Одеса. За кілька днів після вигнання дені- 
кінців у січні 1920 р. було утворено відділ освіти - Одесь
ку губнаросвіту. До її складу входив Одеський губернсь
кий театральний комітет (ОГУБТЕКОМ), членами яко
го були представники політуправління армій, наросвіти, 
на чолі стояв відомий режисер Г.Крижицький. Театраль
на секція склала рекомендаційний репертуарний список. 
Оскільки перелік нових радянських творів вичерпувався 
"Містерією-Буф" Маяковського та кількома драмами 
А.Луначарського, охоче використовували інсценізації52.

Навесні 1920 р. ОГУБТЕКОМ націоналізував одеські 
театри. Фарсові і різні дрібні театральні заклади були за
криті. Замість них утворилось кілька нових театральних 
колективів. Намагаючись збільшити масовість театраль
них вистав, вирішили поставити на арені цирку ряд спек
таклів за участю акторів драми. Був утворений 
постійний український театр - Держдрама ім.Т.Шевчен- 
ка. У 1920 р. у ньому грали і російська (під керівництвом 
Г.Гловацького), і українська (під керівництвом О.Сусло
ва) трупи. Сформувались декілька пересувних театрів, 
терміново поставили ряд спектаклів у портативному 
оформленні і навесні виїхали на село за путівками на
росвіти.
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Був створений ряд "театрів пошуків". Це так звана 
Друга держдрама, Теревсат (Театр революційної сати
ри), Масодрама (Майстерня соціалістичної драми). Ши
роковідомим став театр "Красный факел", орієнтований 
виключно на робітника-глядача. Він існував в Одесі з 
весни 1920 р. до кінця 1921 р., після чого цей колектив 
багато мандрував по країні. "Красный факел" був утво
рений з учнів Одеської приватної театральної студії, 
його очолював В.Татіщев, викладач цієї студії. Театр 
відкрився 5 квітня виставою "Зелене кільце" З.Гіппіус. 
Наступні вистави театру прозвучали як політичні відгу
ки на тогочасні події, "на теми революції": це були п’єси 
"Блазень на троні" Лотара та "Зелений папуга" Шніцле- 
ра. Оскільки головна ідея цих п’єс полягала у 
розвінчанні королівської влади, вони сприймалися 
цілком сучасно. Творче кредо В.Татіщева та його театру 
полягало в тому, щоби стати провідником пролетарсь
кої ідеології, ставити п’єси, співзвучні революційній 
добі. Але критики відзначали недостатній професійний 
рівень театру та елементи студійності у його виставах53.

Масове утворення нових театрів, різні театральні но
вації були характерною ознакою театрального життя 
досліджуваного періоду. Виникали численні театральні 
колективи, які у складних умовах громадянської війни 
існували недовго, але своїми пошуками готували грунт 
для створення нових, постійних театральних колективів. 
Серед таких був Державний робітничий театр рес
публіки у Харкові, який розгорнув свою діяльність у 
приміщенні націоналізованого губвиконкомом театру 
"Муссурі". Бюро Української Преси (БУП) у лютому 
1919 р. повідомляло про відкриття першого робітничого 
театру, в репертуарі якого були вистави "Вільгельм 
Телль" Міллера, "Північні богатирі" Ібсена, "Вуглекопи" 
Маріо де ля Граціо, "Узяття Бастилії" Р.Ролана та ін.54

Були створені також Харківський героїчний театр, 
Перший український зразковий театр під керівництвом 
Л.Сабініна, "Перший Український театр, відкритий у ко
лишньому Катеринославському театрі"55. Незалежний
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театр в Житомирі орієнтувався на експеріменти Моло
дого театру Л.Курбаса. Київський зразковий театр готу
вав скорочені варіанти п’єс, ідейний та художній зміст 
яких міг слугувати матеріалом для режисерів робітничо- 
селянських театрів в їх роботі по організації театральних 
гуртків. Преса повідомляла про Театр ім. Лесі Українки 
в Проскурові, Театр-студію К.Кошевського у Чернігові, 
Вільний театр у Полтаві, Перший червоноармійський 
театр ім. Свердлова в Одесі, Радянський драматичний 
театр у Ромнах, Червоний театр ім. Троцького у Єліса- 
ветграді56.

За допомогою відділу агітосвіти Катеринославського 
губвоєнкомату були відкриті театри у Катеринославі, 
Новомосковську, Павлограді, Олександрівську. "За 
ініціативою Миколаївської агітосвіти передбачалося 
відкрити літній театр. При доборі репертуару перевага 
буде віддана авторам, твори яких відрізняються ху
дожньо-літературною цінністю і можуть слугувати зада
чам освіти", - повідомляла місцева газета "Известия"57. 
У Херсоні за розпорядженням ради робітничих депу
татів міський театр було переіменовано на театр ім. Лу- 
начарського, Народна аудиторія - на Народний дім 
ім.Шевченка, Театр мініатюр - на театр ім.Свердлова58.

У доповіді Харківському губернському відділу по
зашкільної освіти (березень 1919 р.) з Чугуїва рапортова
ли: "Відкрито театр... Організовано театрально-худож
ню секцію, яка розпочала підготовку спектаклів, наро
дних хорів, читань. Члени секції беруть участь у наро
дних читаннях, готують з числа робітників деклама
торів. Секція готує вистави "Бідність не порок", "Не в 
свої сани не сідай", "Смерть Дантона"59.

У двотижневій довідці Харківської агітосвіти (19-24 
травня 1919 р.) повідомлялось про відкриття у Зміївсько- 
му повіті театру60. В огляді діяльності театрально-му
зичної секції Харківського окружного військомату (1-15 
червня 1919 р.) відзначалось: створена і відправлена в 
Ізюм драматична трупа61. У червні 1919 р. політоргани 
Червоної Армії повідомляли Харківській агітосвіті: "У
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повітах Катеринославському, Новомосковському, Пав
лоградському та Олександрівському організовано 
більше 40 театрів, де ставляться спектаклі і влаштову
ються концерти-мітинги... Репертуар театрів народно- 
побутовий, класичний і революційний. Загальний харак
тер постановок мішаний, тобто п’єси одноактні, концер
ти і декламації"62. Чернігівська агітосвіта у доповіді про 
свою діяльність за січень-квітень 1919 р. повідомляла 
про створення у губернії п’яти театрів63.

З метою утворення по всій республіці театральних ко
лективів, ще у лютому 1919 р. культосвітній відділ Тим
часового робітничо-селянського уряду України створив 
три драматичні трупи, одна з яких була відправлена у 
Полтаву64. З Миколаєва повідомляли: "Передбачається 
реорганізувати обслуговування широких мас населення 
театрально-музичними-вокальними силами. Буде ство
рено великий народний театр у Миколаєві65

Після встановлення радянськох влади на Україні на
прикінці 1919 - на початку 1920 рр. повсюдно почали ут
ворюватись "робітничо-селянські" театри. Так, Харків
ський губревком 4 січня 1920 р. запропонував відділу на
родної освіти у двотижневий термін закрити "аполі
тичні" театральні заклади і підготувати список тих те
атрів, які "необхідно відкрити для робітників, підібрав
ши відповідний репертуар"66.

Відкриття у Миколаєві театру революційної сатири 
"Червоний перець" розцінювалось пресою як "велика 
подія у завмерлому театральному житті... Театр 
перебуває у періоді пошуків, і як видно з першого 
спектаклю, співробітники його ставляться до справи з 
ретельністю і турботою... Перша програма складається з 
двох частин: драматичної і балаганної"67.

Тоді ж у місті відбулось відкриття театру "Новий 
шлях" за прикладом Московської студії та Одеського 
театру "Красный факел". "Мета і завдання нового теа
тру: спрощення різних постановок при збереженні 
художньої цільності п’єси, щоби у такий шлях перенести 
більш складні постановки, відповідні духу часу, до

296



народних домів, клубів68. В Одесі було засновано 
Єврейський театр, який давав вистави у клубі 
ум.Ласточкіна69. У Києві було створено театр проф
союзу артистів сцени і арени "Синій птах", у якому 
"новосформована концертно-драматична трупа дала 
перший спектакль"70. Відбувались вистави театру 
Першого коммуністичного полку, театру Червоної 
Армії, театру "Арлекін", а також районних театрів, 
відкритих у робітничих районах міста: Печерському, 
Лук’янівському, Солом’янському, Шулявському, Деміїв- 
ському.

Наприкінці згадаємо ще одну галузь театрального 
життя України у досліджуваний період. Радянська влада 
з самого початку висловила відверто негативне 
ставлення до так званого легкого театрального жанру, 
де панував "буржуазно-обивательський репертуар". 
Типовим було рішення Миколаївської ради, що 
ухвалила у березні 1919 р.: "Усі театри легкого жанру, які 
не мають художньої цінності, будуть або закриті, або 
реорганізовані"71. Було відмовлено в праві на існування 
закладам типу кабаре і кафе-шантану. Київська рада 
робітничих депутатів заборонила "під страхом відпові
дальності перед революційним трибуналом сольні 
виступи кафешантанного характеру" та реквізувала 
приміщення розважальних закладів "Пел-Мел", "Едем", 
"Буф", "Куточок Парижу" та ін.72

Але залишалась ще оперета, яка до революції 
вважалась найбільш поширеним і популярним жанром 
театрального мистецтва. Оперета існувала в усіх 
великих містах України, головним чином у вигляді 
мандрівних труп, які гастролювали по країні. Після 
Жовтневого перевороту артисти цього жанру, відчувши 
негативне ставлення до себе, намагались або емігрувати, 
або виїхати туди, де не було влади більшовиків. Значна 
частина потрапила, таким чином, у 1917-1918 р. в 
Україну.

Театри оперети не підлягали націоналізації та 
залишались, як і раніше, у приватній власності.
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Політика Наркомосу України по відношенню до таких 
театрів полягала у спробах якось впливати на репертуар, 
а також, головним чином, у витисканні приватних 
театрів шляхом передачі їхніх приміщень 
новоствореним революційним театрам, іноді навіть 
самодіяльним.

І все ж в роки громадянської війни оперетний театр 
утримав свої колишні позиції, його спектаклі зберегли 
той вигляд, який мали у дожовтневі часи. Не зазнав 
значних змін і репертуар цього театру. Упереджене 
ставлення більшовиків до оперети пояснювалось тим, 
що вона стала єдиним місцем, де могла пролунати, хоч і 
в алегоричній формі, критика на адресу більшовицької 
влади. Опереточні вистави часто відігравали роль 
трибуни, з якої лунала агітація проти більшовиків. 
Використовуючи вставки, репрізи, куплети оперета 
жваво і оперативно відгукувалась на тогочасні події. 
Слід зазначити, що театри, цього жанру мали свого 
глядача і були ледь не найбільш відвідуваними, причому 
значну частину глядачів складали робітники і 
червоноармійц0.
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Микола Павленко, доцент 
М іліцейської академії (Київ)

ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ СРР ЩОДО 
ІНТЕРНОВАНОЇ У ПОЛЬЩІ АРМІЇ УНР

Укладення Ризького мирного договору між Польсь
кою Республікою і радянськими Росією і Україною не 
зняло гострої для обох сторін проблеми інтернованої у 
Польщі Армії УНР. Хоча стаття 5 цього договору зо
бов’язувала обидві сторони не підтримувати організації, 
які мають за мету збройну боротьбу з іншою стороною і 
не дозволяти перебування на своїй території таких ор
ганізацій, їхніх офіційних представників та інших фор
мувань, проте її виконання зволікалося польським уря
дом. У Польщі, крім інтернованого українського 
війська, перебував уряд УНР та його державний апарат, 
які не полишали наміру повернутися в Україну з виз
вольною місією.

Лояльне ставлення керівника держави Ю.Пілсудсь- 
кого та польських владних структур до уряду УНР і ук
раїнського війська базувалося не лише на дипломатич
них (Варшавська квітнева угода Ю.Пілсудського і 
С.Петлюри) і моральних зобов’язаннях, але і на зацікав
леності польських властей певний час тримати на своїй 
території союзні антирадянські воєнні угруповання, які 
можна було б використати у можливому конфлікті про
ти більшовиків.

Не бажаючи загострювати відносини з РСФРР і 
УСРР, польський уряд намагався маскувати факт існу
вання на своїй території українських владних структур 
(того ж Державного центру УНР в екзилі) під виглядом 
Центрального бюро біженців та його філій, вимагав від 
них відповідної конспірації, зокрема заборонив користу
ватися бланками, печатками та іншими атрибутами дер
жавності УНР1.
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Проте ці заходи виявилися малоефективними. 
Нишпірки ВУНК проникали не лише в Партизансько- 
повстанський штаб та місцеві повстансько-підпільні 
підрозділи, що діяли на території УСРР, але і в найближ
че оточення Головного отамана С.Петлюри. До нього, 
наприклад, потрапив більшовицький агент П.Жидків- 
ський, а також завербована ВУНК дружина особистого 
секретаря С.Петлюри - професора Зайцева, яка мала до
ступ до таємних урядових матеріалів, котрі передавала 
представникам радянських місій у Варшаві2. Агентурна 
мережа ВУНК існувала і в таборах інтернованої Армії 
УНР. Більшовицька розвідка і контррозвідка виявляли 
неабияку активність. Тому радянські владні структури 
були добре поінформовані стосовно становища і планів 
Державного центру УНР і українського війська. Ця обі
знаність давала змогу урядам РСФРР і УСРР аргументо
вано і доказово звинувачувати польську владу у невико
нанні статті 5 Ризького мирного договору.

Уже майже через місяць після його підписання пер
шим порушив питання про продовження антирадянської 
діяльності білогвардійських і петлюрівських угруповань 
в Польщі народний комісар НКЗС РСФРР Г.В.Чичерін 
у ноті від 11 квітня 1921 рЯ  За нею послідували ана
логічні ноти уряду УСРР від 16 квітня, 26 травня, 11 чер
вня 1921 р., адресовані міністру закордонних справ 
Польської Республіки Яну Домбському. В них польська 
сторона звинувачувалася у підтримці уряду УНР, спри
янні формуванню "петлюрівських банд", доповнених 
інтернованими (причому називалися місця їх дислокації 
і прізвища отаманів), які нібито займалися диверсіями на 
території УСРР і погрожувалося долучити до взаємних 
польсько-радянських розрахунків (що витікали із 11 і 18 
статей Ризького мирного договору та додатків до нього) 
вартість вивезеного Армією УНР майна4.

Міністерство закордонних справ Польської Рес
публіки виправдовуючись, посилалось на формування 
"Закордотом" (іноземний відділ ВУНК) українських ор
ганізацій і загонів для повалення польської влади на те
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риторії Галичини. Проте згодом радянське керівництво 
покладало надії у справі знешкодження антибільшо
вицьких військових підрозділів, розташованих на тери
торії Польщі, не лише на її уряд, а й на розклад самих 
цих частин зсередини.

Вже в перших травневих звітах Російсько-українсько- 
польської делегації Мішаної радянсько-польської 
комісії, яка згідно ризьких домовленостей займалася у 
Польщі репатріацією українських і російських військо
вополонених і біженців, приділялася увага інтерновано
му українському війську. Поряд з висвітленням станови
ща Армії УНР (котра налічувала понад 15 тис. військо
виків і до того ж, як підкреслювалося, незважаючи на 
скруту, підтримувала свою боєздатність і у таборах), 
висловлювалась думка про доцільність вжиття заходів 
стосовно її розкладу і повернення благонадійних еле
ментів на батьківщину. Підкреслювалося, що в цьому 
напрямку вже зроблені певні кроки, оскільки в першій 
партії біженців числом 100 чоловік, відправлених до 
рідного краю, було декілька осіб із армій Петлюри і Бу- 
лак-Балаховича*.

На перших порах агітацію стосовно їх повернення в 
Україну проводили військовополонені червоноармійці в 
тих таборах, де знаходилися вони разом із інтерновани
ми вояками УНР (у Вадовицях, Стржалково). Відтак для 
заохочення масової репатріації "колишніх чинів білих 
армій" потрібна була офіційна радянська амністія, про 
що і наголошувала Російсько-українська делегація у 
своїх посланнях НКЗС РСФРР і УСРР.

На офіційному ж рівні у поглядах на дану ре
патріацію відбулися певні зрушення ще в період мирних 
переговорів у Ризі. В Угоді про репатріацію не планува
лося повернення в Україну і Росію ще діючих і союзних 
з Польщею військових угруповань Петлюри, Булак-Ба- 
лаховича, Перемикіна та інших, хоча вже було окресле
но зміст поняття "інтернований". Йшлося про тих, хто 
"утримувався в ув’язненні, під арештом чи адміністра
тивним наглядом". Щодо таких то в день підписання
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Угоди (24 лютого 1921 р.) було прийняте ̂ спеціальне до
повнення, так звана "Нота Домбського - Йоффе". Згідно 
неї в Україну і Росію мали право повертатися і представ
ники вищеперелічених військових сил при умові припи
нення антибільшовицької діяльності і не переслідування 
їх з боку радянської влади.

Ця нота, поряд з комуністичною пропагандою, дава
ла певну надію окремим нестійким елементам Ук
раїнської армії щодо повернення до рідних домівок. Вже 
у червні 1921 р. Департамент політичної інформації 
МВС УНР (який виконував функції розвідки і кон
тррозвідки в екзилі) доповідав Головній команді військ 
УНР про пожвавлення в урядових структурах Держав
ного центру УНР і в таборах інтернованої Армії УНР 
комуністичної агітації стосовно виїзду в радянську Ук
раїну для відбудови там економічного і політичного 
життя6. Її наслідком стало дезертирство вже наступного 
місяця не лише рядових козаків, а й деяких старшин. Се
ред них значились сотник Петро Андросов, поручики 
Петро Трохименко і Іван Паньковецький, причому ос
танній планував перебратися в УСРР як агент польської 
розвідки (проти чого застерігало МВС УНР і просило 
польських колег знешкодити його)7.

Про ці та інші факти переслідування українським ко
мандуванням, при потуранні польської командатури та
борів, бажаючих повернутися в УСРР повідомляв 
міністра закордонних справ Польської Республіки Яна 
Домбського голова Російсько-української делегації 
Мішаної комісії Ю.Ігнатов. З свого боку Домбський по
обіцяв вжити відповідних заходів стосовно припинення 
цих тортур, причому заявив, що відносно збереження 
воєнної організації серед інтернованих він не був 
поінформований8.

Проте радянська влада до осені 1921 р. ще не вироби
ла конкретної тактики стосовно інтернованих "ко
лишніх чинів білих армій". Одне було незаперечним - у 
неї не викликала сумніву настійна потреба у ліквідації 
таборів, що давали змогу зберегги боєздатні ан
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тибільшовицькі військові угруповання. В даному на
прямку діяв зразу ж після свого приїзду на початку сер
пня 1921 р. до Варшави посол Росії у Польщі Л.М.Кара- 
хан. Для цього він використовував як найбільш ефектив
ний - економічний тиск. Радянський дипломат заявив 
Яну Домбському: "Поки хоч один петлюрівець буде у та
борі, поляки не одержать 50 млн. крб. золотом, що по
винні бути їм видані згідно Ризького трактату"9.

Однак стосовно подальшої долі українських вояків 
після ліквідації таборів існували різні думки. Українські 
представники Російсько-української делегації у Варшаві 
(Наум Калюжний, а згодом Василь Христов) пропонува
ли репатріювати основну масу інтернованих в Україну і 
таким чином знешкодити цю досить сильну опозиційну 
військову силу. Водночас голова української частини 
Мішаної польсько-російсько-української комісії з 
осідком у  Харкові А.Глінський пропонував їх не при
ймати. Його мотивацією були не стільки непідготов
леність фільтрації "петлюрівців" з метою "виловлення 
шкідливих елементів", як посилення за рахунок даного 
контингенту "місцевих петлюрівських банд". Ті ж ешело
ни з інтернованими, що вже відправлені, він наполягав 
приймати не у Харкові, а у Москві, аби там знову "підда
ти їх грунтовній чистці". Іін був прибічником політично
го розкладу інтернованих, ліквідації таборів і розпоро
шення їх колишніх мешканців на еміграції*0.

Перемогли прихильники першої пропозиції. З листо
пада 1921 р. ВЦВК оголосив амністію колишньому ря
довому складу Добровольчої і Руської армій, окремі уг
руповання котрих були інтерновані і в польських табо
рах. Прийняти подібне рішення в Україні перешкодила 
ситуація, що там склалася восени 1921 р.

Уряд УНР в екзилі прагнув реваншу і готував ан
тибільшовицьке збройне повстання в Україні. Його 
рушійними силами повинні були стати рештки Армії 
УНР, які залишилися в Україні, місцеві партизанські 
з’єднання та сформовані із інтернованих таборитів 
військові загони. Всі вони завдяки створеному Парт-
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изансько-Повстанському Штабу мали постійний зв’язок 
між собою, який, в свою чергу, полегшував діяльність в 
їх середовищі більшовицької розвідки. Завдяки її напол
егливості фактично під контролем ВУНК знаходився 
весь протибільшовицький рух опору в Україні11.

Не можна сказати, що спецслужби Державного цент
ру УНР не відали про це. Зокрема, в зв’язку з наявністю 
у таборах шпигунів і провокаторів, видавались накази, 
котрі забороняли вести розмови про підготовку пов
стання в Україні, осередки повстанських штабів, від
правку до них військових загонів із контингенту табо
ритів тощо12. Але ці та інші заходи не допомагали, оскі
льки, як зазначалось, агенти ВУНК успішно працювали 
навіть у найближчому оточенні Головного отамана.

Зокрема, про інформованість радянської влади сто
совно підготовки і проведення всеукраїнського ан
тибільшовицького збройного повстання в першу чергу 
свідчать її офіційні документи, а саме ноти протесту уря
дові Польської Республіки. Так, у нотах НКЗС УСРР від 
28 вересня, ЗО жовтня 1921 р. не лише наводилися при
клади щодо дій Головного Партизансько-Повстансько
го Штабу на чолі з С.Петлюрою і Ю.Тютюнником, його 
зв’язку з націоналістичними "бандами" і "петлюрівськи
ми" повстанськими комітетами на території України і 
Міністерством військових справ Польської Республіки, 
але і вказувалися конкретні джерела цієї інформації: вик
риття і зізнання агентів УНР, перехоплення її урядової 
документації тощо13.

Завдяки агентурним даним Російсько-українська де
легація Мішаної комісії у Варшаві була добре обізнаною 
із заходами Державного центру і Головної команди сто
совно підготовки повстання та станом інтернування 
Армії УНР. Про це засвідчують її звіти НКЗС РСФРР і 
УСРР, в яких наводяться дані щодо дислокації військо
вих частин по окремих таборах, їх кількості і боєздат
ності, настроїв козацтва і старшини, характеристики ко
мандного складу, сприяння польського уряду повстансь
ким загонам, сформованих із інтернованих тощо14.
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Безпечність посадових осіб і військовослужбовців 
УНР також сприяла просочуванню відомостей стосовно 
інтернування і підготовки повстання в Україні. Так, ге
нерал Ю.Тютюнник у рапорті С.Петлюрі наводив факти 
друкування газетами "Рідний край" і "Українська трибу
на" наказів Головного отамана, схем розташування пов
станських загонів та штабів і вимагав суворого покаран
ня за розголошення державних та військових 
таємниць*5.

Слабка підготовка повстання, незадовільне ма
теріальне і військове забезпечення військових з’єднань, 
які діяли на теренах України і які перейшли сюди з тери
торії Польщі, відсутність масової підтримки їх місцевим 
населенням, доповнені поінформованістю більшовиків 
стосовно маршрутів, кількості військових угруповань, 
якості їх озброєння стали безпосередніми причинами по
разки в листопаді 1921 р. "Другого Зимового походу" під 
проводом генерала Ю.Тютюнника.

До актів, що вплинули на хід української революції, 
сучасники тих подій І.Мазепа, Н.Полонська-Василенко і 
сучасні дослідники О.Субтельний, В.Верстюк та інші 
слушно відносять також звуження її соціальної бази і 
рушійної сили - селян та інтелігенції'16. Перші були втом
лені безперервними бойовими діями, каральними експе
диціями, анархією і злочинністю. Другі сліпо повірили 
проголошеним більшовицьким намірам створити неза
лежну радянську Україну, підкріпленим так званою 
політикою "українізації", коли українська мова запро
ваджувалася у навчальних закладах та в сфері державно
го управління, створювались умови для розвитку 
національної культури тощо. Водночас широкі верстви 
населення відчули певне полегшення, коли на зміну го
лоду прийшла ідея "нової економічної політики", що 
примирила українське суспільство з більшовизмом. 
"Совєтофільство" поширювалося на українську емігра
цію, в тому числі і на інтерновані війська УНР. Певне ут
вердження в їх середовищі прорадянських настроїв, не
вдача "Другого Зимового походу" вплинули як на самих
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штернованих, так і на політику радянської влади щодо 
них.

Уряд УСРР розумів, що дана невдала спроба пова
лення радянської влади не вгамує бажання української 
еміграції, яка продовжувала володіти певним військо
вим потенціалом, згодом її поновити. Все це змушувало 
більшовицьке керівництво рахуватися із військовою си
лою противника і шукати шляхів та засобів її знешкод
ження. Одним із них мав стати вже згаданий ідео
логічний розклад Армії УНР ізсередини - шляхом 
більшовицької агітації серед інтернованих та репатріації 
її нестійкого контингенту.

Невдовзі після відходу за межі України останніх недо- 
битих рештків військових загонів Ю.Тютюнника, а саме 
ЗО листопада 1921 р. ВУЦВК оголосив амністію рядовим 
військовикам Армії УНР. Розробка інструкції до неї за
йняла ще певний проміжок часу, тому текст амністії 
надійшов до Варшави наприкінці 1921 р. Перед 
Російсько-українською делегацією постало завдання до
нести його зміст до інтернованих, що вона і намагалася 
зробити шляхом опублікування його в польській пресі і 
розповсюдження серед таборитів. Проте Польська деле
гація і МЗС Польської Республіки відмовилися надруку
вати текст амністії та поширити його в таборах, посила
ючись на заідеологізованість і погодились оприлюднити 
лише резюме. В свою чергу Російсько-українська деле
гація була проти таких умов, мотивуючи це неповагою 
до радянських державних актів.

Певним компромісом стала умова репатріації інтер
нованих на основі ноти "Домбського - Иоффе". Щоправ
да, на початку 1922 р. заключна частина тексту амністії 
ВУЦВК була опублікована багатьма засобами масової 
ціформації і навіть весь текст амністії - у львівській газеті 
"Вперед"17.

Виробленням інструкції стосовно проведення даної 
репатріації займалася спеціально створена для цієї мети 
підкомісія Варшавської польсько-російсько-української 
Мішаної комісії. Польська делегація зобов’язувалася
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надати цій підкомісії точні відомості щодо місця знаход
ження інтернованих та їх кількісного складу. Причому 
військовики, котрі знаходилися в робітничих партіях, 
але бажали виїхати в Росію чи Україну, повинні були 
повернутися до табору. В табори інтернованих мали бу
ти направлені уповноважені підкомісії для виявлення ба
жаючих повернутися на батьківщину, які могли з ос
танніми спілкуватися. Передбачалося, що ті, хто пого
дився репатріюватися, відділяються від іншої маси інтер
нованих і підтверджують своє рішення у письмовій 
формі. Після цього вони мають право спілкуватися на
одинці з уповноваженими. Транспортні ж списки скла
даються не на основі талонів уповноважених, як цього 
домагалася Російсько-українська делегація, а згідно заяв 
самих репатріантів18.

Крім того, Російсько-українська делегація могла 
реєструвати потенційних репатріантів у Варшаві (у місті 
свого осідку) і у Рівному та Барановичах (де знаходи
лись її експозитури). Також досить детально була ро
зроблена процедура оформлення документів ре
патріантів та їх відправлення. Вони заповнювали анкету 
в трьох примірниках. Оскільки коштів на виготовлення 
фотокарток для всіх репатріантів не вистачало, часто 
замість них на анкетах ставились відбитки пальців. До 
анкет додавались засвідчення в лояльності по відношен
ню до радянської влади. Анкети реєструвалися в книзі 
обліку і на кожній з них ставився порядковий номер. Два 
її примірники із засвідченням у лояльності відпра
влялися в НКЗС УСРР, третій - відсилався з тран
спортом разом із загальною та індивідуальною його 
характеристикою. В міру можливості транспорт 
супроводжували коменданти та інформатори19. Всі ці 
заходи мали запобігти проникненню в УСРР ворожих 
елементів.

Кошти на репатріацію військовиків колишніх "білих" 
армій в сумі 16 млн. польських марок надала Росія, хоча 
із свого боку Російсько-українська делегація і просила 
уряд УСРР видати для цієї мети 2 млн. польських ма-
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рок20. Щоправда, частина коштів, наданих урядом 
УСРР для репатріації радянських військовополонених у 
Польщі (17 млн. 600 тис. польських марок), були витра
чені і на репатріантів - "петлюрівців". Із 20 тис. ком
плектів обмундирування, закуплених на ці гроші, зали
шилось невикористаними 2 тис. комплектів, які Росій
сько-українська делегація відправила до пересильного 
пункту в Рівному і роздала колишнім воякам Армії 
УНР2*.

Слід відзначити, що ВУЦВК відносив репатріантів - 
колишніх бійців Армії УНР, до категорії біженців. Дана 
амністія виявилася на часі, оскільки "українська біла 
армія", за спостереженням і розрахунками Російсько-ук
раїнської делегації, розшарувалася на три частини. Її яд
ро (1/3 кількісного, в тому числі й командного складу) 
склали національно свідомі елементи. Значну частину 
становили приєднані пізніше до цього ядра члени різних 
повстанських загонів, котрі воювали проти більшовиків 
та громадяни, призвані на службу в свій час С.Петлю- 
рою чи вояки, які були мобілізовані Денікіним і згодом 
перейшли до Петлюри. Ця частина українського війська 
була менш політично стійка. І, нарешті, до третьої час
тини відносились колишні червоноармійці, котрі потра
пили у полон в період польсько-радянської війни і пого
дилися поповнити війська Петлюри.

Проте, незважаючи на такі структурні особливості 
контингенту інтернованих та випадки дезертирства і ба
жання окремих повернутися додому, у таборах ук
раїнських вояків продовжувалися військова муштра для 
козаків і військові навчання для командного складу, 
діяли школи старшин і підстаршин, юнацька школа. За 
висновком тієї ж Російсько-української делегації ці 
війська "при можливій інтервенції стануть боевою си
лою контрреволюції і причому боевою силою кращого 
гатунку". Тому вона пропонувала проводити ре
патріацію менш стійких елементів "петлюрівської армії" 
за умови відповідного їх виховання у спеціально влаш
тованих для цього "приймальниках"22.
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Цю потенційну загрозу з боку інтернованих розуміли 
і радянські владні структури. Тому колегія НКЗС УСРР 
своїм рішенням від 10 грудня 1921 р. поряд з ре
патріацією бажаючих повернутися в Україну, ухвалила 
звернутися до уряду Польської Республіки з пропо
зицією ліквідувати табори і вислати небажаючих ре
патріюватися за межі Польщі або у віддалену від ук
раїнського кордону польську місцевість із встановлен
ням над ними суворого адміністративного нагляду23.

Пробний візит з метою репатріації "колишніх чинів 
російської і української білих армій" був здійснений 
Російсько-українською делегацією у табір Стржалково 
наприкінці грудня 1921 р. Агітація серед колишніх 
військовиків Добровольчої армії була більш ефектив
ною, оскільки на той час вони являли собою, за свідчен
ням Російсько-української делегації, деморалізовані, не- 
дисципліновані, а отже і небоєздатні з’єднання. В резуль
таті вдалося загітувати повернутися в Росію 670 осіб ли
ше із числа інтернованих угруповань генералів Ст.Бу- 
лак-Балаховича та І.Перемикіна24.

Але вже на початку 1922 р. монолітність лав Армії 
УНР була розхитана, що підтверджувало донесення ко
мандира 5 Херсонської дивізії генерала А.Пузицького 
(табір Стржалково) голові Ліквідаційної комісії (ко
лишнє військове представництво УНР у Польщі) 
В.Зелінському. В ньому повідомлялося про добуття за 
матеріальну винагороду начальником контррозвідки со
тником Говінським списку бажаючих репатріюватися. 
На той час вони відкрито побоювалися висловити своє 
рішення, а тому записалися таємно, а дехто навіть 
невірно вказав приналежність до певних дивізій з метою 
конспірації на випадок, якщо виїзд не відбудеться. У 
списку, що додавався, було 48 чоловік, з них 12 старшин. 
Дописувач пропонував їх щонайшвидше ізолювати25.

Перший офіційний об’їзд уповноваженими Російсько- 
українсько-польської Мішаної комісії діючих на той час 
таборів відбувся у березні 1922 р. До складу комісії вхо
дили від Російсько-української делегації - Аболтін,
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Христовий, Луганець, Вноровський, від Польської деле
гації - Скшинський, Листовський, Лешнер та супровод
жуючий їх інспектор таборів полковник Дзерожинський.

Це відвідання дало змогу Російсько-українській деле
гації визначити кількість їх мешканців. За даними її 
уповноважених у таборах виключно з українським кон
тингентом Каліші і Щипіорно знаходилось відповідно 
4400 і 1500 чоловік, з російським у Тухолі - 5000, із 
змішаним складом у Стржалково - близько 6000 осіб, із 
них 4500 військовиків Армії УНР і 1500 військових угру
повань колишньої Добровольчої армії (з’єднання гене
ралів Булак-Балаховича, Перемикіна, осавула Яковлева 
та інших). Причому, за тими ж свідченнями, у Каліші бу
ла тоді розміщена 3 Залізна і 2 Волинська дивізії, охоро
на Головного отамана, Юнацька школа, Генеральний 
штаб, державна контррозвідка, Військове міністерство 
(начальник групи військ генерал Удовиченко). У 
Щипіорно перебували 4 Київська дивізія і частина Січо
вої дивізії (начальник групи військ генерал Безручко). А 
у Стржалково розміщалися 5 Херсонська, І Запорізька і 
частина Січової дивізії, І і 2 запасні бригади, корпус 
жандармерії, військова контррозвідка, Чорний полк, 
курси підстаршин (начальника групи військ генерала 
Пузицького незадовго до приїзду Польсько-російсько- 
української Мішаної комісії замінив полковник Ко
вальський). Ці відомості мали певне значення, оскільки 
метою даного візиту в табори були оголошення амністії 
і запис бажаючих повернутися на батьківщину.

Першим місцем, де 19 березня 1922 р. уповноважені 
Мішаної комісії провели опитування, став табір у 
Стржалково. Сценарій оприлюднення амністії був схо
жим. На площі біля кожного сектора (на які розбивали
ся в таборі українські військові частини) чотирикутни
ком вишиковувалася військова одиниця під командою 
своїх старшин. Уповноважені Мішаної комісії по черзі 
на польській і українській мовах оголошували текст 
амністії. Після чого скрізь у відповідь лунав український 
гімн "Ще не вмерла Україна" і уповноважених проводи-
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ли свистом і образами. Під час цього ритуалу членами 
культурно-просвітнього товариства роздавалися 
листівки, в яких засуджувався і викривався даний акт ра
дянської влади. В Стржалково записалося на виїзд 
близько 1000 чоловік - майже всі військовики Добро
вольчої армії (які того ж місяця були відправлені до 
рідних домівок).

З боку Головної команди також відбулися приготу
вання до зустрічі уповноважених. У всіх таборах, в тому 
числі і Стржалково, був зачитаний відомий наказ № 5 
Головного отамана, в якому військовослужбовці за
стерігалися від більшовицької спокуси повернутися в ра
дянську Україну, де їх чекали арешт, висилка до Сибіру, 
а то і фізична ліквідація. Всі ж, хто хотів репатріювати
ся, переслідувалися. Також були надруковані листівки- 
звернення до представників УСРР, які мали проводити 
репатріацію. В них обгрунтовувалась фіктивність дер
жавності радянської України, у якій відсутні власні 
армія, бюджетна, фінансова, промислова політика, де 
адміністративний апарат складався з "колоніалістів із 
Росії", а шляхи сполучень, засоби зв’язку служили метро
полії. Тому, наголошувалося далі, "ми не сміємо бути 
злочинцями і зрадниками рідного краю і категорично 
відмовляємося мати з делегацією так званої УСРР будь- 
які зносини"26.

Все це змусило Мішану комісію вже 20 березня 1922 р. 
прийняти постанову про необхідність проведення в та
борах персонального опитування на предмет ре
патріації. Виконання цієї процедури було доручено 
представникам Російсько-української делегації - Луган
цю, Вноровському і Польської делегації - Листовському, 
Лешнеру. Але на тому етапі інспектор таборів Дзеро- 
жинський відмовився виконати дане рішення по причині 
небажання піддавати уповноважених образам і хвилю
вати мешканців таборів.

Після Стржалково на черзі став російський табір у 
Тухолі, де Аболтін, Христовий і Скшинський провели 
відповідну роботу, в результаті якої на виїзд записалися
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близько 400 чоловік. Із Тухоля представники Мішаної 
комісії повернулися до Варшави, де опротестували перед 
польським урядом допущене принизливе ставлення до 
них українських вояків під час оголошення тексту 
амністії. Через деякий час вони знову виїхали до таборів 
Каліша і Щипіорно, де в тому ж порядку, але вже при 
відсутності інцидентів, що мали місце у Стржалково, оп
рилюднили амністію інтернованим. В результаті записа
лося на виїзд 150 чоловік77.

Незадоволена фактичним провалом своєї місії 
Російсько-українська делегація наполягала запровадити 
в життя рішення Мішаної комісії від 20 березня 1922 р. 
стосовно персонального опитування на предмет ре
патріації, мотивуючи свої вимоги нерішучістю і несмі
ливістю інтернованих висловити своє волевиявлення в 
обстановці параду військ. Польське військове команду
вання, яке було незацікавлене в масовому поверненні на 
батьківщину українських вояків, але котре на практиці 
пересвідчилось у їх національній свідомості, нарешті по
годилось на нього згідно постанови від 20 березня.

Для її реалізації у Стржалково виїхали від радянської 
сторони Луганець, Вноровський і Репа, та від польської 
- полковник Дзерожинський. Персональне опитування 
теж проходило за єдиним сценарієм. Мешканці кожного 
бараку опитувалися окремо. Біля бараку інтерновані ви
шиковувалися в ряд. Полковник Дзерожинський знай
омив з процедурою опитування. Після чого всі таборити 
проходили повз нього і стисло заявляли "бажаю" чи "не 
бажаю" репатріюватися. Тут же знаходились представ
ники Російсько-української делегації, таборової польсь
кої адміністрації і української команди. В Стржалково 
останні були представлені командантом даної групи 
військ полковником Ковальським і начальниками ук
раїнської контррозвідки та жандармерії, проти чого без
успішно протестувала Російсько-українська делегація. 
Осіб, котрі висловили бажання репатріюватися, мали за
писувати уповноважені Російсько-української делегації. 
Ці інтерновані повинні були забирати речі у бараці, на
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правлятися в окремий сектор і там триматися до виїзду.
Але дані заходи, на думку Російсько-української деле

гації, не знімали побоювань потенційних репатріантів 
перед можливою розправою над ними з боку своїх більш 
стійких товаришів по зброї. На підтвердження вона на
водила приклад, коли козак Терпиловський, який вже 
відмовився від репатріації, змінив своє рішення після за
певнення Російсько-української делегації гарантувати 
йому безпеку до від’їзду. Але були і випадки іншого ха
рактеру, коли під час опитування барак оточувала реш
та інтернованих, які своїм свистом, викриками впливали 
на волевиявлення інших. Опитування було перерване на 
восьмому бараці, коли інвалід Петрик вдарив милицею 
по голові представника Російсько-української делегації 
Луганця. Не маючи гарантій від подальших подібних ек
сцесів, Російсько-українська делегація залишила табір і 
невдовзі вимагала від польської влади вилучення ряду 
осіб із адміністрації табору і створення більш сприятли
вих умов для діяльності в таборах її представників28.

Діставалося і полковнику Дзерожинському, який, за 
визначенням голови Російсько-української делегації 

. Омельяна Аболтіна (він на той час замінив на цій посаді 
Юхима Ігнатова), "персональне опитування перетворив 
у комедію з вельми сумним кінцем"2*. У своїх чергових 
звітах до НКЗС РСФРР і УСРР Російсько-українська де
легація більш відверто вказує на причини своєї невдалої 
спроби організувати масовий виїзд колишніх вояків на 
батьківщину.

Насамперед, за її висновками, був упущений слушний 
момент. Ще взимку до Варшави у представництво 
Російсько-української делегації і Посольство УСРР при
бували окремі інтерновані чи їх представники з прохан
ням дозволити їм виїзд в Україну. До цього спонукали їх 
холод і голод, що панували в таборах. Весна, відступ хо
лодів, а також заходи польських і українських властей 
стосовно покращення життєвих умов таборитів та реп
ресії останніх щодо бажаючих повернутися до рідних 
домівок, далися взнаки. Зимовий варіант репатріації не
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був організований, оскільки Російсько-українська деле
гація, зайнята на той час переговорами з Польською де
легацією відносно умов репатріації, не була готова його 
здійснити. До того ж, сама процедура зачитування 
амністії і виявлення потенційних репатріантів під час бе
резневого об’їзду таборів, стала на заваді успішному за
вершенню цієї місії.

І хоча Російсько-українська делегація не називала в 
числі причин її березневого провалу національно- 
патріотичну свідомість українських вояків, проте у своїх 
звітах побічно її підтверджувала, даючи їй високу оцінку 
і вражаючись її наслідками. Процитуємо дану сповідь 
більш-менш повно: "Табори колишніх чинів російської 
білої армії різко відрізняються від упорядження таборів 
колишніх чинів української білої армії. Останні являють 
собою військові частини, які ще цілком збереглися, тісно 
спаяні єдиним командуванням, чого не має у російських 
білих армій. В українських таборах до цього часу знахо
диться на своїх місцях як вищий, так і нижчий команд
ний склад, при військових частинах діє контррозвідка, 
щоденно віддаються накази по групі, збереглися свої 
відділи постачання. В Юнацькій школі йдуть заняття, 
начебто це дійсно школа регулярної армії. Козаків і 
старшин нерідко гонять на муштру і навчання, старши
ни слухають різні лекції спеціального воєнного характе
ру. При частинах знаходяться свої культурно-просвітні 
органи, котрі навіть видають газети... Під час приїзду 
тих чи інших вищих чинів колишнього уряду УНР влаш
товуються паради, навіть при кожній частині є священ
ники"30.

Як твердила Російсько-українська делегація, стан 
бойової підготовки українських і російських підрозділів 
визначив і ставлення до них польських військових влас
тей: "Через сильний розклад в середовищі російських 
інтернованих польський уряд особливо не зацікавлений 
в їх залишенні на своїй території за винятком свідомих 
білогвардійців, в завдання яких входить як вербування 
прикордонних банд, так і шпигунство у Росії. Що сто-
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сується колишніх петлюрівців, то в їх залишенні польсь
ка влада зацікавлена, їх розглядають як сформовані бой
ові одиниці, котрі будь-якої миті можуть бути викорис
тані"31.

Патріотична налаштованість, військова дисципліна, 
бойова спроможність інтернованої Армії УНР примушу
вали радянських представників у Польщі не пов’язувати 
вимогу адміністративних змін у Стржалково з продов
женням опитування в інших таборах - Каліші, Щипіорно 
(українських) і Тухолі (російському). Але це намагання 
невдовзі виїхати до них наштовхувалося на спротив 
польської влади, котра дозволила відвідання лише після 
закінчення пасхальних свят, запропонувавши радянсь
ким представникам поновити об’їзд таборів після того, 
як забудуться надані інтернованим українським коман
дуванням гроші і подарунки з приводу Великодня. 
Російсько-українська делегація домоглася виїзду до 
Каліша для роздачі пасхальних подарунків серед інтер
нованих, які записалися на виїзд в Україну.

Згідно даних Міністерства військових справ Польсь
кої Республіки, опублікованих польським дослідником 
Збігнєвом Карпусем, в результаті оголошення амністії 
згодилися на виїзд 721 інтернований з армії Ст.Булак- 
Балаховича і тільки ЗО українців із табору в Стржалково 
і 93 - із табору в Каліші. До кінця березня вони були ви
везені до радянської Росії32. У доповідній голови 
Російсько-української делегації О.Аболтіна від 20 квітня 
1922 р. Центреваку, НКЗС РСФРР і УСРР йшлося про 
відправлення на основі амністії в Росію близько 1000

Ховік, в Україну - близько 300; і про 1000 чоловік, 
рі висловили бажання на повернення в Росію і 

близько 200 чоловік - в Україну, але поки ще не 
репатрійовані33.

Для заохочення українських вояків до виїзду в 
Україну Російсько-українська делегація пропонувала 
НКЗС УСРР організувати урочисті зустрічі репатріантів 
на території України, висвітлення цих подій у пресі, 
написання і надсилку схвальних листів репатріантів до
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таборів34.
Малу кількість українських репатріантів можна 

пояснити не лише національною свідомістю українських 
вояків, але і побоюванням репресій з боку української 
таборової адміністрації. За дописами Російсько- 
української делегації бажаючі повернутися в Україну 
піддавались побиттю, їх несправедливо звинувачували у 
крадіжках, шпигунстві, саджали у карцер, а то і у 
польську в’язницю. Навіть тих, хто зумів дістатися Вар
шави, з’явитися у представництво Російсько-української 
делегації чи Посольство УСРР і зареєструватися на 
виїзд, повертали до табору і саджали до "паки" 
(карцеру).

Серед них траплялися і представники командного 
складу, які (оскільки на них не поширювалася дана 
амністія) намагалися виїхати в УСРР завдяки 
персональним проханням. До них українське 
командування ставилося особливо прискіпливо, тому 
що цими намірами вони руйнували самі підвалини 
українських збройних сил.

Серед подібних випадків, що набули широкого 
розголосу, була справа старшини Халолія. Він подав 
заяву на репатріацію ще до березневого об’їзду таборів 
уповноваженими Мішаної комісії. При відвіданні 
Калішського табору 28 березня 1922 р. представники 
Російсько-української делегації вимагали зустрічі з 
Халолієм, який тоді був під арештом. Але замість 
Халолія (якого уповноважені Російсько-української 
делегації не знали особисто) привели іншого, який 
відмовився репатріюватися. Займаючись персональним 
обміном радянських і польських військовополонених, 
члени Російсько-української делегації у квітні 1922 р. 
побували у варшавській тюрмі "Пав’як", де серед 
арештованих знаходився і Халолій. Там він і розповів їм 
про свої митарства. В Калішському таборі за намагання 
виїхати додому його мордували, арештували, не 
допустили до Російсько-української делегації, перевели 
до варшавської тюрми і у підсумку звинуватили у

320



шпигунстві. З даного приводу дипломатичне пред
ставництво УСРР у Польщі направило ноту Міні
стерству закордонних справ Польської Республіки, в 
якій вказувало на ці протиправні дії, просило звільнити 
Халолія і дати йому можливість репатріюватися35.

Подібна історія трапилася із старшиною Іваном 
Минзаренком - уродженцем Миргорода, який на почат
ку 1922 р. особисто звернувся до Російсько-української 
делегації з проханням дати дозвіл на виїзд в Україну. 
Оскільки на той час була амністія лише для рядового 
складу, то документи його були відіслані на розгляд 
вищих органів радянської влади. ЗО березня 1922 р. 
Минзаренка заарештували і направили в тюрму 
"Пав’як". При відвіданні 10 червня 1922 р. цієї тюрми 
представники Російсько-української делегації у розмові 
з Минзаренком встановили факти катування його 
слідчими з метою обмовити себе, дати вимушені 
зізнання. На протест Посольства УСРР стосовно 
ув’язнення Минзаренка Міністерство закордонних 
справ Польської Республіки відповіло, що він відбуває 
покарання за шпигунство.

Аналогічні звинувачення були пред’явлені й іншим 
ув’язненим тюрми "Пав’як" - Василю Ковалю, Миколі 
Назарову, Омельяну Макаренку та його дружині Галині, 
медсестрі Оксані Осадчій. Цих осіб Російсько- 
українська делегація пропонувала НКЗС УСРР 
включити до списку персонального обміну36.

Ганебні випадки переслідування бажаючих репа
тріюватися стали відомі Російсько-українській делегації. 
Вона інформувала Польську делегацію і вимагала 
покарати винних. У відповідь влітку 1922 р. Міні
стерство внутрішніх справ Польщі розглянуло кожний 
такий випадок і дійшло висновку про правомірність 
покарань і зі свого блоку пропонувало Російсько- 
українській делегації ретельніше перевіряти всі скарги 
інтернованих, а вже потім висловлювати свої претензії 
польській владі37.

Незадовільний стан репатріації українських
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військовиків змушував Російсько-українську делегацію 
пропонувати відповідним радянським владним 
структурам поширити амністію і на командний склад 
Армії УНР. Вона наголошувала, що "для радянської 
влади буде вигідно вивезти всіх білих, як рядових, так і 
командний склад, в Росію і Україну, ніж залишити їх у 
Польщі, оскільки в РСФРР вони будуть розпорошені, 
перебувати під необхідним наглядом, а знаходячись тут, 
вони будуть служити матеріалом для нових, чергових 
авантюр, поки ще існує між білими ідея інтервенції"38.

Проте, на нашу думку, не так ці наполягання, як 
проведення в той час Генуезької конференції (10 квітня - 
19 травня 1922 р.) підштовхувало радянську владу 
оголосити амністію "командним чинам колишніх білих 
армій". Можливо цим кроком радянська Росія розра
ховувала на більшу поступливість капіталістичних країн 
стосовно сплати боргів царського, тимчасового і 
білогвардійських урядів та повернення власності 
націоналізованих більшовиками їх кампаній, що були в 
центрі уваги даного міжнародного форуму.

12 квітня 1922 р. ВУЦВК оголосив амністію офіцерам 
колишніх білих армій, до яких відносилося і військо 
УНР. Але інструкція до неї, складена, як зазначала 
Російсько-українська делегація "по наполяганню із 
Москви"39, фактично зводила її нанівець. Згідно неї 
документи бажаючих амністуватися надсилалися до 
НКЗС УСРР, котрий в свою чергу надсилав їх ВУЦВК і 
вже той давав дозвіл на їх репатріацію. Такий порядок 
практично унеможливлював ефективну репатріацію 
командного складу, оскільки на одержання відповідного 
дозволу ВУЦВК потрібен був значний проміжок часу. 
Саме весь цей період потенціальний репатріант мав 
мешкати в одному таборі (хоча і в окремому секторі) з 
іншими українськими вояками і таким чином підда
ватися загрозі розправи з їх боку. Тим же особам, які, 
рятуючись від переслідувань, залишали табір і прибува
ли до Варшави у відання Російсько-української делегації 
чи Посольства УСРР, останні повинні були надати при-
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тулок, що не завжди було реально (оскільки варшавсь
кий гуртожиток для біженців був завжди переповнений), 
або направити назад до табору.

Про певну декларативність даної амністії свідчив і 
звіт консульського відділу Українського представництва 
у Польщі за 11-27 травня 1922 р. В ньому, зокрема, гово
риться, що з Москви до Варшави надійшла таємна ін
струкція стосовно думки політорганів про несвоє
часність квітневої амністії і необхідності її звуження. Але 
після офіційного її проголошення була згода на повер
нення 1.5-2 десятків людей. Всі вичікують, наголошува
лося далі, чекають на кращі умови, що можуть скласти
ся після Гаагської конференції (проходила 15 червня -19  
липня 1922 р. і розглядала проблеми, не вирішені Гену
езькою конференцією)40.

У цю вимушену перерву в справі репатріації інтерно
ваних Російсько-українська делегація у листуванні з 
НКЗС РСФРР і УСРР обгрунтовувала необхідність 
відміни інструкції до амністії від 12 квітня 1922 р. Наго
лошувалось, що попередня відсилка документів пред
ставників командного складу на розгляд ВУЦВК на до
вгий час затримувала їх перебування у таборі і в силу пе
реслідувань з боку української і польської таборової 
адміністрації робила його нестерпним і таким чином 
унеможливлювала їх репатріацію. Разом з тим приклад 
старїпин, стверджувалось далі, мав підштовхнути ко
заків до масового повернення в Україну.

До того ж Російсько-українська делегація посилалась 
на кількість командного складу інтернованих українців, 
що сягала понад 50% таборитів. Для підтвердження на
водилось офіційне "петлюрівське" зведення по табору у 
Стржалково на 15 серпня 1922 р., згідно якого з 1590 ук
раїнських військовиків, старшини складали 616 осіб, ко
заки - 715, жінки - 183, діти - 76 41.

Беручи до уваги останню обставину, Російсько-ук
раїнська делегація пропонувала: "Оскільки половина 
петлюрівської армії має те чи інше відношення до коман
дного складу, якщо уряд УСРР зацікавлений у знищенні
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петлюрівщини, необхідно пустити на Україну команд
ний склад, ставлячи "вміло" питання про амністію на 
місці"42.

Не дочекавшись відповіді на свої пропозиції, 
Російсько-українська делегація почала направляти в Ук
раїну українських старшин, порушуючи горезвісну 
інструкцію. Зокрема, таким чином був репатрійований 
генерал Мартинюк. Виправдовуючись, О.Аболтін у ве
ресні 1922 р. доповідав НКЗС і ДПУ УСРР, що генерал 
багато разів безуспішно намагався зв’язатися з 
Російсько-українською делегацією та врешті зміг втекти 
з табору і якби Російсько-українська делегація спішно не 
відправила його в Україну, то на нього чекав би арешт 
польською владою і звинувачення в шпигунстві на ко
ристь УСРР43.

Проте в радянській Україні, де таки "вміло" розгляда
лося питання про репатріацію, на нього чекала не краща 
доля. Про це свідчить відповідь ВУЦВК від 28 жовтня 
1922 р. НКЗС УСРР. Процитуємо її дослівно: "На Ваш 
запит від 25 жовтня повідомляємо, що місце проживання 
амністованого колишнього генерал-лейтенанта Марти- 
нюка нам невідоме. Гадаємо, що відомості, які Вас 
цікавлять, Ви зможете отримати в ДПУ"44.

Як про одну із своїх перемог звітувала Російсько-ук
раїнська делегація про репатріацію командувача, І За
порізької стрілкової дивізії полковника Осмоловського. 
Із доповіді її голови О.Аболтіна відомо, що ще у серпні 
1922 р. полковник надіслав до Російсько-української де
легації старшину Гавришка (який, за свідченням 
Аболтіна, вже тоді передавав Російсько-українській де
легації копії наказів по дивізії та інші цінні відомості) із 
завданням з’ясувати можливість повернення на 
батьківщину. Зі свого боку Російсько-українська деле
гація запропонувала Осмоловському його наказом ро
зпустити дивізію. Чи то йому не вистачило сміливості, 
чи контррозвідка його запідозрила, продовжував далі 
О.Аболтін, але Осмоловського усунули з посади і 
замінили генералом А.Вовком. А 3 жовтня Осмоловсь-
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кий подав рапорт про звільнення з лав Армії УНР і при
був разом з дружиною до Варшави, де формувався тран
спорт на виїзд в Україну45.

На той час вже діяв наказ МВС Польської Республіки 
про відплавку із таборів до Варшави у розпорядження 
Російсько-української делегації репатріантів, якщо їх на
береться не менше 10 осіб46. Приклад Осмоловського 
наслідували 14 старшин і 67 козаків І Запорізької 
стрілкової дивізії47.

Ряди репатріантів поповнювалися внаслідок об’їзду 
уповноваженими Мішаної комісії таборів у Каліші, 
Щипіорно і Стржалково (в останньому на той час зали
шилися лише росіяни, оскільки українці були переведені 
до Каліша і Щипіорно). До складу делегації увійшли від 
Російсько-української делегації Аболтін, Стефанюк і 
Швачка та від Польської делегації - Станкевич. Персо
нальне опитування на предмет повернення додому поча
лося 5 жовтня. Агентурні дані щодо можливої образи 
діями уповноважених Мішаної комісії змусили польську 
владу вжити заходів по забезпеченню їх безпеки. Вагон, 
де розміщалися уповноважені, цілодобово охороняли 
чотири поліцейські. А в перші дні поїздки до Каліша і 
Щипіорно поліцейські були розставлені в таборах по до
розі просування делегації на відстані 50 кроків один від 
одного. Завдяки цій посиленій охороні вдалося уникну
ти будь-яких недоречностей.

Об’їзд таборів дав всього 562 бажаючих повернутися 
на батьківщину (хоча Російсько-українська делегація 
припускала в крайньому разі не менше тисячі)48. Із них 
із Калішського табору виїхало 168 осіб, а із 
Щепіорнівського - 224 чоловіка49. Це був фактично пер
ший великий транспорт колишніх інтернованих ук
раїнців. Тому Російсько-українська делегація пропону
вала зустріти його як можна гостинніше, з музикою і 
промовами, а прибувшим написати в газету колектив
ний лист-звернення до таборитів з закликом "покінчити 
з авантюрою Петлюри і повернутися на батьківщину, 
яка їх зустріне не як мачуха, а як мати"50.
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Водночас радянські органи намагались виявити і 
знешкодити репатріантів, підозрілих у нелояльності до 
більшовицького режиму. Для цього ще на території 
Польщі представники Російсько-української делегації 
ретельно їх фільтрували, використовуючи для цього 
своїх інформаторів у таборах, направляючи з транспор
тами таємних супроводжувачів і посилаючи на ра
дянські пересильні пункти ешелонні списки з вказівкою 
за ким потрібно вести нагляд. А вже на теренах України 
працівники ДПУ і ВУНК здійснювали відповідну пе
ревірку неблагонадійних. Тут на них чекали всі кола пек
ла. Навіть Російсько-українська делегація відзначала 
надто упереджене ставлення до окремих репатріантів. 
Зокрема це стосувалося, за її визначенням, "цілком ло
яльного до радянської влади сотника Осадчого, який на 
Україні пройшов через карантин установ Кривина, Бер
дичева, Житомира, Києва і Харкова51.

Всього з 1 червня 1922 р. до 1 січня 1923 р. із Польсь
кої Республіки до УСРР в’їхало 2541 амністованих, із 
них військовиків Армії УНР 1408 (149 старшин, 1261 ря
дових), із Добровольчої армії 439 (5 офіцерів, 434 рядо
вих), із Руської армії 52 (7 офіцерів, 45 рядових). Інші бу
ли із різних партизанських загонів, що перебували на те
риторії Польщі, та 117 репатріантів із Чехословаччини. 
За цей період було відмовлено у в’їзді (на основі довідок 
губвідділів як явно ворожим елементам) 67 чоловікам, із 
них 57 цивільним і 10 амністованим. Водночас був до
зволений в’їзд двом агентам іноземних розвідок, які на
магалися під виглядом амністованих проникнути в Ук
раїну і яких на кордоні чекав арешт52.

Серед причин, що привели до таких невтішних ре
зультатів, О.Аболтін називав вже вищезгадану 
інструкцію до амністії від 12 квітня 1922 р. Він підкрес
лював, що хоч перед самою поїздкою до таборів 
Російсько-українська делегація одержала телеграму 
НКЗС УСРР про дозвіл відправляти командний склад 
без запиту ВУЦВК, але про попередню інструкцію вже 
були оповіщені таборити. Тому навіть ті старшини, які
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надіслали у Варшаву до Російсько-української делегації 
свої анкети і заяви, не записались при опитуванні, а за
лишились чекати відповіді від ВУЦВК.

Не останню роль, за визначенням тієї ж Російсько-ук
раїнської делегації, у фактичному провалі її місії відігра
ли антирепатріаційні заходи українського командуван
ня. Це були звернення Головного отамана, зачитане ко
мандному складу 8 вересня 1922 р. та наказ генерально
го інспектора військ УНР від 25 вересня 1922 р., оголо
шений всім військовикам. В них закликалося до "скуп
чення, обачності та вияву патріотизму і державної вит
римки, які були проявлені армією у березні під час 
приїзду більшовицької делегації". Водночас розвінчува
лась практика надсилки до таборів листів репатріантів. 
При перетинанні польсько-радянського кордону останні 
"розганялися" по в’язницях і "чрезвичалках", ночами ок
ремих таємно розстрілювали, а деяких під загрозою 
смерті примушували писати оптимістичні листи, які і до
ходили до таборитів. Факти написання таких листів 
підтверджувався очевидцями - отаманами Орликом і 
Хмарою53.

Крім того, аби зашкодити репатріації, найбільш не
надійні частини відсилалися на роботи за межі таборів. 
За даними Російсько-української делегації на той час в 
робітничих партіях знаходилось близько 5 тис. ко
лишніх "петлюрівців".

Було б необ’єктивно не сказати про терор українсько
го командування, який, щоправда, в той період вже не 
проявлявся у "відкритій брутальній формі". Але продов
жували застосовуватися методи залякування, коли всіх 
бажаючих повернутися на батьківщину під різним 
приводом саджали у карцер і вони не могли ніде знайти 
захисту, оскільки нечисленна польська адміністрація, 
яка ділила владу з представниками українського коман
дування, підтримувала останніх.

Про один із таких фактів повідомляла Російсько- 
українська делегація, коли 46 бажаючих виїхали в 
Україну 9 вересня 1922 р. направили не до Варшави, а у
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карцер табору Щипіорно, де їх тримали майже 20 діб. Із 
них лише 20 витримали його умови. Вони створили гурт, 
до якого згодом приєдналось ще 40 чоловік54.

Також зустрічалися випадки переслідування україн
ських вояків вже на етапі перебування їх у варшавському 
гуртожитку біженців. В ньому наприкінці 1922 р. 
заарештували старшину Анатолія Ребрина, який 
залишив своє місце роботи при військовому полку у 
Варшаві. Його повернули до полку, звинуватили у 
крадіжці і побили палицями. Коли він знову з’явився до 
представництва Російсько-української делегації, там у 
присутності членів Польської делегації були зафіксовані 
побої і останнім направлений протест з цього приводу55.

А Олександра Купцова, оговореного у крадіжці 
медикаментів, навіть повернули із репатріаційного 
транспорту з останнього пересильного пункту у Рівному 
і відправили назад до Калішського табору, де тримали в 
неопалюваному карцері (лютий 1922 р.) і морили 
голодом. Проте за відсутністю доказів і завдяки вимогам 
Російсько-української делегації він був звільнений. Така 
ж доля чекала і Григорія Тупкала, за винятком того, що 
йому звинувачення не було пред’явлене56. Протест з 
приводу арешту і побиття знятих у Рівному з репа
тріаційного ешелону 9 колишніх "петлюрівців" також 
направило 11 грудня 1922 р. Харківське відділення 
Російсько-української делегації представництву Поль
ської делегації у Харкові57.

На початку 1923 р. в Калішському і Щипіорнівському 
таборах українська контррозвідка викрила прорадян- 
ську організацію, котра, за її визначенням, ставила за 
мету розклад інтернованих і повернення їх на бать- 
щину. Були заарештовані старшини Корнійчук, Поно
маренко, Базалицький, Прозоровський, Єрмолин, 
Бондарчук, Петраш, яких звинуватили у зв’язках з 
посольством УСРР у Варшаві і у шпигунстві на користь 
радянської України. Природно, радянська сторона 
відкидала ці закиди. Але даний випадок призвів до 
введення в таборах більш суворого режиму, зокрема
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заборони виїзду із таборів, що унеможлювало запис на 
репатріацію у варшавському представництві Російсько- 
української делегації58.

Політика батога і пряника, яку проводило українське 
командування в період репатріаційної діяльності 
Російсько-української делегації, простежувалась у 
намаганні в цей час покращити умови існування своїх 
підопічних. Так, перед приїздом делегації Мішаної 
комісії до Каліша і Щипіорно інтендантсво забезпечило 
таборитів білизною і теплими светрами, причому нічого 
не отримали запідозрені у від’їзді5̂ .

Всі ці фактори перешкоджали масовій репатріації 
вояків Армії УНР. Провал більшовицької політики 
розкладу інтернованого українського війська визнав 
НКЗС УСРР. Ось що з цього приводу на початку 1923 р. 
зазначав у своїх висновках його дипломатичний відділ: 
"Застосування на практиці амністії ВУЦВК від 12 квітня 
1922 р. по відношенню до колишніх чинів петлюрівської 
армії, які знаходяться у Польщі, показує, що незва
жаючи на інтенсивну діяльність Російсько-української 
делегації у Варшаві, амністія не досягла до цього часу 
бажаних результатів, а саме розкладу петлюрівщини і 
масової рееміграції. На відміну від інших білогвар
дійських груп за кордоном, наприклад, врангелівців у 
Болгарії і Туреччині, які в переважній більшості 
висловили бажання повернутися на батьківщину, 
петлюрівці у Польщі, завдяки зусиллям Петлюри і 
підтримці з боку польського уряду, в першу чергу 
польського Генерального штабу, зберігають свою живу 
силу і кількість реемігрантів із їх середовища порівняно 
незначна"60.

Проте подальша доля інтернованої у Польщі Армії 
УНР залежала не від дій радянського, а насамперед 
польського уряду та начальника Польської держави 
Ю.Пілсудського. Останній, пов’язаний союзницькими 
зобов’язаннями із С.Петлюрою, підтримував його праг
нення вберегти українське військо від більшовицької 
агітації та внутрішнього розкладу. До того ж на перших
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порах інтернування, коли з боку більшовиків нависала 
воєнна загроза, антирадянські українські і російські 
військові угруповання були потрібні Польщі для її 
отримання.

Налагодження відносин із радянською Росією та 
післявоєнна економічна розруха в Польській державі 
диктували її урядові протягом 1923 р. проводити 
політику поступового згортання інтернування, яке 
закінчилося ліквідацією таборів у середині 1924 р. 
Розпорошення їх мешканців на теренах Польщі та за її 
межами було на руку радянській владі, адже цим 
заходом Армія УНР була ліквідована як військова 
одиниця і вже не могла створювати загрозу для 
більшовиків. Таким чином, зовнішні і внутрішні 
фактори змусили польський уряд здійснити те, що було 
не під силу радянській владі в особі її закордонних 
представництв - Російсько-української делегації та 
Посольства УСРР у Польщі.

У підсумку можна зробити висновок, що радянський 
уряд усвідомлював небезпеку з боку Армії УНР, хоча 
вона на той час і знаходилась в стані інтернування. Її 
боєздатність, дисциплінованість, вишкіл могли завдати 
серйозних клопотів ще не досить зміцнілому 
радянському режимові. Ця загроза могла проявлятися 
як в проведенні антибільшовицьких воєнних походів, 
так і в організації партизанського руху в Україні. 
Водночас, саме існування українського війська в екзилі 
живило надію прихильників української державності і 
надихало їх на спротив колоніальній політиці Москви.

Тому більшовицьке керівництво різними засобами 
намагалося знешкодити військові сили УНР. Воно 
вдавалося до політичного і економічного тиску, 
вимагаючи від польського уряду ліквідувати табори, 
розосередити їх мешканців на території Польщі та за її 
межами. Значні надії також покладалися на підступні 
методи розкласти Армію УНР зсередини шляхом 
більшовицької демагогії та навернення до репатріації 
нестійких таборитів. Для її здійснення повинні були
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слугувати амністії ВУЦВК для рядового (від ЗО 
листопада 1921 р.) і командного складу (від 12 квітня 
1922 р.) Армії УНР.

Безпосередньо питаннями рееміграції займалася 
Російсько-українська делегація з осідком у Варшаві, 
створена згідно умов Ризького радянсько-польського 
мирного договору. Оприлюднення амністій у таборах, 
персональне опитування з приводу репатріації їхніх 
мешканців представниками польсько-російсько-україн
ської Мішаної комісії стали тими методами, якими 
Російсько-українська делегація намагалася організувати 
виїзд бажаючих повернутися на батьківщину.

Проте масової рееміграції українських військовиків не 
сталося. На її заваді стали інструкція до амністії від 12 
квітня 1922 р. (що фактично зводила її нанівець), націо
нально-патріотична налаштованість переважної частини 
українського війська, переслідування бажаючих повер
нутися в Україну українським командуванням, брутальне 
поводження радянських каральних органів (ДПУ, ВУНК) 
з репатріантами, запідозреними (часто безпідставно) у 
нелояльності до більшовицького режиму.

Але те, чого не змогли зробити більшовики, здійснив 
польський уряд, ліквідувавши табори для інтернованих, 
розпорошивши їхніх мешканців і таким чином 
ліквідувавши українське військо як бойову силу. До 
цього спонукали його політичні й економічні чинники. 
Насамперед йдеться про поліпшення польсько- 
радянських відносин після Ризького мирного договору. 
Далеко не останню роль зіграло також те, що утримання 
інтернованих лягало досить тяжким фінансовим і 
матеріальним тягарем для новоутвореної Польської 
Республіки.
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С.Б.Скорченко (Київ)

Д О  ІСТОРІЇ СТАН О ВЛ ЕН Н Я  
ДО СЛІДН О Ї

СП РАВИ  В КО НО П ЛЯРСТВІ 
УКРАЇН И

В Україні коноплі з давніх часів були однією з основ
них технічних культур, що одягали і годували народ. Во
ни вирощувалися майже у кожному селянському госпо
дарстві. Становлення та розвиток цієї культури були 
пов’язані з історією великих водних шляхів середнь
овіччя, що проходили по східній Європі. На берегах 
Дніпра, по його притоках Сожу, Десні з Сеймом та ін. 
коноплі розводились для різних потреб, а особливо для 
оснащення річкових та морських флотів (канат, вітрила, 
конопатка).

При Петрі І була відкрита перша вітрильна фабрика. 
У 1715 році Петром був виданий указ про посилення ро
зведення конопель, при цьому рекомендувалися деякі 
прийоми, підмічені ним за кордоном.

З середини 18 ст. сільське господарство розвивається 
під впливом підйому , викликаного реформами Петра І.

Зростання виробництва в промисловості, посилення 
промислового, військового, міського будівництва, еко
номічна спеціалізація та формування промислових рай
онів - все це призвело до розширення внутрішнього та 
зовнішнього ринків сільгосппродукції. Текстильна про
мисловість, кораблебудування та інші галузі західно
європейських держав вимагали сировини. Головними 
статтями експорту Росії були льняне и конопляне 
насіння, олія, прядиво. Внаслідок віддаленості морських 
портів від районів вирощування хлібних злаків і 
відсутності зручних внутрішніх шляхів сполучення вивіз 
хліба становив тоді лише 1% всього експорту.
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Зростання сільськогосподарського виробництва в 
умовах екстенсивного землеробства відбувалось за 
рахунок розширення посівних площ. Поширювалась 
землеробська колонізація окраїн - степів півдня, 
передстепової зони.

Збільшення в середині 18 ст. об’ємів землеробського 
виробництва не супроводжувалось суттєвими технічни
ми змінами.

Застійний характер агротехніки був пов’язаний з 
умовами кріпосного господарства, панщиною. Історич
но обумовленою у старих землеробських районах 
системою виробництва була трипільна зернова сівоз
міна з льоном і коноплями.

В 60-х роках 18 ст. сучасники стурбовано конста
тували зменшення урожайності. Болотов А.Т. 
аналізуючи причини падіння урожайності, вказує на 
низьку природну родючість грунтів і нестачу кормів, що 
призводить до зменшення поголів’я худоби, без якої 
грунти не мають необхідного їм органічного добрива.

Постала проблема підвищення урожайності. Поряд з 
трипільною сівозміною поширюється найбільш екстен
сивна система землеробства - перелоги, що домінували 
на зорі становлення державності на нашій території.

Переліг, виснажуючи грунти, весь час вимагав 
розширення нових земель. Його застосування вимагало 
подальшої колонізації землеробських земель. Після 
утворення у 1730 р. «Української лінії» фортець росій
ська колонізація просунулась до кордонів півдня 
чорноземної зони, передстепової і степової. В районах 
колонізації навіть непослідовне, несистематичне ведення 
трипільної сівозміни без органічних добрив було менш 
руйнівним, ніж переліг, що поширювався. Проте 
урожайність була досить високою, почали вирощувати 
пшеницю. Головною перепоною розвитку землеробства 
у нових районах була нестача робочих рук. Завезення 
хліба тримає ціни на низькому рівні, що погіршувало 
умови сільськогосподарського виробництва. Поставала 
проблема підйому землеробства, ставилось питання
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стимулювання зацікавленності селян в результатах праці 
шляхом покращення їх матеріального положення і 
обмеження поміщицької влади. Вважалось, що дані 
заходи не лише сприятимуть підвищенню продук
тивності праці, але сприятимуть росту народонаселення, 
т.б. забезпечення робочими руками промисловості і 
сільського господарства.

Це була спроба в умовах боротьби селян з помі
щиками вирішити проблему народонаселення в межах і 
без порушення основ кріпосного права. В умовах, коли 
97% населення країни складали сільські жителі, проб
лема народонаселення тісно перепліталась з селянським 
питанням.

Поряд з цим піднімалось питання вдосконалення і 
підвищення агротехнічних заходів. В першій половині 18 
ст. Значні праці з цього питання були написані Та- 
тіщевим, Посошковим, Вролинським. Популярністю 
користувалась сільськогосподарська енциклопедія 
Західної Європи - «Флориновая економия».

У 1747 р. виходить переклад М.В. Ломоносовим німе
цького рукопису з організації великої поміщицької 
економії, збірник агро- і зоотехнічних настанов 
«Ліфляндська економія».

В 1763 р. при Академії наук запроваджується «клас 
агрокультури, тобто землеробства». При Катерині II був 
виданий указ про розведення конопель, де зокрема 
наказується не смикати коноплі з корінням, а жати їх 
серпами, або ж ці коріння обрубувати, з метою 
покращення якості волокна. В 1765 р. Катериною II 
створене «Вільне економічне товариство до прирощу
вання в Росії землеробства і домобудівництва». Проіс
нувавши до 1917 р., товариство відіграло важливу роль 
у розвитку сільськогосподарської науки, оскільки 
основним завданням його було здійснення підйому 
сільського господарства за допомогою науки.

Значення сільськогосподарської науково-дослідної 
справи у економіці держав велике. Правильно органі
зовані і добре обладнані дослідні установи, за умови
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безперервності та наступності їх роботи підвищують у 
кілька разів кількість і якість вироблюваної у сільському 
господарстві продукції. Крім того, налагоджена діяль
ність сільськогосподарських дослідних установ 
сприятливо впливає на культуру рослин, які слугують 
вихідним продуктом для переробної промисловості. В 
країнах, де сільськогосподарська дослідна справа має 
характер постійно і давно діючого фактора, продук
тивність сільськогосподарської праці взагалі надзви
чайно висока. Наприклад, в зарубіжних країнах роль 
дослідних установ у справі піднесення сільського 
господарства дуже велика.

Так, в Англії діяльність найстарішої сільськогос
подарської дослідної установи нараховує понад 150 
років. У США близько 40 років існує закон, згідно з 
яким 25% усіх витрат, асигнувань кожним штатом на 
агрономічну справу взагалі, повинні відраховуватися на 
сільськогосподарські дослідні установи.

У Франції у 1923 р. дослідних установ на одиницю 
площі припадало в 40 разів більше, ніж в Росії.

Німеччина тільки завдяки роботі своїх агрономів - 
дослідників уникла катастрофи, яка виникла у зв’язку з 
припиненням через війну імпорту російської та аме
риканської сільськогосподарської продукції.

Цікаво, що всюди сільськогосподарська дослідна 
справа є єдиним державним дослідницьким апаратом, 
який, працюючи за строго обдуманою програмою, від
повідає в той же час на всі запити, які пред’являють і 
виробники сільськогосподарської продукції, і спо
живачі.

Організована сільськогосподарська дослідна справа 
виникла в Росії з 1885 р., коли Полтавським това
риством сільського господарства було засноване перше 
в Росії Полтавське дослідне поле. Вслід за Полтавським 
дослідним полем стали поступово виникати дослідні 
поля і в інших губерніях. Перші 25 років існування 
дослідні установи будувалися і велися більш чи менш 
кустарним способом; виникаючи у більшості випадків з
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приватної чи вузько місцевої ініціативи, розрізнено і 
випадково ,вони у той час не були об’єднані загальною 
системою, загальним планом, що не заважало деяким з 
них виявити надзвичайно плодотворну діяльність. Лише 
в кінці минулого століття центральний уряд почав 
проявляти свою участь у дослідній справі, виступивши з 
проектом організації деяких державних дослідних 
станцій у районах які найбільш різко відрізняються за 
природними умовами.

На Всеросійській нараді з дослідної справи у 1908 
році вперше була сформульована ідея необхідності 
внести строгу планомірність у справу подальшої 
розбудови і ведення дослідної справи. З цієї метою була 
прийнята ( за доповідью В.В.Вінера) схема районування 
Росії, поділу її на великі фізико-географічні області, 
більш-менш однорідні за своїми природними умовами 
(грунти, клімат, рослинність). Було визначено за 
необхідне у кожній з таких областей організувати обла
сні дослідні станції і ряд районних дослідних полів, 
кількість і розподіл яких у межах намічених областей 
повинні були узгоджуватися з поділом цих областей на 
сільськогосподарські райони, при виділенні яких 
передбачалося необхідним рахуватися не тільки з 
природними, але із економічними умовами. Таким 
чином, малося на увазі створити планомірно 
розподілену мережу дослідних установ всередині кожної 
області, об’єднану навкруги обласної дослідної станції.

В історії російської сільськогосподарської дослідної 
справи був лише один приклад сільськогосподарської 
організації, побудованої правильно і яка дала чіткі 
практичні результати. Це мережа дослідних полів 
Київського Товариства Цукрозаводчиків, заснована у 
1900 р. «Роботи мережі давали настільки надійні і цінні 
висновки для господарства буряко-цукрового району, 
що товариство цукрозаводчиків не зупинялось ні перед 
якими затратами, які були потрібні для підтримки 
дослідної організації» (Вінер В.В., 1922).

Отже, до 1919 р. сільськогосподарська дослідна
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справа, як загальне явище, насаджувалась цілковито 
випадково і в умовах, які не відповідали державному 
значенню цього інститута.

Важливість сільськогосподарських дослідних установ 
у справі піднесення сільського господарства була 
прийнята радянською владою. За проектом, розроб
леним проф. А.Г.Дояренко почалася побудова держав
ної дослідної мережі. Територія держави, відповідно з 
природними і господарськими умовами сільського гос
подарства, незалежно від місцевих адміністративних 
кордонів (губернія, повіт), поділена на ряд однорідних 
областей і районів. Кожній області і кожному району 
відповідає своя сільськогосподарська установа визна
ченої потужності. Сукупність усіх сільсько
господарських дослідних установ в окремих своїх 
частинах і в цілому - інститут державної сільсько
господарської дослідної мережі, яка перебуває у віданні 
Дослідного Відділу Наркомзему. Кожний селянин, 
кожна установа може звернутися із запитом у будь-яку 
сільськогосподарську дослідну установу, де в залежності 
від стану дослідної роботи цей запит або терміново 
вирішується, або після розробки та узгодження з 
діяльністю сусідніх сільськогосподарських дослідних 
установ включається до програми чергових досліджень.

Мережа сільськогосподарських дослідних установ 
існує не за ознакою належності до того чи іншого 
виробничого центру, а як автономний дослідницький 
апарат, окремі частини якого розподілені по країні у 
строгій відповідності з природно-кліматичними та 
економічними умовами сільського господарства. Таким 
чином, кожний коноплярський район, типовий за своїми 
ґрунтовими, кліматичними та іншими умовами, має 
свою сільськогосподарську дослідну установу (Вінер 
В.В., 1922; Шабад А.А., 1924; Левицький А.П., 1924).

На з’їзді представників лляного діла у 1923 р. було 
запропоновано розробити програму заходів для відно
влення і розвитку коноплярства. Серед перших питань 
називалися наукові розробки в галузі коноплярства та
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первинної обробки конопель.
З 1927 р. в Україні у сільськогосподарських школах 

поряд з іншими предметами вивчались дані про коноплі. 
Спеціальних дослідних станцій з вивчення конопель не 
було, проте розрізнені досліди проводились на 
Полтавській, Харківській станціях.

Не було плану і системи в розповсюдженні і 
популяризації наукових досягнень як цих станцій, так і з 
питань коноплярства.

В кінці листопада 1927 р. на організованій льняною і 
прядивною промисловістю «Нараді діячів з льону і 
конопель» постало питання про організацію науково- 
дослідного інституту з льону, конопель і інших луб’яних 
культур. В програмі було розроблено завдання з 
досліджень конопель та їх переробки (Линник Я.Д., 
1928).

Порушувалось питання підготовки спеціалістів з 
коноплярства, оскільки стан сільськогосподарського 
виробництва після революції і воєн (світової, 
громадянської) вимагав з боку агрономів відповідного 
компетентного керівництва, допомоги населенню з 
питань реконструкції господарства на нових органі
заційних засадах, а також поглиблення технологічної 
допомоги в окремих галузях сільського господарства. 
Проблема сортів конопель була однією з основних, 
оскільки від її вирішення залежав швидкий і сильний 
підйом продуктивності коноплесіючих колгоспів і 
радгоспів. Від дрібного селянського господарства було 
отримано застарілий, мало продуктивний, невирів- 
няний, хворобливий, нестабільний сорт конопель. 
Наголошувалось на тому (Матвеев Н., 1932), що наука 
про рослини настільки далеко просунулось, що в 
порівнянні з сучасними можливостями змінювати 
природу рослин в будь-якому напрямку фактичні 
досягнення з селекції конопель надзвичайно мізерні. 
Тому ставилось завдання активізації селекційних робіт. 
Питання селекції та якісті волокна ставились не досить 
чітко. Так. Матвеев Н. (1932) стверджував, що доцільно
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було б мати два напрями селекційних робіт на якість: 
для технічних тканин і для заміни грубих білизняних 
лляними (тонковолокнисті сорти) і більш грубе, але 
міцніше (полотно з грубоволокнистих сортів) - для 
канатів і сіток. Вказувалось на недоцільність селекції на 
низькоякісне волокно (шпагатне), оскільки основним з 
точки зору народногосподарського значення вважалось 
міцність елементарного волокна, що визначала при 
інших рівних умовах міцність тканини.

Не піднімалось питання селекції на олійність, 
оскільки з загальному балансі рослинних олій 
конопляна займала лише 2%.

В літературі говорилось про те, що конопляна олія не 
має особливої технічної чи харчової цінності. Проте 
можна було зустріти твердження, що при напруженому 
стані з рослинними жирами внаслідок нестачі тваринних 
недоцільно нехтувати конопляною олією в найближчі 
роки.

Якщо до останнього часу умови дрібного 
господарства і трудоємкість культури конопель були 
основними причинами, які затримували темпи її 
розвитку, то тепер в умовах великого соціалістичного 
виробництва і за великих змін, які відбулися у галузі 
механізації вирощування конопель та їх первинної 
обробки, відкриваються великі можливості розвитку 
коноплярства.

У 1931-32 рр. було створено Всесоюзний науково- 
дослідний інститут конопель на базі Глухівської 
зональної дослідної станції прядивних культур. З 1944 
року він об’єднаний з Всесоюзним науково-дослідним 
інститутом нових луб’яних культур в єдиний 
Всесоюзний науково-дослідний інститут луб’яних 
культур, (зараз Інститут луб’яних культур УААН, м . 
Глухів, Сумської області).

Роботами Інституту луб’яних культур, сортоділь
ниць, практикою насіннєвих колгоспів була доведена 
можливість вирощування насіння конопель у колгоспах 
Сумської області і Чернігівської областей. В умовах
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Глухівського району Сумської області проводилось 
порівняльне вивчення сортів південних конопель при 
вирощуванні на насіння, встановлене значне розмаїття 
по довжині вегетаційного періоду, урожайності 
дозволило рекомендувати колгоспам агротехнічні 
заходи (розміщення в сівозміні, просторова ізоляція) при 
виробництві насіннєвого матеріалу.

Відпрацьовану технологію насінництва в Сумській і 
Чернігівській областях поширювали в інших областях 
(Росії, Білорусі, Мордовській АРСР) (Демкин
А.П.,1957).

Напружена праця науковців на протязі більш ніж 60 
років існування інституту луб’яних культур увінчалася 
значними успіхами. Селекціонери Сенченко Г.І., Віро- 
вець В.І., Горшкова Л.М., Орлов М.М., та багато інших 
створили селекційні сорти українських конопель, що не 
мають аналогів у світі. Значною мірою завдяки 
українським безнаркотичним сортам конопель легалі
зується та нарощується виробництво конопель у бага
тьох країнах світу. Коноплі поступово стають культу
рою невичерпаних можливостей, рослиною XXI 
століття.
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В. Олійник (Черкаси)

К О О П ЕРАТИ ВН І О РГАН ІЗАЦ ІЇ 
УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В РО К И  

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮ ЦІЇ 
1917-1920 РОКІВ

Для того, щоб мати вірне уявлення про надскладну 
картину української революції 1917-1920 років, відтво
рити належним чином її важливі соціально-економічні 
та громадсько-політичні чинники потрібно в повній мірі 
зрозуміти місце і роль в ній кооперативних організацій 
українського селянства. Адже саме вони стали масовою, 
надійною і справді демократичною основою творення 
незалежної української державності XX ст. На цьому 
слід окремо наголосити тому, що після 20-х років усі 
публікації з історії кооперативного руху в Україні 
штучно відривали радянську сільськогосподарську 
кооперативну систему доби непу від досвіду кількох 
десятиріч плідної діяльності кооперативних товариств 
українського селянства в дожовтневий період.

Про господарсько-економічне та громадське зна
чення сільськогосподарської кооперації доколгоспного 
періоду можна судити вже з того, що у 1925-1927 рр. з 
29,3 млн. чоловік населення України майже 24 млн. 
проживало на селі. Таким чином, вона прямо зачіпала 
найпекучіші інтереси переважної частини населення 
України.

Перші кооперативні організації в Україні, що мали 
своїм покликанням вдоволення виробничих потреб 
широких верств селянства, почали виникати невдовзі 
після скасування кріпосного права. Вже 1869 року у місті 
Гадячі на Полтавщині розпочало свою діяльність одне з 
перших у всій Російській імперії кооперативне 
товариство.
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Однак окремі паростки кооперативної роботи за 
участю звичайних селянських господарств були відомі в 
Україні ще раніше. Це не були власне кооперативні 
організації, але вони вже несли в собі ті чи інші їх суттєві 
риси. Ще у 1857 році з ініціативи поміщика К.Брже- 
зовського та на його кошти було засновано так званий 
"селянський банк" у селі Цибулеве Ольгопільського 
повіту Подільської губернії. Тут же на Поділлі у 1860 
році з ініціативи священика В.Морачевича виник 
аналогічний заклад у селі Олешині Проскурівського 
повіту. Окремі осередки кооперативної взаємодопомоги 
селянства проглядаються у ті ж часи на території 
сучасної Одещини.

Діяльністю цих кооперативних об'єднань керували 
вибрані особи. При наявності коштів вони надавали їх 
за символічні 1-1,5 відсотки члену товариства, який 
заслуговував на фінансову довіру.

Аналіз статутів цих кооперативних організацій 
свідчить про їх прогресивну направленість. Це чітко 
визначений пріоритет на одержання позик дрібними 
пайовиками, намагання захистити товариство (через 
обмеження розміру вкладів) від впливу великих 
вкладників, порівняно невеликий розмір позики, яку міг 
одержати член товариства, та інші застережні заходи, 
спрямовані на захист інтересів дрібних товаровироб
ників, селян та міщан, від буржуазно-поміщицького 
економічного тиску.

В 60-ті роки розвиток кооперативного руху в 
українському селі відбувався все ж повільно. Загальні 
соціально-економічні умови ще мало сприяли розвит
кові кооперативної роботи, особливо її кредитної 
різновидності. Слабко виражена товарність селянських 
господарств не стимулювала його інтенсифікацію, а 
отже, і пошук потрібних для цього коштів. Відсутність 
коштів, обмежене правове становище, постійні бюро
кратичні перешкоди урядовців не давали можливості 
трудовому селянству розвинути кооперативну роботу до 
реально відчутних розмірів. Розвиток кооперації на селі
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відчутно гальмувався і з політичних причин. Царський 
уряд свідомо стримував розвиток кооперативних 
об'єднань селянства, боячись "соціалістичного духу" 
кооперації.

Але на початку 70-х років відчутний поштовх 
розвиткові кооперативної роботи дало швидке зро
стання цукроваріння в Україні. Власники цукроварень 
були зацікавлені у максимальному насиченні навко
лишніх земель засівом цукрових буряків. Вирощування 
цієї трудомісткої культури було вигідним і селянству 
районів аграрного перенаселення, особливо Правобе
режжя, тому що давало можливість значно інтенси
фікувати господарство, компенсувати характерне для 
цих місць малоземелля використанням значного 
надлишку робочих рук.

Проте виробництво цукрової сировини — глибока 
оранка, купівля насіння, використання сівалок, транс
портування — вимагало досить значних попередніх 
затрат і було малодоступне не лише бідняцьким, але й 
середняцьким господарствам. З цією метою за 
фінансовою допомогою цукроварень у навколишніх 
місцевостях щороку виникають уже не одиниці, а 
десятки кооперативних селянських товариств.

Потреба інтенсифікувати товарність дрібного селян
ського господарства, як того вимагали інтереси 
торгового та промислового капіталу, змусила і цар
ським уряд у 1895 році прийняти закон про організацію 
дрібного кредиту для селянства. Цей закон покращив 
становище кооперації, розширив її господарські 
можливості, надав селянським кооперативам право 
ведення посередницьких операцій в організації 
кооперативного збуту сільськогосподарської продукції 
та постачання селянства промисловими товарами 
виробничого призначення.

Однак до революції 1905 року сільськогосподарська 
кооперація через безліч обмежень, застережень, чино
вницько-бюрократичних перепон все ще залишалась 
порівняно рідким явищем.
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Революція 1905 року підняла громадську свідомість, 
привернула увагу селянства до самодіяльності та 
організації взаємодопомоги. Слід наголосити, що наша 
історична наука в силу давньої радянської інерції все ще 
недостатньо уваги приділяє дослідженню значних 
позитивних змін, які бурхливо розвивались в аграрному 
секторі народного господарства як наслідок револю
ційних зрушень 1905-1907 років. З цього часу коопе
ративний рух на селі почав швидко зростати. Якщо до 
1904 року по всій Росії нараховувалось лише 306 креди
тних селянських товариств, то вже через десятиліття 
маємо разюче відмінне становище.

На передодні І світової війни тільки найпоширеніша 
сільськогосподарська кредитна кооперація об’єднувала 
вже 1,4 млн. селянських господарств із 3,8 млн. існуючих 
в той час в Україні.

Вона стала важливим фактором економічного життя 
найширших верств селянства. Адже кооперативні за
клади: переробні підприємства, збутові і постачальні 
об’єднання, прокатні пункти сільськогосподарських 
машин і механізмів, інкубатори, племінні і насіннєві 
пункти які засновувались на кошти членів коопе
ративних товариств приносили чималі економічні 
вигоди всьому селянству, обслуговуючи нагальні госпо
дарчі потреби всіх жителів села.

Вступаючи в кооперативне сільськогосподарське 
товариство виключно в силу економічної доцільності, 
грунтовно обираючи саме такий тип товариства, який 
би найбільш відповідав профілю його господарства, 
селянин виступав власне як самий досконалий експерт- 
контролер організаційно-економічної доцільності тих 
чи інших форм кооперативної співпраці.

Справді демократичні принципи функціонування 
різнопланових кооперативних сільськогосподарських 
товариств стали надійною запорукою їх успішної 
господарської діяльності.

Селянська кооперація стала справді масовою 
організацією. Об'єднуючи не лише верхи села, а й його
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широкі верстви вона почала істотно впливати на 
розвиток народногосподарського життя України.

Царський, уряд надавав великого значення й докла
дав значних зусиль для організації надійного контролю 
за кооперативними об'єднаннями селянства.

Ще у 1904 році було створено урядову організацію з 
великими адміністративно-господарськими повнова
женнями — Управління у справах дрібного кредиту. Усі 
бюджетні кошти Державного банку, які надавалися при 
організації селянських кооперативних об'єднань на 
умовах дострокового кредиту, виділялися лише з його 
дозволу. Дозвіл же давався не лише з економічних 
потреб, а й із обов'язковим урахуванням характеру 
громадсько-політичної діяльності членів організо
вуваного кредитного товариства, тобто з погляду 
лояльного ставлення до царського самодержавства.

Слід, однак, зазначити, що ці кошти були досить 
значними і сягали 60 відсотків основного капіталу 
товариств, з яким вони й розпочинали свою роботу.

Остра до будь-яких проявів громадсько-політичної 
активності селянства помітно позначився і на 
організаційно-економічному розвиткові кооператив
ного руху. Намагаючись утримати селянські коопера
тивні об'єднання України під своїм контролем, царський 
уряд довгий час забороняв створення будь-яких вищих 
об’єднань кредитних сільськогосподарських товариств 
— їх спілок. В суто російських губерніях цієї заборони не 
існувало. В Україні ж створення об'єднань коопера
тивних спілок розглядалося як небажане, шкідливе для 
самодержавства явище. На думку царського уряду, вони 
обов'язково набували б "не лише соціалістичної, але й 
мазепинської" спрямованості. Особливу осторогу цар
ської адміністрації викликало те, що економічні 
можливості союзів кредитних сільськогосподарських 
товариств зробили б для них легкодоступними прямі 
господарські зв'язки з широкою мережею селянських 
кооперативних організацій, які активно працювали на 
той час у західній Україні.
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Протягом довгого часу за спеціальним дозволом 
царського уряду в Україні діяли лише поодинокі спілки 
кредитних товариств. Так, з 1902 року почала працю
вати Бердянська, а з 1903 року — Мелітопольська спілки 
кредитних сільськогосподарських товариств. Довгий 
час вони були єдиними об'єднаннями кредитних 
товариств в Україні.

Після довгих клопотань діячам українського коопе
ративного руху, інколи за допомогою досить специ
фічних засобів "проштовхування справи", вдалося 
нарешті отримати у Петербурзі дозвіл на заснування 
двох регіональних центрів кредитної сільсько
господарської кооперації. У 1907 році почав роботу 
кооперативний сільськогосподарський Союзбанк у 
Києві, а пізніше, на межі 1911-1912 років і у Кате
ринославі. Вони швидко стали визначними 
регіональними центрами кредитної сільськогоспо
дарської кооперації.

Новий імпульс розвитку кооперативні об'єднання 
селянства отримали в часи першої світової війни. Великі 
труднощі з постачанням діючої армії продукцією 
сільського господарства, загальна неефективність існу
вавшої в Росії системи військового постачання в 
поєднанні з відвертим казнокрадством адміністративно- 
чиновницького апарату змусила уряд нарешті 
переглянути свої позиції. Загальне погіршення 
військово-стратегічного та фінансово-економічного ста
новища російської імперії внаслідок тяжких військових 
невдач 1915 року не дозволяло далі зволікати з 
вирішенням цього важливого питання кооперативного 
життя. Міністерство внутрішніх справ зняло нарешті 
заборону на створення великих об'єднань кредитних 
сільськогосподарських товариств.

Незважаючи на всі економічні труднощі військової 
пори, енергійно переборюючи складнощі, викликані 
дестабілізацією нормального грошового обігу, 
наростанням інфляційних процесів, протягом 1916-1917 
років в Україні розгорнули роботу вже близько 40
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міцних спілок кредитних сільськогосподарських 
товариств.

Вже в перші дні після повалення самодержавства 
широкорозгалужена, добре організована система 
української сільськогосподарської кооперації стала 
одним із найважливіших чинників національного 
державотворення.

Молода українська державність могла розвиватись 
лише за умови ефективного функціонування націона
льної економіки. Основу її на той час становило 
багатогалузеве сільське господарство.

Логічним етапом організаційно-економічної розбу
дови української державності стало проведення у квітні 
1917 року Першого Всеукраїнського з'їзду кооперації. 
На з'їзді було утворено спеціальний орган — Тим
часовий центральний український кооперативний 
комітет, на який покладалось завдання організації 
загальноукраїнського кооперативного центру. Цей 
центр, доцільно поєднуючи господарську роботу чи
сельних кооперативних спілок, сприяв би загальному 
розвиткові економіки сільського господарства України. 
Тимчасовий комітет, залучивши до співпраці кращих 
учених-економістів, практичних діячів, в стислі строки 
розробив цілісну концепцію організаційно-господар
ської розбудови аграрного сектору української 
економіки, чільне місце в якій відводилось системі 
кредитно-сільськогосподарської кооперації, покликаної 
якомога ефективніше сприяти розвиткові сільського 
господарства України.

Були чітко визначені напрямки роботи. Для цього 
передбачалося зокрема створення спеціальних сільсько
господарських спілок, які б організовували не тільки 
збуто-постачальницьку, але й певні види виробничої 
взаємодії селянства в різних галузях сільського 
господарства: молочному чи м’ясному тваринництві, 
буряківництві, садівництві та інше.

Проблеми розбудови української державності дета
льно обговорювався широкими верствами
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кооперативної громадськості на Другому Всеукра
їнському з'їзді кооперації в середині вересня 1917 року. В 
країні наростало розмежування політичних сил. Це не 
могло не позначитися на розбудові української 
кооперації. Проте з'їзд зміг піднятися над зростаючими 
пристрастями політичних баталій і ще раз підтвердив 
визначальну тезу діяльності української кооперації —  
мати за головну мету соціально-економічний розвиток 
суспільства, поліпшення добробуту народу, а отже 
всебічно сприяти зміцненню і розвитку основопо- 
лагаючих чинників молодої української державності.

Окрім обрання постійного Центрального україн
ського кооперативного комітету на чолі з 
Б.М.Мартосом (він став законодавчим органом 
української кооперації), з'їзд створив і свій постійний 
розпорядчий орган — Кооперативну раду. Ці 
авторитетні органи українського кооперативного руху 
надалі продовжували функціонувати незважаючи на усі 
карколомні військово-політичні події 1918-1920 років. їх  
діяльність стала яскравим і переконливим доказом  
загального визнання всіма партіями і режимами, які 
приходили у ті бурхливі часи до влади в Україні, 
об'єктивної загально-національної цінності кооперації 
для життя суспільства.

Чіткий пріоритет, який надавався всіма ланками 
кооперації вирішенню господарсько-економічних зав
дань державного будівництва, не означав однак, що 
така масова громадська організація, яка в той чи інший 
спосіб об'єднувала мільйони українців, стояка осторонь 
бурхливих політичних подій того часу. У загально
національний процес творення української державності 
кооперативний рух вживався чи не найповноводнішим 
потоком. Перший та другий Всеукраїнські кооперативні 
з'їзди не формально, як то нерідко бувало в ті часи, а на 
цілком твердих засадах визначення представництва, 
репрезентуючи за вже добре опрацьованою схемою 
широкі маси кооперативної громадськості України, 
стали одним із найважливіших політичних чинників
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національного державотворення. Про це переконливо 
свідчить, наприклад, той факт, що з дев'яти членів 
першого складу Генерального секретаріату, створеного 
Центральною Радою 15 червня 1917 року, чотири 
генеральних секретарі були відомими активними дія
чами українського кооперативного руху. У Генераль
ному секретаріаті вони представляли створений Першим 
Всеукраїнським кооперативним з'їздом Тимчасовий 
центральний кооперативний комітет, до складу якого 
входили. Генеральним секретарем земельних справ став 
Б.М.Мартос, фінансів — Х.А.Барановський, продоволь
чих справ — М.М.Стасюк, генеральним писарем —  
П.А.Христюк. В попередні часи досить активну участь у 
роботі української кооперації брав і С.В.Петлюра.

Безумовно, різкі соціально-економічні зміни, викли
кані жовтневою революцією в Петрограді, різкий 
перебіг військових і політичних подій періоду укра
їнської революції суперечливо позначились на роботі 
сільськогосподарської кооперації.

Проте, діючи у надзвичайно складних умовах, керівні 
органи української кооперації цілеспрямовано продов
жували виконувати накреслену програму. На Третьому 
Всеукраїнському з'їзді кооперації, що працював у кінці 
травня 1918 року, була схвалена робота. Коопера
тивного комітету щодо дальшої організації розбудови 
усіх напрямків українського кооперативного руху, 
важливого фактору поліпшення соціально-економіч
ного становища суспільства.

Чисельні складнощі, загальна невизначеність полі
тичних перспектив перешкоджали розвиткові роботи 
чисельних різновидів сільськогосподарської кооперації, 
стержневим напрямком якої повинно було стати 
зміцнення спілок кредитних сільськогосподарських 
товариств як головних осередків концентрації грошових 
коштів виробничого призначення. Та незважаючи на всі 
труднощі і перешкоди на 1 квітня 1919 року в Україні 
працювали 43 спілки кредитних сільськогосподарських 
товариств та 28 їх філій, які в переважній більшості
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виконували функції того ж роду і в тому ж обсязі, що і 
власне кредитні спілки. Кредитну роботу більшості 
кредитних сільськогосподарських спілок, а також і 
інших видів кооперативних об'єднань: Всеукраїнських 
кооперативних центрів, споживчих спілок, різноманіт
них змішаних об'єднань — "інтегралів" — поєднував 
Український народний кооперативний банк —  
Українбанк, який було започатковано у середині вересня 
1917 року.

Ще одним загальноукраїнським поєднувальним 
центром кредитних сільськогосподарських та спеціаль
них сільськогосподарських спілок став Центральний 
Всеукраїнський сільськогосподарський союз —  
Централ, який розпочав свою діяльність 2 січня 1918 
року на основі Київського центрального сільсько
господарського товариства, це товариство було 
започатковане у 1915 році як велика спілка кредитних 
сільськогосподарських товариств, але завдяки 
цілеспрямованій роботі його керівництва, особливо 
невтомного, відданого кооперативній справі далеко
глядного економіста П.О.Діброви, за короткий час 
сфера його діяльності поширилась на переважну 
більшість території України та на частину Білорусії. У 
1917 році Централ вів кредитно-господарські операції з 
спілками Київської, Полтавської, Чернігівської, 
Подільської, Волинської, Херсонської та Мінської 
губерній.

Поєднуючи збутопостачальну роботу кредитних 
сільськогосподарських спілок, спеціальних сільського
сподарських, споживчих і мішаних, з 2 січня 1918 року 
Центральне товариство працювало вже як Центральний 
український сільськогосподарський кооперативний 
союз, що охоплював своєю діяльністю всю територію 
України. Вершиною його організаційної діяльності 
стала друга половина 1919 року, коли Централ 
перетворився на Союз сільськогосподарських спілок. На 
1 січня 1920 року Централ об'єднував 51 сільського
сподарський союз. Більшість їх являла собою колишні

354



кредитні сільськогосподарські спілки, які за умов 
відсутності стабільної грошової одиниці змушені були 
переорієнтуватися у змісті своєї роботи. Проте зага
льний обсяг роботи Централу навіть у тих винятково 
важких економічних умовах складав більше 109 млн. 
карбованців золотом. Ця більш ніж красномовна цифра 
переконливо свідчить про величезний творчий потен
ціал дійсно кооперативних принципів організації 
сільськогосподарського виробництва, які, до речі, були 
досить ефективно використані в добу непу, але так і не 
знайшли свого належного використання в сучасних 
умовах.

В цілому незважаючи на виняткову складність 
військово-політичної і фінансово-економічної ситуації в 
Україні, протягом 1917-1920 років активно працювали 
біля 300 різнопланових кооперативних спілок які 
поєднували господарську роботу 15 тисяч коопе
ративних товариств: сільськогосподарських, кредитних, 
споживчих, мішаних, тощо.

Потрібно спеціально наголосити, що ніяк не можна 
спрощувати сам зміст діяльності кооперативних органі
зацій доби української революції. В силу усталеної 
традиції радянської історіографії вона у відповідності з 
ідеологічними стереотипами подавалась вкрай спри- 
мітизованою.

Між тим товарний обіг українських кооперативних 
установ в цей період складався із широкого асортименту 
самих різноманітних товарів включаючи сільського
сподарські машини і знаряддя, посівний матеріал, 
добрива, паливо, лісоматеріали, залізні вироби, папір, 
галантерея, канцелярське начиння, книги, посуд, взуття, 
хліб, борошно, крупи, цукор, фураж, худоба та інша 
життєво необхідна продукція.

Незважаючи на вкрай складні військово-політичні 
обставини українська кооперація енергійно шукала 
шляхи пом’якшення загальноекономічної кризи що 
внаслідок революційних зрушень, світової та грома
дянської війни охопила весь простір колишньої
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Російської імперії.
Для координації своїх зусиль в зовнішньоекономічній 

діяльності, пошуку ринків збуту та джерел інвестиції 
"Українбанк", "Централ" та "Дніпросоюз" утворили 
спеціальну представницьку установу за кордоном —  
"Об’єднання центральних кооперативних союзів". 
Завдяки надійній діловій репутації українських 
кооперативних організацій, виключній фінансовій 
порядності їх керівництва, що до речі неодноразово 
підкреслювалось в закордонній пресі, "Дніпросоюз" 
наприклад восени 1919 року вів широкі торгівельні 
операції з багатьма відомими фірмами Австрії, 
Німетчини, Чехословаччини, Угорщини, Голандії, 
Швейцарії, Італії, Сербії, Хорватії.

Не менш активно діяв "Централ", який встановив 
добрі партнерські стосунки з кооперативними фінан
сово-промисловими об’єднаннями Австрії, Данії, 
Швейцарії, Німеччини.

"Українбанк" налагодив роботу по залученню 
великих інвесторів для українських кооперативних 
організацій в Англії, Франції, Чехословаччини, 
Німеччини.

Попри всі політичні негаразди українські 
кооперативні центри, маючи надійну ділову репутацію, 
були належним чином представлені у впливових 
міжнародних кооперативних організаціях: Міжнарод
ному сільськогосподарському союзі в Берліні, 
Міжнародному кооперативному союзі в Лондоні, 
Центральному кооперативному банку Райфайзена.

Слід підкреслити, що це членство було не деко
ративно-представницьким, а суто діловим, забезпечу
вало надійне підгрунтя для ведення активної фінансово- 
економічної діяльності.

Яскравим показником економічного авторитету 
української кооперації тієї доби є наприклад успішне 
запровадження нею під час майже повного розвалу 
радянської фінансової системи навесні 1920 року 
фактично власної грошової одиниці у вигляді
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акцентованих чеків, або як їх називали "кооперативних 
грошей". Вони в той непевний час мали до себе повне 
довір’я не лише з боку місцевих органів влади та 
господарських організацій але і, що дуже показово, 
широких мас населення.

Київська міська управа, приміром, приймала їх при 
виплаті податків, платежів за комунальні послуги тощо. 
А в роки польсько-радянської війни населення, щоб 
запобігти втрату своїх грошових накопичень понесло їх 
саме до "Українбанку". В квітні 1920 року біля 
приміщення банку постійно стояли довгі черги 
вкладників. Таким чином широка громадськість більш 
ніж переконливо засвідчила економічну потужність 
української кооперативної системи.

Про значення діяльності української кооперативної 
системи для тогочасного господарчого життя в Україні 
яскраво свідчить той неспростовний факт, що всупереч 
жорстким постановам радянської влади доби вій
ськового комунізму про розпуск українських коопе
ративних організацій та їх об’єднань, в реальному житті 
вони продовжували свою діяльність, незважаючи на всі 
ультрареволюційні заборони, розпалених військовими 
успіхами радянських догматиків.

Вільний від усталених стереотипів минулого стану 
справ в аграрному секторі національної економіки 
України діє всі підстави стверджувати, що аж до 
реального впровадження нової економічної політики 
господарське життя українського села було досить 
хаотичним поєднанням певних елементів воєнного 
комунізму і традиційних принципів функціонування 
дрібнотоварних селянських господарств. У відповід
ності з конкретною ситуацією, та в залежності від 
місцевості їх співвідношення могло мінятися, але 
неспростовним залишається те, що юридично не 
існуюча сільськогосподарська кооперація фактично 
продовжувала функціонувати до переломного моменту 
відродження життя в Україні, яким стало прийняття 
спільного декрету ВУЦВК та РНК УСРР від 26 жовтня
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1921 року "Про сільськогосподарську кооперацію". Що 
це було саме так добре видно з того, що лиш через 
місяць після його опублікування, в Україні офіційно 
зареєстрували свої статути більш ніж 2 500 великих 
сільськогосподарських кооперативних товариств які 
вже вели значну економічну роботу.

Пройшло два роки і незважаючи на відносність 
свободи господарської діяльності доби непу, розга
лужена система кооперативних організацій україн
ського селянства "Сільській господар" (назва з’явилась 
на межі століття серед селян-кооператорів Галичини) 
стала вражаючи своїми економічними досягненнями 
втіленням переваги справді демократичних самоврядних 
принципів організації сільськогосподарського вироб
ництва.
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