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ПЕРШІ КРОКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

3-го березня 1917 р. прийшла до Києва звістка про революцію 
в Петрограді. Цар зрікся, царський уряд уступив. Верховна влада 
в руках Тимчасового Уряду, призначеного Державною Думою. Свобода 
слова, зібрань, організацій . . .

Весь Київ сполошився. Українці підняли голову. Настав час діяти, 
здійснювати національні домагання. Таємні гуртки, громади, полі- 
тичні партії, так довго, послідовно й безоглядно прееслідувані цар
ським режимом, вийшли на денне світло і розпочали працю. Тому, 
коли 4/17 березня у  Києві зійшлися представники громадських орга
нізацій і політичних партій і вибрали Виконний Комітет з 12 членів, 
то в нього ввійшло п’ять українців. Це треба вважати успіхом укра
їнців, беручи на увагу, що у змосковщеному Києві були сильні «об- 
щеруські» політичні і громадські організації. Для порівнання зазначу, 
що в Полтаві через політично-громадську пасивність місцевого Това
риства Українських Поступовців і івідсутність інших українських 
організацій, до Громадського Виконного Комітету з українців увійшов 
один тільки я. Тай то на засіданні ТУП-у В. Андрієвський дорікав 
мені, що я працюю нібито для неукраїнської справи.

4. 17. березня відбулися в Києві засідання деяких українських 
організацій, в т. ч. й Товариства Українських Поступовців (ТУП), 
яке намітило було плян культурно-просвітної діяльности. Як видно
з відозви ТУП-у з дня 7/20 березня, справу автономії України ТУП 
відкладав до Всерос. Установчих Зборів. Але на це засідання з ’яви
лися представники Української Соц.-Демокр. Партії (Ів. Стешенко 
й Дм. Антонович) і кооперативів (Ол. Степаненко) з пропозицією 
організувати спільний політичний центр і поставити домагання авто
номії України.

Де хто вважає днем організації Центральної Ради 4 березня ст. ст., 
але в цей день, як бачимо, були лише засідання окремих політичних 
партій, а днем організації Центральної Ради слід уважати 7 березня 
ст. ст., коли зібрались представники різних українських організацій, 
і коли було ними засновано Центральну Раду й обрано її президію, 
в склад якої ввійшли представники не тільки ТУП-у, а й інших укра
їнських товариств, які в той час вийшли з підпілля або наново поста
ли, як от організації: «Українське Наукове Товариство», «Т-во
Українських Техніків і Агрономів», «Українське Педагогічне Това
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риство», кооперативи, студентські громади, робітничі гуртки, а також 
представники православного духовенства, українських військовиків 
та ін. («Вісти з Укр. Центр. Ради», 19. III. 1917).

Деякі з цих товариств були ще тільки в стадії організації, але в 
Центральній Раді знайшлося місце й для них. Деякі товариства поста
ли дещо пізніше і ввійшли також до Центральної Ради.

Але не всі верстви суспільства дали своїх представників до Цен
тральної Ради: аристократія, великі землевласники, купецтво, про
мисловці або не мали організацій, або ті організації не мали нічого 
спільного з українським рухом.

Так, в Україні були аристократи, але поляки (кн. Ледоховський, 
гр. Браніцький, гр. Потоцький та ін.), німці (Ламсдорф, герцоґ Меклен- 
бурґ-Стреліцький тощо), росіяни (кн. Горчаков, кн. Святополк-Мір- 
ський, кн. Орбельяні, гр. Бобринський, кн. Трубецкой і багато інших), 
навіть великий князь Романов. Наївно було б думати, що вони будуть 
підпирати український національний рух.

Проф. О. П.ріцак твердить, «нібито кожна аристократія. .. мас 
спосібність вростати в землю і, зв'язавшись з нею, творити моральні, 
культурні та матеріяльні цінности, традицію» («Листи до Приятелів» 
1966, кн. 5—7, стор. 13).

На жаль, це не стосується аристократії, що мала маєтки в Україні: 
якщо вона й мала корені в Україні, то тільки для того, щоб ними 
тягти соки, потрібні для життя в російських столицях, або десь закор
доном.

Навіть такі мільйонери, що вийшли з народу українського, як 
Терещенки або Харитоненки «вкоренилися» в Москві, Петрограді, а 
розважалися де-небудь у Західній Европі, а в свої маєтки в Україні 
приїздили хіба на пару місяців.

Те саме можна сказати й про купецтво, промисловців, фінансистів. 
Вони ставилися до української справи, якщо не вороже, то індифе
рентно. Тай що можна було чекати від росіян, як кн. Горчаков та ін., 
або від поляків, як Ярошинський, Браніцький, або жидів, як Гепнер, 
Зайців та ін. їхні інтереси були зв’язані з російською імперією; реак
ційна політика російського уряду їм не тільки не шкодила, а навіть 
сприяла, підпираючи цукровий синдикат та вуглевий і металевий 
картелі, поборюючи робітничий професійний рух та селянські страйки.

А з другого боку неправду пишуть ті, що твердять, ніби то Цент
ральна Рада відкинула, відштовхнула аристократів, промисловців та 
великих землевласників. Коли хто-небудь з них так чи інакше був 
зв’язаний з українським рухом — це були дуже рідкі випадки — 
Центральна Рада не тільки не відкидала, а вітала й приймала їх  у  
свій склад без яких-небудь труднощів.

Так, аристократ, барон Ф. Штейнгель до революції належав до 
Т-ва Українських Поступовців; Ц. Рада включила його в склад пре
зидії Укр. Національного Конгресу. Промисловець (власник цукро
варні) В. Леонтович, український письменник, як і великий земле
власник Є. Чикаленко, український меценат, не були відкинуті Ц. Ра
дою, а включені в її склад.
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Першим головою Ц. Ради було обрано проф. М. Грушевського, що 
був добре відомий організаторам Ц. Ради; всі вони знали його патріо
тизм, чесність, ерудицію, працездатність та інші якості його харак
теру. До того ж  він багато років жив закордоном, що дало йому 
можливість ознайомитись з політичним життям Заходу. Тому його було 
обрано однодушно.

Це був демократ чистісінької води: влада має належати особам, 
обраним народом на демократичних виборах, вона повинна працювати 
для народу, через народ, опираючись принаймні на його більшість.

Влада повинна знати потреби народу і дбати про їх  задоволення. 
Таких поглядів була і виразна більшість членів Ц. Ради і бачила 
в ньому українського Вашінґтона з його «святим і праведним зако
ном», якого пророкував Т. Шевченко.

Практично члени Ц. Ради стояли за парляментарну систему дер
жавного правління з свободою волевиявлення народу. Крім того вони 
пам’ятали заклик Т. Шевченка: «Обніміте брати мої найменшого 
брата». Цебто піднесіть його економічну й духовну культуру. «В своїй 
хаті — своя правда і сила і воля.» А щоб це здійснити, необхідно 
впершу чергу вибороти цю «свою хату» і в ній виявити свою волю. 
І в цьому члени Ц. Ради були однодушні. А «своя хата» уявлялася 
їм, якнайдалі йдуча автономія.

Ще не приїхавши до Києва, Грушевський прислав статтю, що 
з ’явилась у  першому числі «Ради». В ній Грушевський дає смілі й 
ясні напрямні праці Ц. Ради: «Українського питання вже нема. Є віль
ний великий український народ, який будує свою волю в нових умо
вах свободи. . .  Потреби й домагання України розгортуються в усій 
широті» (Д. Дорошенко: «Історія України», т. І, стор. 45).

Але помилку роблять ті, що характеризують діячів Ц. Ради, як 
«народників» у московському значінні: у них не було ідеалізації 
селянства, як то бачимо в Успенського та інших, або думки, що досить 
шляхом агітації зробити селянський бунт великих розмірів, і народ 
скине своїх гнобителів («князей і всех богачей») і організує свою 
«народню владу».

Велика більшість української інтелігенції того часу, особливо члени 
Ц. Ради вважали, що провідні верстви українського народу повинні 
бути добре ознайомлені з прагненнями селян, робітництва, ремісни
ків і прикласти всіх зусиль для задоволення бодай важливіших з них.

Хочу підкреслити, що для українського народу, як і для багатьох 
інших, соціяльні потреби так тісно перепліталися з національними, 
що задоволення тих вело й до задоволення цих. Напр., поверх 90% 
українського народу складали селяни й робітники; а промисловість 
і земельна власність була майже виключно в руках людей чужона
ціональних. Тому і національна культура не могла розвиватись 
успішно. Всі ми сподівалися, що в міру розв’язання соціяльних і еко
номічних проблем, розвиватиметься й українська культура, особливо 
після здійснення автономії України.

Заступником М. Грушевського було обрано В. П. Науменка (член 
ТУП), тов. голови — Д. В. Антоновича (укр. соц. дем.), писарем — С. Be-
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соловського (укр. c.-д.), скарбником — В. Коваля (безпарт. кооператор).
Було організовано комісії: фінансову, шкільну, редакційну, прав

ничу, маніфестаційну, друкарську, а також інформаційне бюро і пре
сове бюро.

Відчувалася велика нестача національно-свідомих працівників, як 
у Києві, так і на провінції. Тому вже у першому числі «Вістей з Цент
ральної Ради» М. Грушевський помістив відозву до всіх «свідомих, 
енергійних, відданих» українців, що перебували поза Україною, за
кликаючи їх  приїхати в Україну для національної праці.

Багато українських інтеліґентів відгукнулося на цей заклик і по
волі зачали прибувати до Києва та взяли участь у роботі Централь
ної Ради. На жаль велика більшість не наважилась покинути теплі 
місця в Петербурзі, Москві й по всій Російській імперії.

Перше завдання, що стояло перед Центральною Радою, було орга
нізувати всі ті елементи, що складали український національний рух, 
як у  Києві, так і по всій Україні, а також стимулювати його, де він 
був слабий.

Київське духовенство, серед якого було чимало колишніх членів 
таємних семінарських гуртків, зараз ж е само-зорганізувалося; 7-го 
березня ст. ст. відбулося зібрання під головуванням еп. Никодима й 
відрядило до Центральної Ради трьох делеґатів («Вісти з Центральної 
Ради» ч. І). Так само організувалися українські інженери, техніки, 
агрономи, педагоги. . .  Але в інших містах, де українських інтелекту- 
туалів було менше, організувалися лише загальні українські громади.

За час 1-ої Світової Війни багато українців було мобілізовано до 
армії; там вони знайшли суголосні елементи. В українському клюбі 
«Родина» вони зустрічалися з активними українськими діячами. Тому 
вже через два дні після організації Центральної Ради відбулося зіб
рання українських офіцерів і солдатів київського гарнізону. Деякі 
публіцисти приписують М. Міхновському ініціятиву й організацію вій
ська. Припускаю, що ініціятива належить йому, хоч доказів цього я 
покищо не знайшов. Я добре знав М. Міхновського ще з 1900 р. Це 
був талановитий і запальний промовець, але слабий організатор: його 
риси характеру — деспотична вдача, нетерпиме відношення до чужої 
думки — не притягали людей, а швидше відштовхували. До того ж  він 
не був військовим фахово: відбувши війському повинність, він відій
шов у  запас прапорщиком (хорунжим), а коли підчас першої світової 
війни був мобілізований, то його приділили як правника до Військо
вого окружного суду в Києві. В 1917 р. він був уже підпоручником. 
Тому при всій його амбітности, не він головував на військових нара
дах, а полк. Глинський, або його заступник полк. П. Волошин, а під
пор. Міхновський, хор. Гоц і юнкер Лук’янів були секретаріями.

По всіх високих школах м. Києва постало 20 студентських гро
мад, утворилося їх  Об'єднання і відрядило до Ц. Ради М. Єремієва, 
що пізніше був секретарем її президії (тепер живе в Швайцарії).

Прислали своїх відпоручників і організації українського робітниц
тва. До речі від робітників-українців військового арсеналу делеґатом 
був галичанин В. Діберт (тепер живе в США).
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Але мені не доводилося чути, щоб утворилося якесь об’єднання 
українських промисловців, купців, або землевласників; це були оди
ниці, розкидані по всьому обшару України.

Тільки 29 червня в Лубенському повіті (Полтавщина) організува
лася Українська Демократична-Хліборобська Партія, що складалася 
головно з заможних козаків з невеликою участю заможніших земле
власників Лубенського повіту.

Цікаво, що М. Міхновський, основоположник Української Народної 
Партії (1902 р.) вступив у члени Української Дем.-Хліб. партії, хоч 
ніколи хліборобом не був. Не знаю, які були причини, що він офіційно 
не вступив до партії соціялістів-самостійників, що була ідеологічно 
начебто спадкоємницею заснованої ним Укр. Народної Партії.

Також і селянство на початках не було заступлене в Центральній 
Раді, бо воно ще не було організоване. Але його інтереси заступали 
українські політичні партії, що в програми своєї чинности всі вклю
чили наділення землею безземельних і малоземельних селян.

Першим політичним кроком Центральної Ради було вислання те
леграми Тимчасовому Російському урядові з привітом і разом з тим 
з висловленням надії, що «у вільній Росії задоволено буде всі закон
ні права українського народу», отже зра^у ж  заявлено про існуван
ня українського політичного центру і про претенсії з боку україн
ського народу на право вільного національного розвитку.

А 9/22 березня Тимчасова Військова Рада, що працювала при Цен
тральній Раді і в тісному контакті з нею, вислала подібну телеграму 
Тимчасовому Урядові з привітанням «в твердій вірі, що він ще до 
Всеросійських Установчих Зборів видасть акт про повернення Укра
їні автономних прав».

8/21 березня Товариство Українських Поступовців видало відоз
ву до населення. Але ТУП складалося переважно з культурно-просвіт- 
них діячів, які до революції присвячували політиці занадто мало ува
ги. Тому в цій відозві говорилося про мову, школу й подібні куль
турно-просвітні справи. Що ж  до справ політичних, то відозва за
кликала підтримувати Тимчасовий уряд та висловлювала надію, що 
на Всеросійських Установчих Зборах буде вирішено справу автоно
мії України.

9/22-го березня Центральна Рада опублікувала свою відозву, чисто 
політичного змісту. Вона закликала Великий Український Народ «спо
кійно, але рішуче домагатися від нового уряду всіх прав, які тобі 
природно належать». Так само український народ повинен домага
тися своїх прав від церкви, земських урядів і неурядових інститу
цій. При тім підкреслювалося, що Український Народ — сам госпо
дар на своїй землі.

За часів царського режиму організоване життя для українців було 
майже неможливе. Центральна Рада, розуміючи, що розпорошеними 
силами багато не досягнеш, закликала Український Народ організу
вати політичні партії та інші товариства.

Справді, по багатьох містах відновили чинність або були органі
зовані «Просвіти», українські громади й відділи політичних партій.
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Де на місцях була хоч невеличка група свідомих українців, організу
валися громади політичного характеру, відбувалися маніфестації.

Так, у  Винниці (Поділля) вже 5-го березня відбулися збори укра
їнців, що винесли постанову про підтримку Тимчасового Уряду з на
дією, що буде здійснено всі справедливі бажання українського наро
ду, як «самостійної нації».

Отже, українські громади розпочали працю не тільки в більших 
містах, а й у тих повітових, де раніше були підпільні організації.

М. Грушевський з повним правом ствердив у своїй промові, що 
до Ц. Ради увесь час «надходили заяви з різних кінців Української 
Землі з признанням Української Центральної Ради, як представника 
Українського Народу». Таких заяв у «Вістях» опубліковано понад 250.

Пізніше такі заяви приходили з різних місць поза Україною, навіть 
з далекого Сибіру й Зеленого Клину, в т. ч. з Красноярська за під
писом: «Єпископ Нікон-українець».

Ці заяви були для Ц. Ради легітимацією, доказом, що вона була 
справжнім представником Українського Народу.

У своїй роботі Ц. Рада не виступала, як якась випадкова, само
вільна група. Вона спиралася на маси українського народу. Дехто 
ставить питання: «А що таке маси?» Відповідь проста: «Маса, це — 
дуже багато». В даному разі це були не тисячі, а мільйони українців, 
як у  самій Україні, так і поза її межами.

В Петрограді, де була чимала українська колонія, також утвори
лася Українська Рада, яка зараз ж е увійшла в тісний контакт з Цент
ральною Радою в Києві.

Вже 9 березня вона опублікувала в петроградській газеті «День» 
заяву з домаганням автономії України, української мови в школі, суді 
й адміністративних установах, а також привернення в окупованих 
частинах Галичини й Буковини нормального політичного ладу, звіль
нення засланих галицьких українців, насамперед митрополита А. Шеп- 
тицького.

21-го березня Українська Рада в Петрограді, в порозумінні з Цент
ральною Радою, вирядила делеґацію до голови уряду, кн. Львова з ме
морандумом, в якому стояли вимоги, опріч наведених вище: призна
чення в Україну комісарами людей, які б знали українську мову 
і були знайомі з особливостями краю. Далі, призначення при Тимча
совім Уряді комісара для справ, що торкаються України. Кн. Львов 
відповів, що принципово уряд не має нічого проти цих домагань і про
сив, щоб українці з свого боку допомогли переведенню їх  у життя.

Ці обіцянки в скорому часі були частково здійснені. Так, уж е в 
середині березня, на пропозицію міністра освіти Мануїлова, Тимча
совий Уряд постановив: у  місцях з українською людністю заводиться 
наука українською мовою з забезпеченням прав національних мен
шостей. Російська мова викладається як обов’язковий предмет нав
чання з другого року.

В учительських семінаріях та інститутах заводиться навчання 
української мови та літератури, а також історії та географії України. 
У високих школах заводиться катедри української мови, літератури,
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історії та права («Вісти з Цен. Ради», ч. І., 19. III. 1917). Це було перше 
досягнення українського національного руху.

12/25 березня в петроградському Казанському Соборі було відслу
жено панахиду по Т. Шевченкові, а після неї на Казанській площі 
відбулася велика українська маніфестація, а потім похід до Державної 
Думи з піснями й військовою музикою. Багато українських прапорів 
з написами: «Хай живе Вільна Україна!», «Федеративна Республіка» 
тощо. Йшло біля 20 000 учасників, в тім числі багато військових, а
з-переду кубанські козаки на конях.

Щоб розвернути широку пропаґандивну й організаційну роботу, 
Центральна Рада потребувала дуже багато грошей, зокрема для подо
рожі її представників у  ті місця, де до 1917 р. український рух не 
був розвинений.

Фінансова Комісія, на чолі якої стояв В. Коваль (безпартійний 
кооператор) оголосила збірку на Український Національний Фонд.

Пожертви поступали від окремих осіб, військових об’єднань, «Про
світ», сел і т. д., розміром від 1 р. 60 коп. до 700 p.; в т. ч. від галиць- 
цьких українців — 28 р. 80 к., від австрійських полонених (!) офіце
рів — 2,2 руб. За перші кілька днів було зібрано біля 8.000 карбован
ців. («Вісти з Укр. Ц. Ради», ч. 6).

Звісно, ця сума була незначною, як порівняти з потребами Ц. Ра
ди; пізніше поступали більші суми, але й їх  не вистачало на те, щоб 
розгорнути пропаґанду й організаційну роботу в належному обсязі. 
Тому Ц. Рада напочатку не могла оплачувати належним чином працю 
своїх членів, не могла належно розвинути видавництво, напр., не мог
ла видавати щоденної газети. їй на поміч пізніше прийшли коопера
тивні союзи. На їх  кошти почала виходити щоденна газета «Народня 
Воля», редакція якої складалася з українських соціялістів-революціо- 
нерів.

Шкільна Комісія; на її чолі стояв гімназіяльний професор Іван Сте- 
шенко (укр. соц.-демократ), підступно застрелений в 1918 р. в Полтаві, 
як перша жертва Української Державносте Ця Комісія підготовила 
заклик до професорів і вчителів розпочати українізацію шкіл від ниж
чих до високих, а разом з тим запрошення на український педагогіч
ний з ’їзд. Цей заклик підписав голова Ц. Ради М. Грушевський.

Педагогічний з ’їзд відбувся 5. IV. (ст. ст.) в Педагогічному Музеї, 
що взагалі став осередком української громадсько-політичної роботи, 
після того, як укр. соц.-демократ М. Порш, що був призначений Київ
ською Міською Радою комісарем громадських будинків, передав біль
шу його частину в розпорядження Центральної Ради. Менша його ча
стина була вже занята летунською військовою школою. Пізніше цю 
школу було переведено в інше місце.

Аґітаційна Комісія Центральної Ради мала головою Сергія Весе- 
ловського (укр. соц.-демократ). В склад її входили переважно україн
ські соціял-демократи. Маючи зв’язки з робітниками й студентами ще 
з часів перед революцією, вони підібрали чималий штат агітаторів, 
що й працювали в м. Києві та по селах Київщини.
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18. III. відбулося перше віче аґітаторів, що мали їхати на села. Бу
ло виголошено кілька промов на теми дня, як матеріял для аґітаторів. 
Було прийнято інструкцію для аґітаторів. («Вісти з Укр. Ц. Ради», 
21. III. 1917).

Агітатори інформували про свою роботу; відбувся обмін думками, 
і дано нові вказівки.

Мангфестаційпа Комісія мала на чолі знаного політичного діяча 
Дмитра Антоновича (укр. соц.-дем.), одного з основоположників Рево
люційної Української Партії (РУП). Вона організувала величаві мані
фестації.

Уже 16. III. під час загального «Свята Свободи» українці йшли 
окремою групою з українськими прапорами. На чолі української гру
пи йшло IV2 — 2 батальйони добре ушикованих вояків з військовою 
оркестрою.

Після маніфестації відбулося віче робітників, селян і солдатів укра
їнців. На вічу виступали з промовами робітники, солдати, офіцери, 
інтеліґенти, між ними один священик.

Було одноголосно ухвалено:
1) заведення Установчими Зборами демократичної федеративної 

республіки з автономією України;
2) українізація шкіл, урядових та громадських установ. («Вісти з 

Центральної Ради», 19. III. 1917).
19. III. у Володимирському Соборі було відслужено панахиду по 

Т. Г. Шевченкові. В 12 год. величезний маніфестаційний похід го
ловними вулицями Києва від Володимирського Собору до Міської Ра
ди. В поході взяло участь до 100.000 люду, в т. ч. до 30.000 озброєного 
війська; 14 військових оркестр, кілька хорів, 320 українських прапо
рів, біля 10 червоних (робітничих організацій), але з українськими на
писами; спереду походу — артисти трупи Садовського в запорозьких 
жупанах верхи на конях. Звідки взялися ці 100.000 у Києві з 600 ти
сячами населення? Це — наслідок праці аґітаторів: люди приїхали з 
ближчих сел і міст.

В перших рядах — представники Центральної Ради й Українсь
кого Військового Комітету, а поруч з ними — К. Оберучев, у той час 
комісар Тимчасового Уряду при штабі Київської Військової Округи.

На площі біля Міської Ради відбулося величаве українське при
людне віче. Головував Д. Антонович. Промовляв М. Грушевський. 
Згадавши Шевченка, Костомарова й Куліша та ідеали Кирило-Мето- 
діївського Братства, він урочисто заявив: «Україна вступає як сво- 
бідний член у свобідну спілку народів Російської Федеративної Рес
публіки». Він закликав Віче присягти не покладати рук, доки не буде 
здійснена автономія України. «Присягайте!» крикнув він, і громове: 
«Присягаємо» було відповіддю.

Звідси похід перейшов на Софійську площу, де його зустріли дзво
ни Св. Софії й Михайлівського манастиря. На площу вийшло духо
венство в ризах і відслужило панахиду за упокой Богдана, Тараса 
й усіх, що тіло своє положили за волю України.
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Після того відбулося друге віче під головуванням Д. Антоновича. 
Промовляли: від духовенства — священик, імени якого не далося вста
новити, від війська — М. Міхновський, від робітництва — С. Веселов- 
ський, від студентства — М. Єреміїв, від галичан — Сабат. Прийнято 
резолюцію про підтримку Тимчасового Уряду, про негайне скликання 
Установчих Зборів, про автономію України («Вісти Ц. Ради», 21. III. 
1917).

Українська Військова Рада. Як я вже згадував, українські військо
вики почали організуватись, як тільки прийшла до Києва вістка про 
революцію в Петрограді.

Вже на міжпартійній нараді 4-17 березня були присутні відпоручник 
М. Міхновський (адвокат), поручник В. Павелко (вчитель гімназії), пол
ковник П. Глинський, начальник запасної бригади й підполковник П. 
Волошин, начальник штабу цієї бригади. Вже тоді були намічені в 
члени Ц. Ради М. Міхновський та В. Павелко.

7/20-го була уконституйована Ц. Рада, і вони увійшли в її склад.
9/22 березня, цебто всього через 2 дні після організації Ц. Ради, 

відбулися перші збори українських офіцерів і солдатів, які постано
вили вважати себе Установчою Військовою Радою. Ця Рада працю
вала при Центральній Раді в тісному контакті з нею.

З огляду на це, при Ц. Раді не було створено окремої Військової 
Комісії.

Головою Військової Ради був полковник Павло Глинський, началь
ник так званої «місцевої бригади», а заступником — капітан Олек
сандер Сахно-Устиянович, адьютант Штабу Київської Військової 
округи.

11. 24. березня (дехто подає дату 10-го березня, але у «Вістях з Цент
ральної Ради» за 19. III. 1917. подано 11 березня) відбулося Віче укра
їнських солдатів і офіцерів, скликане Військовою Радою. Промовляли 
Микола Міхновський і представник студентства Михайло Єреміїв 
(укр. соц.-демократ). Кількість присутніх, як подають «Вісти з Ц. Ра
ди», біля 1 000. Дехто подає навіть цифру 2 500, але М. Єреміїв 
свідчить (лист з дня 14. III. 1966), що більше 300 не могло бути, бо 
віче відбувалося в невеликій авдиторії Комерційного Інституту. Вине
сено ухвалу організувати український охочекомонний полк з вільних 
від військової служби людей; обрано бюро з 7 душ (Комітет полку); 
бюро має міститися в Педагогічному Музеї (при Ц. Раді), де має 
переводитися впис до полку.

Головою бюра вибрано полковника Глинського. З цього бачимо, 
що організація українського війська провадилася військовиками в 
тісному контакті з Центральною Радою, з самого початку її організації.

12/25. III. створено Військовий Комітет з депутатів від солдатів 
і офіцерів, що прийшов на місце Установчої Військової Ради. Він та
кож працював у контакті з Ц. Радою.

16/29. III. у великій українській маніфестації взяло участь IV2—2 
батальйони вояків українців під національними прапорами й з вій
ськовою оркестрою. Це були вояки українці, що служили в полках
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київського Гарнізону або випадково перебували в Києві чи в неда
леких селах і містечках.

Думаю, що в охочекомонний полк записалося зовсім мало, бо у 
«Вістях з Ц. Ради» про це замовчується. Причин цього вбачаю дві. 
З одного боку, одно діло взяти участь у  маніфестації, а зовсім інше
— вписатись у полк, покинути працю чи школу, вже не кажу про 
родину. А друга причина, це — недовір’я до російського уряду, особ
ливо до головної військової команди, де були переважно російські 
патріоти; вони дали б полку яких 3—4 місяці на організацію й виш
кіл, а потім вислали б на фронт, а там направили б його на передову 
лінію, можливо навіть, в найбільш небезпечне місце, де він як полк 
і був би знищений у скорому часі, а рештки його було б приділено 
до інших полків.

Проф. Д. Дорошенко в своїй «Історії України» на стор. 343 (1-ий 
том) вказує ніби третю причину: «негативне ставлення до «служби 
в москалях». . .  проходить через усю нову українську літературу 
від Котляревського до Винниченка». Він не взяв на увагу, що Котля
ревський негативно ставився до московської муштровки: «стой! не 
шевелись», а коли прийшла нагода під час інвазії Наполеона, то Котля
ревський сам організував полк, і то козацький «охочекомонний». Укра
їнська література ставилася негативно до умов у російській армії, 
де з солдата робили сліпого раба, робота; де ввесь уклад життя вів 
до обмосковлення. Але поруч з тим усі симпатії були на стороні 
кубанських козаків («Слава нашим козаченькам»), нащадків запо
рожців. Так само позитивно ставилися й до їхнього традиційного 
укладу життя: сувора дисципліна під час муштри, походу, бою, але 
товариські відносини в звичайному житті.

18. III. ст. ст. відбулися збори українських вояків у  справі засну
вання українського військового клюбу. Обговорено й принято статут, 
випрацьований поручником Мик. Міхновським, як правником. В точці 
І назва клюбу означена як «Товариство Українського Військового 
Клюбу ім. гетьмана Павла Полуботка», в т. З означено завдання това
риства: «Товариство має на меті згуртування й стоваришування в од
ній сім’ї усіх вояків, лікарів і військових урядовців української 
народности під прапором Федеральної Росії — Автономної України».

В т. 4 намічено чинність Товариства: «З цією метою Товариство 
улаштовує лекції й відчити, видає брошури, книги й часописи. Това
риство уряджує прогульки, вправи, ігранки, забави й т. под.»

Отже як бачимо, Клюб ім. Шлуботка не ставив собі ніяких завдань 
політичних або організаційно військових, а обмежувався чинністю 
культурно-освітньою та національно-освідомлюючою. Політична чин
ність залишалася за Центральною Радою, до складу якої входили 
й представники військовиків, а організація українського війська — 
за Військовою Радою. Клюб ім. Полуботка був організацією аполі
тичною.

Там таки у Дорошенка написано, нібито українська інтелігенція 
. . .  ані не помишляла про творення свого українського війська . . .  а що 
найбільше досить було «народньої міліції». Так, начебто народна
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міліція — не військо. Він очевидячки забув, що опубліковані програми 
українських партій мали на увазі організацію війська на територіяль- 
ній основі на взір швайцарської народної міліції, що вважається най
кращим військом в Европі. Між іншим, ця організація нагадує Кубан
ське Козацьке військо. Ріжниця лише в тому, що царський уряд 
примушував козаків по три роки служити десь за сотні кілометрів 
від Кубані, відриваючи їх  від родини й господарства, а швайцарський 
вояк живе дома, має дома зброю й уніформу, а вправи відбуває в 
своєму кантоні.

Щодо В. Винниченка, то йому Д. Дорошенко закидає «ненависть 
до армії» (Д. Дорошенко, «Історія України», т. І, стор. 351) на тій 
підставі, що той 8. IV. 1917. в «Робітничий Газеті» писав: «Дужої руки 
нам треба, а не багнетів». Але в тій самій статті стояло: «Дужа рука 
матиме все: і багнети, і рало, і перо. . . » (Д. Дорошенко — та ж  сама 
сторінка). Та ж  коли «багнети», то й армія! Винниченко, як белет
рист, вжив метафору, яку можна розуміти тільки так: в слабій руці 
(тодішній стан українського руху лише через один місяць після орга- 
незації Центральної Ради) багнет нічого не поможе, а дуж у руку 
можна мати, лише перевівши добру організацію (в єдності — сила). 
Для людини, що звикла цікавитися політикою, його думка була ясною; 
але в той самий час багатьом треба було розжовувати, розкривати 
метафори. Тому вже 12. IV. в тій самій «Робітничій Газеті» Винничен
ко писав: «Не українську реґулярну армію нам треба організувати, а 
всіх українців-солдатів освідомити, згуртувати, організувати; україні
зувати ті частини російської армії, які складаються з українців, виді
лити їх в окрему групу, а групу ту конструювати так, щоб це було 
українське народне військо, свідоме своїх народніх, а не солдатських 
інтересів . . . » Тут він висловив погляд не тільки свій, а погляд соція- 
лістів на організацію народнього війська, як міліції. Таким чином ні 
Винниченко, ні інші соціялісти не були ворожими справі організації 
армії, а лише намітили інший плян досягнення цього.

Тодішній російський уряд не противився організації українських 
полків. На всеукраїнському національному конгресі М. Міхновський 
доповів, що військовий міністер дає дозвіл на організацію двох укра
їнських бригад, але з людей, що не були ще покликані до військової 
служби («Вісти Укр. Центр. Ради», ч. З, стор. 1). Організація цих двох 
бригад не відбулася, бо не знайшлося стільки охочих, хоч у  студент
ську сотню знайшлося понад сто молодих людей, а у вільне козацтво 
записалося стільки, що було сформовано у самому Києві 16 куренів. 
Чому так? Якби Центральній Раді вдалося організувати дві бригади, 
то військовий міністер після короткої підготовки сяк-так озброєних 
послав би їх  спішно на фронт, де ці жертвенні патріоти були б постав
лені в тяжкі умови й знищені. Це був би дуже добрий спосіб ослабити 
український національний рух. А якби відмовились іти на фронт, то 
були б за непослух роззброєні й малими командами послані на фронт 
в різні частини. В той час в розпорядженні військового командуван
ня в Києві й околицях було понад 15 000 солдатів-москалів, які ще
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не були розкладені більшовицькою пропаґандою й охоче виконали б 
наказ про роззброєння українських частин.

Повчальним є приклад УСС (Українські Січові Стрільці): перша 
сотня (Дідушка) вимаршувала на фронт 10. IX. 1914 р. в складі 200 
вояків у цивільних або стрілецьких одягах, без наплечників, зле оз
броєна й зле виряджена. П<о дорозі дістали старі мадярські однострої, 
наплечників не одержали, тільки хлібники. Ні лікаря, ні санітарів, 
ні кухні. Не було закінчено найосновнішого бойового вишколу. 27—28. 
IX., цебто через два з половиною тижні (!), вже брали участь у боях. 
Австрійське командування розшматувало леґію на окремі сотні, по
слані на різні відтинки фронту. (Д-р С. Ріпецький, «Українське Січове 
Стрілецтво», стор. 83—84).

У вересні 1914 р. леґіон мав понад 2 000 вояків, у березні 1915 р. 
залишилося біля третини початкового складу, (за півроку!) далекі 
переходи, фронтова й стежна служба, численні криваві бої при недо
статку в харчах, одежі, взутті (зимою в горах!) та в санітарних засо
бах (там же, стор. 99).

Якби Винниченко відчував ненависть до війська, то він не взяв би 
на себе оборону Богданівського Полку на об’єднаному засіданні ради 
солдатських і військових депутатів і ради депутатів військ київської 
воєнної округи 3. V. 1917. «Представники російської революційної 
демократії гаряче виступали проти самого принципу творення націо
нальних військових формацій» і домагалися, щоб ті солдати, що роб
лять спробу організувати Богданівський полк, були вислані негайно 
на фронт в звичайному порядку. Проти цих гарячих промов виступали 
представники Центральної Ради: Міхновський, Паламарчук, Винни
ченко, Неронович; і нарешті не хто інший як В. Винниченко оголосив 
резолюцію Центральної Ради (Д. Дорошенко. «Історія України», т. І, 
стор. 250).

В цій резолюції Центральної Ради вказувалося, як на прецедент 
на організацію польських леґіонів і заявлялося, що Центральна Рада 
не бачить іншого виходу як формування з тих трьох тисяч україн
ських солдатів окремого полку, і добавлядося, що інакше може ви
никнути заколот в запіллі й на фронті («Вісті Укр. Центральної Ра
ди», ч. 3).
Головнокомандуючий генерал Брусілов 4. V. прислав телеграму до 
начальника київської військової округи, що він не має нічого проти 
формування українського полку, але виключно з добровольців. Одна
че в цій ж е телеграмі говорилося, що, як кадр полку, можуть зали
шитися 500 людей з тих. що зібралися на етапному пункті в Києві 
(Д. Дорошенко. «Історія України4, т. І, стор. 350). Це компромісове 
рішення генерала Брусілов а дало змогу залишити в Києві всі три з  
половиною тисячі, як охочекомонний полк.

Отже бачимо, що ні Центральна Рада, ні зокрема В. Винниченко 
не ставилися вороже до організації української армії, і якщо не здійс
нили цього в перші два місяці, то тільки з міркувань тактичних. За  
те за ці два місяці підготовили українізацію цілого ряда полків як на 
фронті, так і в запіллі. Найбільш пляномірно переводилася україні
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зація на Західньому Фронті, де велику ролю в цій справі відограв 
Симон Петлюра (укр. соц.-дем.).

Якби полковникам (царського часу) Глинському та Волошину 
з допомогою красномовного Міхновського та ініціятивного Павелка 
вдалося, всупереч усяким труднощам і заборонам організувати один 
тільки корпус (50—60 000 вояків), то звідки б вони взяли виряд, зброю 
й амуніцію, коли в Україні не було ні фабрик, ні складів?

Як Українська Центральна Рада, так і Військова Рада при ній 
прийняли шлях українізації вже існуючих військових частин як на 
фронті, так і в запіллі, починаючи з організації українських гуртків, 
потім полкових комітетів, пізніше полкових, дивізійних, армійських 
і навіть фронтових рад. В самому Києві вже в березні почалася про
паганда українських гуртків скрізь, де був український свідомий 
елемент, постали комітети.

Де українців було більше, там відбулися віча, виносилися поста
нови про українізацію військових частин. Вже в березні в Києві 
відбулася нарада представників українських військових шкіл. На 
тій нараді також винесено постанову про українізацію тих полків, де 
було багато українців. Ця нарада була скликана тими діячами, що 
працювали у Військовій Раді та в Товаристві імені Полуботка.

Особливо багато причинився до організації українців у військових 
школах м. Києва сотник Аверкій Гончаренко, викладач у одній з цих 
шкіл (тепер — підполковник, живе в США).

Українізація ширилася на всіх фронтах, навіть на Кавказькому. 
Але найбільш організовано вона відбувалася на Західньому Фронті, 
де енергійно працював Симон Петлюра й Василь Тютюнник. Там 
постали українські військові ради від полкових аж до фронтової. 
Українці Західнього Фронту домоглися того, щоб головнокоманду
ючий тим фронтом дав дозвіл, щоб з українців запасних полків 27 
пішої дивізії було зформовано український полк, а згодом і цілу ди
візію. До речі, слід зазначити, що саме українська рада Західнього 
Фронту серед делегатів на Перший Всеукраїнський Військовий З ’їзд  
обрала Симона Петлюру.

Нарешті Російський Тимчасовий Уряд на пропозицію Українського 
Генерального Військового Комітету дав згоду на призначення 3-ох 
корпусів для укомплектування їх  виключно українцями; на жаль, 
це сталося вже значно пізніше.

Д о с я г н е н н я

Проф. Д. Дорошенко, правильно подаючи факти в своїй «Історії 
України» (тільки плутаючи в датах старий і новий стилі), дає часто 
дуже невірне освітлення їх. Так, він закидає М. Грушевському, що 
той не опанував народній рух, не направив його куди слід (Д. Доро
шенко. «Історія України», т. І, стор. 45). Безперечно, Грушевський не 
був таким вождем-демагогом, як Ленін, Муссоліні, Гітлер. Він був 
президентом, який мав служити українському народові в справі до
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сягнення його істотних домагань. В параграфі 1 «Наказа Українській 
Центральній Раді» стояло, що Центральна Рада, як «представниць
кий орган всієї організованої української людности», мала своїм зав
данням виконати волю тої людности, висловлену на українському 
національному з ’їзді» (Д. Дорошенко, «Історія України», т. І, стор. 71). 
На цьому з ’їзді 6—8 квітня (старого стилю) було представлено 7 допо
відей. Одну з них (державне право й федеративні змагання на Укра
їні) зачитав сам Д. Дорошенко. Всі ці доповіді торкалися політичних 
питань. Але сам конґрес не задовольнився цим і доручив Централь
ній Раді «домагатись від Тимчасового Правительства заборони прода
жу, закладу й довготермінової оренди земель, фабрик і заводів аж  
до вирішення цього питання Установчими Зборами». (Д. Дорошенко. 
«Історія України», т. І, стор. 59).

Український Національний Конґрес був завершенням діяльности 
Центральної Ради першого місяця. Треба дивуватися, що Централь
ній Раді вдалося скликати його за такий короткий час. З ’їхалося по
над 900 делегатів з більших і менших міст, де були бодай невеличкі 
українські громади. На Конґресі були селяни й робітники, але в такій 
малій кількості, що його можна вважати з ’їздом української інтелі
генції. Коли переглядаємо список членів Центральної Ради, що були 
вибрані на цьому з ’їзді, то бачимо професорів середніх шкіл, інже
нерів, адвокатів та інших представників української інтеліґенції. 
Навіть від селянської спілки було обрано 5 інтеліґентів, що працю
вали в Земстві та в кооперативних союзах. Тільки від робітників 
було обрано 5 робітників, що вже працювали в таємних робітничих 
організаціях, а від партії української соціял-демократичної було об
рано чотири інтеліґенти з високою освітою, з них один адвокат. Від 
військових організацій було обрано декілька солдатів і матросів, але 
й кілька старшин, в тім числі два полковники, один підполковник і 
кілька підпоручників і сотників, а також один лікар.

До речі, це наявно доводить неправдивість твердження деяких 
авторів, ніби Центральна Рада боялася старшин вищої ранґи. Так 
само в цьому списку находимо землевласників, українських патріотів, 
як В. Леонтович, Є. Чикаленко. В. Шемет; находимо там і одного 
священика.

Тут можна сказати був представлений цвіт української нації. Коли 
Український Конґрес найшов потрібним поставити завдання Цент
ральній Раді не тільки національно політичні, а й соціяльно еконо
мічні, то це показує, що і ці й ті так тісно перепліталися між собою, 
що відділити одно від других було неможливим.

Було досягнуто й головне завдання: розбудити «приспану» Укра
їну, створити Український Визвольний Рух і об’єднати його в м о н о 
л і т  біля єдиного центру — Української Центральної Ради.


