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У статті проаналізована українська історіографія 1920–1930-х 
років, яка тою чи іншою мірою характеризує політичну природу Укра-
їнської Держави П. Скоропадського та висвітлює процес становлення 
українського гетьманського руху. 
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The article analyzes the Ukrainian historiography of the 1920s–1930s, 
which in varying degrees, is characterized by the political nature of the 
Ukrainian State Skoropadsky and examines the process of becoming 
Ukrainian Hetman movement. 
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Однією з найтрагічніших сторінок в історії українських 
національно-визвольних змагань стало протигетьманське пов-
стання, яке призвело до загибелі Української Держави і, зреш-
тою — утвердження панування в Україні більшовиків. Після 
втрати державності розпочалися пошуки представниками різних 
політичних сил причин поразки. Їх висновки і спостереження 
подекуди співзвучні з оцінками сучасних фахівців-істориків, які 
продовжують докладати значних зусиль для осмислення бага-
тьох фактів, подій і явищ української історії даного періоду. При 
цьому нерідко дослідники відверто демонструють свою при-
хильність тому чи іншому напрямку суспільного життя 1917–
1921 рр. Такий підхід простежується і в оцінках діяльності 
Української Центральної ради, Директорії УНР, Гетьманату  
П. Скоропадського. У зв’язку з цим, можна прикласти до укра-
їнської історіографії класифікацію, яку застосував І. Лисяк-Руд-
ницький до новітньої української суспільно-політичної думки. 
Вчений виділив чотири головні напрями: «демократично-народ-
ницький, консервативний, комуністичний та інтегрально-націо-
налістичний»1. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського // Вячеслав 
Липинський: Архів. — Т. 6. — Філадельфія, 1973. — С. 5–6, 13–15. 



Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 рр. 

2015. Випуск 11 

 58

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40 Там само. 
41 Кучабський В. Повстання січових стрільців проти гетьманщини // 
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конаних та свідомих гетьманців». Новітню Гетьманщину він 
називає стихійною, «котра удержатись власне через свою сти-
хійність не змогла». Судячи з цих слів, можна припустити, що 
для В. Липинського та його однодумців прихід до влади кон-
сервативних сил на чолі з П. Скоропадським був несподі-
ванкою42.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Натомість, в Україні, на його думку, де українська еліта 
втратила свою національну духовність, «задержались тільки 
тілесні Дон Кіхоти, Дон Кіхоти без віри в себе, в свою культуру, 
в своє призначеня». Без української віри, без української куль-
тури українська еліта — «наші Дон Кіхоти» йшли в чужі віри, 
ставали чужими Дон Кіхотами, …гинули за Польщу…, творили 
міць і силу Великої Російської Імперії». В. Липинський вважав, 
що національне відродження в Україні застало українських Дон 
Кіхотів, які трансформувалися в «кающіхся дворян і поповичів», 
непідготовленими. Замість того, щоб зберегти свою соціальну 
сутність і дати «провід і науку» решті суспільства, вони просили 
у Санчо Панча — селянства — вибачення за те, що належали до 
«поганого панського роду», якого «предки все Санчо Панча 
кривдили…» і т. д. Ця алегорія В. Липинського, спрямована 
проти тієї категорії українського аристократичної верстви, яка 
замість того, щоб стати міцною опорою народу, служити йому 
проводом, переклала на нього «непосильні завдання» шукати 
самостійний шлях. Однак, без національного ідеалізму, носієм 
якого були верстви, що репрезентують національну традицію, 
відновити державність, В. Липинський не бачив жодної мож-
ливості. «Без свого Дон Кіхота, без віри в націю, без віри в 
національну ідею застала нашого Санчо Панча година, коли 
———————— 

52 Там само. — С. 21. 
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нація повинна була сказати своє слово, — писав В. Липинський. — 
І в цю страшну годину, коли ні хвилини гаяти не можна — 
повторили Санчо Панчо з кающимся дворянином і смиренним 
поповичем — всю пройдену вже ними дорогу». В. Липинський 
різко критикує непослідовність української демократії, її авто-
номізм, «залицяння» з російськими демократичними колами і 
апеляції до народу «за порадою». «Все це знов до нічого не 
довело, — зауважує він. — Скінчилось тим, з чого почалось, що 
Санчо Панчо викинув за двері нікчемного Дон Кіхота, а сам 
пішов за вірою в сусіди-босяки, бо своєї власної у нього не 
стало, бо цієї віри йому свій Дон Кіхот не дав»53. 

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

В той же час в цей драматичний період української історії, 
коли суспільством, здавалося, тотально опанували «демокра-
тичний» хаос і соціальна деструкція, В. Липинський побачив і 
конструктивні компоненти розвитку. Вони були пов’язані з тим, 
що «відродився був на хвилину старий український Дон Кіхот 
Гетьманщини і на західних рубежах України, де не дійшов був 
культ кающогося дворянина і ідеалізованих босяків, створив він 
Галицьку Армію». На його думку, це були одинокі конструк-
тивні моменти доби українських національно-визвольних зма-
гань, коли український Санчо Панчо відчув гордість за свого 
Дон Кіхота. «Але не стало в Дон Кіхота сили» і тому, за словами 
В. Липинського, «знов почалася трагедія Санчо Панча… і він в 
слушнім обурені ремствував з цілою люттю на свого Дон 
———————— 

53 Там само. — С. 24–25. 
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Кіхота, що він був слабий, що він не зумів його повести за 
собою». Ця трагедія буде продовжуватися доти, поки замість 
українського демократа — «схамілого, босяцького, самоопльо-
ваного українського інтелігента із кающихся дворян і сми-
ренних поповичів» не з’явиться Дон Кіхот з «непохитною 
вірою… в себе, в свою стару зброю, в свою стару традицію, в 
свою стару культуру…»54. 

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

Після заснування у Відні Українського союзу хліборобів-
державників у травні 1920 р. вийшло перше число журналу 
«Хліборобська Україна» — друкованого органу новоутвореної 
організації під редакцією В. Липинського. Цей часопис слід 
вважати першим виданням, яке розпочало висвітлення процесу 
зародження та становлення гетьманського руху. Зокрема, у 
вступному слові редакції до першого числа журналу В. Липин-
ський чітко визначає головну мету видання — «об’єднати ті 
———————— 

54 Там само. — С. 25. 
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українські сили, яким органічно, а не на словах тільки, потрібна 
Держава Українська». Замість боротьби «з політичними інсину-
аціями й брехнями в пресі» пропонувалося дати «соціаліс-
тичним і демократичним землякам» об’єктивний погляд на 
хліборобів-гетьманців. «Оглянутись на пройдену путь нашого 
державного будівництва, з’ясувати собі свої помилки, підго-
товитись до дальшої держаної праці й усвідомити собі в ній 
права та обов’язки нашого хліборобського класу», — на ці 
головні завдання майбутньої організації мало звернути увагу 
нове видання55.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Україна, яку в майбутньому бачив В. Липинський, мала бути 
соціально і політично здиференційованою і тому проголошений 
ним принцип плюралізму вимагався задля суспільної рівноваги  
і досягнення загальнонаціональної єдності. Без об’єднавчого 
центру, без загальновизнаного авторитету існувала гостра не-
безпека, що ворожі одна одній суспільні сили і політичні рухи 
———————— 

63 Там само. — С. 67. 
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можуть розвалити державу на окремі частини. Лише монарх, як 
зазначав у «Листах до братів-хліборобів» В. Липинський, міг 
стати запорукою єдності держави і гарантом її цілісності.  

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

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

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

65 Хліборобська Україна. — 1920/21. — Кн. ІІ, ІІІ, ІV. — С. 184–185. 



Український консервативний рух у працях міжвоєнної історіографії 

Тетяна Осташко 

 81

відмову допомогти гетьманському уряду боротися з цим роз-
кладовим явищем, за «бойкотування своєї власної держави, 
українська демократія несе (...) перед історією одвічальність не 
менше, чим ті, що тоді на чолі української держави стояли»66. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

73 Збірник Хліборобської України (Прага). — 1931. — Т. 1. — С. 13. 
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Число 15-е за 1931 р. було повністю присвячене пам’яті В. Ли-
пинського, аналізу його теоретичної та наукової спадщини. 

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

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

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

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

 

———————— 
75 Збірник Хліборобської України (Прага). — 1931. — Т. 1. — С. 31. 




