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У статті досліджується державна і громадсько-полі-

тична діяльність відомого ученого-агробіолога Соломона Фран-
кфурта в Українській гетьманській державі. Зокрема, висвіт-
лено його участь у розробці законодавчої бази земельної рефор-
ми, підготовці економічного договору з Центральними держа-
вами, роботу в апараті Міністерства продовольчих справ. По-
казано й працю в керівних органах кадетських організацій та 
корпоративно-власницького об’єднання ПРОТОФІС. 
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Цільовим завданням даного дослідження є спроба історич-

ної реконструкції урядової та громадсько-політичної діяльності 
відомого ученого Соломона Львовича Франкфурта (1866-1954) в 
добу Гетьманату Павла Скоропадського. Професор Віктор Вер-
гунов, якого по праву слід вважати першим вітчизняним біогра-
фом С.Франкфурта, у своїх публікаціях вже окреслив окремі 
епізоди його праці в роки Української революції початку ХХ ст. 

Слід відзначити, що величезний авторитет науковця, прові-
дного фахівця в цукровій галузі був оцінений і попередніми 
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урядами, зокрема УНР. С.Франкфурт у березні 1918 р. був за-
прошений до участі у підготовці торговельно-економічної угоди 
з Центральними державами відповідно до умов Брестського ми-
ру. Зокрема, разом з відомими фахівцями Сергієм Фрідоліним, 
Платоном Ліниченком та заступником міністра продовольчих 
справ Миколою Гавриловим він працював над підготовкою тієї 
частини угоди, яка стосувалася поставок з України рогатої ху-
доби. Саме вони 13 квітня й підписали її від імені уряду УНР. 
До 31 липня 1918 р. експортні поставки рогатої худоби у живій 
вазі мали скласти 2 млн. 750 тис. пудів1. Як відомо, загальний 
договір був підписаний 23 квітня з української сторони головою 
делегації УНР Миколою Поршем, а від Німеччини і Австро-
Угорщини - послами Альфонсом Муммом та Йоганом Форгачем.  

Начальник штабу Оберкомандо у Києві генерал Вільгельм 
Гренер з завершенням укладення цієї угоди пов’язував й час 
усунення від влади Центральної Ради, оскільки наступний укра-
їнський уряд мав взяти зобов’язання щодо її виконання. 26 квіт-
ня німецький імператор Вільгельм дав свою згоду на приведен-
ня до влади генерала Павла Скоропадського. 29 квітня Всеукра-
їнський з’ їзд хліборобів проголосив його гетьманом усієї України. 

 Крім наукової роботи С.Франкфурт активно долучався до 
громадсько – політичного життя. Він був членом партії народної 
свободи і 8-11травня 1918 р. він брав участь у роботі з’ їзду ка-
детських організацій України. Тоді йому разом з провідними 
діячами кадетської партії, пов’язаними з Україною, Миколою 
Василенком, Володимиром Вернадським, Дмитром Григорови-
чем-Барським та іншими довелося приймати складне рішення – 
фактично піти проти лінії ЦК партії, орієнтованої на Антанту. 
З’ їзд дозволив персональну участь членів партії в урядових 
структурах Української Держави. Це було вже постфактумне 
рішення, оскільки член ЦК партії М.Василенко вже сформував з 

                                                           
1 Документы о разгроме германських оккупантов на Украине в 1918 году. 

М.,1942. С.67. 
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однопартійців кістяк першого гетьманського кабінету міністрів2. 
Характерною особливістю його складу було широке залучення 
на посади міністрів, їх заступників та радників відомих науко-
вців. Членами уряду стали професори М.Василенко, Юлій Ваг-
нер, Василь Зеньковський, Михайло Чубинський, Володимир 
Косинський та інші.  

На травневому зібранні представників кадетських організа-
цій України С.Франкфурт був обраний членом Головного комі-
тету. Упродовж літа він брав участь у засіданнях, які проходили 
у будинку голови комітету Д.Григоровича-Барського, нерідко у 
присутності Павла Мілюкова. Лідер партії кадетів у цей час пе-
ребрався до Києва і жив під прізвищем Іванова, намагаючись 
встановити контакти з керівництвом німецького Оберкомандо. 
На засіданнях комітету міністри – кадети виробляли узгоджену 
позицію дій щодо ухвалення тих чи інших постанов уряду.  

 У середині травня в Києві зібрався установчий з’ їзд Всеук-
раїнської спілки представників промислу, торгу, фінансів, сіль-
ського господарства (ПРОТОФІС). На ньому були представлені 
Союз гірничопромисловців Півдня Росії, Вуглесоюз, Антрацит-
союз, Солесоюз, Рудосоюз, Союз металевої промисловості, То-
вариство фабрикантів, Союз борошномелів, Союз земельних 
власників та інші. Досить чисельною на з’ їзді була депутація 
Союзу цукрозаводчиків, до якої входив й С.Франкфурт. До того 
ж представник цього союзу Гнат Щеніовський очолював оргко-
мітет по створенню ПРОТОФІСу. 

В умовах заборони новою владою проведення з’ їздів низки 
політичних партій, робітничих, селянських організацій і навіть 
арештів їх посланців, це велелюдне зібрання (близько тисячі де-
легатів) проходило цілком легально і за участю членів гетьман-
ського уряду. З’ їзд привітав прем’єр Ф.Лизогуб, закликавши їх 
до співпраці. Він наголосив, що найменший опір урядові, будь-
які спроби підняти смуту будуть придушені міцною рукою. Мі-
ністр торгівлі і промисловості С.Гутник був більш відвертий у 

                                                           
2 Державний вістник. 1918. 16 травня. 
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своєму баченні провідної ролі організованих власницьких сил в 
державному будівництві: «Я маю особливе щастя бачити це зі-
брання. Це свідчить, що торгово–промисловий клас прийшов до 
усвідомлення працювати як широка політична партія, що він не 
буде жахатися слова «буржуазія», адже буржуазія представляє 
собою культуру і вона може нам допомогти»3.  

  Головою ПРОТОФІСу був обраний великий харківський 
землевласник князь Олександр Голіцин, його заступником - го-
лова Спілки гірничопромисловців Півдня України Микола Діт-
мар. До президії, куди входили відомий підприємець і землевла-
сник Всеволод Демченко, цукрозаводчик граф Олексій Бобрин-
ський, банкір Абрам Добрий та інші, обрали й професора 
С.Франкфурта4. Всі вони були впливовими діячами загальноро-
сійського масштабу, авторитетними у промислово-фінансових 
колах, чимало колишніх депутатів Державної думи та членів 
Державної ради. Слід відзначити, що це корпоративно-власни- 
цьке об’єднання упродовж усього періоду функціонування Ге-
тьманату істотно впливало на політику уряду та його склад.  

П.Скоропадський цілком усвідомлював, що земельна рефо-
рма не тільки стрижень аграрної політики, але й домінуючий 
чинник стабільності державного ладу, спокою в краї, відносин з 
німецьким командуванням. Реформу земельних відносин він 
кваліфікував як «корінне питання нашої політики». Хоч вже пі-
зніше, аналізуючи причини власних невдач, висловився з цього 
приводу більш емоційно: «це прокляте земельне питання»5. Під-
готовка і проведення земельної реформи покладалася на мініс-
терство земельних справ, яке очолив відомий харківський помі-
щик, земський діяч і меценат, хрещений батько царевича Олек-
сія Василь Колокольцов. 

                                                           
3 Известия Союза промышленности, торговли, финансов и сельского хо-

зяйства Украины. 1918. 17 мая. 
4 Любовець О. Українські партії і політичні альтернативи 1917-1920 ро-

ків. К., 2005. С. 137. 
5 Скоропадський П.Спогади. Кінець 1917- грудень 1918. Київ, Філадель-

фія,1995. С.202,283. 
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Міністерство стало базою функціонування урядової комісії 
по виробленню проектів земельної реформи, яку очолював осо-
бисто В.Колокольцов. До неї входили вчені, аграрії-практики 
представники окремих відомств, німецькі фахівці. С.Франкфурт 
дістав особисте запрошення голови комісії. Координація цієї 
складної роботи покладалася на заступника міністра Віктора 
Брунста - відомого ученого агронома, педагога, директора депа-
ртаменту у міністерстві землеробства Тимчасового уряду6.  

Першим документом, над яким довелося працювати 
С.Франкфурту з колегами по аграрній підкомісії став законо-
проект про порядок набування і позбування земель на території 
Української Держави7. Кожному власникові земель надавалося 
право їх продажу, а Державний земельний банк міг купувати їх 
без обмеження. Цей закон визначився у такому принциповому 
питанні, як норма земельного наділу. Кожна фізична і юридична 
особа могла купити не більше 25 десятин землі. Соломон Льво-
вич гаряче обстоював необхідність зняття цього обмеження для 
так званих культурних господарств, маючи на увазі земельні 
площі цукрових заводів. Законопроект пройшов тривалий шлях 
доопрацювання і був затверджений 14 червня 1918 р. під назвою 
«Про право продажу та купівлі землі поза міськими оселями»8. 

 Члени земельної комісії працювали й над іншим законо-
проектом, який мав стати відповідною реакцією на виданий ще 
6 квітня наказ фельдмаршала Германа Ейхгорна про проведення 
весняних польових робіт. За ним урожай з засіяних площ мав 
належати сівачеві. Спеціальна підкомісія розробила законопро-
ект про право на врожай 1918 року9. В кінці травня він був ви-
несений на розгляд уряду, де викликав жваву дискусію. Гостро 
реагували на проект цього закону й земельні власники.  

                                                           
6 Пиріг Р. Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персона-

льний вимір. К.,2016. С.241-242. 
7 ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр. 6. Арк.13. 
8 Державний вістник. 1918. 16 червня. 
9 ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр.13. Арк.22-24. 
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Виявилося, що у законі не було врегульоване питання щодо 
сировини для цукрових заводів. Під тиском президії ПРОТОФІ-
Су Рада Міністрів змушена була ухвалити окремий закон, який 
прямо визначив, що врожай буряків, вирощених на землях заво-
дів чи орендованих, незалежно від умов посіву є власністю за-
воду. Засівачі зобов’язувалися передати врожай заводові чи зі-
брати і поставити буряки за певну оплату10. Гетьман 
П.Скоропадський затвердив цей закон. Його положення обумо-
влювалися необхідністю отримати сировину, виробити цукор, 
виконати поставки до Німеччини, задовольнити власні потреби, 
підтримати традиційний експорт. До того ж це відповідало на-
мірам гетьмана забезпечити в структурі аграрного сектора ста-
тус цукрових заводів як культурних господарств. 

З ініціативи міністра освіти Миколи Василенка і академіка 
Володимира Вернадського розпочалися підготовчі заходи зі 
створення Української академії наук. В.Вернадський високо ці-
нував С.Франкфурта як визначного ученого і блискучого органі-
затора наукових досліджень. 12 червня він відвідав науковий 
інститут, створений С.Франкфуртом при синдикаті цукрозавод-
чиків. В.Вернадський запросив його до участі у роботі комісії по 
створенню УАН, оскільки вважав його «союзником у питанні 
про значення прикладної науки» Очевидно, такий наголос у що-
денниковому записі щодо позиції ученого – агробіолога не ви-
падковий. Напередодні В.Вернадський мав тривалу і важку роз-
мову з професором Михайлом Грушевським, який не поділяв 
його підходів до створення УАН і взагалі переконував відмови-
тися від самої ідеї використати кошти «такого уряду» для доброї 
цілі11. 9 липня С.Франкфурт був присутнім на першому офіцій-
ному з зібранні комісії у справі заснування Української академії 
наук і підтримав положення доповіді В.Вернадського про прин-

                                                           
10 Державний вістник. 1918. 16 червня. 
11 Вернадский В. Дневники 1917-1921. К.,1994. С.95, 100-101. 
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ципові засади її утворення. Він брав участь й в окремих наступ-
них засіданнях комісії і по праву належить до фундаторів УАН12. 

У кінці липня завершувався термін дії торгово-економіч- 
ного договору , укладеного ще УНР з Німеччиною і Австро-
Угорщиною, у розробці якого брав участь С.Франкфурт. Основ-
ні показники щодо експорту українською стороною хліба і си-
ровини виконувалися незадовільно. Німці вимагали від гетьмана 
і уряду підготовки нових економічної та валютної угод. Питання 
про імпорт німецьких сільськогосподарських машин, вугілля, 
палива і мастил залишалося заплутаним, а товарообмінні опера-
ції не еквівалентними. У зв’язку з підготовкою нової угоди для 
з’ясування цих питань уряд відрядив до Німеччини С.Франк- 
фурта, який володів німецькою мовою.  

 2 серпня на засіданні Ради Міністрів Ф.Лизогуб доповів про 
наполягання посла Німеччини А.Мумма призначити членів 
української делегації для переговорів по укладанню угод. Цього 
ж дня був затверджений її склад з представників міністерств то-
ргівлі і промисловості, продовольчих справ та фінансів. Голо-
вою делегації був призначений міністр С.Гутник. Уряд також 
виділив у його розпорядження 25 тис. крб. на організаційне за-
безпечення переговорів 13. 

З огляду на активну роботу С.Франкфурта у комісії з земе-
льної реформи міністр Василь Колокольцов 13 серпня вніс до 
Ради Міністрів подання про затвердження С.Франкфурта чле-
ном ради міністра земельних справ14. На той час за взірцем цар-
ського уряду при міністрах були створені ради. На ці посади, 
прирівняні за статусом і оплатою до директорів департаментів, 
призначалися відомі адміністратори, провідні галузеві вчені, 
авторитетні земські діячі. Головним завданням членів ради була 
розробка кардинальних питань діяльності галузі. Очевидно, 
                                                           

12 Історія Академії наук України. 1918-1923: Документи і матеріали. 
К.,1993. С.24-71. 

13 ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр. 6. Арк.144, 151зв. 
14 Українська Держава (квітень-грудень 1918 року). Документи і матеріа-
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В.Колокольцов у такий спосіб хотів залучити знаного фахівця 
до державної служби і водночас підтримати матеріально. 

Однак, у справу втрутився нещодавно призначений мініст-
ром продовольчих справ Сергій Гербель – авторитетний адміні-
стратор царських часів, колишній член Державної ради. Очеви-
дно, йому вдалося переконати прем’єра Ф.Лизогуба перевести 
С.Франкфурта на аналогічну посаду в міністерство продоволь-
чих справ. І в цьому була певна логіка. У підготовці нового еко-
номічного договору з Німеччиною і Австро-Угорщиною ключо-
ва роль відводилася двом міністерствам – Мінторгпрому і Мінп-
роду. С.Гербель усвідомлював, що у центрі переговорного про-
цесу неодмінно опиниться проблема поставок цукру, зокрема 
такі її дразливі компоненти, як обсяг і ціна. Він сподівався ви-
користати досвід і знання С.Франкфурта як одного з найвідомі-
ших фахівців цукрової галузі. До того ж він брав участь й у під-
готовці та підписанні квітневого договору УНР з Центральними 
державами. 20 серпня Рада Міністрів схвалила призначення 
С.Франкфурта членом ради міністра продовольчих справ15.  

Слід також відзначити, що дві ключові комісії по підготовці 
майбутньої угоди – з експорту хліба та фуражу; з експорту ін-
ших видів харчових продуктів очолював заступник міністра 
продовольчих справ М.Гаврилов. У роботі комісій брали участь 
провідні фахівці міністерства С.Франкфурт, П.Ліниченко, 
Б.Гуревич та інші. Апарат міністерства готував численні статис-
тичні матеріали та аналітичні довідки.  

Перші десять днів роботи українсько-німецької комісії ви-
кликали невдоволення посла А.Мумма, який повідомляв МЗС, 
що переговори просуваються черепашиним кроком, а з мініст-
ром С.Гутником не можна працювати «російськими методами». 
Посол пропонував діяти у спосіб «батога і пряника» - після 
укладення угоди нагородити українських переговірників орде-
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нами Німеччини, але для поступливості повідомити їх про це 
вже зараз 16. 

 Всю другу половину серпня і початок вересня провідні фа-
хівці Мінпроду вели напружені переговори з німецькими і авст-
ро-угорськими радниками. Найскладніше узгоджувалися статті 
про умови поставок цукру і хліба. С.Франкфурт наполягав на 
тому, що ціна на експортований цукор не може бути нижчою за 
вартість цього продукту на внутрішньому ринку. Цукор і спирт 
мали оплачуватися марками і кронами по курсу відповідно 85 і 
50 коп. С.Франкфурт виступив проти включення до угоди поло-
ження про право купівлі Центральними державами усіх надли-
шків урожаю 1918 р.17. 

Однак переговорний процес дістав раптове прискорення і 9 
вересня Рада Міністрів на закритому засіданні доручила 
С.Гутнику підписати загальну угоду, а іншим міністрам - профі-
льні угоди18. Наступного дня підписи під протоколом економіч-
ного договору поставили: від Української Держави – С.Гутник, 
від Німеччини - А.Мумм, від Австро-Угощини - Й.Форгач. Усі 
додатки до протоколу, які стосуються експорту хліба, інших ха-
рчових припасів, сировини, худоби і продуктів тваринництва 
підписали міністр С.Гербель, його заступник М.Гаврилов і член 
ради міністра С.Франкфурт.  

Імпульс поспішному укладанню економічної угоди дав ге-
тьман П.Скоропадський, який у той час перебував з державним 
візитом у Німеччині. Очевидно, це була поступка гетьмана в 
обмін на обнадійливі заяви керівництва Рейху щодо передачі 
Україні Криму і Чорноморського флоту. Новий економічний 
договір мав діяти до 1 вересня 1919 р. і передбачав поставку з 
України до Центральних держав не менше 40 млн. пудів хліба, 

                                                           
16 Крах германской оккупации на Украине. М.,1936. С. 101-103. 
17 ЦДАВО України. Ф.1064. Оп.1. Спр.6. Арк. 235. 
18 Там само. Спр.9. Арк. 99зв. 
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2,5 млн. пудів цукру, до 20 млн. літрів спирту, 6 млн. пудів ве-
ликої рогатої худоби, 2,5 тис. вагонів яєць тощо19.  

Посол А.Мумм дотримав слова і група українських урядов-
ців, які брали участь у підготовці договору, отримали державні 
нагороди Німеччини. Серед них голова делегації С.Гутник, міні-
стри Антон Ржепецький та С.Гербель – ордени корони І ст., а 
співробітники міністерств Адам Свіцин, Володимир Тимошен-
ко, С.Франкфурт – ордени корони ІІІ ст.20. У поданні посла 
А.Мумма канцлерові Г.Гертлінгу відзначається, що серед інших 
заслуговує нагородження «професор Соломон Цирович Франк-
фуртер, чиновник міністерства торгівлі – орденом корони 3-го 
ступеня»21. Як у його прізвищі, так й місці роботи допущені не-
точності. Насправді, він займав посаду члена ради міністра про-
довольчих справ. Зауважимо, що з 89 членів і експертів україн-
ської делегації, які працювали у восьми підкомісіях, тільки 10 
осіб удостоїлися німецьких нагород. Прем’єр Ф.Лизогуб і геть-
ман П.Скоропадський одержали нагороди раніше під час своїх 
візитів до Німеччини. 

Останні місяці існування Гетьманату були особливо напру-
женими в урядовій діяльності С.Франкфурта. Він, як і раніше 
займав посаду члена ради міністра. С.Гербель у середині листо-
пада став прем’єр-міністром, а призначений міністром продово-
льчих справ Григорій Глінка так й вступив на посаду. Обов’язки 
глави Мінпроду поклали на заступника міністра М.Гаврилова, 
який до того ж ще очолював й Малу Раду Міністрів. С.Франк- 
фурт фактично став другою особою у міністерстві, представляв 
його на засіданнях Малої Ради Міністрів22. Це була складна і 
виснажлива праця, пов’язана з багатогодинним розглядом деся-
тків різнопрофільних питань. Одночасно він залишався членом 
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комісії по заснуванню Української академії наук, Земельної ко-
місії, яку очолив особисто П.Скоропадський. Треба мати на ува-
зі, що з середини листопада уряд працював в умовах облоги 
столиці військами Директорії.  

У тому, що С.Франкфурт не був офіційно призначений за-
ступником міністра - його велике везіння. Після приходу до 
влади у грудні 1918 р. Директорія створила спеціальну слідчу 
комісію з розгляду злочинів гетьманського режиму. За її поста-
новою мали бути заарештовані всі міністри останнього уряду. 
Більшість з них встигла виїхати або переховувалася. Проте були 
заарештовані прем’єр С.Гербель, міністр фінансів А.Ржепець- 
кий, міністр юстиції В.Рейнбот та інші. Серед бранців був і за-
ступник глави Мінпроду М.Гаврилов. Всім їм було висунуто 
звинувачення у спробі «скасувати українську державність і при-
лучити Україну до Московської (російської) держави»23. Під 
натиском більшовицьких військ на початку 1919 р. Директорія 
залишила Київ, а слідом за нею упродовж кількох місяців в аре-
штантських вагонах возили й колишніх гетьманських міністрів, 
продовжуючи допити. Навіть на вимогу представників Антанти 
звільнити в’язнів уряд УНР відповів відмовою. Тільки у квітні 
1919 р. Кам’янецький окружний прокурор звільнив ув’язнених 
міністрів, які через Румунію дісталися білої Одеси. Друге везін-
ня С.Франкфурта полягало в тому, що уенерівським міністром 
продовольчих справ став відомий український діяч, учений – 
економіст і кооператор Борис Мартос. До приходу більшовиків 
Соломон Львович залишався в апараті міністерства. 

 Слід вказати на деякі неточності у висвітленні діяльності 
С.Франкфурта в добу Української революції. Зокрема, у статті 
про нього у Вікіпедії, примітках до публікації листування 
В.Вернадського зустрічається твердження, що С.Франкфурт від 
імені гетьмана П.Скоропадського очолював делегацію на еко-
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номічних переговорах щодо перегляду торгового договору з Ні-
меччиною24. Насправді ж, українську делегацію з підготовки 
нової торговельно-економічної угоди з Центральними держава-
ми очолював міністр торгівлі і промисловості С.Гутник. 
С.Франкфурт брав участь у переговорах як чиновник міністерс-
тва продовольчих справ.  

В іншому місці зустрічаємо твердження про те, що 
С.Франкфурт був заступником міністра земельних справ25. Мі-
ністр В.Колокольцов високо цінував ученого, запросивши його 
на посаду члена ради міністра земельних справ, а також вклю-
чив до складу урядової комісії з питань аграрної реформи. За-
ступниками міністра земельних справ були Віктор Брунст – ві-
домий учений-аграрник та Григорій Бурлаков, який опікувався 
питаннями лісового господарства. У журналах засідань уряду 
відсутня постанова про схвалення кандидатури С.Франкфурта 
на посаду заступника міністра продовольчих справ. Хоч цілком 
ймовірно, що в останні тижні функціонування гетьманату, коли 
Мінпрод залишився без міністра, С.Франкфурт виконував 
обов’язки заступника міністра. Про це може свідчити його 
участь у засіданнях Малої Ради Міністрів, яка складалася з за-
ступників керівників міністерств і відомств. Як професійний 
архівіст, покладаю певні евристичні надії на матеріали фонду 
2196 ЦДАВО України «Міністерство продовольчих справ Укра-
їнської Держави», понад 3 тис. справ якого містять також й на-
кази про призначення, особові формуляри співробітників, відо-
мості про роботу структурних підрозділів. 

Щодо деяких перспективних питань дослідження постаті 
С.Франкфурта. Наприклад, його ставлення до соціалістичних 
експериментів Центральної Ради у аграрній сфері, трансформа-
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ція політичних поглядів – від палкого антантофіла, який публіч-
но таврував імператора Вільгельма ІІ, до прийняття німецької 
нагороди. Безперечно, ще складніше буде дослідити його масон-
ське минуле. Врешті є ще один, слабо освоєний вітчизняними 
науковцями, сегмент історичних джерел – зарубіжні архівосхо-
вища, адже шляхи емігрантського буття С.Франкфурта пролягли 
по багатьох країнах світу. Помер він у листопаді 1954 р. у штаті 
Нью-Йорк, США. 

І насамкінець слід констатувати, що подальше вивчення 
життя і діяльності Соломона Франкфурта - видатного ученого, 
блискучого організатора наукових досліджень, його державної 
та громадсько – політичної діяльності, має стати помітним внес-
ком у становлення вітчизняної біографістики і персоніфікацію 
історичного минулого України.  




