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Останні політичні події в Україні примушують замислитися 

над тим, що існуюча в країні система демократії не має стабільно-

сті та внутрішньої сили. Конфлікт, що розпочався між представни-

ками різних гілок влади, наочно засвідчив, що елементи парламе-

нтської демократії, притаманні розвинутим європейським країнам, 

у нашій державі тільки формуються. У такій ситуації політикам і 

державним діячам варто звернутися за досвідом не тільки до 

європейського парламентаризму, а й ще раз поглянути на історію 

власної країни. Адже в минулому України вже було кілька 

подібних ситуацій, коли між собою сперечалися представники 

різних політичних систем та гілок влади. Не варто забувати про 

слова класика, що історія повторюється, і для того, щоб вона не 

повторювалася, як фарс, потрібно робити правильні висновки з 

історичних подій та не забувати їх. 

 Питання про становлення ідей демократії та втілення їх у 

практичному полі в добу національно-визвольної революції 1917–

1921 рр. неодноразово піднімалося у вітчизняній історичній науці. 

Слід відзначити ряд солідних монографічних досліджень, автори 

яких присвятили особливу увагу розгляду даного питання [1–5]. 

Деякі аспекти проблеми знайшли своє висвітлення у публікаціях у 

періодичних виданнях [6–8]. Однак, не дивлячись на посилення 

інтересу до даної теми з боку науковців та громадськості, 

залишається ряд питань, які вимагають свого дослідження або 

переосмислення.  

Спираючись на низку нових історіографічних та архівних дже-

рел, автор спробував дослідити процеси виникнення та фор-

мування антигетьманської опозиції, вивчити форми та напрямки її 

діяльності, визначити основні чинники, що були покладені в 

основу формування ідеологічної бази Українського Національного 

Союзу, проаналізувати практичну діяльність опозиції та Дирек-

торії із втілення проголошених гасел, простежити трансформацію 

ідеї парламентської демократії у політичному та суспільному 

середовищі протягом певного періоду революції. 

Одразу після повернення до Києва Української Центральної 

Ради виникає гострий конфлікт із австро-німецькою окупаційною 
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владою. Одним із головних питань, що не влаштовувало українсь-

кий політичний провід, був наказ головнокомандувача німецькими 

окупаційними військами в Україні фельдмаршала Ейхгорна, що 

стосувався проведення посівних робіт навесні 1918 р. Німці "під 

загрозою смертної кари" заборонили селянам перешкоджати 

поміщикам засівати землі, які були роздані Центральною Радою 

селянським комітетам. Останні просто не мали можливостей їх 

самостійно обробити та засіяти, і тому цей наказ з’явився задля 

уникнення недосівів. Центральна Рада заявила німцям протест, а 

міністр земельних справ М.Ковалевський навіть подав у від-

ставку. Цей інцидент став останньою краплею. За підтримки 

німецької окупаційної влади 29 квітня 1918 року в Києві відбувся 

хліборобський з’їзд, що проголосив генерала Павла Скоропад-

ського гетьманом України. Цього ж дня побачили світ "Грамота до 

всього українського народу" та "Закони про тимчасовий держав-

ний устрій України", документи, що окреслювали нові перспективи 

політичного устрою країни та напрямки діяльності нової влади. З 

них виходило, що УНР як форма української державності 

ліквідується, натомість впроваджується нова "Українська держа-

ва". Поява нової форми держави, гетьманату означала початок 

нового етапу в історії державного життя України. На зміну демо-

кратичній, парламентській республіці в особі Центральної Ради 

прийшла "сильна влада", що проголошувала ідею забезпечення 

порядку в державі жорсткими методами. Не можна говорити про 

самодержавний характер нового режиму, однак і не варто оціню-

вати гетьманство як президентство Скоропадського, "прикрите 

національно-історичними формами українського народу" [9]. Но-

вий режим був за своїм характером диктаторським, це не прихо-

вував і сам гетьман. Голова держави мав "владу управи в усій 

Українській державі", він призначав "отамана Ради Міністрів" і за 

його поданням "затверджувався Кабінет у повному складі". 

Гетьман виступав також як "найвищий керовничий всіх зносин 

української держави з закордонними державами та верховний 

воєвода української армії і флоту" [10]. Гетьман залишав за со-

бою усю повноту виконавчої та судової влади. Парламент новими 

законами взагалі не передбачався, але оговорювалося, що влада 

гетьмана буде тимчасовою – "до вибрання Сойму і відкриття його 

діяльності". Пізніше, у гетьманській грамоті від 22 жовтня цей за-

кон було згадано ще раз, і на цьому вся робота припинилася [11].  

Першим кроком нової влади стала заборона демократичної 

та соціалістичної преси, поновлення цензури та розпуск земель-
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них комітетів та інших органів демократичного самоврядування. 

Гетьманська варта разом із німецькими військами розігнали 

Другий всеукраїнський селянський з’їзд, що проходив у Києві. 

Його депутати на нелегальному зібранні прийняли рішення про 

невизнання гетьманського перевороту, висловилися за збереже-

ння УНР та негайне скликання Установчих Зборів. На таких же 

політичних позиціях стояли й делегати Всеукраїнського робітни-

чого з’їзду. У своїй відозві до пролетаріату України вони заклика-

ли робітників на захист незалежності УНР, вимагали відновлення 

широких демократичних прав і свобод (слова, друку, страйків, 

спілок) та скликання Установчих Зборів [12]. Програма робітни-

чого з’їзду була повністю підтримана УСДРП, яка таємно зібра-

лася і провела свій конгрес. Цікаві факти щодо ставлення політи-

чних партій до перевороту та формування першого гетьманського 

уряду на чолі з Миколою Василенком наводить Д.Дорошенко у 

другому томі своєї роботи "Історія України 1917–1923 рр. Укра-

їнська Гетьманська Держава 1918 року". У кінці квітня 1918 року 

новий прем’єр-міністр запропонував представникам партії соціа-

лістів-федералістів взяти участь у формуванні уряду. У відповідь 

соціалісти-федералісти скликали міжпартійну нараду, на яку були 

запрошені представники партії соціал-демократів, соціал-револю-

ціонерів і самостійників. У результаті бурхливого обговорення 

було прийнято рішення звернутися не до гетьмана, а до началь-

ника штабу німецьких військ генерала Гренера для переговорів. 

2-го травня до Гренера з’явилася делегація, до складу якої 

увійшли: В.Винниченко, А.Андрієвський, С.Єфремов, О.Салтан та 

К.Лоський. Делегати передали постанову наради про те, що 

соціалісти могли б узяти участь у діловій роботі уряду тільки за 

таких умов: "повна переміна правительства, зміна аграрної полі-

тики, саморозпущення Центральної Ради, установлення нового 

тимчасового законодавчого органу – Державної Ради з представ-

ників усіх верств населення (майбутній "трудовий принцип" – 

О.Л.), скликання установчих зборів, як тільки настане в краю лад і 

спокій" [13]. Однак німецьке командування зауважило, що повер-

нення до Центральної Ради неможливе. "Гетьмана признала 

найвища німецька влада, і він лишиться". У відповідь політичний 

провід соціалістичних партій запропонував німцям нові умови, за 

яких вони погоджувалися працювати в уряді. Серед них були: 

"щоб число портфелів, переданих українським партіям, складало 

більшість, щоб партійним кандидатам були надані місця прем’єра, 
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міністра закордонних справ, земельних справ і просвіти" [14]. 

Одночасно українські соціалісти запропонували "проект 

конституції, де стояло, що вища законодавча влада на Україні 

має належати "Народним Зборам". Виконавча влада повинна 

належати теперішньому президентові Республіки, який носить 

ім’я Гетьмана, і Раді Міністрів" [15]. Однак запропонований 

партіями компроміс гетьманом було відкинуто за мовчазної 

підтримки німців. 3 червня 1918 року ЦК УПСР прийняв "резолю-

цию по текущему моменту и тактике партии", в якій наголошу-

валося, що вся влада повинна бути передана місцевим органам 

самоврядування та "парламенту, першим з яких мусять бути 

Українські Установчі Збори" [16].  

Така беззастережна єдність у поглядах засвідчила не-

прийняття більшістю політичного проводу та населенням України 

гетьманського перевороту. Вона показала, що більшість населе-

ння та основна частина політичних сил України чітко стояла на 

позиціях подальшої розбудови держави, на позиціях парламент-

ської демократії. Разом з тим, окремі виступи всіх політичних сил 

засвідчили відсутність єдності у діях, спрямованих на здійснення 

оголошених намірів. Саме відсутність єдності та дієвого коорди-

наційного центру на певний час буде визначати роздробленість 

та слабкість опозиції, обережність її діяльності та дасть можли-

вість гетьманському режиму підсилити свої позиції.  

Першу спробу протиставити новому режиму демократично-

парламентську альтернативу влади здійснила частина членів 

Української Центральної Ради. Як згадує безпосередній учасник 

тих подій М.Шаповал, було зроблено спробу скликати у Києві 

Українські Установчі збори [17]. Учасники УЗ підготували проект 

"П’ятого універсалу", в якому йшлося про "вибори Виконавчого 

Комітету Установчих Зборів, який єдино може репрезентувати 

народну волю, а головним завданням має сформувати уряд і 

йому доручити ведення боротьби проти гетьманщини" [18]. Разом 

з тим у документі підкреслювалася незаконність гетьманського 

перевороту та легітимність нового органу: "ми з демократичних 

загальних виборів, а тому ми – законна влада... європейська 

психіка вже звикла рахувати лише те, що виходить з виборів" [19]. 

Однак ця ініціатива була приречена. На засіданні Установчих 

Зборів пропозиція М.Шаповала "організувати боротьбу за від-

новлення Республіки" не знайшла підтримки серед представників 

УСДРП та київських есерів. Після довготривалих дебатів жодного 



 128 

рішення прийнято не було і члени УУЗ просто розійшлися. Після 

цього нарад членів УУЗ не було [20]. Ця подія не знайшла 

однозначної оцінки серед дослідників подій української революції. 

Більшість вважали її фундаментом для формування та подаль-

шого становлення української опозиції в обличчі УНС, яка зіграла 

ключову роль у подальших подіях. Однак дослідник із діаспори 

М.Стахів у своїй семитомній роботі "Україна в добу Директорії 

УНР" стверджував, що ця гарно спланована соціал-демократами 

та есерами акція мала виключно внутрішньополітичний характер і 

була здійснена, "щоб усунути від політичного впливу не тільки са-

мого голову УЦР М.Грушевського, але й цілий гурт діячів (пере-

важно представники УПСФ), що його очолював Грушевський..." 

[21]. На думку дослідника, таку позицію лідери української 

опозиції зайняли після того, як Грушевський не підтримав їх ідеї 

збройного повстання. Офіційно антигетьманська опозиція 

національних сил оформилася вже менш як через місяць після 

перевороту. У травні 1918 року поміркована частина українського 

політичного проводу (соціалісти-федералісти, соціалісти-само-

стійники та ряд впливових профспілкових організацій) організува-

ла Український національно-державний союз. Пізніше, на початку 

серпня, коли до Союзу увійшли впливові УСДРП, УПСФ, УПСС та 

представники центральної течії УПСР, він змінив назву на 

Український національний союз. Програмним документом Союзу 

став Статут УНС, який проголошував мету та основні цілі 

організації: "а) утворення самостійної української держави; б) 

боротьба за законну владу в Україні, відповідальну перед 

парламентом; в) боротьба за демократичний виборчий закон у всі 

установи; г) оборона прав українського народу і української дер-

жави у міжнародній сфері" [22]. Таким чином, УНС визнавав існу-

ючу в Україні владу і збирався змагатися за її перетворення на 

засадах демократії легальним правовим шляхом. Але шляхи 

досягнення наміченої мети не були спеціально визначені. Така 

політична платформа імпонувала в першу чергу ліберальним та 

поміркованим силам, що увійшли до Союзу, але не змогла 

задовольнити більш радикальні сили. Саме тому між різними 

політичними силами в середині Союзу розпочинається боротьба 

за лідерство, в результаті якої 18 вересня 1918 року головою 

було обрано замість А.Ніковського Володимира Винниченка. 

Парадокс ситуації полягав у тому, що УНС очолила людина не 

просто лівих поглядів, а яка постійно заявляла про необхідність 
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повстання й повалення режиму за допомогою зброї. Можна 

погодитися з думкою ряду дослідників, які вважають, що саме до 

цього моменту політичні сили, що входили до УНС, "... змагалися 

за демократизацію та українізацію гетьманської України 

демократичним шляхом", однак з приходом до керівництва 

В.Винниченка "за фасадом УНС почала ховатися тіньова 

діяльність його голови, спрямована на повалення Української 

Держави шляхом збройного повстання" [23]. Були створені філії 

УНС у Вінниці, Полтаві, Кам’янці-Подільському, Кременчуці, Оде-

сі. Заради справедливості слід відзначити, що існувала також 

опозиція гетьманському режиму з боку українських більшовицьких 

організацій. Однак у своїх спогадах Скоропадський практично не 

відрізняв одних від інших: "З одного боку – більшовизм російський, 

що пустив коріння по всій Україні. Зрозуміло, що в тісному 

поєднанні з північними більшовиками були й наші, українські. Потім 

вже йшли російські есери та соціал-демократи та їх українські 

сотоварищи. Різниця програм не заважала тому, що в багатьох 

відношеннях тактика дії цих партій, особливо я вказую на есерів, 

нічим не відрізнялася від діяльності більшовиків" [24]. За оцінкою 

гетьмана, більшовицькі організації нараховували у своїх лавах 

всього 4,5 тис. членів, УПСР – до 5 тис., а УСДРП – 3,5 тис. чоловік 

[25]. Крім того, практично всі лідери українських більшовиків та 

української соціалістичної опозиції знаходилися під наглядом 

державної варти [26]. Намагаючись випередити опонентів з УНС, 

українські більшовики форсували події. ЦК КП(б)У організував 

Всеукраїнський центральний воєнно-революційний комітет у складі 

А.Бубнова, Г.П’ятакова, В.Затонського, А.Іванова, В.Ауссема та 

Ю.Коцюбинського. 5 серпня 1918 р. ВЦВРК видав "наказ №1" про 

початок загального повстання в Україні [27]. Повстання охопило 

частину повітів Чернігівської, Київської та Подільської губерній, 

але було швидко придушене гетьманськими військами за допо-

могою німців. Після цієї невдачі більшовики надовго відходять на 

другий план, поступаючись місцем опозиціонерам з УНС. 

Однак до середини жовтня 1918 року гетьман ще не відчував 

серйозної небезпеки з боку опозиції. У нього залишалась мож-

ливість розпочати розбудову України на позиціях "партійної 

демократії", спираючись на своїх прихильників із Союзу хліборо-

бів, які вже підтримали його у квітні під час перевороту. Однак 

20 жовтня делегація хліборобів на чолі з М.Коваленком вручила 

гетьману свій меморандум. У ньому зазначалося, що "Україна є і 
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повинна бути незалежною та суверенною державою з парла-

ментарно-демократичним правовим устроєм. На чолі держави 

перебуває Гетьман. До скликання сойму, який необхідно скликати 

не пізніше 1 лютого 1919 року, вся повнота верховної влади у 

державі належить Гетьману... Українська державність може бути 

збудована лише на національно-демократичних підвалинах, 

через що і уряд держави повинен бути національно-демократич-

ним" [28]. Таким чином, головний союзник Скоропадського рішуче 

висловився за встановлення на Україні парламентського устрою, 

хоча головна роль при цьому відводилася гетьману. 

Натомість, інша опора гетьманської влади – "Протофіс", нав-

паки, зайняв протилежну позицію, підтримавши ідею федерації 

України та небільшовицької Росії. Опинившись на роздоріжжі і не 

бажаючи втрачати останню можливість зберегти міцний урядовий 

блок і розширити його за рахунок політичних сил, що входили до 

УНС, гетьман зробив крок на зустріч опозиції, дозволивши сфор-

мувати "українізований" уряд Ф.Лізогуба. На думку історика Д.До-

рошенка, "... залучення до уряду представників української 

демократії стало важливим кроком до закріплення національно-

українського курсу політики. Настав час приступити до вироб-

лення закону, який має завершити нашу планомірну працю по 

будуванню державності, а саме до вироблення закону про вибори 

до державного Сойму" [29]. Натомість сам гетьман у своїх спога-

дах, розмірковуючи про цей політичний крок, зазначав, що вимога 

українізувати уряд – це не самоціль української соціалістичної 

опозиції, а всього лише відкриття шляху до влади лідерам УНС. 

Він погодився на нього тільки заради "... заспокоєння українства 

та зближення з ним". Разом із тим П.Скоропадський вдався тільки 

до "часткових змін" в уряді. Це було обумовлено в першу чергу 

тим, що він "... не бачив дійсно державних людей серед українців, 

а лише тільки партійних діячів, які в більшості випадків не 

придатні до вищих державних посад. Я бажав, щоб українські 

елементи були достатньо представлені, однак щоб не було 

значного ухилу вліво, який би міг призвести до краху всієї нашої 

роботи. Німці стояли за більш яскраву українізацію, даючи мені 

постійно зрозуміти, що при більш російському та правому кабінеті 

центральний німецький уряд може виввести свої війська, що 

поставить мене в дуже складне становище" [30]. До нового уряду 

від УНС увійшли О.Г.Лотоцький (міністр сповідань), П.А.Стеб-

ницький (міністр народної освіти), А.Г.В’язлов (міністр юстиції), 
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В.М.Леонтович (міністр земельних справ) та М.А.Славинський (мі-

ністр праці). Прозорим є той факт, що міністри з УНС отримали 

другорядні портфелі, їх було мало і говорити про якийсь вплив на 

урядову політику не доводилося. Крім того, міністри були членами 

партії соціалістів-федералістів і не могли представляти позицію 

найбільш радикальних сил, що входили до УНС. Саме тому 

В.Винниченко одразу виступив із заявою про неприйняття такої 

"обмеженої українізації" [31]. 

Революційні події в Німеччині початку листопада 1918 року 

та завершення Першої світової війни поставили гетьманський 

режим у дуже складне становище. Втративши Німеччину як 

головного союзника та її військову підтримку, гетьман залишився 

практично без сил проти внутрішньої опозиції. Намагаючись укрі-

пити свої позиції та зберегти владу, П.Скоропадський розпочав 

пошук шляхів зближення з країнами Антанти та їх союзниками у 

Росії. Це одразу викликало супротив з боку практично всіх 

політичних сил в Україні. Останню спробу порозумітися з 

правлячим режимом зробив УНС, коли запропонував скликати 

Український Національний Конгрес. Ще 30 жовтня 1918 року 

президія УНС розглянула це питання та створила комісію з п’яти 

осіб для підготовки і розробки програми конгресу. На наступному 

засіданні була визначена дата проведення конгресу (17 лис-

топада) та визначені норми представництва. УНС планував, що у 

конгресі повинні взяти участь представники тих політичних сил, 

що не входили до Союзу, а також представники від українського 

населення Галичини, Холмщини, Бессарабії, Криму, Донщини та 

Кубані [32]. Як згадував Д.Дорошенко, "спочатку гетьман 

поставився прихильно до ідеї такого конгресу, сподіваючись, що 

він приведе до консолідації національних течій серед україн-

ського громадянства і тим скріпить також і становище Держави, 

тому він хотів дозволити цей конгрес. Але дуже скоро виявилося, 

що ініціатори конгресу ставлять йому завдання "вирішити не 

тільки питання внутрішні, особливо, який державний лад має бути 

на Україні, але також надзвичайної ваги питання міжнародної 

політики". Конгресу надавалося наперед значення "народоправ-

ного органу" (передпарламенту), й він заздалегідь вітався як "гос-

подар землі української". У програмі конгресу було поставлено 

другим пунктом питання "про форми державного будування на 

Україні". Було ясно, що конгрес хочуть використати для держав-

ного перевороту" [33]. Сам гетьман більше схилявся до виріше-
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ння питання не переговорами, а шляхом "загальної офіцерської 

мобілізації" та збройного придушення підготовки до повстання. 

Тому питання проведення було винесене на засідання Ради 

міністрів, що відбулася 13 листопада. Уряд висловився проти 

проведення конгресу (сім міністрів були "за", вісім – "проти"), таке 

рішення змусило гетьмана заборонити конгрес та розпустити 

уряд [34]. Не дивлячись на заборону, наступного дня Винниченко 

погодився на політичний компроміс – підтримати кандидатуру 

гетьмана на пост президента української республіки після пере-

дачі влади у країні чисто українському кабінету. Однак і ця ініціа-

тива не знайшла підтримки у голови держави [35]. Цього ж дня 

гетьман зустрівся з делегацією правих національних організацій: 

хліборобів-власників, хліборобів-демократів та есефів, які вима-

гали "негайної демократизації кабінету". Гетьман відмовив і видав 

наказ про формування нового уряду на чолі з С.Гербелем, який 

складався в основному з прихильників федерування з небільшо-

вицькою Росією. Це стало поштовхом до антигетьманського пов-

стання на чолі з Директорією. Навіть люди, що не мали особливої 

прихильності до гетьманського режиму, змушені були констатува-

ти, що "великі землевласники, комерсанти, банкіри, фабриканти, 

промисловці, що отримали... можливість спокійно... збільшувати 

свої матеріальні статки своєю недалекоглядністю, зловжива-

ннями, використовуючи у своїх цілях німецькі каральні загони 

дискредитували в очах широких народних мас моральний 

авторитет гетьмана..." [36]. 

Але перемога збройного повстання та невдалі спроби транс-

формувати попередній режим на основі демократичних ідей не 

знищили остаточно ідею розбудови України на основах парла-

ментаризму, хоча прихильників такої ідеї значно поменшало. 

Нова українська влада повернулася до розгляду перспектив 

української державності тільки у середині грудня 1918 року. На 

Державній нараді, що проходила у Вінниці, члени Директорії та 

представники політичних партій обговорили можливі моделі 

державного устрою УНР. Присутні на нараді представники 

поміркованих соціалістів М.Грушевський, В.Голубович, О.Жуков-

ський, виходячи з того, що Директорія виконала своє завдання – 

повалила гетьманат і привела соціалістичні партії до влади, 

наполягали на якнайшвидшому відновленні Центральної Ради та 

здійсненні її соціально-економічної політики. І це виглядало 

логічним продовженням як української революції, перерваної 
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квітневим гетьманським переворотом, так і курсом, проголо-

шеним УНС на початку своєї діяльності. Михайло Грушевський 

пізніше згадував: "Я стояв на тім, що з відновленням української 

республіки треба вернутись до того моменту, де її існування було 

перерване німецьким насильством. Треба… відновити закони 

Центральної Ради, скликати її саму, аби від неї прийняло 

повновласть нове правительство й вона передала представ-

ництво чи то Установчим Зборам, чи іншій інстанції. Але цього не 

хотіли ні українські партії, ні Директорія. Вона робила всякі 

заходи, щоб затримати в своїх руках необмежану власть" [37]. Ідею 

запровадження моделі європейської демократії активно підтриму-

вав член Директорії Симон Петлюра. Але паралельно існувала й 

радянська модель влади, яка також мала своїх прихильників серед 

українського політичного проводу. Представники лівих фракцій 

УПСР та УСДРП і сам голова Директорії Володимир Винниченко не 

бажали віддавати владу, слушно пояснюючи, що тепер неможлива 

розбудова парламентської демократії, а необхідна диктатура 

Директорії і запровадження системи радянської влади, мотивуючи 

це тим, що саме система Рад могла б вирішити ряд важливих 

питань, що повстали перед українською державою. Винниченко 

зазначав: "… я ще в Фастові поставив перед Директорією питання 

про прийняття системи радянської влади на Україні. Цим, 

розуміється, ми стали би на грунт чисто соціалістичної революції. 

Цим, розуміється, ми одштовхнули б од себе наші помірковані, 

дрібнобуржуазні, національні елементи …, ми придбали б для 

українського національного відродження пролетаріат села й міста. 

Ми тим самим позбавляли б руських більшовиків виступити проти 

нас і прагнути до захоплення влади" [38]. У ході довготривалих 

дискусій була прийнята модель "трудових рад", "себто рад 

представників усіх елементів громадянства, які не живуть з 

експлуатації чужої праці. Іншими словами: це мала бути 

диктатура не пролетаріату й незаможного селянства, а диктатура 

трудового люду" [39]. Нарада показала, що в середині українсько-

го політичного проводу відбувся глибокий розкол, який було неле-

гко подолати в тих політичних умовах. Гірше всього, що розкол 

відбувся і в самому суспільстві. Особливо небезпечним він був у 

середині селянства, яке складало більшість населення тогочасної 

України, та на підтримку якого розраховувала Директорія. Так, 

кореспондент Чернігівської земської газети на початку січня 

1919 р. повідомляв із с.Хлоп’яники Сосницького повіту Чернігівсь-
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кої губернії: "Наши селяне – старики и молодежь – давно уже 

разделились на два враждующих лагеря: "большевиков" и 

"украинцев". На почве этого разделения между ними, чаще 

между парнями, немало происходило конфликтов, которые, впро-

чем, не переходили за пределы словесного препирательства, и 

после жесточайшего (и конечно, без всякого политического 

смысла и связи) нагоняя с одной стороны – "Центральной Раде", 

а с другой "Ленину и Троцкому" – оканчивались более или менее 

миролюбиво в беседе за картами (чаще всего на деньги в "21") 

или за бутылкой самогонки. Однако, в последнее время, в связи с 

тревожными слухами о движении большевиков, наши бывшие 

"комиссары" и "советчики" подняли голову и вообразили, что 

"наша берет", от словесного внушения перешли к более реаль-

ному воздействию на "украинцев", пустив в действие палки, колья 

и другое холодное оружие. Характерно, что избиваемый при этом 

напутствуется обыкновенно так: "Вот это тебе Украина"" [40]. 

Таким чином можна зазначити, що на даному етапі революції 

спільність частини політиків до парламентсько-демократичної мо-

делі обумовлювалася їх поміркованістю в політичних поглядах та 

революційних діях. Натомість, проголошення крайніх соціалістич-

них гасел зустрічалася частиною населення як прояв відвертої 

революційності. 

 До питання вибору стратегії державотворення повернулися 

лише в день оголошення війни Радянській Росії, 16 січня 1919 

року, на державній нараді, що пройшла у Києві. Лідери Директорії 

та українських політичних партій ще раз розглянули можливі 

варіанти політичних моделей України – радянської, "трудового 

принципу" та військової диктатури. Остання пропозиція була 

внесена представниками січових стрільців, що були запрошені на 

нараду, а можливо, й були головними ініціаторами її проведення. 

Стрільці спочатку запропонували В.Винниченку одноосібне дикта-

торство, а коли той не погодився, оприлюднили ідею передання 

всієї влади "тріумвірату" у складі С.Петлюри та двох представ-

ників січовиків (Є.Коновальця та А.Мельника) [41]. Як слушно 

зауважив Д.Яневський, "стрілецтво рахувало себе окремою 

політичною партією з певними політичними завданнями. Стрі-

лецька Рада, маючи своїх представників в Директорії, стала б не 

тільки військовим, а й політичним чинником" [42]. Коло пропози-

цій, винесених на обговорення, та відсутність серед них парла-

ментської моделі зайвий раз переконують, що в складних умовах, 
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в яких опинилася УНР на початку 1919 року, керівництво держави 

повністю відмовилася від ідеї парламентаризму як можливої 

основи розбудови держави. Але це не стало кінцем парла-

ментської демократії в УНР. Уже через тиждень на Конгресі 

Трудового Народу більшість депутатів, обраних за "трудовим 

принципом", висловилися за парламентську форму держави. Це 

можна пояснити поразкою "лівих українських соціалістичних 

партій" у внутрішньополітичній боротьбі. Поразка була викликана 

неспроможністю зупинити наступ більшовиків або домовитися з 

урядом Радянської Росії. Уряд С.Остапенка, що прийшов на зміну 

уряду В.Чеховського, активно почав використовувати демокра-

тичні гасла. Але це було зроблено, очевидно, для того, щоб 

максимально зблизитися з країнами Антанти, на які орієнтувала-

ся та намагалася порозумітися Директорія. Крім того, новий уряд 

складався з представників "правих" партій (соціалісти-федераліс-

ти, соціалісти-самостійники, народні республіканці, галицькі націо-

нал-демократи та радикали), що взагалі не були прихильниками 

"системи рад" та радикальних соціалістичних ідей. Його підтриму-

вав новий лідер Директорії С.Петлюра. Однак швидке падіння 

уряду Остапенка знову відсунуло на другий план ідею парламент-

ської демократії. Новий соціалістичний уряд Б.Матроса у перших 

офіційних документах проголосив повернення до "трудового 

принципу розбудови держави з опорою на власні сили". 

Підсумовуючи, слід наголосити, що в період гетьманату та 

перших місяців існування Директорії ідея парламентської демо-

кратії пройшла певну еволюцію. Вона була використана 

українським національно-визвольним рухом, в першу чергу його 

буржуазно-демократичною частиною (соціалісти-самостійники, 

есефи) для утворення легальної опозиції гетьманському режиму 

та німецькій окупаційній владі. Вона дала можливість на певний 

час зблизитися з партіями, що формували соціал-революційну 

течію, та приступити до конкретних практичних дій. На жаль, усі 

пропозиції поміркованої опозиції не зустріли розуміння з боку 

керівництва Української Держави. Неможливість змінити існуючий 

режим шляхом заяв та переговорів активізував радикальну час-

тину опозиції, для якої ідеї парламентської демократії були лише 

ширмою, за якою вона готувала збройне повстання. Повалення 

гетьманщини і прихід до влади Директорії УНР практично не 

змінив існуючого положення. Есери та есдеки, що домінували у 

керівництві республіки, негативно відносилися до будь-яких 
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демократичних експериментів, вважаючи їх гальмом на шляху 

соціальної революції, а людей, що їх підтримували, – зрадниками 

та ворогами революційної справи на Україні. Тільки відкрита агре-

сія більшовиків та зміна уряду, що обрав орієнтацію на 

буржуазно-демократичні уряди капіталістичних країн, на певний 

час реанімувала ці ідеї. Трагізм ситуації полягав у тому, що не 

маючи достатньої політичної культури, український політичний 

провід сприймав "ідеї парламентської демократії" передусім як 

певний стиль колективного управління державою. Керувати "де-

мократично" означало "всі разом", а у складних умовах внутріш-

ньополітичної кризи та зовнішньої агресії такий принцип управлі-

ння не міг дати позитивних результатів, що і засвідчили подальші 

події. Директорії УНР так і не вдалося консолідувати націю, ство-

рити централізовану, демократичну державу та дати відсіч 

зовнішнім ворогам. 
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