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СТАНОВЛЕННЯ ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 
В ІСТОРИКО-МЕМУАРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У статті на підставі спогадів представників різних політичних сил доби Української 
революції проаналізовано проблему становлення Гетьманату Павла Скоропадського в 

історико-мемуарній літературі.
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конґрес 29 квітня 1918 р.

Висвітлення значущих історичних подій і етапів у спогадах учасників та сучасників було прита
манне всім епохам і народам. Мемуарна література, як форма і вид висловлення власного погляду на 
історію, в цих умовах стає не лише спробою автора поділитися з нащадками особистими знаннями 
та враженнями, а й засобом переконання майбутніх поколінь у власній значущості для історії, й що 
найголовніше – спробою дати особистісний, ціннісний аналіз подій та їхніх рушійних сил, якими час
то виступають саме мемуаристи. 

Порівняння мемуарів представників різних, часто протиборчих сторін, пошук у них спільних 
та відмінних рис, дає змогу не лише підтвердити чи заперечити певні концепції та підходи, а й 
перевірити достовірність історичних міфів та світоглядних стереотипів, що склалися у наступні епо
хи. Адже нерідко навіть відкритий суб’єктивізм мемуариста дає змогу помітити ті аспекти, яким не 
приділена увага в іншій науковій літературі, що претендує на об’єктивізм. 

Мемуарист не просто висловлює свої погляди щодо минулих (іноді доволі віддалених) подій, він 
намагається проаналізувати причини й наслідки тієї чи іншої події, пояснити їх, виходячи зі свого 
життєвого досвіду й знань про минуле. Наприклад, значна частина мемуаристів змогла побачити 
Гетьманат у комплексі незавершеної Української революції 1917–1921 рр., фраґментом якої (хоча й 
важливим!) була Українська Держава 1918 р. 

Загалом, розглядаючи мемуарну літературу, присвячену досліджуваній темі, можемо поділити її на 
декілька груп, сформованих залежно від політичних поглядів та історичної ролі авторів споминів. Вра
ховуючи ту обставину, що Українська Держава сформувалася у доволі складній зовнішньополітичній 
та внутрішньополітичній обстановці, увагу їй приділяли не лише ті, хто мав до її становлення і 
функціонування безпосередню причетність, а й ті, хто так чи інакше змушений був визнавати її іс
нування. Так, за окресленими вище критеріями можемо виокремити дві великі групи мемуаристів. До 
першої належать українські політичні діячі як прихильники, так і опоненти гетьманського режиму. 

До представників цієї групи мемуаристів відносять, передусім, самого Гетьмана П. Скоропадсь
кого, діячів його уряду: Д. Дорошенка, В. Липинського, В. Зеньківського, М. Могилянського та 
інших українських діячів означеної доби, зокрема Є. Коновальця, М. Ковалевського, В. Винниченка,  
М. Оме ляновичаПавленка, Ю. Тютюнника, І. ФещенкоЧопівського, В. Андрієвського, В. Кучабсько
го, І. Мазепи, М. Шаповала, Н. Короля та багатьох інших.

Друга, велика, група мемуаристів охоплює осіб, які прямо не були задіяні в українській революції, 
однак впливали на її перебіг. Насамперед, це представники російського білогвардійського руху, 
німецького військового командування, більшовицькі лідери тощо. 

До цієї когорти мемуаристів, яка є значно більшою, ніж попередня, можемо віднести біло
гвардійських воєначальників А. Дєнікіна, П. Вранґєля, В. Ґурка, М. Мякотіна, П. Краснова, Ґ. Ліх
тенберзького тощо; діяча єврейського, бундівського руху М. Рафеса; німецького генерала Е. Люден
дорфа; фінського посла Ґ. Ґумеруса; західноукраїнських політиків Л. Цигельського, О. На зарука; 
більшовицьких діячів В. Затонського, Й. Глухівського, С. Дзюби та інших. 

Першою проблемою, що виникає під час аналізу будьякого етапу державного будівництва, є 
питання закономірності чи випадковості його виникнення. З огляду на це, період Гетьманату не є 

винятком. Адже Українська Держава виникла не в обставинах вакууму влади, як це було з 
Центральною Радою у березні 1917 р., а на основі чинної державнополітичної структури – 
Української Народної Республіки (УНР), яка, незважаючи на власну недосконалість, мала і 
діючий уряд, і Конституцію, і міжнародне визнання. Саме тому питання рушійних сил геть
манського перевороту, його перебіг та причини перемоги викликали зацікавленість, і, отже, 
потребу висвітлення у більшості мемуаристів. Попри те, сам феномен перевороту, на відміну 
від еволюційних політичних змін, завжди викликає інтерес у людини, навіть тієї, яка до цього 
не приділяла політиці особливої уваги. 

Треба зазначити, що революційні події 1917 р. вивели на політичну арену Російської імперії 
й України соціальні верстви, які до цього власної активності не проявляли. Найпотужнішою 
серед них стало заможне селянство, або куркульство. Саме цей прошарок, вихований на ко
зацьких старожитностях і традиціях, мав усі можливості для проведення власної політики. Ра
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зом з тим, українські землеробські традиції, спричинені Столипінською реформою, зумовили інтерес 
селянства до політики. Спроби соціалізувати село, здійснені свого часу Центральною Радою, лише 
посилили опозицію більшості селян до неї, про що у своїх мемуарах згадують сучасники – прихиль
ники Гетьманату, зокрема Д. Дорошенко, який соціальною базою перевороту назвав “широкі кола 
хліборобів”[1], та М. Могилянський, який зазначав, що Скоропадський зумів згуртувати всіх “від 
поміщиків до дрібних земельних власниківселян”[2]. Ще чіткіше у своїх мемуарах окреслює соціальну 
опору Гетьманату В. Липинський. Відданий своїй теорії української еліти, він відокремлює заможних 
селян від усіх інших, виводячи їхній родовід від козацької старшини [3]. Сам П. Скоропадський у 
своїх мемуарах чітко вказує, кого він вважає своєю опорою “класу народу, в якому закладено здорові 
громадські починання”, селянипрацівники, які прагнуть “створення України та дрібної земельної 
власності”[4]. Він відкрито проголошує себе прихильником дрібного земельного господарства, мріє 
про Україну, цілком заповнену лише дрібними, високоприбутковими, власними господарствами як у 
сфері хліборобства, так і виробництва супутньої аграрної продукції, зокрема цукрового буряку.

Однак, незважаючи на таку одностайність істориків та мемуаристів, ми маємо й інші погляди 
стосовно цього питання, а саме: починаючи від розбіжностей у трактуванні одностайності селянства 
(все селянство як у М. Могилянського чи лише заможні нащадки старшини – як у В. Липинського) 
і до визначення пріоритету інших верств населення. Саме поняття “заможне селянство” трактується 
мемуаристами порізному. Жоден з них добре не усвідомлює, скільки землі повинен мати “замож
ний” селянин чи яким іншим критерієм це можна визначити. Найчастіше за критерій селянина – опо
ри гетьмана у квітнітравні 1918 р. – брали наявність у нього власного земельного маєтку. Однак це 
не могло слугувати об’єктивним показником. Звідси і бажання різних авторів порізному показати 
соціальномайновий склад тих, хто виступив проти уряду УНР. Прихильники Гетьманату включають 
сюди і поміщиків (за критерієм вони підходять, оскільки мають власну земельну ділянку), і селян, які 
отримали ці ділянки внаслідок змін, викликаних подіями 1917 року, у тому числі й “Декретом про 
землю” Владіміра Лєніна. Натомість опоненти намагаються виокремити із соціальної бази поміщиків 
і сільську буржуазію, наголошуючи на її першочерговій зацікавленості у відставці соціалістичного 
уряду. Так, В. Винниченко, який, по суті, втратив владу внаслідок перевороту, змушений був пояс
нювати це тим, що лише поміщики і буржуазія, у тому числі й сільська, були зацікавлені у відміні 
реформ Центральної Ради і, зокрема, денонсації ІІІ Універсалу. Бідні селяни, на його думку, зали
шалися вірні соціалістичним реформам періоду УНР [5]. 

Однак не лише заможне селянство підтримало П. Скоропадського в час його приходу до влади, 
про це у своїх мемуарах неодноразово наголошували його опоненти. Зрозуміло, що прихильники 
гетьмана не були зацікавлені у висвітленні соціального протистояння в Українській Державі, на
голошуючи на “підтримці всіма землевласниками”, водночас як супротивники, навпаки, прагнули 
скоротити соціальну опору до мінімуму. Таким мінімумом були ті верстви, які найбільше втратили 
і ще могли втратити через реформи соціалістів, буржуазія та великі землевласники. Саме вони, на 
думку більшості сучасників, і стали тією реальною опорою для Гетьманату, використовуючи при 
цьому селян як прикриття. І ця думка була близькою ворогам нової влади – від ультраправих 
монархістів білого руху до більшовиків. Так, білогвардієць А. Лукомський назвав основною силою, 
яка організувала контрреволюційний переворот у Києві в квітні 1918 р., поміщиків і велику сільську  
буржуазію. Інші верстви, на його думку, активності в цьому не проявили, ба більше, вони не були 
в ньому зацікавлені: міська буржуазія прагнула відновити Російську імперію, тому взагалі не брала 
участь в українській політиці, а селяни не мали для цього можливостей [6]. Відданий ідеям класової 
боротьби і союзу пролетаріату та трудового селянства, більшовик В. Затонський згадував, що при
хильники Гетьманату спиралися переважно на поміщиків і капіталістів, а також на заможне селян
ство [куркулів]. Більшість селянства і весь пролетаріат залишилися осторонь державного перево
роту [7]. Концепцію про пріоритет саме поміщиків у організації державного перевороту підтримав і 
один із керівників прогетьманської партії демократівхліборобів Сергій Шемет. Описуючи у спогадах 
перебіг Всеукраїнського хліборобського конґресу 2 квітня 1918 р. (далі – Хліборобський конґрес), 
він зазначає, що серед делегатів відбувся розкол, і більшість його однопартійців залишила засідання 
[8]. Отже, саме голосування щодо обрання гетьмана проводили не селянихлібороби, а представники 

іншої політичної групи, представленої на конґресі як “Союз земельних власників”, до складу 
якого входили поміщики, велика сільська буржуазія та багатоземельні селяни, які використо
вували найману працю. Тобто, більшість супротивників П. Скоропадського вважала, що пере
ворот організували саме ті сили, що найбільше зазнали матеріальних втрат під час реформ і, 
відповідно, прагнули реваншу. 

Однак у мемуарах часто згадується ще одна верства, яка взяла безпосередню участь у пере
вороті і тривалий час залишалася надійною опорою режиму, – колишні царські офіцери. Саме 
цей прошарок населення, що виріс внаслідок Першої світової війни, опинився на перехресті 
революційного протистояння. 

Більшість мемуаристів приділяє значну увагу питанню ролі офіцерів у перевороті 29 квітня 
1918 р. Особливо його висвітлюють суперники гетьмана, яким, окрім соціальної опори перево
роту, потрібно було показати його рушійну силу і безпосередніх виконавців. Цікаво висвітлює 
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цей аспект В. Кучабський, один зі старшин Українських Січових Стрільців. Будучи учасником опо
ру заколотникам, він наголошує, що саме російські офіцери захоплювали адміністративні будівлі та 
разом з німцями розпускали Центральну Раду й уряд УНР. Ба більше, саме офіцеридобровольці по
чали становити загрозу для Центральної Ради ще 27 квітня, після розпуску німцями “синьожупанни
ків”. Саме офіцери провокували, на його думку, Січових стрільців, а в ніч з 29 на 30 квітня між ними 
відбулися збройні сутички, що, своєю чергою, привели до активізації дій німецьких військ та ізоляції 
у Лук’янівських казармах всього корпусу січовиків [9]. 

Про значущість офіцерів для майбутнього перевороту пише у своїх спогадах і П. Скоропадський. 
Так, він зазначає, що офіцерські загони почав формувати ще на початку квітня, і саме офіцерам він 
довірив план підготовки майбутнього перевороту [4]. Саме офіцери і стали тією ударною силою, яка 
зуміла захопити більшість стратегічних об’єктів у місті й не допустила втручання у перебіг подій кай
зерівських військ [4]. 

Однак не все офіцерство Києва підтримало майбутнього гетьмана. Більшість вищих чинів, у тому 
числі й генерал А. Драґоміров, відмовилися підтримати гетьмана, насамперед через його пронімецьку 
орієнтацію. І хоча більшість із них під час перевороту зберігала нейтралітет, однак розкол серед 
цієї верстви був очевидним. Підтримавши П. Скоропадського в перші місяці, офіцери поступово 
розчарувалися в ньому, почали від’їжджати на південь, де в той час формувалася Добровольча армія 
генерала Дєнікіна. Цей епізод також знайшов відображення в мемуарній літературі, особливо у пра
цях білогвардійців [10]. Не приховує цей факт у своїх мемуарах і сам П. Скоропадський, жалісно 
повідомляючи про від’їзд Драґомірова до Дєнікіна [4].

Досліджуючи питання соціальної бази та опори гетьмана в мемуарній літературі, вагомим є аспект 
участі у перевороті та ставлення до нього інтеліґенції й пролетаріату. І якщо про першу ми маємо 
звістки, зокрема у В. Липинського [3], то про участь київського пролетаріату жодних згадок немає 
взагалі. Навряд чи це випадковість. Найімовірніше, внутрішня боротьба між українськими силами 
повністю залишилася поза увагою найчисельнішої групи населення Києва. Цьому є об’єктивні при
чини. Більшість політично активного елементу як серед інтеліґенції, так і серед пролетаріату зазнало 
переслідувань у січнілютому 1918 року (Січневе повстання на заводі “Арсенал”у Києві та репресії 
більшовицьких загонів Муравйова у лютому). Тому представники названих соціальних прошарків не 
мали зацікавленості ні в збереженні соціалістичної Центральної Ради, ані в приході до влади консер
вативно налаштованих прихильників Гетьманату.

Проаналізувавши наведені вище факти, спробуємо визначити відносну чисельність організаторів 
перевороту. Мемуарна література досить чітко дає відповіді на це питання. Прихильники заколо
ту, зокрема М. Могилянський, Д. Дорошенко і сам П. Скоропадський, неодноразово наголошували 
на підтримці з боку широких кіл селянтрудівників, а також інших верств, передусім поміщиків та 
буржуазії. Однак мемуари як опонентів, так і особисто незацікавлених персон свідчать про зворотне. 
Особливо це стосується питання представництва трудівників на хліборобському конґресі. Як уже за
значалося вище, сам конґрес складався з представників двох політичних сил: хліборобівдемократів, 
які представляли інтереси середнього та заможного селянства, та союзу земельних власників. Саме 
останній після розколу і провів процедуру обрання П. Скоропадського гетьманом. Таким чином, 
соціальна база нової влади різко зменшилась, адже більшість мемуаристів вказують на чітку соціальну 
основу членів союзу. Так, А. Дєнікін чітко зазначав у своїх спогадах, що до цієї організації входили 
виключно великі землевласники, тобто поміщики і представники сільської буржуазії [10]. Відкидав 
ідею підтримки гетьмана селянамитрудівниками і відомий селянський ватажок Н. Махно. Презен
туючи себе відкритим противником Гетьманату і вождем селян, Махно у своїх спогадах чітко вказує, 
що Скоропадського обрала буржуазія [5]. Відданий своїм соціалістичним поглядам, В. Винниченко 
ще чіткіше назвав групи прихильників Гетьмана на хліборобському конґресі – “поміщики, фабрикан
ти, куркулі та сільські павуки”[17]. Аналогічної думки був і Н. Король, який зазначив, що гетьмана 
обрали поміщики і кілька десятків заможних селян [12]. Однак, посилаючись на ці мемуари, не 
будемо забувати, що їхні автори або втратили владу внаслідок перевороту, або відкрито воювали з 
гетьманом, і тому суб’єктивізм щодо цього питання в їхніх працях дуже високий.

На нашу думку, не більш об’єктивною згадкою, що засвідчує рівень підтримки населенням нової 
влади, є мемуари І. ФещенкаЧопівського. Автор вказує, що на урочистий молебень з нагоди 
обрання П. Скоропадського гетьманом на Софійській площі зібралося небагато людей [13]. 
Ця інформація лише засвідчує низький рівень активності жителів Києва до політичної бороть
би між українськими політичними силами. Той факт, що П. Скоропадський не мав підтримки 
серед пролетаріату й інтеліґенції вже наводився, селяни з навколишніх сіл також навряд чи 
приїхали багато, а депутатів, які безпосередньо обирали гетьмана, було лише кілька десятків. 
Офіцери, які підтримували П. Скоропадського під час перевороту, також навряд чи змогли б 
скласти численну групу присутніх, адже більшість з них виступила на боці гетьмана не через 
прихильність до нього, а через негативне ставлення до Центральної Ради. Звідси і пояснення 
факту нечисельності присутніх на молебні. Однак саме цей факт підводить до такої тези: 
якщо кількість прихильників нової влади в Києві була доволі обмеженою, то які сили все ж 
таки сприяли успіхові перевороту? 
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Саме питання про причини успіху аналізують мемуаристи якнайширше. Автори найчастіше на
зивають дві основні причини: розчарованість більшості населення у Центральній Раді і прагнення 
влади “сильної руки”та німецький вплив. На першому аспекті акцентує увагу більшість прихильників 
перевороту, в тому числі П. Скоропадський. Гетьман у своїх мемуарах критикує практично всі за
ходи, здійснені соціалістами у 1918 р., особливо щодо її співпраці з німцями [4]. І заперечити ці спо
стереження, враховуючи історичні факти, ми не можемо. Близькі до позицій гетьмана були і погляди 
інших сучасників – противників Центральної Ради. Так, білогвардійський генерал А. Дєнікін у своїх 
спогадах зазначав, що напівбільшовицькі гасла українського уряду викликали анархію на селі [10]. 
Подібну думку висловлював і австрійський посол в Україні граф О. Чернін [14].

Зрозуміло, що всі прихильники Гетьманату у своїх мемуарах підтримують позицію, близьку до 
Скоропадського. М. Могильницький, Д. Дорошенко, Р. Суслик, М. Пасіка та інші звинувачують Цен
тральну Раду в промахах у галузі культури, в аграрній сфері, у відносинах з різними соціальними 
верствами, передусім, селянами, поміщиками та буржуазією. Проте найпоширенішим звинуваченням 
є втрата контролю над ситуацією, реальна безпорадність владних структур. Це, на їхню думку, і 
стало основною причиною прагнення українців до сильної влади, що її міг створити Гетьман [15]. Як 
не дивно, але близькою до прихильників Гетьманщини виявилась і критика діяльності Центральної 
Ради В. Винниченком. Він не менш жорстоко аніж його ідейні вороги критикував уряд за кризу у 
внутрішній політиці, за нездатність Ради вирішити доконечні потреби українського суспільства, і 
передусім селян [5]. 

Доволі складним постає питання участі й зацікавленості німецької сторони у зміні влади в Україні. 
Сама їх присутність відповідно до умов Брестського миру 1918 р., а також та роль, яку відіграли 
німецькі війська у відновленні влади Центральної Ради в Україні у березні 1918 р., перетворила 
військову допомогу союзникам у чинник головної політичної сили. Уникнути врахування інтересів 
німецької сторони не могли ні влада, ні опозиція. Через це позиція німецької сторони і безпосе
редньо діяльність кайзерівських військ під час перевороту знайшли своє відображення у більшості 
мемуарів. Треба зазначити, що прихильники гетьмана у своїх спогадах намагаються максимально 
зменшити значущість німецького чинника у подіях 2930 квітня 1918 р., а їхні опоненти – навпаки, 
наголошують на його пріоритетності. Ба більше, вони взагалі піднімають питання про німецький 
характер перевороту, де українці мали лише виконувати функцію леґітимної ширми, а все інше вирі
шувалось у німецькому штабі. 

Спробуємо проаналізувати чинник німецького впливу на переворот, спираючись на мемуари. 
Так, П. Скоропадський намагається максимально віддалитися від німців. У “Спогадах” гетьман чітко 
вказує на власну занепокоєність поширенням німецького впливу і німецької влади [4], вважаючи їх 
загрозою для самого існування України і революції. Однак і П. Скоропадський не приховує фактів 
переговорів з німцями, зокрема з генералом Ґренером, у ході яких німці підбивали його до зміни 
влади [4]. Для власного виправдання Скоропадський повідомляє, що формувати загони з офіцерів та 
гуртувати навколо себе прихильників він почав ще до розмови з Ґренером. Діяльність німців під час 
перевороту Скоропадський характеризує як нейтральну, однак нейтральною на його користь. Сам 
процес захоплення ключових будівель у Києві, за його словами, здійснювали офіцерські загони, а не 
німецькі війська. Так само гетьман заперечує тиск німців на делегатів хліборобського конґресу, хоча 
і вказує, що скрізь стояли військові караули. Чи були вони з українців, чи з німців Скоропадський 
не уточнює [4]. Так само гетьман наголошує на неучасті кайзерівських військ у блокуванні Січових 
стрільців та розпуску Центральної Ради.

Інакше описують роль німців опоненти гетьмана як з боку українських соціалістів, так і їхніх 
ідей  них ворогів – більшовиків та білогвардійців. Більшість з них відкрито наголошує, що переворот – 
задумка і справа німців, а голосування у хліборобському конґресі – “спектакль”, а сама особа геть
мана – лише спроба легітимного прикриття відкритої німецької окупації країни. Так, В. Вин ниченко 
відкрито називає П. Скоропадського “німецьким гетьманом” [5]. Аналогічно гетьмана характери
зували і більшовицькі мемуаристи, зокрема командувач Червоних козаків В. Прімаков та керівник 
більшовицького підпілля у Києві М. Майоров [16]. Можемо припустити, що таке висвітлення подій 
було їм на руку: пояснювати одночасно пасивність більшовицьких сил і формувати ставлення до 
гетьмана як до ставленика окупаційної влади, по суті, зрадника власного народу. Потрібно також 

зазначити, що таке трактування причин і перебігу перевороту 29 квітня 1918 р. стало загаль
ноприйнятим у радянській історіографії.

Про організацію перевороту німцями, при чому в усіх фазах: підготовці, проведенні хлібо
робського конґресу, безпосередньому захопленні влади – пишуть у мемуарах і діячі білого 
руху. Так, герцог Ґ. Ліхтенберзький називає конґрес “опереткою” [17], а всю гетьманську 
владу маріонетковою. Інший представник білого руху – генерал А. Лукомський – відкрито 
називає організаторами гетьманського перевороту німецьких генералів Айхгорна та Ґренера. 
Сам Хліборобський конґрес, за його свідченнями, працював на німецькі гроші, отримавши від 
окупаційної адміністрації 15 мільйонів карбованців, і який відповідно ухвалював такі рішення, 
які були потрібні саме німцям [6].

На значущості ролі німців у своїх спогадах наголошують і українські противники Гетьма
нату, причому як політики, так і військові. Зокрема М. Галаган відкрито вказує, що “перево
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рот зробили німці”, а його організатором був генерал Ґренер [18]. Яскраво висвітлив у своїх мемуа
рах діяльність німців під час перевороту старшина Січових Стрільців В. Кучабський. За його словами, 
саме німці роззброїли віддані Центральній Раді загони “синьожупанників”; кайзерівські солдати бра
ли участь у збройних сутичках з січовиками і навіть втратили в цих боях 10 солдатів; і головне, саме 
німці блокували Лук’янівські казарми, змусивши Січових Стрільців капітулювати [9]. Варто зазначи
ти, що саме спогади В. Кучабського є найповнішим описом подій 2930 квітня 1918 р. у Києві. Звідси 
випливає, що лише відкрите втручання “нейтральних” німців дозволило П. Скоропадському захопити 
владу. Без них переворот був приречений на поразку, бо сили Січових Стрільців значно переважали 
можливості офіцерських загонів гетьмана.

Про ставлення самих німців до перевороту можемо судити лише з мемуарів генерала Е. Люден
дорфа, який вказує, що в протистоянні між Центральною Радою і гетьманом німці дотримувалися 
нейтралітету, хоча для них була вигідніша перемога саме останнього [19]. Однак, як свідчать факти, 
цей нейтралітет був доволі умовний, і згадки про нього побудовані не стільки на особистих вражен
нях представників німецького командування, скільки на потребі завуалювати власне втручання у 
внутрішні справи союзної держави. 

Отже, розглянувши мемуарну літературу стосовно встановлення Гетьманату П. Скоропадського, 
можемо зробити ряд таких висновків. Практично всі мемуаристи зазначають, що прихід гетьмана до 
влади був зумовлений цілим комплексом причин, з яких найголовнішими були промахи Центральної 
Ради, невдоволеність майнових прошарків її політикою і ситуацією в країні у цілому, невирішеність 
найболючіших питань як для власників, так і для робітників на землі, буржуазії та офіцерів колишньої 
царської армії. І прихильники, й опоненти гетьмана погоджуються з тим, що саме землевласники 
як великі, так і середні були зацікавлені у встановленні сильної влади, що мала зупинити анархію в 
сільському господарстві та стабілізувати економіку. В цьому також були зацікавлені й німці, які нама
галися стабілізувати вивіз до Німеччини українських продуктів. Саме такий “позитивний нейтралітет” 
німців і дозволив гетьману провести успішний державний переворот, відбувшись “малою кров’ю”. 
Мемуаристи майже одностайно твердять про непідготовленість Центральної Ради до радикальних 
дій з боку опонентів, показуючи, що це було викликано не стільки її слабкістю, скільки суспільними 
настроями. Представники влади були настільки впевнені у власній силі, що не змогли запобігти змові 
і заколоту, а українське суспільство у своїй більшості втомилося від соціальних експериментів і по
требувало стабільності й сильної влади, які, на їхню думку, мав дати гетьман. У цій ситуації німці 
виступили лише каталізатором процесу, спрямувавши процес подолання кризи у вигідному для них 
руслі. Ба більше, прагнучи задовольнити власні потреби, вони підбили майбутнього гетьмана до 
активніших дій, надавши йому матеріальну, моральну і військову допомогу. З останнім твердженням 
погоджуються навіть ті автори мемуарів, які намагаються знівелювати значущість зовнішніх впливів, 
у тому числі і сам П. Скоропадський. 

Отже, незважаючи на всю багатогранність мемуарної літератури, можемо на її основі зробити 
об’єктивні висновки з історії здобуття влади гетьманом П. Скоропадським, і саме цей історичний 
етап найбільш висвітлений і проаналізовано у мемуарній спадщині.
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