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Передмова 
 
 
 
Відносини України і Центральних держав 1918 року – бага-

товимірне явище політичного, військового, економічного і юри-
дичного характеру, породжене складним перебігом Першої світо-
вої війни. Падіння імперії Романових, поглиблення революційних 
змін, демократизація суспільного життя дозволили Центральній 
Раді розпочати процес національного самовизначення україн-
ського народу на доволі обмеженій автономістсько-федераліст-
ській платформі. Переконаність українських лідерів у життєздат-
ності майбутньої демократичної федеративної Російської рес-
публіки стримувала розвиток національно – визвольного руху 
українців.  

Рішуче не сприйнявши Жовтневий більшовицький перево-
рот, керівництво УЦР зробило істотний крок на шляху держав-
ного самоозначення – проголосило ІІІ Унівесалом утворення 
Української Народної Республіки. Однак тільки збройна експан-
сія петроградського Раднаркому, усвідомлення непопулярності 
продовження Світової війни, нез’ясованість долі України у по-
воєнному устрої Європи змусили керівництво УНР шукати пра-
восуб’єктного виходу на міжнародну арену.  

Мирні переговори у Бресті-Литовському стали тим майдан-
чиком, де зійшлися інтереси країн Четверного союзу, насамперед 
Німецької і Австро-Угорської монархій і молодої напівдержавної 
УНР. Перші – домагалися шляхом укладення миру з більшо-
вицькою Росією фактично ліквідувати Східний фронт, а його 
людські і матеріально-технічні ресурси спрямувати на західний 
театр військових дій. Лідери УНР змушені були вийти з-під 
загальноросійського політичного «даху», задекларувати держав-
ну самостійність і отримати військовий захист від більшовицької 
агресії. 

Тверда позиція німецької делегації щодо визначення дер-
жавно-правового статусу УНР, як умови підписання мирного 
договору, сприяла подоланню лідерами УЦР федералістських 
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ілюзій щодо перетворення Росії у «палац народів» і спонукала до 
проголошення самостійної української держави. Досвідчені ні-
мецькі і австрійські дипломати не лише використали пред-
ставництво України на мирній конференції для тиску на деле-
гацію Раднаркому, а й ставили більш далекосяжні і прагматичні 
цілі. Тривале військове протистояння виснажило продовольчі ре-
сурси Німеччини і особливо Австро-Угорщини. Поповнення їх за 
рахунок України – «житниці Європи», стало одним з головних 
завдань «східної» кампанії Центральних держав.  

9 лютого 1918 р. делегати УНР підписали сепаратний мир з 
країнами Четверного союзу, за яким припинявся стан війни між 
сторонами, мали бути встановлені дипломатичні відносини, 
проведений обмін військовополоненими тощо. Центральною була 
стаття 7-ма договору, яка обумовлювала проведення до 31 липня 
1918 р. «взаїмного обміну лишків найважніших сільськогоспо-
дарських і промислових виробів для задоволення біжучих потреб». 
Конкретні цифри товарообмінних операцій не вказувалися, але 
названа українськими делегатами в кулуарах переговорів орієн-
товна кількість зернових надлишків у один мільйон тонн міцно 
закарбувалася у пам’яті союзників і трансформувалася в обов’яз-
кові 60 млн. пудів, зафіксованих у тристоронньому торговельно-
економічному договорі УНР з Німеччиною та Австро-Угор-
щиною. 

Відразу після укладення Брестських угод українські дипло-
мати офіційно звернулися до народів Центральних держав за 
військовою допомогою проти більшовицької агресії. Маючи на 
увазі насамперед реалізацію «хлібного» миру, за згоди імпера-
тора Німеччини Вільгельма ІІ Генеральний штаб 18 лютого  
1918 р. розпочав комбіновану «східну» військову кампанію, 
одним з основних завдань якої було звільнення України від біль-
шовицьких військ. Повагавшись упродовж тижня, австрійський 
імператор Карл І віддав наказ своїм дивізіям приєднатися до 
надання збройної допомоги УНР. Малобоєздатні, розрізнені чер-
воні підрозділи були неспроможні стримати натиск регулярних 
німецьких і австрійських з’єднань. Упродовж березня–квітня 
спільні сили союзників за участю українських військ встановили 
контроль над усією територією УНР. 
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Від самого початку військових операцій керівництво Німеч-
чини і Австро-Угорщини подавало їх як обмежену збройну допо-
могу союзній УНР. У відозвах Центральної Ради і українського 
уряду до населення містилися заклики сприймати учорашніх 
супротивників як друзів, котрі залишать терени України за пер-
шою вимогою уряду УНР. Усі сторони публічно уникали вжи-
вання терміну «окупація», хоч закритими каналами комунікацій і 
німці, і австро-угорці послуговувалися ним досить широко.  

По завершенні бойових дій німецьке і австрійське коман-
дування врешті змогли втілити у життя військову конвенцію від 
25 березня 1918 р. про розподіл сфер впливу в Україні. До ні-
мецької зони відійшли Київська, Чернігівська, Полтавська, Хар-
ківська, Таврійська губернії і Крим, а до австро-угорської – 
південно-західна частина Волині, Подільська, Херсонська і Кате-
ринославська губернії. Штаб фельдмаршала Германа Айхгорна, 
дислокований у Києві створив шість, а штаб фельдмаршала 
Едуарда Бем-Ермолі в Одесі – три генеральних командування. 

З середини березня у Києві розпочали діяльність посольства 
Німеччини і Австро-Угорщини, очолювані досвідченими дипло-
матами Альфонсом Муммом і Йоганом Форгачем. В Україні, 
насамперед в основних регіонах зерновиробництва, також була 
розгорнута мережа господарських центрів. Зусилля всіх військо-
вих, дипломатичних і економічних представництв Центральних 
держав були підпорядковані ключовому завданню – вивезенню з 
України продовольства і сировини.  

Умови перебування військ союзників в УНР, насамперед 
забезпечення їх продовольством і фуражем, не були регламен-
товані жодним договірно-правовим актом. Спроби українських 
урядовців домогтися укладення військової конвенції не знайшли 
підтримки у командування союзних військ. Масові реквізиції 
харчів і фуражу викликали невдоволення селян, введення сис-
теми розписок за отримані продукти через ускладнений меха-
нізмом грошового відшкодування також не поліпшили взаємо-
відносин з населенням. Вже з березня члени Центральної Ради 
вносили запити до уряду щодо масових зловживань, а то й 
репресій з боку іноземних військових адміністрацій.  
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Німецькі військові і дипломати швидко переконалися в уп-
равлінському безсиллі уряду УНР, відсутності його впливу на 
провінцію, що ставило під сумнів спроможність мобілізації 
хлібних запасів для експортних поставок. Заплутаність аграрних 
відносин на селі, протистояння поміщиків і селян створювали 
пряму загрозу проведенню весняної посівної кампанії як джерела 
нових зернових надходжень. Особливо німців дратували соціа-
лістичні постулати, задекларовані впровадженням у життя поло-
жень ІІІ Універсалу. У внутрішньому листуванні німецьких пред-
ставників лідери Центральної Ради і уряду дістали таврувально-
зневажливі оцінки – «катедер-соціалісти», «молоді фантазери», 
«незрілі студенти» та інші. Роздратований посол А. Мумм прямо 
заявив Михайлові Грушевському і Всеволодові Голубовичу про 
те, де б вони були, коли б не допомога німців. Ерозія взаємо-
довіри прогресувала і вже на початку квітня 1918 р. досягла 
кризового стану. 

Начальник штабу Оберкомандо в Україні генерал Вільгельм 
Гренер усвідомлював, що його історична місія рятівника Німеч-
чини і Австро-Угорщини від загрози голоду може стати про-
вальною при збереженні нинішнього українського уряду і в кін-
цевому підсумку негативно позначиться на результатах військо-
вих дій проти Антанти. З німецькою педантичністю він починає 
здійснювати підготовку до зміни влади в Україні: переконує у її 
доцільності посла А. Мумма, канцлера Г. Гертлінга і Генеральний 
штаб; форсує підготовку тристоронньої торговельно-економічної 
угоди, яку б зобов’язався виконувати новий уряд; веде активні 
пошуки майбутнього правителя України; розробляє план вій-
ськово-політичних заходів проведення державного перевороту. 

Втручання нових союзників у внутрішні справи УНР стає все 
більш відкритим. Штаб Оберкомандо намагається взяти у свої 
руки справу весняної сівби і з цією метою видає на початку квіт-
ня наказ фельдмаршала Г. Айхгорна про засів полів. Посягання 
на «святая святих» правлячої партії українських есерів – зе-
мельну сферу, викликає болісну реакцію членів Центральної 
Ради. Наступний наказ про запровадження щодо українських 
громадян юрисдикції німецьких військово-польових судів сприй-
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мається ще більш задерикувато і настільки ж безсило. 28 квітня 
сталося хрестоматійно відоме вторгнення німецького військового 
підрозділу у зал засідань Центральної Ради з обшуком і арештом 
кількох урядовців.  

На кінець квітня 1918 р. всі елементи Гренерового плану 
зміни влади в Україні були реалізовані. Уряд УНР підписав угоду 
про постачання до Центральних держав збіжжя, інших продо-
вольчих товарів і сировини. Штаб Оберкомандо визначився з 
кандидатурою майбутнього глави української держави генералом 
Павлом Скоропадським і отримав згоду кайзера на його при-
ведення до влади. Зібраний 29 квітня з дозволу німецького ко-
мандування всеукраїнський з’їзд земельних власників став актом 
легітимації нового правління у формі гетьманату, властивого для 
української державно – правової традиції ХVІІ–ХVІІІ ст. 

Квітень 1918 р. виявився тією ще доволі розмитою, але все ж 
видимою межею, за якою залишилася німецько-австрійська вій-
ськова присутність в Україні як мілітарна допомога, надана друж-
ній державі у зв’язку з її офіційним зверненням. Втручання вій-
ськових і дипломатичних представників Німеччини у внутрішні 
справи УНР аж до зміни державно – політичної моделі поклало 
початок новій фазі відносин з Центральними державами, які 
набули окупаційного характеру.  

Спираючись на ґрунтовне коло історичних та історіогра-
фічних джерел, з метою розкриття даної наукової проблеми, 
автор вважає необхідним дослідити:  

- характер і форми відносин України з Центральними дер-
жавами, правомірність їх оцінки як окупації; 

- спільні і відмінні риси окупаційних режимів в Україні та 
інших територіях , зайнятих військами країн Четверного 
союзу;  

- передумови виокремлення УНР з загальноросійського 
фронту Світової війни та включення в Брестський пере-
говорний процес як суб’єкта міжнародного права;  

- особливі відмінності ставлення Центральних держав до 
УНР і гетьманату Павла Скоропадського; 

- функціонування німецької окупаційної зони через призму 
діяльності чільних військових і дипломатів; 
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- наявність перспективних тематичних напрямків вивчення 
окупаційної практики Центральних держав в Україні. 

Вибір саме цих дослідницьких завдань зумовлений тим, що 
чимало аспектів історії відносин України з Німеччиною і Австро-
Угорщиною 1918 р. були висвітлені в українській та зарубіжній 
історіографії, а також у попередніх монографічних працях автора – 
«Гетьманат Павла Скоропадського між Росією і Німеччиною» 
(2008), «Українська гетьманська держава 1918 року: історичні 
нариси» (2011), «Уряди гетьманату Павла Скоропадського: пер-
сональний вимір» (2016). 

Стисло про понятійно-категоріальний апарат, яким послуго-
вується автор. Значення та конотація базових для даного до-
слідження термінів «окупація», «німецько-австрійська окупація», 
«австрійсько-німецька-окупація», «австрійсько-німецьких військ 
контроль», «німецько-австрійська інтервенція», «мирна окупа-
ція», «нетипова окупація» спеціально розглядаються у першому 
розділі монографії. Поняття «Українська Держава» і «Гетьманат 
Павла Скоропадського» вживаються як абсолютно синонімічні.  
І все ж друге визначення використовується частіше, оскільки 
офіційна назва гетьманату «Українська Держава» збігається з 
більш широким поняттям «українська держава», яка включає й 
УНР та ЗУНР. Терміном «Україна» позначена збірна назва УНР і 
гетьманату Павла Скоропадського. Під назвою «Центральні дер-
жави» маються на увазі насамперед Німеччина і Австро-
Угорщина, чиї військові контингенти були присутні в Україні, а 
Болгарське царство і Османська імперія представлені лише по-
сольствами. Для означення терміну «Німеччина» вживаються 
поняття – синоніми: «Німецька імперія», «Імперія Гогенцол-
лерів», «Рейх»; терміну «Австро-Угорщина» – «Австро-Угорська 
імперія», «Дунайська імперія», «Двоїста монархія», «Імперія 
Габсбургів». Прізвище фельдмаршала Г. Айхгорна подається за 
чинною редакцією правопису, а при цитуванні раніших текстів 
залишено – Ейхгорн. Приставка «фон» у німецьких і австрійських 
прізвищах наводиться тільки при першій їх згадці. Оскільки 
досліджувані події відбувалися упродовж одного 1918 р., то у 
тексті подаються лише місяці. 
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З огляду на досить широкий діапазон використаних історич-
них та історіографічних джерел їх предметний аналіз поданий у 
кожному з розділів книги. Водночас відзначимо певні особли-
вості і складнощі підготовки дослідження, головним об’єктом 
якого є іноземний чинник у контексті вітчизняної історії. По-
перше, обмеженість доступу до зарубіжних архівних документів 
на перший план виводить історіографічні джерела, тобто тема-
тичні праці зарубіжних і українських авторів, у яких використана 
автентична архівно-документна база (В. Баумгарт, П. Боровські, 
Б. Вольфдітер, Ф. Гольчевські, М. Рудольф, В. Дорнік, С. Карнер, 
П. Ліб, О. Федишин, О. Кураєв, М. Несук та інші). По-друге, над-
звичайно інформативними, навіть з огляду на їх природний 
суб’єктивізм, є мемуари провідних постатей творців Брестського 
миру, ідеологів і реалізаторів його «хлібної» складової (П. Гін-
денбург, Е. Людендорф, М. Гофман, В. Гренер, О. Чернін, 
А. Краус, Л. Троцький, М. Грушевський, П. Скоропадський, 
Д. Дорошенко, В. Зеньковський, Б. Стеллецький та інші). По-
третє, досить вагомий археографічний сегмент становлять 
радянські публікації документів дипломатів і військових, які 
представляли Центральні держави в Україні. Небезпідставно во-
ни оцінюються як заідеологізовані, проте, на наш погляд, це сто-
сується ідейно-політичної спрямованості на рівні документаль-
них комплексів (збірників). Інша річ, використання окремого 
історичного джерела як носія конкретної ретроспективної інфор-
мації, адже воно більш повно піддається логічній і фактологічній 
перевірці. По-четверте, перша спроба персоніфікувати діяльність 
в Україні провідних військових і дипломатів засвідчує, що в 
німецькомовній історіографії спеціальні дослідження цього біо-
графічного сегмента тогочасних учасників подій в Україні, за 
винятком генерала В. Гренера, відсутні.  

Представлений у додатку ілюстративний матеріал розгля-
дається автором як органічне доповнення текстової інформації. 
Він почерпнутий з різних джерел, здебільшого німецького по-
ходження. Це альбом фотографа авіадивізіону при корпусі гене-
рала Карла Кнерцера, який відобразив шлях підрозділу від Ново-
град-Волинського через Ростов-на-Дону у Крим. Чудові знімки 
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німецьких приятелів сім’ї Скоропадських у міжвоєнну добу, 
зроблені дружиною гетьмана Олександрою Петрівною. Окремі 
фото визначних німецьких воєначальників взяті з матеріалів 
Вікіпедії. 

Логічним було б у цій монографії висвітлити функціонування 
й австро-угорської окупаційної зони, зокрема діяльність в Україні 
провідних постатей – фельдмаршалів Е. Бем-Ермолі, А. Крауса, 
Е. Бельца, дипломатів Й. Форгача, В. Принціга, Е. Фюрстенберга, 
Г. Цитковські та інших. Однак дефіцит джерельного матеріалу, 
особливо біографічного характеру, поки що не дозволяє повно-
цінно виконати це завдання. 

Автор усвідомлює, що дана монографічна праця не вичерпує 
такої складної наукової проблеми, як відносини України і Німеч-
чини та Австро-Угорщини у 1918 р., однак сподівається, що цим 
дослідженням зробить певний внесок у складання загальної 
панорами, з’ясування їх характеру і форми, персоніфікації того-
часних подій, виявлення перспективних напрямів вивчення теми. 
Розгляд окупаційної практики Центральних держав на зайнятих 
їх військами територіях європейського континенту в роки Першої 
світової війни, порівняння з її «українським» різновидом, вмо-
тивували автора внести певні корективи у власні попередні 
оцінки форми німецько-австрійської окупації України 1918 року.  
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Розділ І.  
Німецько-австрійська окупація: 

термінологія, реалії, право 
 
 
 
Невдачі утвердження української державності в добу рево-

люції 1917–1921 рр., крім низки поважних факторів внутріш-
нього характеру, великою мірою були детерміновані зовнішніми 
військово-політичними чинниками – російським – червоним і 
білим, німецько-австрійським, англо-французьким, польським та 
ін. Безперечно, між ними існують суттєві відмінності у цілях, 
формах, характері і наслідках впливу на революційні і державо-
творчі процеси в Україні. Переважно вони мали анексіоністську 
спрямованість і ставили завданням повалення української влади.  

Введення військ Німеччини та Австро-Угорщини в Україну 
у лютому 1918 р. мало істотні відмінності, оскільки спиралось на 
міжнародно-правові підстави і на початку було збройною допо-
могою союзній УНР у визволенні від більшовицької агресії. 
Після завершення цієї місії на перший план вийшли нагальні 
економічні завдання, реалізація яких здійснювалася методами, 
значною мірою характерними для окупаційної практики, вклю-
чаючи й застосування збройної сили щодо населення зайнятих 
територій. Разом з тим комплексне вивчення відносин України з 
Центральними державами дозволяє виділити специфічні риси їх 
розвитку, які не вкладаються у юридичні норми класичної вій-
ськової окупації, визначені тогочасними міжнародно-правовими 
актами, зокрема ІV Гаазькою конвенцією (жовтень 1907 р.). На 
наш погляд, цей аналіз дозволяє кваліфікувати перебування 
німецько-австрійських військ на території України як нетипову 
окупацію. 

Хоч вже близько століття найбільш поширеною оцінкою 
цього явища залишається поняття «окупація», у 2003 р. фунда-
ментальне історико-довідкове видання «Енциклопедія історії Ук-
раїни», в якому синтезовані новітні підходи до вивчення україн-
ського історичного процесу, відійшло від цієї усталеної оцінки, 
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вживши термін «Австро-німецьких військ контроль над терито-
рією України 1918»1. За формальною логікою дане визначення 
цілком можливе, оскільки з лютого по грудень того року війська 
Центральних держав перебували в Україні. Однак оцінка «вій-
ськовий контроль над територією» не відображає всієї глибини 
політичного, економічного, адміністративного впливу на уряд, 
місцеві органи влади, суспільне життя, економіку і населення 
України. Адже територія лише один з атрибутів держави, зай-
нятої іноземними арміями, а контроль над нею – інструмент реа-
лізації політики центральноєвропейських імперій щодо України. 

Очевидно, рамки енциклопедичної статті не дозволили авто-
рові обґрунтувати доцільність введення нового, сутнісно зву-
женого визначення військової присутності Центральних держав в 
Україні. Зауважимо, що сама назва статті потребує певних уточ-
нень. Провідна роль у здійсненні «східної» військової кампанії 
належала Німеччині. Це визначалося її лідируючою позицією у 
Четверному союзі, більшим внеском у проведення кампанії, ви-
значальним впливом на українські уряди. Австро-Угорщина ви-
ступала в якості молодшого партнера коаліції. Тому, на наш по-
гляд, більш точним буде термін «німецько-австрійські війська».  

Не дивлячись на тривале домінування в історичній, публі-
цистичній, науково-довідковій літературі дефініції «німецько-
австрійська окупація» щодо України 1918 р. у її майже одно-
варінтному сенсі, спробуємо з’ясувати настільки є правомірною 
саме така кваліфікація цього явища: а) тогочасними державними, 
політичними, військовими діячами та дипломатами; б) у вітчиз-
няній та зарубіжній історіографії; в) у контексті тогочасного 
міжнародного права; г) можливість наукової кореляції усталеного 
терміну. 

Укладення у лютому 1918 р. Брестської мирної угоди по-
ставило УНР у залежність від одного з таборів світового воєнного 
протиборства – Четверного союзу. Водночас це дозволило вико-
ристати війська Центральних держав для звільнення території 
України від анексії радянською Росією. Складні, драматичні і 
динамічні перипетії звернення української сторони за військовою 
допомогою до нових союзників, прагматичні причини їхньої 
поспішної згоди досить повно висвітлені в історичній літературі2.  
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Слід відзначити, що керівники УНР усвідомлювали неспро-
можність власними силами визволити захоплену більшовицькими 
військами територію і вже з кінця січня 1918 р. обговорювали 
дане питання. Вони сподівалися, що для цього будуть вико-
ристані насамперед частини, сформовані з українців-військово-
полонених, а також січові стрільці – галицькі українці у складі 
австро-угорської армії. Проте цей шлях вимагав значного часу, а 
продовольча криза в обох імперіях диктувала пряме збройне 
втручання для вигнання радянських військ і отримання доступу 
до хлібних ресурсів України. Один з творців Брестського миру 
генерал Максиміліан Гофман у щоденнику відверто писав про 
справжні цілі військової допомоги УНР: «Коли центральні дер-
жави хочуть мати хліб з Хлібного миру, то мусять самі його 
взяти. Ми сказали “а” і мусимо сказати “б”»3. До речі, винахід 
самого терміна «хлібний мир» історіографічні джерела припису-
ють главі австро-угорського МЗС Отакару Черніну, хоч у спо-
гадах він це спростував4. 

У відповідь на офіційне прохання представників УНР ні-
мецький імператор Вільгельм ІІ дав згоду на проведення обме-
жених операцій на Східному фронті, плануючи початок наступу 
на 18 лютого. Австрійський цісар Карл І певний час вагався, але 
розпочатий похід німецьких військ і критичне продовольче 
становище Дунайської імперії змусили його долучитися до насту-
пальної акції на теренах України. У кінці лютого 1918 р. вже вели 
наступ у східному напрямку армійська група генерала Алек-
сандера Лінзінгена у складі 23 німецьких дивізій, а в південно-
східному – 10 австро-угорських дивізій під командуванням 
фельдмаршала Едуарда Бем-Ермолі.  

З огляду на істотні внутрішньополітичні розбіжності у став-
ленні до «східної» кампанії, а також можливий негативний між-
народний резонанс всі сторони намагалися декларувати зайняття 
території України як дружню допомогу. В офіційних заявах 
термін «окупація» не вживався. Так, заступник начальника Ге-
нерального штабу Еріх Людендорф назвав наступ німецьких 
військ «рятувальною експедицією в дружню країну». Імператор 
Австрії Карл І виступив із заявою про «мирне проникнення в 
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дружню країну»5, а прем’єр-міністр Ернст Зайдлер військовий 
похід назвав актом добросусідської правової і управлінської до-
помоги, здійснюваної шляхом застосування обмеженого військо-
вого контингенту6. 

Рада Міністрів УНР, розуміючи небезпеку сприйняття насе-
ленням німців як ворогів, у спеціальній відозві переконувала, що 
уряд прийняв військову допомогу від нині дружніх держав – 
Німеччини і Австро-Угорщини. Навіть містилося запевнення, що 
ці війська будуть битися з ворогами України «під проводом 
польового штабу нашої держави»7. У зв’язку з наступом німець-
кої армії українська мирна делегація у Бресті також оприлюднила 
декларацію. Вона була позначена різкою антиросійською спря-
мованістю і запевненнями у дружніх намірах союзників: «Віднині 
німці вже не вороги нам, і ми кличемо всіх громадян Української 
Народної Республіки спокійно і довірливо зустрічати німецьке 
військо і ставати разом з ним до оборони рідного краю від 
кацапських розлючених підкуплених банд»8.  

Наступ німецької армії стрімко розвивався. Радянські війська 
спішно відступали і 1 березня залишили Київ. За домовленістю з 
німецьким командуванням першими до міста ввійшли українські 
частини – Запорізький загін, Гайдамацький кіш, Січові стрільці, 
демонструючи взяття столиці національними силами.  

З нагоди звільнення Києва голова Ради Міністрів Всеволод 
Голубович 2 березня направив рейхсканцлеру Георгу Гертлінгу 
телеграму, в якій від імені українського народу дякував за допо-
могу «переможних німецьких військ». Він також висловлював 
сподівання, що «як тільки вони виконають свій обов’язок, буде 
видано розпорядження про їх відкликання»9. У телеграмі-відпо-
віді Г. Гертлінг висловив задоволення сприянням визволенню 
українського народу. Містилося й принципово важливе тверд-
ження: «Як тільки Ви визнаєте, що німецькі війська на Україні 
вже виконали свою місію, вони будуть відізвані звідти»10.  

Ще раніше українська делегація у Бресті отримала від авст-
рійського посла Фрідріха Візнера запевнення, що «австро-угор-
ські війська будуть відкликані як тільки Рада висловить таке 
побажання»11. Все це породжувало у керівництва УНР спрощене 
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уявлення про терміни та умови перебування військ Центральних 
держав в Україні. Цілком очевидно, що й розуміння їх справж-
ньої місії у сторін було різним. Український провід головною 
метою вважав звільнення від більшовицьких військ, австро-
угорський уряд готовий був обмежитися отриманням обумов-
лених обсягів продовольства і сировини, німецьке керівництво, 
крім економічних цілей, ставило й геостратегічні – використання 
«українського плацдарму» для власної експансії на Схід, роз-
в’язання проблем німців-колоністів Причорномор’я тощо. 

7 березня до Києва повернулися члени Центральної Ради. 
Михайло Грушевський високо оцінював підписання мирного до-
говору з державами Четверного союзу: «Мир цей гідний і по-
чесний, мир демократичний, який вертає Україні її землі, забез-
печує міжнародне становище, її грошову систему, і полишає нам 
повну свободу в політиці й економічних справах»12. Очевидно, ці 
рядки писалися під враженням перших звісток з Бреста, бо коли 
згодом голова української мирної делегації Олександр Севрюк, 
підсівши у вагон М. Грушевського десь між Сарнами і Жито-
миром, доповів йому про справжню ціну військової допомоги, 
той розплакався.  

І все ж голова Центральної Ради не усвідомлював глибини 
складнощів відносин з новими союзниками, хоч майже на кож-
ному з засідань її члени вносили інтерпеляції (запити) щодо 
масових реквізицій продовольства і фуражу, арештів і навіть 
розстрілів місцевого населення. Він досить неохоче і в делікатній 
формі визнавав «всякого роду неправильності в поведінці ні-
мецьких і австрійських військ», навіть вважав їх неминучими під 
час бойових дій в чужій країні13. Безперечно, в документах 
Центральної Ради і уряду УНР, не дивлячись на наростання 
критичного ставлення до самочинних дій підрозділів німецьких і 
австро-угорських військ, термін «окупація» не вживався. Хоч 
місцеві українські посадовці послуговувалися ним навіть в офі-
ційному листуванні. Зокрема, заступник прокурора Херсонського 
окружного суду Борис Горбатий у поданні до Одеської судової 
палати від 7 травня прямо писав – «перші дні окупації», «виступи 
проти окупаційних військ» тощо. Прокурор Одеської судової 
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палати у своїй постанові також оперує поняттям «окупаційні 
війська»14. 

Після зайняття Києва тут розмістився штаб вищого коман-
дування (Оберкомандо) німецьких військ в Україні (командувач 
Александер Лізінген, з 31 березня – Герман Айхгорн, начальник 
штабу Вільгельм Гренер), дипломатичні установи Німеччини 
(посол Альфонс Мумм) та Австро-Угорщини (посол Йоган Фор-
гач), військові, економічні та фінансові представництва. Київ 
поволі оговтувався від кошмарів більшовицького правління. 
Проф. Микола Могилянський, відомий учений-антрополог, за-
ступник державного секретаря в гетьманському уряді так опису-
вав тогочасний Київ: «З появою німців, як за помахом чарівної 
палички, без будь-яких залякувань і погрозливих оголошень, 
зникли всілякі пограбування і насилля. Обиватель зітхнув вільно. 
Навіть пізньої ночі стало абсолютно безпечно гуляти вулицями. 
Відкрилися театри, синема, ресторани, життя заграло швидким 
темпом свою вічну метушливу музику»15. Безперечно, це дещо 
ідеалізовані і виключно київські враження. Життя провінції поза 
німецькими гарнізонами все ще залишалося далеким від задекла-
рованого «спокою і порядку».  

Перші тижні просування німецьких військ углиб української 
території засвідчили серйозні складнощі у відносинах з селянст-
вом при вилученні фуражу і продовольства. Ці питання на між-
урядовому рівні ніяк не були врегульовані. 9 березня уповнова-
жений верховного командування Німеччини у Києві полковник 
Фрідріх Штольценберг у телеграмі головнокомандувачу Східним 
фронтом фельдмаршалу Леопольду Баварському виклав серйозне 
занепокоєння щодо перспектив отримання хліба. Він прогнозував 
посилення спротиву місцевого населення аж до партизанської 
війни, а також висловлював великий сумнів у тому, що укра-
їнський уряд, який складається тільки з лівих опортуністів, зуміє 
організувати тверду владу. Викладені полковником пропозиції 
передбачали вжиття жорстких заходів. Зокрема, він писав: «Для 
здійснення наших завдань необхідна планомірна окупація (під-
креслено нами – Р.П.) відповідних районів, таким чином будуть 
знайдені сховані запаси… Бажаною була б окупація такими 
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військовими силами, одна присутність яких уже вселяла б страх у 
населення і примушувала б його продавати нам лишки хліба, а 
якщо потрібно буде, то доведеться взяти його силою». На думку 
Ф. Штольценберга, оскільки на Західному фронті передбачалися 
найбільш важкі і вирішальні бої, то нині не слід рахуватися з 
дипломатичними міркуваннями щодо майбутніх відносин з Ук-
раїною. Полковник припускав можливість зміни уряду для отри-
манні хлібних ресурсів16. 

18 березня заступник начальника Генерального штабу Еріх 
Людендорф видав документ з прикметною назвою «Інструкція по 
управлінню окупованими територіями». Вона була спрямована на 
стабілізацію становища в Україні. Зокрема, йшлося про розбу-
дову місцевої адміністрації як інструменту налагодження поста-
вок продовольства. Отримуючи донесення про затягування селя-
нами весняного обробітку землі, він вимагав негайного прове-
дення весняно-польових робіт. У відповідь генерал Г. Айхгорн 
видав наказ про обов’язковий засів полів. Згодом командири 
військових частин отримали дозвіл здійснювати каральні операції 
проти українських повстанців без погодження з місцевою вла-
дою. На думку сучасного дослідника «східної» політики Німеч-
чини у Першій світовій війні Олексія Кураєва, саме перебирання 
німецьким командуванням повноважень української влади «прак-
тично переводило експедиційний корпус у статус окупаційного 
війська»17. 

Начальник штабу Оберкомандо генерал В. Гренер, турбую-
чись про оперативне налагодження поставок хліба з України, у 
листі до посла А. Мумма писав: «На мою думку, було б краще 
всього, якби в районах, де є достатня кількість наших окупа-
ційних військ, спробувати найближчим часом зв’язати наших 
комісіонерів безпосередньо з виробниками через місцевих тор-
говців»18. Як бачимо, головні реалізатори імперської політики в 
Україні прямо називали зайняті території окупованими, а ні-
мецькі війська окупаційними. 

Заступник міністра закордонних справ Німеччини Гільмар 
Буше 26 березня направив послу А. Мумму директиву міністер-
ства, у якій зокрема вказувалося: «Наша військова інтервенція на 
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Україні виправдана проханням Ради про допомогу… Крім того 
головна ціль нашої окупації – забезпечення хлібного експорту з 
України в країни Центральної Європи. Завданням нашого пред-
ставництва у Києві є безумовне здійснення цієї мети»19. 

Посол Австро-Угорщини у Києві Й. Форгач у березні допо-
відав МЗС, що з огляду на терміновість отримання продоволь-
ства, це завдання нездійсненне для уряду УНР через його над-
звичайну слабкість. Тому він вважав, що «окупація ця має бути 
проведена і вимагатиме значної кількості австро-угорських і 
німецьких військ». У конвенції між Німеччиною і Австро-Угор-
щиною про розмежування сфер контролю над українськими тери-
торіями укладачі оперують поняттями «район німецької окупа-
ції», «австро-угорський окупаційний район», «окупаційні змішані 
частини» тощо20. Отже, в офіційних таємних документах німець-
кого і австрійського походження термін «окупація» широко 
вживався від самого початку вступу військ в Україну.  

Хоч деякі берлінські урядовці й відкрито говорили про оку-
пацію. Зокрема, у зв’язку з поваленням Центральної Ради ліві 
фракції рейхстагу зажадали пояснень від уряду. Віце-канцлер 
Фрідріх Пайєр заняття території України назвав окупацією, яка 
не буде тривалою21. Підсекретар Браун у пошуках аргументації 
висловився ще більш відверто: «причиною всіх дій на Україні є 
німецький інтерес, все інше річ другорядна. Це випливає вже з 
факту самої окупації й з необхідності видобути з краю якомога 
найбільше хліба»22. Важко уявити, щоб військові, державні діячі 
та дипломати обох держав, які ратифікували Гаазьку конвенцію 
від 18 жовтня 1907 р. «Про закони і звичаї війни», не знали її 
положень щодо умов окупації завойованих територій. При гост-
роті військово-політичної ситуації та внутрішній продовольчій 
кризі урядовцям ніколи було думати про дотримання духу і 
літери згаданої міжнародної конвенції. А термін «окупація» став 
універсальним для визначення територій, зайнятих військами 
країн Четверного союзу. 

На початку травня, вже після приведення до влади гетьмана 
П. Скоропадського, штаб групи армій Г. Айхгорна у донесенні 
головнокомандувачу Східного фронту фактично підтвердив ви-
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сновки Ф. Штольценберга щодо характеру відносин з Україною. 
У ньому зокрема наголошувалося: «Перш за все необхідно 
відмовитися від політики, яка зводиться лише до фікції дружньої 
країни. Новий уряд буде робити те, що ми вважаємо необхід-
ним». Така позиція військових викликала занепокоєння у МЗС.  
8 травня заступник міністра закордонних справ Г. Буше у шиф-
рограмі до посла А. Мумма писав: «Прошу більш точно роз’яс-
нити суть цієї заяви. Чи значить це, що ми повинні ставитися до 
України не як до держави, яка перебуває з нами у мирних від-
носинах, а тільки як до окупованої області?». 

Вже наступного дня А. Мумм направив до МЗС диплома-
тично віртуозну відповідь: «І я згоден з тим, що ми не повинні 
проводити політику, яка зводиться лише до нашого «перебування 
у дружній країні». Але поза цим я вважаю необхідним під-
тримувати на Україні фікцію с а м о с т і й н о ї дружньої нам 
держави постільки, поскільки це збігається з нашими інтере-
сами». Посол докладно обґрунтовував це необхідністю зважати 
на громадську думку як у Німеччині, так й у нейтральних та 
ворожих країнах. Він також вказував на небезпеку підриву авто-
ритету гетьманського уряду, коли надто різко показати, що «він є 
лише куклою у наших руках, а урядові розпорядження обслу-
говують виключно наші інтереси». А.Мумм запевняв, що нач-
альник штабу Оберкомандо у Києві генерал В.Гренер поділяє 
дану точку зору, тільки його висловлювання носять інколи більш 
військовий, ніж дипломатичний характер23. Врешті, повалення 
Центральної Ради і встановлення влади гетьмана, який зобов’я-
зався твердо дотримуватися Брестських і наступних угод попе-
реднього уряду, дозволило зняти домагання військових запро-
вадити в Україні пряме правління у формі німецького генерал-
губернаторства.  

Правляча еліта гетьманату значною мірою залежала від Цент-
ральних держав, і навіть, усвідомлюючи нерівноправний харак-
тер відносин, не розглядала їх, принаймні відкрито, як окупа-
ційні. П. Скоропадський при вступі на посаду у грамоті до всього 
українського народу наголошував, що Україна врятована «дяку-
ючи могутньому підтриманню центральних держав». На початку 
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травня в інтерв’ю газеті «Fossische Zeitung» гетьман наголошував 
на значенні для України німецького державного досвіду24.  
У листі до посла А. Мумма 10 травня П. Скоропадський запевняв 
у своїх намірах «йти непохитно, чесно й одверто рука в руку з 
Німеччиною і що я бачу в цій орієнтації міцну підставу для 
добробуту і майбутнього розцвіту цілого українського народу»25. 
Проте через рік у спогадах він досить визначено напише: 
«німецька військова окупація сильно дратувала народ, зокрема й 
мене»26.  

Д. Дорошенко, проти кандидатури якого на посаду міністра 
закордонних справ заперечували німці, в особистому листі до 
посла А. Мумма запевнив, що виступає «за тісний політичний, 
економічний і культурний союз з Німецькою імперією»27. 
Природно, що Д. Дорошенко з міркувань дипломатичних і осо-
бистих не міг кваліфікувати перебування німецьких і австро-
угорських військ в Україні як окупацію. Не зробив він цього й у 
своїй ґрунтовній «Історії України» та розлогих спогадах. 

З перших днів роботи гетьманського уряду протоколи засі-
дань рясніють доповідями міністрів про самочинні експропріації 
німецькими і австрійськими військами продовольства, фуражу, 
промислової сировини, транспортних засобів. З цих питань ухва-
лювалися аморфні резолюції, давалися дорученнями міністру 
закордонних справ з’ясувати ситуацію з представниками союз-
ників. Коли на початку жовтня 1918 р. командувач Східної 
австрійської армії генерал Альфред Краус офіційно повідомив 
про вивід австрійських військ з України, то голова Ради Міністрів 
Ф. Лизогуб у відповідь направив ноту доволі патетичного змісту: 
«Український уряд з великою вдячністю приймає ту допомогу, 
яку в цьому відношенні надали війська Центральних держав, і 
цілковито усвідомлює, що згадані війська, надаючи захист Ук-
раїні, цій скарбниці найрізноманітніших продуктів, … здійсню-
вали культурну і загальнолюдську місію»28. Безперечно, уряд мав 
усі підстави дякувати за допомогу, яка виконувала насамперед 
захисну функцію від зовнішніх і внутрішніх загроз гетьманській 
владі. А дорікати за фактично грабіжницьку практику було не 
етично та й не мало сенсу. 
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Провідні українські політичні партії також не розглядали 
перебування чужоземних військ в Україні як окупацію. Адже 
саме їх представники у керівництві УНР запросили військової 
допомоги Центральних держав. На своїх з’їздах у травні 1918 р., 
де йшлося про вироблення тактики революційної боротьби в 
нових політичних умовах, військова допомога визнавалася друж-
ньою. Зокрема, з’їзд українських соціалістів-федералістів в резо-
люції «У справі відношення до Центральних держав» констату-
вав: «Німецьке військо допомогло у боротьбі з більшовиками, то 
партія дивиться на них як на військо дружньої нам держави».  

Всеукраїнський селянський з’їзд, який перебував під впли-
вом українських есерів, записав у постанові, що «трудяще се-
лянство бажає бачити Центральні держави, в т. ч. Німеччину, 
дружні нам держави»29. Дещо іншою була позиція конгресу ук-
раїнських соціал-демократів, які вважали, що однією з причин 
державного перевороту стало втручання німців у внутрішню 
політику України. Проте й вони, як й інші партії, зокрема УПСР 
(центральна течія), стаючи в опозицію до гетьманського уряду, 
вважали за необхідне підтримувати постійні зв’язки з представ-
никами німецького командування та посольства в Україні. Відомі 
українські діячі Володимир Винниченко, Сергій Єфремов, Анд-
рій Ніковський та інші домагалися у них аудієнцій, направляли 
меморандуми, зав’язали контакти з німецькими депутатами-
соціалістами у Берліні. У такий спосіб хотіли досягти змін у 
складі Ради Міністрів, а відтак й внутрішньополітичного курсу 
держави. Публічне ставлення лідерів українських партій до 
німецько-австрійських союзників було доволі толерантним. 
Оскільки вони цілком усвідомлювали хто, за словами В. Вин-
ниченка, є «панами становища». Це вже пізніше талановитий 
літератор дозволив у досить саркастичній формі писати про 
«німецько-генеральську оперетку» та «великодушних лицарів», 
які окупували величезний край30. До речі, за твердженнями укра-
їнського зарубіжного дослідника Олега Федишина, термін «опе-
реткова держава» не є витвором художньо-образного мислення 
В. Винниченка, а належить ад’ютанту генерала В. Гренера капі-
тану Роберту Мертону31.  
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Природно, що більшовики, вигнані за межі України ні-
мецько-австрійськими військами, вважали їх окупантами. Саме 
таку характеристику дав В. Ленін, з явним перебільшенням заяв-
ляючи, що «завдяки німецькій окупації більшовизм на Україні 
став свого роду національним рухом»32. КП(б)У у рішеннях своїх 
з’їздів (І – липень, ІІ – жовтень 1918 р., ІІІ – березень 1919 р.) 
оперувала переважно терміном «окупація», рідше вживається 
«інтервенція», «загарбання» тощо. Новостворена партія бороть-
бистів, яка обрала тактику збройного повалення гетьманського 
режиму, також кваліфікувала німецькі та австрійські війська як 
окупаційні. 

Зайняття території України військами Центральних держав 
вже упродовж майже цілого століття в історичній літературі, 
документальних виданнях та мемуаристиці переважно подається 
як окупація. Акцентуємо увагу лише на оцінках цього явища в 
сучасній українській та зарубіжній історіографії, звертаючись 
насамперед до узагальнюючих праць. Перше синтетичне видання 
Інституту історії України мало досить прикметну назву «Історія 
України: нове бачення» і ставило за мету «ознайомити широкий 
читацький загал з останніми здобутками вчених-істориків, що 
ґрунтуються на документах і матеріалах, доступ до яких відкрила 
демократизація суспільного життя»33. Поза сумнівом, книга до-
сягла задекларованої мети, в тому числі й щодо складних подій 
Української революції початку ХХ ст. (автор Владислав Верс-
тюк). Добі Центральної Ради і Української гетьманської держави 
присвячені ґрунтовні розділи, в яких розкриваються причини 
появи і падіння цих державних утворень. Значне місце відведене 
висвітленню ролі Німеччини і Австро-Угорщини у міжнародному 
визнанні УНР та наданні допомоги у боротьбі проти більшо-
вицької експансії. Перебування армійських контингентів цих дер-
жав на території України оцінюється як окупація, а самі війська 
називаються окупаційними34.  

У багатотомній праці «Політична історія України ХХ сто-
ліття» цілий том присвячений революції в Україні 1917–1920 рр. 
Наголошується, що гетьманат П. Скоропадського, на який при-
падає основний час перебування німецько-австрійських військ в 
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Україні, був «у цілковитій залежності від окупаційних властей»35. 
Сама окупація України визнається на сторінках книги як доко-
наний факт (автор Валерій Солдатенко)36. До цього питання уче-
ний спеціально звертається у своїй монографії «Україна в рево-
люційну добу: рік 1918». Полемізуючи з іншим дослідником 
даного періоду Сергієм Литвином, він шляхом аналізу тогочас-
них документів німецьких та австрійських військових, урядовців, 
дипломатів робить висновок: «ставити під сумнів військово-оку-
паційний характер планів і реальних дій Австро-Угорщини й 
Німеччини може лише той, хто спеціально заплющує очі на всім 
добре відомі факти, ставить собі за мету досягти наперед заду-
маного результату ненауковими методами»37.  

Спільними зусиллями науковців Інституту історії України та 
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН Ук-
раїни з залученням широкого кола представників інших галузей 
соціогуманітаристики у 2007–2008 рр. були реалізовані два фун-
даментальних видавничих проекти «Україна: політична історія. 
ХХ – початок ХХІ століття» та «Політична система для України: 
історичний досвід і виклики сучасності». У відповідних розділах 
обох праць (автор Руслан Пиріг) дії німецько-австрійських військ 
в Україні характеризуються як окупаційні38. І нарешті, у син-
тетичній праці «Нариси історії Української революції 1917–1921 
років» також йдеться про окупацію українських земель військами 
Центральних держав39. Слід відзначити, що аналогічну оцінку 
подали у своїх працях філософ Мирослав Попович, правник 
Олександр Мироненко та інші40. 

Представники української зарубіжної історіографії Наталя 
Полонська-Василенко, Іван Лисяк-Рудницький, Орест Субтель-
ний, Тарас Гунчак також послуговуються терміном «окупація» 
при висвітленні перебування військ Німеччини і Австро-Угор-
щини в Україні41. Більш широке коло понять використовує Олег 
Федишин – «окупація», «інтервенція», «експансія», «військова 
допомога», «економічна експлуатація» тощо42. 

У контексті дослідження даної проблеми надзвичайно важ-
ливим є з’ясування оцінок військової присутності Центральних 
держав на українських землях 1918 р. сучасними зарубіжними, 
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насамперед німецькими та австрійськими вченими. В упоряд-
кованій в 1993 р. Франком Гольчевські книзі «Geschichte der 
Ukraine» («Історія України») прямо вказується, що в 1918 р. 
Україна була окупована німецькою армією, подається порівняння 
з окупацією українських земель 1941–1944 рр.43. З цього погляду 
показові матеріали наукового семінару «Окупація України  
1918 р.: історичний контекст – рівень наукових досліджень – 
економічні та соціальні наслідки», проведеного у квітні 2008 р. в 
Австрії за участю австрійських, німецьких і українських учених. 
Вже формулювання теми семінару засвідчує позицію його орга-
нізаторів щодо оцінки самого історичного явища. На це ж вка-
зують й теми доповідей: «Приборкання повстанського руху – 
стратегічна дилема. Німецька окупація України 1918 року» – 
Петер Ліб (Німеччина); «Окупація України австро-угорськими 
військами у 1918 році» – Вольфрам Дорнік (Австрія) та інші. 
Такий вибір теми семінару, на думку одного з його учасників 
Олександра Сича (Чернівці), «є свідченням інтелектуальної чес-
ності та наукової об’єктивності австрійських істориків, адже 
слово «окупація» викликає відповідні емоційні реакції, зазвичай 
негативного забарвлення»44. Очевидно, не тільки австрійських, а 
й німецьких істориків, оскільки П. Ліб, проаналізувавши доку-
менти військових архівів, приходить до досить відвертого ви-
сновку: «Загалом, усупереч початковим сподіванням українське 
населення сприймало німецьку владу не як визволителів, а як 
жорстоких окупантів»45. В. Дорнік вважає підсумки окупації зага-
лом негативними, зокрема щодо отримання планованих обсягів 
продовольства. Однією з поважних причин цього була «бру-
тальна поведінка, передусім австро-угорських частин, під час 
заготівель та приборкання повстань і соціальних хвилювань»46.  

У 2011 р. зусиллями німецьких, австрійських та українських 
учених був реалізований масштабний науково-дослідницький 
проект, який увінчався виданням фундаментальної монографії 
«Die Ukraine zwischen Selbstbestimmung und Fremdherrschaft: 
1917–1922» («Україна між самовизначенням і окупацією: 1917–
1922»)47. Автори переконливо доводять, що надана УНР Цент-
ральними державами військова допомога динамічно трансфор-
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мувалася в окупацію, обумовлену насамперед їхніми нагальними 
потребами в українському збіжжі і сировині. У 2015 р. дане 
видання побачило світ українською мовою48. На сьогодні це най-
повніша презентація новітніх німецькомовних праць з історії 
України революційної доби, висвітленої в широкому контексті 
подій Першої світової війни та встановлення державами-пере-
можницями нового міжнародного порядку в Центрально-Східній 
Європі.  

Німецькомовні дослідники відносин Центральних держав з 
Україною 1918 р. для їх характеристики використовують пере-
важно поняття «Besatzung» – окупація, рідше «Fremdherrschaft» – 
чужоземне панування. Вживається також термін латинського 
походження «Okkupation» – окупація. Отже, можна констатувати, 
що в українській і зарубіжній історіографії військова присутність 
Німеччини та Австро-Угорщини в Україні 1918 р. має давню, 
поширену і усталену оцінку як окупація. Лише окремі автори 
відзначають певні особливості її початкової фази. 

Постає закономірне питання: чому сучасні дослідники майже 
одностайні в оцінці діяльності військових адміністрацій Цент-
ральних держав в Україні як окупаційних? На нашу думку, від-
повідь слід шукати в історіографічних традиціях. По-перше, над 
вітчизняними ученими тяжіють радянська та діаспорна історична 
література з її однозначною оцінкою подій. По-друге, німецькі та 
австрійські науковці, оперуючи оригінальними історичними дже-
релами, опиняються у руслі тогочасних кваліфікацій держав-
ними, військовими, політичними діячами цього явища як оку-
пації. По-третє, термін «окупація» трактується і тими й іншими 
як зайняття будь-якої території військами іншої держави і вста-
новлення над нею власного контролю. По-четверте, окупація 
України не розглядається у правовому полі, чинних у роки Пер-
шої світової війни міжнародних документів. 

Нам не відома жодна з наукових розвідок сучасних прав-
ників, у якій би відносини України і Центральних держав роз-
глядалися саме під таким кутом зору. Спеціальна стаття у слов-
нику-довіднику «Українське державотворення: невитребуваний 
потенціал» оцінює німецько-австрійську окупацію 1918 р. зі ста-
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рих ідеологічних позицій49. Сучасна багатотомна «Юридична 
енциклопедія» поняття «окупація» трактує цілком в дусі поло-
жень, чинних у ХХ ст. Гаазької (1907) та Женевських (1949, 1954) 
конвенцій, без прив’язки до будь-яких прикладів окупаційної 
практики50. Тільки у довоєнному виданні «Толкового словаря 
русского языка» під редакцією Д.Н. Ушакова знаходимо тлума-
чення: «оккупация, (латин. occupatio – занятие). Занятие чужой 
территории военной силой. Оккупация Украины германскими 
войсками в 1918 году»51. Зрозуміло, що під терміном «чужа 
територія» радянські укладачі словника мали на увазі регіони 
України, захоплені більшовицькими військами і вибиті звідти 
арміями Центральних держав. 

З огляду на викладене, розглянемо німецько-австрійську 
окупацію України 1918 р. з точки зору тогочасного міжнародного 
права. Воно трактує окупацію (лат. оccupatio – захоплення, 
зайняття, оволодіння) як тимчасове зайняття збройними силами 
території противника (підкреслено нами – Р.П.)52. Режим окупації 
регулюється чинною на той час ІV Гаазькою конвенцією «Про 
закони і звичаї війни» від 18 жовтня 1907 р., зокрема «Поло-
женням про закони і звичаї суходільної війни»53. Відразу за-
значимо, що застосування даної конвенції до конкретної ситуації 
зайняття військами Центральних держав території України має 
певну специфіку, оскільки статті розділу ІІІ стосуються «військо-
вої влади на території противника». Тому ми можемо викорис-
тати згадану конвенцію у дослідницьких цілях, екстраполюючи її 
положення на фактичні дії німецької та австро-угорської вій-
ськової адміністрації в Україні. 

Спочатку звернемося до тих статей Конвенції про закони і 
звичаї сухопутної війни, за якими дії німецько-австрійських 
військ в Україні можуть кваліфікуватися як окупаційні. Одним з 
таких актів став наказ фельдмаршала Г. Айхгорна від 25 квітня 
про введення юрисдикції німецьких військово-польових судів 
щодо місцевого цивільного населення. Пояснення причин такого 
акту було абсолютно простим – у зв’язку з відсутністю «до-
статньо сильної судової влади на Україні». Відповідно до ні-
мецького законодавства військово-польовому суду підлягали дії 
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українських громадян, спрямовані проти німецьких військ чи 
установ, а також протидія постановам або розпорядженням ні-
мецької влади54.  

Цей наказ 27 квітня викликав гостру реакцію членів Малої 
Ради. Голова уряду Всеволод Голубович висловив різкий протест 
проти порушення суверенних прав УНР і погрожував звернутися 
до керівництва Німеччини з вимогою відкликати з Києва вій-
ськове командування. Наступного дня обговорення цього питан-
ня продовжувалося. Микола Порш закликав «протестувати таким 
способом, щоб у пана Ейхгорна відпала охота розпоряджатися 
надалі нашим внутрішнім життям»55. Дебати 28 квітня були пе-
рервані вторгненням німецьких солдатів до зали засідань Цент-
ральної Ради. Механізм її відсторонення від влади вже був 
запущений.  

Відомий київський правник, адвокат Олексій Гольденвейзер 
вважав, що даним наказом Г. Айхгорна було покладено початок 
фактичній окупації України німецькими військами. Він наголо-
шував, що «союзна і дружня армія», в якості якої прийшли німці, 
не встановлює своєї юрисдикції над цивільним населенням 
зайнятої території і в будь-якому випадку не робить цього без 
відома і згоди «союзного» уряду»56. Отже, наказ Г. Айхгорна про 
запровадження в Україні дії німецьких військово-польових судів 
був атрибутом типової окупації, який вкладався в рамки згаданої 
конвенції. За її нормами окупаційна влада мала право посилити 
кримінальне покарання, а за необхідності запровадити свої кри-
мінальні закони, спеціально призначені для її безпеки. 

Австро-угорці у травні також запровадили у своїй зоні дію 
військово-польових судів. Гетьманський уряд на ці заходи жод-
ним чином не відреагував. Адже ще у перші дні правління 
П. Скоропадський направив німецькій стороні побажання щодо 
розміщення їх військ у всіх повітах України. Керуючий мініс-
терством закордонних справ Д. Дорошенко від імені гетьмана 
офіційно звернувся до посла А. Мумма з проханням розподілити 
німецькі війська «по всіх округах для допомоги українським 
установам у відновленні спокою і порядку». Військове мініс-
терство також направило губернським комендантам розпоряд-
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ження при будь-яких спалахах непокори звертатися за військо-
вою допомогою до місцевого німецького командування57. Таким 
чином, населення опинилося у подвійному підпорядкуванні – 
гетьманської цивільної, а також німецької та австрійської вій-
ськових адміністрацій. Наявність у останніх такого карального 
інструменту, як військово-польові суди, робила їхнє становище в 
регіонах домінуючим. Німецька військова адміністрація заборо-
няла проведення зборів, мітингів, вводила цензуру і закривала 
газети, розпускала профспілки, міські думи та земські управи. 
Такі дії можуть трактуватися як право окупаційної адміністрації 
«відновити і забезпечити громадський порядок і громадське жит-
тя, поважаючи чинні в країні закони», але при одній умові – «з 
переходом влади з рук Уряду до противника, який зайняв тери-
торію» (ст. 43). Як відомо, формально влада постійно знахо-
дилася в руках урядів УНР і Української Держави. 

Реалії окупаційної практики були іншими. В оголошенні 
німецького коменданта м. Прилуки вказувалося, що місто і повіт 
«знаходяться у віданні німецьких військ», тому будь-які без-
порядки будуть придушуватися силою зброї, а на жителів на-
кладатиметься контрибуція. Розуміючи всю небезпеку опору з 
боку українського села, насиченого вогнепальною зброєю, ні-
мецьке і австрійське командування поставило населенню ульти-
матум – до 15 травня здати зброю. Лише незначна частина 
жителів погоджувалася на добровільну здачу, тому винні у при-
ховуванні зброї надзвичайно жорстоко каралися. Німецький ко-
мендант м. Сміли капітан Кнаак повідомляв населення повіту, що 
винні у підбурюванні проти німецьких військ, їх наказів та роз-
поряджень, а також проти нового українського уряду підлягають 
ув’язненню до 15 років і грошовим штрафам до 15 тис. марок, а в 
особливо серйозних випадках смертній карі. 3 червня цей же 
комендант оголосив про розстріл двох жителів міста за збері-
гання зброї, 13 червня – про ухвалу військово-польового суду 
щодо трьох селян Райгорода – один засуджений до страти, інші 
до 10 років тюрми, 20 червня – про розстріл п’яти селян повіту, у 
яких знайдена зброя, 14 липня – ще шести селян58. У кінці серпня 
за зберігання зброї були страчені 13 жителів Харкова59. На сві-
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танку 31 липня ескадрон австро-угорських драгунів з гарматами 
оточив м. Новогеоргієвськ на Херсощині з вимогою здати  
500 рушниць. У призначений час було принесено лише три оди-
ниці зброї. Тоді розпочався артилерійський обстріл міста, були 
вбиті і поранені. А на місто накладена контрибуція у 135 тис. крб. 
та 400 сорочок60.  

Статті 51-53-я ІV Гаазької конвенції надавали право армії, 
яка займала ворожу територію, накладати контрибуцію, але «не 
інакше як на підставі письмового розпорядження і під відпові-
дальність начальницького генерала… По кожній контрибуції 
платникам повинна видаватися розписка». Реквізиції натурою і 
повинності «для потреб армії» також дозволялися з санкції воє-
начальника зайнятої місцевості. Армія могла заволодіти грішми, 
фондами, борговими вимогами, транспортними засобами та зв’яз-
ку, магазинами, запасами провіанту, які складали тільки власність 
держави.  

Однак німецьке і австро-угорське військові командування, 
відкинувши у ставленні до України «фікцію дружньої держави», 
діяли за законами окупації, нерідко грубо їх порушуючи. Зокрема, 
статтю 46-ту Гаазької конвенції: «Приватна власність не підлягає 
конфіскації». Це підтверджується численними документами укра-
їнського уряду і місцевих адміністрацій. Голова Нікольсько-
Борщагівської волосної управи у скарзі до коменданта Києва 
генерала Костянтина Прісовського писав: «У газеті було оголо-
шено, що німецькі частини ввійшли для встановлення порядку в 
Україні, між тим німецьке військо бере у селян коней, свиней, 
курей, гусей без будь-якої розмови, застосовуючи одну мову баг-
нета»61. У середині квітня Київський повітовий комісар доповідав 
МВС: «Особливе обурення населення викликає реквізиція ні-
мецькими військами всього зерна. Тим більше, що реквізиція і 
взагалі відбирання всього зерна, в тому числі й насіння, прово-
дилися якраз у найбільш нужденній частині повіту». Він наголо-
шував, що реквізиція і «добровільна купівля» проводяться під 
загрозою зброї і без будь-якої участі місцевої продовольчої управи62.  

30 травня Золотоніський повітовий староста доповідав Пол-
тавському губернському старості про те, що німці наклали на 
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окремі села повіту грошову та продовольчу контрибуцію: Велика 
Бурімка – 30 тис. крб., 2 тис. пудів хлібного зерна, 1 тис. пудів 
вівса, деяку кількість худоби; Мала Бурімка – 15 тис. крб.,  
1,5 тис. пудів зерна; Богодухівка – 15 тис. крб., 1 тис. пудів зерна, 
200 пудів вівса; Чорнобай – 10 тис. крб., 1 тис. пудів зерна. Він 
також зазначав, що точних даних про вилучення хліба не має, 
оскільки їх німці не дають63. Зазначимо, що стаття 50-та Гаазької 
конвенції передбачала: «Ніяке загальне стягнення, грошове чи 
інше, не може бути накладене на все населення за ті діяння 
окремих осіб, в яких не вбачено солідарної відповідальності 
населення»64.  

Вже з перших днів функціонування гетьманату Рада Мініст-
рів змушена була розглядати самочинні дії німецьких та австро-
угорських військових по захопленню майна, матеріалів, споряд-
ження, продовольства тощо. 8 травня головний начальник портів 
Чорного і Азовського морів адмірал Андрій Покровський доповів 
урядові про масове захоплення німцями суден65. З цього питання 
було ухвалено заявити категоричний протест. 10 травня на засі-
данні уряд констатував, що німці продовжують вивозити з ар-
мійських складів у Києві, Гомелі, Конотопі, Білій Церкві вій-
ськові озброєння та спорядження. Після заявлених німецькому 
командуванню протестів Рада Міністрів погодилася визнати вже 
вивезене «німецькою військовою здобиччю», а далі все вирішу-
вати на засіданнях спеціальної комісії. На початку травня ні-
мецький комендант Миколаєва генерал Карл Моргенштерн-
Дерінг оголосив про перехід у тимчасове володіння німецької 
військової влади суднобудівних заводів товариств «Наваль», 
«Руссуд», «Балтвод», плавучого доку, суден, понтонів, човнів 
тощо66.  

Катеринославський губернський староста інформував депар-
тамент Державної варти: «Із сіл надходить багато скарг на збір 
австрійськими військами під загрозою реквізиції хліба, не по-
даючи ніяких документів на відповідне право». Далі йшлося про 
накладання гужової повинності, коли окремі села мали надавати 
в розпорядження австрійців до 100 підвід. При цьому не пред’яв-
ляються накази вищого командування67. У той же час стаття 51-а 
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конвенції передбачала, що «по кожній контрибуції платникам 
повинна видаватися розписка». 

Міністерство торгівлі і промисловості інформувало уряд про 
самочинний вивіз австро-угорським командуванням через Оде-
ський порт 2 859 пудів соди, 3106 пудів каніфолі, 6499 пудів 
мила, 4,5 тис. коней і ще багатьох товарів і сировини. При цьому 
зазначалося: «ці цифри виявляють тільки частину того, що 
насправді було вивезено з Одеси-порт, але вони дають яскравий 
образ того, як здійснюється товарообмін і які важкі результати 
буде мати все це для українського економічного розвитку в 
майбутньому»68.  

Цукрозаводчик Іван Харитоненко повідомляв міністерство 
продовольства про те, що 27 серпня німецькі військові, зламавши 
замки, забрали з Павлівського цукрозаводу 2 тис. пудів рафінаду, 
а на 148 тис. пудів наклали арешт. Вилучення цукру було над-
звичайно масовим. За підрахунками міністерства фінансів на 
середину вересня шляхом самочинних реквізицій німецька та 
австро-угорська військова влада забрала понад 2,5 млн. пудів 
цукру. Також наголошувалося, що «реквізиції не мають ніякого 
зв’язку з тим цукром, який Україна зобов’язалася дати цент-
ральним державам за договором»69.  

Гаазька конвенція дозволяла реквізиції, але вони мали «по 
можливості оплачуватися готівкою; в іншому випадку вони по-
свідчуються розписками і оплата відповідних сум буде проведена 
якнайшвидше». Цілком очевидно, що так звані реквізиції і конт-
рибуції були прикриттям фактичного масштабного грабунку про-
довольчих, сировинних та інших ресурсів Української Держави. 
Адже стаття 47-а згаданої конвенції прямо вказувала: «Грабіж 
безумовно забороняється»70.  

Широко практикувалося вислання учасників опору чи зара-
хованих до неблагонадійних за межі України, на примусові ро-
боти до Німеччини та Австрії. Під час липневого страйку заліз-
ничників начальник штабу Оберкомандо В. Гренер вказував го-
лові уряду Ф. Лизогубу на нерішучість у боротьбі з страйкарями, 
досить прозоро натякаючи на можливі для нього особисто на-
слідки: «Існує небезпека, що уряд, діючи таким чином, завдасть 
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такої шкоди своєму авторитету, що повернення до нормального 
стану під його керівництвом (виділено нами – Р.П.) буде немож-
ливим»71.  

Вранці 29 липня підрозділи німецьких військ у Солом’ян-
ському районі Києва влаштували облаву на страйкуючих заліз-
ничників, затримавши близько 1500 чоловіків віком від 18 до  
40 років. 32 особи були заарештовані як керівники страйку. 
Частина з них була вислана за межі України. На середину лис-
топада у прикордонному Бресті-Литовському за німецькою етап-
ною інспекцією числилися 957 ув’язнених та 2121 заарештованих 
українських громадян. Німецькі військові вже не бажали ними 
опікуватися і зверталися до міністерства юстиції гетьманату з 
проханням терміново вирішити куди їх перевести72. 

Інспірований німецьким командування і підтриманий вищим 
керівництвом Рейху державний переворот 29 квітня 1918 р., 
повалення законної і визнаної країнами Четверного союзу укра-
їнської влади аж до зміни державно-політичного устрою, знахо-
диться поза правовими межами Брестських угод і ІV Гаазької 
конвенції. Він здійснений по праву сильного, якому загрожував 
провал одного з основних завдань масштабної і дороговартісної 
військової кампанії на Сході. Очевидно, генерал В. Гренер керу-
вався логікою німецького канцлера Т. Бетман-Гольвега, який, 
виправдовуючи вторгнення у Бельгію в серпні 1914 р., заявив: 
«Ми перед лицем необхідності, а необхідність не визнає ніяких 
правових норм».  

Водночас перебування в Україні 1918 р. військових контин-
гентів Центральних держав має низку ознак, які у світлі положень 
згаданої конвенції аж ніяк не можна віднести до окупаційних. По-
перше, стаття 2-га наголошує, що її вимоги обов’язкові до вико-
нання при умові, що воюючі сторони є учасниками даної кон-
венції. Як відомо, УНР стосовно Центральних держав фактично 
не була воюючою стороною, а тим більше – підписантом кон-
венції. По-друге, її територія займалася німецько-австрійськими 
військами відповідно до мирного договору, на запрошення уряду 
і не була насильницьким вторгненням. По-третє, створивши 
військові адміністрації у своїх зонах впливу, союзники залишили 
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функціонуючими центральний уряд, місцеві адміністрації, право-
охоронну систему, органи самоврядування. По-четверте, були 
встановлені повноцінні дипломатичні відносини. Посли Цент-
ральних держав вручили вірчі грамоти главі Української Дер-
жави. Гетьман П. Скоропадськиий і прем’єр Ф. Лизогуб здійс-
нили офіційні візити до Німеччини. Велика група українських 
урядовців отримала німецькі державні нагороди. По-п’яте, тор-
говельно-економічні відносини формально базувалися на двох 
рамкових тристоронніх українсько-німецько-австрійських угодах. 
По-шосте, Центральні держави здійснювали щодо України за-
хисну функцію від зовнішніх і внутрішніх загроз. Їх війська 
звільнили територію УНР від більшовиків, РСФРР була при-
мушена підписати з українською стороною перемир’я. Зобов’я-
завшись підтримувати «спокій і порядок», військове команду-
вання збройною силою придушувало повстанський селянський 
рух, спрямований як проти гетьманського правління, так й 
німецько-австрійських військ. Отже, аналіз відносини України з 
Центральними державами 1918 р. дає підстави для оцінки майже 
річного перебування на її території німецьких і австрійських 
військ як нетипової окупації.  

Слід наголосити, що першим у новітній вітчизняній істо-
ріографії звернув увагу на особливості окупації Німеччиною 
України Станіслав Кульчицький. У 1998 р. на ІІ Міжнародній 
науковій конференції «Гетьман Павло Скоропадський і Україн-
ська Держава 1918 року» він говорив: «Ясно, що Німеччина була 
в Україні окупаційною силою. Окупанти прагнули вивезти 
якомога більше продовольства і сільськогосподарської сировини 
для своєї знемагаючої у війні економіки. Але вони розплачу-
валися за вивезене чим могли. Коли не могли визнавали свій 
борг… Зі Скоропадським окупанти поводилися як з союзником, а 
не найманцем»73. Учений також вдався до порівняння німецької 
окупації України 1918 і 1941–1944 рр. Він доводить, що кай-
зерівська і гітлерівська окупації зовсім не тотожні, пояснюючи це 
різними фазами війни: програшною у першому випадку і ви-
грашною у другому. Така аргументація видається нам не зовсім 
переконливою. Адже у лютому, на початку «східного» походу 
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німецьких військ в Україну результати Першої світової війни не 
були настільки ясними. Перелом, як відомо, настав улітку 1918 р.  

Отже, визнаючи сам факт окупації, учений водночас вказував 
на її нетиповість. Матеріали конференції були видані накладом у 
кілька десятків примірників і міркування вченого щодо особ-
ливостей окупації України залишилися поза увагою колег, а з  
90 учасників конференції лише кілька науковців надалі продов-
жили вивчення історії останнього гетьманату. Більш ґрунтовну 
спробу порівняльного аналізу окупаційних адміністрацій 1918 і 
1941–1944 рр. здійснили В. Дорнік, Г. Касьянов і П. Ліб у книзі 
«Україна між самовизначенням і окупацією: 1917–1922 роки»74. 
У німецькій історіографії є праці, присвячені загальному порів-
нянню Першої і Другої світових воєн 75. 

Однак, на нашу думку, більш продуктивним може бути роз-
гляд діяльності німецької та австрійської військової адміністрації 
на зайнятих у ході Першої світової війни територіях інших 
держав. Найбільш близьким до українських реалій може бути 
приклад Білорусії. Західнобілоруські землі були захоплені нім-
цями ще в 1915 р. як російські і ввійшли до військово-адмі-
ністративного округу «Обер-Ост». Це була типова окупаційна 
зона в умовах ведення воєнних дій. Ні про яке національне 
самоврядування не йшлося. Начальник штабу Східного фронту 
генерал Е. Людендорф у мемуарах писав: «Осінню 1915 р. я 
захотів скласти уявлення про те, де, власне, проживають біло-
руси. Але спочатку їх буквально ніде не можна було знайти. 
Лише пізніше виявилося, що це досить чисельний народ, але 
вкрай ополячений, стоїть на стільки низькому ступені культури, 
що допомогти їм можливо лише тривалим впливом»76.  

Зайняття інших білоруських земель у ході «східної» вій-
ськової кампанії в лютому 1918 р. мало певні відмінності. П’ять 
повітів з центром у Мінську склали зону відповідальності  
41-го німецького корпусу, до якої входили й українські Полісся 
та Чернігівщина. Його командування спокійно реагувало на про-
голошення у кінці березня Білоруської Народної Республіки, 
очевидно, з огляду на існування УНР, а можливо й з прицілом на 
укладення двосторонніх угод, які б зафіксували певні економічні 
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зобов’язання з цим утворенням. У краї була дозволена діяльність 
національно-демократичних партій, культурних і освітніх уста-
нов. Однак ні Німеччиною, ні ким іншим БНР так й не була 
визнана. Фактично територія управлялася німецькою окупацій-
ною адміністрацією. Як й в Україні, проводилися реквізиції 
продовольства і фуражу для потреб німецької армії, тисячі людей 
відправлялися на роботи до Рейху, придушувався рух спротиву, 
практикувалися екзекуції і смертна кара. Слід відзначити, що в 
білоруській історіографії присутність німецьких військ в обох 
випадках кваліфікується як окупація77.  

Більш показовим є приклад окупації Німеччиною Бельгії.  
З початком Першої світової війни, 2 серпня 1914 р. німці за-
пропонували пропустити їхні війська через бельгійську тери-
торію на протифранцузький фронт. Після відмови короля Аль-
берта І німецькі війська розпочали інтервенцію. Бельгійська 
армія чинила спротив, однак упродовж серпня відбулося збройне 
захоплення території нейтральної країни, яка змушена була при-
єднатися до Антанти. На бельгійських землях була введена 
трьохзонна німецька військова адміністрація. У курортному місті 
Спа розмістилася ставка Верховного головнокомандування.  
До Рейху вивозилися устаткування промислових підприємств, а 
також близько 120 тис. бельгійських робітників, накладалися 
багатомільйонні контрибуції, була введена військова цензура, 
чинилися репресії стосовно мирного населення. Місцеві органи 
управління цілком підпорядковувалися німецькій військовій ад-
міністрації78. 

Одночасно з Бельгією німецькими військами був захоплений 
і Люксембург. Ніякого опору його військо (400 солдат) не вчи-
нило, тому форма окупації була досить «м’якою». При владі 
залишилася велика княгиня Марія-Аделаїда, функціонували уряд 
і місцева адміністрація. Територія Люксембургу використовува-
лася як один з транспортних коридорів до Західного фронту. 
Рейхсканцлер Т. Бетман-Гольвег навіть висловив жаль щодо ви-
мушених дій німецької армії і пообіцяв відшкодувати збитки 
Люксембурга після завершення війни. Очевидно, переможної для 
Німеччини79. 
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Типом жорсткої може служити окупація Австро-Угорщиною 
Сербії, у столиці якої й відбулася зав’язка Першої світової війни. 
Сербська армія упродовж першого року війни чинила впертий 
спротив і тільки об’єднані австрійські, німецькі і болгарські 
війська під командуванням генерала Августа Макензена у кінці 
1915 р. повністю зайняли територію Сербії, а за два місяці й 
Чорногорію. На цих землях, які зайняті в результаті військових 
дій, був встановлений один з найбільш жорстоких окупаційних 
режимів у роки Першої світової війни. Економічні, насамперед 
продовольчі ресурси нещадно визискувалися, непокора військо-
вій адміністрації каралася ув'язненням у тюрмах і концентра-
ційних таборах, прояви партизанського руху рішуче придушу-
валися. 

Головнокомандувач австро-угорських військ в Україні гене-
рал Альфред Краус вже пізніше намагався пояснити відмінності 
захоплення України від інших територій у ході Першої світової 
війни. Зокрема, він писав: «Усі інші території були завойованою 
землею, якою мали управляти наші війська. Натомість Україна, 
для нестабільного уряду й управління якої окупація означала 
опертя та владу, а для населення – захист від більшовицького 
терору, являла собою дружню «державу», якій ми принесли спо-
кій і безпеку… Тобто ми прийшли в країну не як уславлені 
перемогою вороги, а як готові допомагати друзі»80. Він вважав, 
що типовим прикладом законно окупованої у ході війни території 
була Сербія. Однак, з огляду на ту обставину, що вона дала 
стільки ж продовольства як й у двадцять разів більша Україна, то 
в останній треба було б діяти більш рішуче. 

Викладений матеріал дозволяє зробити наступні узагальнен-
ня. Від самого початку «східної» кампанії Центральні держави і 
УНР в офіційних публічних деклараціях подавали її як дружню 
допомогу у звільненні України від більшовицької анексії. Укра-
їнська сторона цієї позиції дотримувалася увесь час перебування 
іноземних військ на її території. У той же час німецьке та авст-
рійське командування, державні діячі, дипломати у конфіденцій-
них документах широко послуговувалися поняттям «окупація». 
Найбільш радикально налаштовані проти гетьманату та його 
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союзників політичні сили, насамперед партії більшовиків та бо-
ротьбистів, вважали німецько-австрійські війська в Україні оку-
пантами і закликали до збройної боротьби проти них. Провідні 
українські діячі П. Скоропадський, В. Винниченко та інші пізні-
ше також кваліфікували це явище як окупацію. 

Аналіз української та зарубіжної історіографії проблеми за-
свідчує, що найбільш поширеною оцінкою перебування німець-
ких і австро-угорських військ на теренах України у 1918 р. зали-
шається термін «окупація». Він використовується в узагальню-
ючих працях з історії України ХХ століття, історії Української 
революції 1917–1921 рр., монографіях, підручниках, науково-
довідковій літературі. Сучасні зарубіжні дослідники теми, в тому 
числі німецькі й австрійські, присутність армій Центральних дер-
жав в Україні визначають поняттям «окупація». В новітній захід-
ній історіографії зустрічається термін «мирна окупація», яким 
характеризується початковий етап «східної» кампанії. З цим 
можна погодитися, маючи на увазі короткий період лютого – 
квітня до перших публічних актів прямого втручання Обер-
командо у внутрішні справи УНР.  

Як бачимо, численні дії німецької та австро-угорської вій-
ськової адміністрації на території України, яка була зайнята у 
ході надання допомоги урядові УНР і ніколи не оголошувалася 
окупованою, за своїм характером і масштабами цілком вклада-
ються в рамки окремих вимог (а нерідко й виходять за їх межі) 
розділу ІІІ «Про військову владу на території ворожої держави» 
ІV Гаазької конвенції 1907 р., і можуть бути кваліфіковані як 
окупаційні.  

Водночас відносини України з Центральними державами ре-
гулювалися Брестським мирним договором, низкою торговельно-
економічних угод, діяла мережа трьохсторонніх заготівельно-
закупівельних структур для забезпечення експорту продовольчих 
товарів, відкривалися кредитні лінії, постачалися промислові то-
вари. Україна мала дипломатичні відносини з державами Чет-
верного союзу й нейтральними країнами. Гетьман і голова Ради 
Міністрів здійснили офіційні візити до Німеччини. Вони та інші 
урядовці були відзначені державними нагородами. Безперечно, 
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такі відносини абсолютно не характерні для поводження з оку-
пованою територією. 

Отже, присутність у відносинах України з Центральними 
державами 1918 р. фактичних елементів окупаційної практики, 
яка підпадає під дію тогочасних міжнародно-правових актів, і 
разом з тим наявність міждержавних угод, добровільне прийняття 
українською стороною військової допомоги союзників, виконан-
ня ними функцій захисту країни перебування, налагодження еко-
номічних відносин, навіть при їх асиметричності, інші виразні 
відмінності, дають підстави для кваліфікації тогочасної військо-
вої присутності Німеччини і Австро-Угорщини в Україні як 
нетипової окупації.  
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Розділ ІІ.  
УНР: вихід з загальноросійського «дому» 

 
 
 

Передумови німецько-австрійської окупації України 1918 р. 
формувалися у час важкого воєнного протистояння Антанти і 
Четверного союзу. Йшов четвертий рік Світової війни. Навіть 
приєднання до неї США на боці держав Згоди навесні 1917 р. не 
дало військової переваги жодній із сторін. Українці брали участь 
у цьому глобальному збройному конфлікті від 3,5 до 4,5 млн. у 
військах Росії і від 250 до 300 тис. на боці Австро-Угорщини1. 

Тривале ведення війни, значні матеріальні і людські втрати, 
невизначеність «переможного кінця» робили її продовження все 
більш непопулярним у суспільних настроях населення провідних 
воюючих держав. Падіння царизму породило у правлячих колах 
Німеччини сподівання на ослаблення спротиву російської армії і 
появу можливості передислокації військ із Східного фронту на 
Західний.  

Жовтневий більшовицький переворот в Петрограді посилив 
надії на вихід з війни одного зі «стовпів» Антанти – Росії. Другий 
Всеросійський з’їзд рад ухвалив декрет про мир і звернувся до 
всіх воюючих народів і їх урядів з пропозицією про укладення 
спочатку перемир’я, а потім вироблення умов миру без анексій і 
контрибуцій. Країни Антанти відкинули цей заклик, а Четверний 
союз якийсь час вичікував, сподіваючись на швидке падіння 
більшовицького уряду. 

8 листопада 1917 р. Українська Центральна Рада ухвалила 
резолюцію, у якій засудила повстання у Петрограді і заявила про 
намір «завзято боротися зі всякими спробами піддержки цього 
повстання на Україні»2. У відповідь на появу у суспільстві само-
стійницьких устремлінь Генеральний секретаріат 16 листопада 
видав спеціальну відозву до населення: «Всякі чутки і поголоски 
про сепаратизм, про відділення України від Росії – або контр-
революційна провокація, або обивательська неосвідомленість. 
Центральна Рада і Генеральний секретаріат твердо і виразно 
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заявили, що Україна має бути в складі Федеративної Республіки 
Російської як рівноправне державне тіло. Сучасне політичне 
становище сеї постанови ні трішки не міняє»3.  

20 листопада Мала рада ухвалила важливий державно-право-
вий акт – ІІІ Універсал, за яким Україна ставала Народною Рес-
публікою, у складі демократичної республіки Російської. З огляду 
на непопулярність продовження війни до Універсалу включили 
положення про необхідність якнайшвидшого встановлення миру. 
Водночас громадяни Республіки Україна закликалися разом з 
усіма народами Росії «стояти твердо на своїх позиціях як на 
фронті, так й у тилу»4. 22 листопада Генеральний секретаріат за-
стерігав від дезорганізації фронту, яка відкриє «широкий доступ 
ворогові в Росію». Як бачимо, Центральні держави розцінюються 
як вороги Росії, а відтак й України.  

Така «оборончеська» позиція обумовлювалася тісними кон-
тактами урядовців УНР з представниками держав Антанти у 
Києві: Франції – генералом Жоржем Табуї та Британії – пол-
ковником Петером Багге, які обіцяли визнання УНР і великі 
кредити в обмін на утримання антинімецького фронту. Після 
зміщення більшовиками генерала Миколи Духоніна з посади 
Верховного головнокомандувача Генеральний секретаріат пого-
дився на переїзд його штабу до України з дислокацією у Чер-
нігові або Ніжині. Розтерзаний «революційними» солдатами гене-
рал у грудні 1917 р. був похований на Лук’янівському кладовищі 
Києва. 

Виходячи з статусу УНР як частини демократичної Росії, 
лідери Центральної Ради вважали, що ведення мирних перего-
ворів є абсолютною прерогативою загальноросійського «цент-
рального правительства», на той час неіснуючого. Не визнаючи 
ленінський Раднарком, Генеральний секретаріат намагався взяти 
у свої руки ініціативу створення однорідного соціалістичного 
уряду, який би репрезентував інтереси усіх народів Росії на 
мирній конференції. При цьому не виключалося й входження до 
нього представників більшовицької партії. Перебуваючи у полоні 
соціалістичних і федералістських уявлень про майбутнє України, 
її керівництво ще не допускало думки про сепаратну участь УНР 
у переговорному процесі. 
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У кінці листопада 1917 р. Німеччина від імені Четверного 
союзу дала згоду на мирні переговори з делегацією РФСРР, які 
розпочалися 3 грудня у Бресті-Литовському. Не дивлячись на 
оголошення Раднаркомом війни УНР, Генеральний секретаріат 
продовжував наполягати на загальноросійському представництві 
за столом переговорів5. 

Однак повний провал української ініціативи з утворення 
об’єднаного російського уряду, посилення більшовицької агресії 
проти УНР і повідомлення про успішне просування переговорів у 
Бресті змусили Генеральний секретаріат 11 грудня відрядити 
туди спостережну місію у складі членів Центральної Ради Ми-
коли Любинського, Миколи Левитського і капітана Юрія Гасенка – 
ад’ютанта С. Петлюри. 

По дорозі українські делегати дізналися про укладення  
15 грудня 1917 р. перемир’я між державами Четверного союзу і 
Раднаркомом на місяць з можливою пролонгацією. Вони прибули 
до Бреста, де провели низку неофіційних зустрічей, зокрема із 
заступником голови німецької делегації генералом Максиміліа-
ном Гофманом – начальником штабу Східного фронту. 

М. Гофман – визначний німецький воєначальник, який в істо-
рію Першої світової війни увійшов не тільки як розробник планів 
успішних військових операцій, але й провідний дипломат на мир-
них переговорах у Бресті-Литовському. Генерал виступив одним 
з головних лобістів укладання сепаратного миру держав Четвер-
ного союзу з УНР і надання їй військової допомоги у ліквідації 
більшовицької експансії. Безперечно, при цьому він керувався 
прагматичними інтересами Центральних держав в отриманні 
українського хліба і сировини, вкрай необхідних для продов-
ження війни проти країн Антанти. Пізніше М. Гофман говорив 
про це з відвертістю, близькою до цинізму: «Вся Україна ціка-
вить мене тільки до наступного врожаю. А там нехай з нею буде, 
що завгодно»6.  

Генерал у спогадах так описує ці події: «У Брест-Литовську 
з’явилася нова група учасників, а саме представники української 
народної республіки. Вони були послані Радою з тим, щоб, 
ґрунтуючись на декларації петербурзького радянського уряду про 
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право народів на самовизначення, укласти сепаратний мир для 
України»7. Насправді, перша делегація УНР таких повноважень 
не мала, а була послана лише «для інформації і контролю, аби 
замирення було переведено згідно з нашою платформою і не на 
шкоду Українській Народній Республіці»8.  

У приватних розмовах М. Гофман жваво цікавився станом 
українського війська, його дисципліною та боєздатністю. Очевидно, 
генерал намагався отримати інформацію про щойно утворений на 
базі Південно-Західного і Румунського фронтів – Український 
фронт, який підпорядковувався Генеральному секретаріату вій-
ськових справ. Коли українські делегати заявили, що УНР не 
вважає Раднарком правомочним укладати мирний договір від 
імені всієї Росії, М. Гофман звернув увагу на невизначеність 
державно-правового стану УНР, яка фактично залишалася час-
тиною Росії. Він заявив про бажаність офіційної заяви УНР про 
невизнання Раднаркому урядом всієї Росії, що дасть можливість 
залучити українців до переговорів9.  

У зв’язку з оголошеною перервою у Брестських переговорах 
М. Левитський і Ю. Гасенко повернулися до Києва і на засідан-
нях Малої ради та Генерального секретаріату 20-21 грудня 
детально доповіли про результати поїздки. Особливий акцент був 
зроблений на викладі розмов з М. Гофманом, зокрема його заці-
кавленістю правовим статусом УНР.  

Генеральний секретаріат 24 грудня направив ноту усім вою-
ючим і нейтральним державам, якою задекларував незалежність 
УНР від російського більшовицького уряду, а відтак й свої пре-
тензії на визнання УНР суб’єктом міжнародного права. Місти-
лося також звернення до воюючих держав негайно приступити до 
мирних переговорів. Далі йшов виклад умов майбутньої загальної 
мирної угоди: забезпечення права народів на самовизначення, 
виключення анексій і примусового приєднання чи виокремлення 
земель без плебісциту, рівноправність всіх учасників перего-
ворів10.  

На ноту Генерального секретаріату оперативно відгукнулися 
делегати держав Четверного союзу на мирних переговорах, які 
під тиском М. Гофмана направили голові уряду УНР В. Винни-
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ченку телеграму: «Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і 
Туреччина вважають необхідним відзначити, що вони готові 
привітати участь представників УНР в мирних переговорах у 
Берестю-Литовському»11.  

Генеральний секретаріат змінив склад дипломатичної місії 
УНР. Крім попередньої трійки, до неї ввійшли активісти партії 
українських есерів Михайло Полоз та Олександр Севрюк. Очолив 
делегацію генеральний секретар промисловості і торгівлі Все-
волод Голубович12. Перед від’їздом з делегатами мав тривалу 
розмову М. Грушевський. Він поставив завдання вимагати на 
переговорах включення до складу УНР Галичини, Буковини, За-
карпаття, Холмщини та Підляшшя, а у разі відмови Австро-
Угорщини, домагатися утворення на українських землях Дун-
ської монархії окремого коронного краю з широкою автоно-
мією13. 

На початку січня 1918 р. члени української місії, за винятком 
її глави В. Голубовича, прибули до Бреста і розпочали неофіційні, 
зондувальні зустрічі з учасниками переговорів. М. Гофман у 
мемуарах відверто писав про мотиви прихильності німців до 
українських дипломатів: «Державний секретар (Р. Кюльман – 
Р.П.) і я радісно прийняли українців, бо їх виступ давав нам 
можливість використати цю нову делегацію проти делегації пе-
тербурзької»14.  

Але був ще один потужний спонукальний мотив керівництва 
Центральних держав до укладення сепаратного миру з УНР. Це 
реальна загроза продовольчої кризи в обох імперіях і пошук 
доступу до хлібних ресурсів. Особливо у скрутному становищі 
була Австро-Угорщина, де вже виникли голодні бунти населення. 
Німеччина також була близькою до вичерпання харчових запасів.  

Ще до початку загальних переговорів у Бресті українська 
делегація поставили умовою підписання договору приєднання до 
УНР Холмщини і Підляшшя, а також проведення плебісциту в 
Східній Галичині, Буковині й Закарпатті щодо статусу цих тери-
торій. Як і слід було очікувати, граф Оттакар Чернін висловив 
обурення з приводу цих вимог і заявив, що Австро-Угорщина 
погодиться на самостійність УНР лише при збереженні старих 
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кордонів, як було за Росії. Досвідчений дипломат розумів всю 
небезпеку постановки питання про особливий статус західно-
українських земель як прецеденту для автономістських домагань 
інших слов’янських народів імперії Габсбургів. 

Саме примара голоду, що тяжіла над Австро-Угорщиною, 
примусила графа О. Черніна на пленарному засіданні мирної кон-
ференції заявити від імені Четверного союзу: «Ми признаємо 
українську делегацію самостійною делегацією і правомочним 
представництвом самостійної Української Народної Республіки. 
Формальне визнання чотирма союзними державами УНР само-
стійною державою буде висловлено в мирному договорі»15. 
Останнє застереження не було випадковим. Усі посилання Гене-
рального секретаріату на положення Третього Універсалу про 
проголошення УНР, фактично нівелювалися тезою «не відділяю-
чись від Республіки Російської і зберігаючи єдність її»16. Така 
двозначна ситуація розглядалося педантичними німецькими та 
австрійськими дипломатами як істотна правова перепона при під-
писанні договорів з УНР. 

Діставши повну легітимацію офіційного учасника переговор-
ного процесу, українська делегація продовжувала настійно дома-
гатися прийняття своїх вимог щодо передачі Холмщини і Східної 
Галичини. Не дивлячись на відсутність дипломатичного досвіду, 
їм вдалося використати кризову продовольчу ситуацію в Австро-
Угорщині і деякі німецько-австрійські протиріччя, зокрема щодо 
долі Холмщини, для відстоювання своїх вимог. Станом на  
18 січня були досягнуті попередні домовленості про передачу 
УНР Холмщини, а також створення на західноукраїнських землях 
окремої імперської області під скіпетром Габсбургів. Остання 
угода мала бути оформлена двостороннім таємним протоколом. 

Очолювана Левом Троцьким російська делегація продовжу-
вала займати непоступливу позицію і М. Гофман схилявся до 
підписання сепаратного мирного договору з УНР. Він відкрито 
заявив українським делегатам, що мир може бути укладений 
лише за умови визначення УНР як самостійної держави17. 
Очевидно, генерал хотів убезпечити майбутні угоди з УНР від 
претензій щодо їх легітимності з боку як Росії, так й Антанти. 
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Цього разу вимоги М. Гофмана були сприйняті як імперативні.  
У ході Брестських переговорів була оголошена перерва. 20 січня 
В. Голубович повернувся до Києва і проінформував керівництво 
республіки про стан перемовин і умови їх завершення. Розпоча-
лася активна підготовка Четвертого Універсалу Центральної Ради – 
правого акта, який би задекларував повну державну незалежність 
УНР і зняв будь-які сумніви щодо її міжнародної правосуб’єкт-
ності.  

22-24 січня 1918 р. у фракціях Малої ради йшли тривалі 
обговорення положень проекту Універсалу. Спішити з його прий-
няттям спонукали не тільки вимоги генерала М. Гофмана, а й 
відсутність боєздатних військ для спротиву більшовицькій екс-
пансії. У ніч на 25 січня Мала рада переважною більшістю про-
голосила УНР самостійною, вільною, ні від кого незалежною 
державою українського народу18. Відбулася реорганізація уряду, 
який очолив В. Голубович, а головою делегації УНР на перего-
ворах у Бресті був призначений О. Севрюк. 

Пленарні засідання мирної конференції відновилися 30 січня. 
Українська делегація опинилася в складному становищі. Червоні 
війська вели наступ на Київ. Регулярного зв’язку з урядом не 
було. У Бресті з’явилася посланці харківського ЦВК, яких Лев 
Троцький намагався протиставити делегації УНР. О. Севрюк зга-
дував: «Жодної наради з урядом не можна було добитися, жодної 
інструкції. Заключайте якнайшвидше мир – був єдиний наказ»19. 
Становище Центральної Ради було настільки хитким, що україн-
ські делегати отримали право ратифікувати майбутній договір, 
якщо Рада не зможе це зробити. 

М. Гофман і О. Чернін вирішили скористатися важким ста-
новищем української делегації і запропонували невідкладно під-
писати договір з Німеччиною і Австро-Угорщиною, який би 
констатував: 1. Припинення стану війни; 2. Встановлення двосто-
ронніх дипломатичних та консульських відносин; 3. Зобов’язання 
УНР поставити Центральним державам один мільйон тонн збіж-
жя та інших продовольчих товарів. Поза сумнівом, для німців і 
австрійців останній пункт був принципово важливим і життєво 
необхідним. Як бачимо, ще до офіційного підписання мирного 
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договору в кулуарах переговорів фігурувала конкретна цифра 
продовольчих поставок – 1 млн. тонн.  

Дипломати УНР не сприйняли спрощений проект договору, 
який накладав зобов’язання лише на українську сторону. Вони 
підготували свій варіант, який з певними корективами був підпи-
саний 9 лютого 1918 р. делегаціями УНР, Німеччини, Австро-
Угорщини, Болгарського царства і Османської імперії. Слід від-
значити, що у статті VІІ договору про економічні відносини та 
товарообмінні операції ніякі конкретні цифри поставок продо-
вольства та сировини до Центральних держав, як і їхніх товарів 
до УНР, не зафіксовані. Кількість, види, ціни повинні були вста-
новити повноважні комісії держав-підписантів і закріпити від-
повідними тристоронніми економічними і валютними угодами20. 
Однак цифра один мільйон тонн міцно закарбувалася у прагма-
тичній пам’яті нових союзників і за їх вимогою, трансформована 
у еквівалент 60 млн. пудів, увійшла до тристоронньої українсько-
німецько-австрійської торговельно-економічної угоди 23 квітня 
1918 р. 

Невдовзі після підписання мирного договору з УНР на дер-
жавній нараді за участю імператора Вільгельма ІІ було ухвалено 
рішення про початок «східної» військової кампанії, складовою 
частиною якої було просування німецьких військ на територію 
України з метою звільнення від більшовиків21. Саме генерал 
М. Гофман у зв’язку з планованим початком наступу німецьких 
військ порадив українській делегації звернутися до німецького 
народу з проханням про надання УНР військової допомоги.  
У мемуарній літературі містяться твердження, що підготовлений 
М. Гофманом текст звернення того ж дня підписав М. Любин-
ський. У ньому наголошувалося, що більшовики розпочали вар-
варську агресію проти УНР, молода українська революція опи-
нилася в небезпеці, а Центральна Рада збирає сили для відсічі. 
Висловлювалася впевненість, що миролюбний і організований 
німецький народ не залишиться байдужим до страждань україн-
ців і прийде на допомогу. Аналогічне звернення було складене й 
до народів Австро-Угорщини22.  

Формально виглядало так, що у відповідь на офіційне про-
хання представників УНР німецький імператор Вільгельм ІІ дав 
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згоду на проведення обмежених операцій на Східному фронті, 
плануючи початок наступу на 18 лютого. Австрійський цісар 
Карл певний час вагався, але розпочатий похід німецьких військ і 
критичне продовольче становище Дунайської імперії змусили 
його долучитися до наступальної акції на теренах України.  
У кінці лютого 1918 р. вже вели наступ у східному напрямку 
армійська група генерала Александера Лінзінгена у складі 23 ні-
мецьких дивізій, а в південно-східному – 10 австро-угорських 
дивізій під командуванням фельдмаршала Едуарда Бем-Ермолі. 
Генерал М. Гофман у щоденнику відверто писав про справжні 
цілі військової допомоги у звільненні України від більшовиків: 
«Коли центральні держави хочуть мати хліб з Хлібного миру, то 
мусять самі його взяти. Ми сказали «а» і мусимо сказати «б»23.  

Тільки наприкінці першого місяця проведення «східної» кам-
панії, коли німецькі і австро-угорські війська вже зайняли майже 
половину території України, представники обох верховних ко-
мандувань 25 березня 1918 р. у Бадені підписали військову угоду 
про розділ сфер впливу в Україні, уникаючи подразливого тер-
міну «зони окупації». Певне зволікання з прийняттям цієї прин-
ципово важливої конвенції пояснюється намаганнями Німеччини 
домогтися від австро-угорського керівництва згоди на створення 
об’єднаного командування, зрозуміло з німецьким воєначальни-
ком на чолі. Цісар Карл на це не погодився, і кожна з сторін мала 
в Україні окремі штаби, німецький – у Києві, австро-угорський – 
в Одесі.  

При територіальному розмежуванні до зони австро-угор-
ських військ відійшли південно-західна частина Волині, Поділь-
ська, Херсонська і Катеринославська губернії. До німецьких – 
Київська,Чернігівська, Полтавська, Харківська, Таврійська губер-
нії і Крим. Двоїста імперія пізніше долучилася до надання вій-
ськової допомоги УНР і, не маючи такої мілітарної потуги, як 
Німеччина, опинилася у ролі молодшого партнера. За березневою 
угодою про розподіл сфер впливу в Україні до австро-угорської 
окупаційної зони відійшли південні регіони з розвиненим зерно-
виробництвом. Однак німці залишали за собою важливі тран-
спортні комунікації і порти або ж обумовили перебування там 
змішаних військових частин.  
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Промислові райони Донбасу за розподілом формально також 
відходили до австро-угорців. Все ж німецька сторона наполягла 
на спільному управлінні і використанні вугільних і гірничоруд-
них районів у співвідношенні 1 : 1. Визволений німецькими вій-
ськами від більшовиків привабливий Крим Берлін залишив за 
собою як стратегічний плацдарм подальшого просування на 
Схід24. На початку травня 1918 р. після оволодіння Кримом 
військами генерала Роберта Коша і зайняття корпусом генерала 
Карла Кнерцера Ростова визначився територіальний ареал дисло-
кації німецьких і австрійських військ, командування яких сфор-
мували свої окупаційні зони.  

Вийшовши із загальноросійського «дому», УНР дістала ста-
тус незалежної держави, здійснила прорив на міжнародну арену, 
уклала перший у Великій війні багатосторонній договір, отри-
мала допомогу у звільнені від більшовицького нашестя. Одно-
часно УНР опинилася у фарватері одного з протиборчих блоків, 
міцно зв’язавши своє майбутнє з його долею у ще невідомому 
фіналі Першої світової війни. 
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Розділ ІІІ.  
УНР і німецьке командування:  

проблеми взаємовідносин 
 
 
 
Постання на початку 1918 р. УНР як самостійної держави 

обумовлене підтримкою країн Четверного союзу, насамперед 
Німеччини. Військово-політична ситуація у цей час складалася 
так, що незалежна УНР була потрібна Німеччині як повноправ-
ний суб’єкт Брестського переговорного процесу для тиску на 
більшовицьку Росію, а Україна у свою чергу конче потребувала 
захисту від червоної експансії. Крім того, вона розглядалася як 
потенційне джерело постачання продовольства для Центральних 
держав1. Проблема отримання обумовлених обсягів українських 
харчових продуктів стала визначальною у розвитку відносин 
УНР із новими союзниками. А неспроможність забезпечити реа-
лізацію цього завдання змусила їх вдатися до повалення Цент-
ральної Ради. 

Факт домінуючої ролі німців в організації квітневого дер-
жавного перевороту в Україні визнається усіма течіями істо-
ріографії – зарубіжною, радянською, сучасною українською. 
Сутнісні розходження виявляються лише в оцінках дій Централь-
ної Ради чи правоконсервативних сил, очолюваних П. Скоропад-
ським. Природно, що лідери поваленої УЦР намагалися певним 
чином виправдати свою поразку. Так, М. Грушевський визнавав, 
що «німецька військова сила стала фактично рішучим фактором в 
Україні». Водночас він звинувачував «різні українські групи», які 
скористалися ситуацією, щоб скинути соціалістичний кабінет, 
зламати гегемонію українських есерів, знищити соціалістичні 
закони і т. д.2 В.Винниченко прямо вказував, що «державний пе-
реворот учинений німецькими генералами». Він бачив у цьому 
процесі лише дві серйозні фігури: Центральну Раду і німецьких 
військових. Проте, чому останні віддали перевагу її політичним 
опонентам – «захлялому поміщицтву», «пощіпаному фабрикан-
ству» та «зажуреній за хабарями бюрократії» В. Винниченко не 



УНР і німецьке командування: проблеми взаємовідносин 57

пояснює3. Поважні дослідники історії Української революції і 
безпосередні учасники тих подій Павло Христюк та Ісаак Мазепа 
також відзначають провідну роль німецьких військових у здійс-
ненні перевороту, проте відмовляються визнати самостійну роль 
у ньому прогетьманських сил4. На відміну від них, інший історик 
уенерівської орієнтації Панас Феденко пише, що Союз земельних 
власників та Українська народна громада являли собою полі-
тичну опозицію правлінню Центральної Ради5. 

Провідні історики державницького спрямування і, насампе-
ред, один з його репрезентантів Дмитро Дорошенко не відкидає 
впливу німців на прихід до влади П.Скоропадського, але вважає, 
що саме серйозні і конструктивні сили з правого крила україн-
ського суспільства отримали довіру союзників. Водночас його 
твердження про невтручання німців у здійснення перевороту не 
відповідає історичним реаліям6. Наталія Полонська-Василенко 
також не заперечує причетність німецького командування до пе-
ревороту і головною причиною називає недовіру німців та авст-
рійців до Центральної Ради на відміну від П. Скоропадського7.  
А от Іван Крип’якевич був переконаний, що повалення УЦР 
стало наслідком «пуча німецької сольдатески», а не стихійного 
пориву народної енергії, спровокованого безпорадністю урядов-
ців УНР8. 

Для радянської історіографії була властивою викривальна 
риторика як дій «контрреволюційної» Центральної Ради, що 
«продала» у Бресті Україну німецьким імперіалістам, так і самих 
окупантів. Проте, не дивлячись на виразні партійно-класові ква-
ліфікації тогочасних українсько-німецьких відносин, професійні 
історики вказували й на справжні причини конфлікту німецьких 
військових із керівництвом Центральної Ради та РНМ УНР: 
зволікання з поставками продовольства, гра у «соціалізм», утрата 
довіри населення тощо. Цілком обґрунтовано вказувалося й на 
динамічний процес консолідації поміщицько-буржуазних сил, які 
й були використані німецьким командуванням для усунення 
Центральної Ради9. 

Сучасні українські зарубіжні історики досить одностайні в 
оцінці ролі німецького військового командування у поваленні 
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УЦР. Так, Тарас Гунчак пише, що «за лаштунками цього пере-
вороту стояли німецькі генерали. За допомогою жменьки невдо-
волених українців вони скинули народоправну владу УНР і на її 
місце поставили таку, що краще відповідала їхнім інтересам»10. 
Ісидор Нагаєвський бачить події дещо в іншому ракурсі, вва-
жаючи, що німцям у ставленні до Центральної Ради «не бра-
кувало доброї волі», але врешті терпець генерала Айхгорна увір-
вався і вони вдалися до усунення недієздатного соціалістичного 
уряду11. Справжніми призвідцями перевороту німців називає й 
Орест Субтельний, коли ті переконалися, що «молоді українські 
утопісти» неспроможні правити12. 

Частина нинішніх українських дослідників, які позиціонують 
себе прихильниками історичної доцільності гетьманату П. Скоро-
падського, акцентують увагу на помилках проводу УНР у сто-
сунках із німцями. І найголовніше, нездатності виконувати взяті 
перед Центральними державами зобов’язання. За таких умов, 
пише Георгій Папакін, «суто господарське питання набуло над-
звичайного політичного змісту»13. 

Відомий дослідник історії Української революції Валерій 
Солдатенко вважає, що діяльність Центральної Ради була бру-
тально припинена німцями, аргументуючи власні докази ретро-
спективними оцінками самого М. Грушевського. Водночас він 
досить точно визначає, що в історичній літературі не бракує 
спроб дати загальну оцінку досвідові Української революції від 
березня 1917 до кінця квітня 1918 р., а їхня суперечливість, 
несумісність і непримиримість усім давно відомі14. 

Наявність певної контроверсійності у висвітленні українсько-
німецьких відносин доби Центральної Ради підтверджує й спе-
ціальне історіографічне дослідження Сергія Гнатюка15. Значна 
увага цій темі приділена в монографії Миколи Несука «Драма 
вибору»16, присвяченій взаєминам України із Центральними дер-
жавами в роки Першої світової війни. На наш погляд, ця праця, 
як і стаття Василя Дмитришина «Повалення німцями Централь-
ної Ради у квітні 1918 року»17 важливі не тільки як історіо-
графічні, але й як історичні джерела, оскільки написані на уні-
кальних, маловідомих вітчизняним дослідникам німецьких архів-
них документах. 
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Серед спеціальних досліджень, близьких тематично до даної 
статті, слід відзначити монографію польського історика Влодзи-
межа Меджецького «Німецька військова інтервенція на Україні в 
1918 році» та кандидатську дисертацію Наталії Кришиної «Діяль-
ність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році»18. 
Головну увагу вони приділяють німецькій військовій присутності 
в добу гетьманату П. Скоропадського, хоч розглядають і проб-
леми взаємин з урядом УНР. На наш погляд, не можна пого-
дитися із твердженням польського автора щодо німецької інтер-
венції в Україні. Очевидно, слід розглядати цей процес у діа-
пазоні від військової допомоги до фактичної окупації, хоч термін 
«інтервенція» має досить широке трактування. Укладаючи мирну 
угоду з державами Четверного союзу, особливо після взяття ра-
дянськими військами Києва, керівництво УНР розраховувало на 
їхню допомогу у боротьбі з більшовицькою агресією. Характер і 
умови цієї підтримки спочатку не були чітко визначені. Член 
української делегації у Бресті Микола Любинський писав: «гене-
рал Гофман, бажаючи прискорити наші мирові переговори, часто 
нам нагадував про 45-70 тисяч полонених (українців – Р.П.), які 
знаходяться в Германії і можуть по підписанню миру виступити 
організованою силою на оборону волі України. Пізніше ми – 
підписуючи мир – мали цю обіцянку на увазі»19. Використати 
військові формування, складені із полонених українців, було на-
багато прийнятнішим для УНР, ніж спиратися безпосередньо на 
війська Німеччини. 

Однак відразу після укладення 9 лютого 1918 р. мирної угоди 
німецька сторона, маючи на увазі розв’язання стратегічного зав-
дання – поставок із України продовольства і сировини, ініціювала 
звернення української делегації за прямою збройною допомогою. 
М. Любинський та інші делегати підписали такі заклики до 
«миролюбного і організованого німецького народу». На той час 
уряд УНР і Центральна Рада змушені були залишити Київ і не 
мали альтернативи вибору. До того ж ці інституції залишилися 
без постійного зв’язку із мирною делегацією, члени якої нерідко 
були змушені діяти на свій розсуд. 12 лютого в Житомирі РНМ 
під головуванням прем’єра В.Голубовича, на якого були покла-
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дені й обов’язки міністра закордонних справ, підтвердила пору-
шене ще 30 січня прохання про бажаність військової допомоги із 
боку Центральних держав20. Відразу після підписання мирного 
договору німці почали готувати свій експедиційний корпус до 
походу в Україну. Вже 11 лютого вони вимагали від військових 
властей УНР передати їм залізничну ділянку Маневичі – Корос-
тень, а місцевих машиністів паровозів замінити німецькими. 
РНМ не підтримала ці вимоги21. 

Однак, розуміючи необхідність координації дій із німецькою 
стороною, уже 15 лютого РНМ вводить посаду головного комі-
сара уряду УНР при головнокомандувачеві німецьких військових 
сил в Україні, на яку був призначений військовий старшина 
В’ячеслав Бронський. Йому надавалися надзвичайно широкі пов-
новаження по встановленню на звільнених територіях цивільної 
влади аж до права тюремного ув’язнення та висилки українських 
громадян. Аналогічні інструкції мали виробити міністри внут-
рішніх та військових справ22. 

18 лютого німецькі війська генерала А. Лізінгена розпочали 
просування вглиб української території і зайняли м. Луцьк. 
Головні сили рухалися вздовж залізниці Луцьк–Рівне–Козятин–
Бердичів, а також із Ковеля на Сарни–Коростень. Кавалерійські 
та бронечастини з Луцька наступали на Рівне–Житомир. 21 лю-
того німецькі війська зайняли Новоград-Волинський. 

Цього ж дня у Сарнах на засіданні уряду відзначалося, що 
Центральна Рада має у своєму розпорядженні близько 2 тис. 
вояків. На правому фланзі німецьких частин діяли підрозділи 
отамана Костянтина Прісовського, а на лівому – загін Симона 
Петлюри23. У зв’язку з початком наступу німецьких військ РНМ 
видала спеціальну відозву до українського народу. Цей документ 
був покликаний пояснити причини прийняття урядом УНР вій-
ськової допомоги нині вже дружніх держав – Німеччини і 
Австро-Угорщини. Наголошувалося, що разом із союзним вій-
ськом визволяти батьківщину йдуть українські січові стрільці, а 
також колишні військовополонені, сформовані в окрему дивізію. 
Відозву аналогічного змісту у Бресті оприлюднила й українська 
мирна делегація, переконуючи українців у дружніх намірах 
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союзників. Зокрема, містилися заклики спокійно і довірливо зуст-
річати німецьке військо і ставати разом із ним до оборони рідного 
краю24. 

Слід відзначити, що керівництво УНР надавало великого зна-
чення роз’ясненню причин приходу німецьких військ в Україну. 
Воно розуміло небезпеку інерції психологічного сприйняття 
населенням німецького війська як ворожого. Напередодні вступу 
частин німецької армії до Києва орган УСДРП «Робітнича газета» 
вмістила відозву «До спокою», в якій наголошувалося, що УНР і 
Центральні держави уклали мирну угоду, тому німецьке військо 
«вступає, як військо приязної нам держави», а австрійське вій-
сько також іде в «порозумінні з Центральною Радою». Містилася 
й теза про підпорядкованість їх розпорядженням українського 
уряду25. 

Крім того, постійно велися спроби переконати українську 
суспільну думку, що поряд із німецько-австрійськими силами 
боротьбу проти більшовиків веде й українське військо. Зокрема, 
міністр внутрішніх справ П. Христюк телеграмою повідомляв, що 
на Україну виступили українські частини, організовані з колиш-
ніх полонених – українців, а серед австрійських військ – галицькі 
стрільці. Вони б’ються за відновлення здобутків революції і неза-
лежність України, а тому їх слід всіляко підтримувати. Містилося 
й попередження: хто буде агітувати проти, вважатимуться дер-
жавними злочинцями26. 

У ніч із 1 на 2 березня за домовленістю із німецьким ко-
мандуванням у Київ вступили українські війська – Запорізький 
загін, Гайдамацький кіш та Січові стрільці. Майже одночасно до 
міста почали входити й німецькі частини. Просування німецьких 
і австрійських військ вглиб української території почало ство-
рювати перші напруженості у їхніх зносинах із місцевим насе-
ленням. З березня РНМ постановила, що будь-які реквізиції для 
власних потреб і німецького війська мають проводитися україн-
ським урядом. За вилучене повинні видаватися офіційні квитан-
ції, які підлягали оплаті протягом півроку. Була також ухвалена 
постанова про заборону вивозу без дозволу уряду продуктів, у 
т. ч. й у Німеччину27. Окремо визначався порядок зносин насе-
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лення з німецькими військами – тільки через коменданта. Він мав 
розглядати всі вимоги німців і давати на виконання комісарові. 
Харчування і розміщення німецьких контингентів мало вестися 
через інтендантства. Все це повинно оплачуватися. Давалася та-
кож рекомендація не відводити для постою військових готелі, а 
готувати казарми28. 

Водночас РНМ поспішала донести до населення інформацію 
про незмінність соціально-політичного курсу Центральної Ради. 
Зокрема, МВС було доручено «зробити розпорядження, щоб 
комісари по селах заявили селянам про те, що поміщиків більше 
не буде, щоб прочитали їм новий земельний закон і пояснили, що 
аграрна реформа повинна проводитися в життя земельними комі-
тетами і що всяка самочинність у цьому напрямку буде приду-
шена збройною силою»29. 

Соціалістичний уряд у пошуках джерел наповнення держав-
ної скарбниці не відмовився від таких зовсім неприйнятних 
методів, як накладання контрибуції на буржуазні верстви. З бе-
резня було ухвалено вдатися до примусових позик у «заможних і 
торгових класів»: Катеринослав – 20 млн. крб.; Київ – 35; Одеса – 
40; Харків – 50; Ростов – 25, Таганрог – 10 і т. д.30 Після недавніх 
муравйовських контрибуцій такі дії не додавали популярності 
керівництву УНР. 5 березня Мала рада на засіданні в Житомирі 
також ухвалила закон «Про покарання всіх учасників війни і 
повстання проти Української держави».Правда, ця провина мала 
бути встановлена судом31. 7 березня Центральна Рада поверну-
лася до Києва. 

9 березня на її засіданні була підтримана пропозиція фракції 
українських есерів про видання спеціальної відозви Центральної 
Ради до населення. Микола Чечель, один із найближчих до 
М. Грушевського діячів УПСР, наголошував, що «прихід німців 
вніс тривогу в настрої людності». І хоч РНМ видавала різні 
відозви і повідомлення, усе ж громадяни чекають оповіщення від 
Центральної Ради, яка користується великим авторитетом32. Для 
складання повідомлення була обрана комісія. Заслухано короткий 
звіт В. Голубовича про діяльність уряду в Житомирі – Сарнах – 
Коростені. Щодо приходу німців, він переконував членів Цент-
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ральної Ради, що то «є безкорислива допомога дружньої держави. 
Ніякого відношення і впливу на мирний договір їхній прихід 
немає». Важко уявити, щоб В. Голубович сам вірив у сказане. 
Очевидно, це було розраховано на громадську думку. Хронікери 
Центральної Ради відзначали, що на першому після повернення 
засіданні: «Членів Ради багато. Публіки на хорах теж чимало»33. 

12 березня на засіданні Центральної Ради було оповіщено її 
звернення до українського народу. У ньому наголошувалося на 
чинності ІІІ і IV Універсалів, свободі дій рад селянських і ро-
бітничих депутатів, професійних спілок тощо. Значне місце зай-
мало роз’яснення положення німецьких військ. Зокрема, підкрес-
лювалося: «І у все це німці не втручаються, і ніякої зміни в тім не 
мають робити. Вони приходять як наші приятелі і помічники, 
щоб допомогти нам у скрутну хвилину нашого життя, і не мають 
наміру в будь-чому змінювати наші закони і порядки, обмежу-
вати самостійність і суверенність нашої Республіки»34. 

Керівництво УЦР та РНМ розуміло важливість роз’яснення 
громадянам України статусу німецьких та австрійських військ, 
вимушеності їх запрошення та тимчасовості перебування. Відозви, 
заяви, повідомлення з цього питання публікувалися в газетах, 
окремими прокламаціями і навіть були зібрані та видані у формі 
брошури під промовистою назвою «Чого прийшли німці в 
Україну?». Прикметно, що до цієї добірки були включені й заяви 
представників німецького командування про умови виведення 
військ35. 

Після повернення до Києва РНМ і Малої ради виявилося, що 
якраз конкретні умови перебування військ Німеччини та Австро-
Угорщини на території України не були виписані на договірному 
рівні. Уряд очікував повернення з Бреста української мирної 
делегації, яка власне й запрошувала іноземну військову допо-
могу. 9 березня на засіданні РНМ О. Севрюк давав із цього 
питання пояснення. З’ясувалося, що спочатку йшлося про вико-
ристання частин, сформованих із українських військовополоне-
них, але Німеччина і Австрія вирішили послати власні збройні 
сили. За заявою О. Севрюка, це мали бути лише 6 дивізій. Ніхто з 
присутніх на засіданні не міг сказати й про межі просування 
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німецько-австрійських військ36. Прем’єр В. Голубович запитував 
військового міністра Олександра Жуковського: чи потрібна ні-
мецька допомога при звільненні Лівобережної України? Той на-
полягав на необхідності взяття Донецького басейну силами союз-
ників. Постало й питання про форму компенсації за допомогу. 
М. Порш наполягав на укладенні відповідної конвенції, але 
О. Севрюк вважав за необхідне не порушувати цього питання, а 
обмежитися поставками продовольства. Врешті В. Голубович за-
пропонував усе ж з’ясувати «кількість і на яких умовах ми 
приймаємо їх військо». Домовилися зробити це через німецького 
військового аташе37. 

Слід відзначити, що до середини березня постійні робочі 
контакти української і німецької сторони були відсутні. Вище 
німецьке командування в особі генерала А. Лізінгена було закло-
потане організацією боротьби з радянськими військами. А на-
чальник штабу генерал В. Гренер лише 16 березня дістав над-
звичайно широкі повноваження як військового, так і політичного 
характеру і зосередив у своїх руках фактичну повноту влади, 
включаючи й зносини з українським керівництвом. 15 березня до 
Києва прибув повноважний представник МЗС Німеччини посол 
Альфонс Мумм фон Шварценштейн. Ці дві постаті вищого ні-
мецького істеблішменту й стали репрезентантами інтересів Ні-
меччини в Україні. Хоч вони й належали до різних угрупувань у 
вищих владних ешелонах Рейху і розходилися у методах вирі-
шення «українського питання», проте були абсолютно консолі-
довані у відстоюванні економічних інтересів Німеччини. 

Після повернення до Києва М. Грушевський і його колеги із 
Центральної Ради не вважали вирішення проблем, пов’язаних із 
перебуванням німецько-австрійських військ, безпосереднім зав-
данням українського парламенту. Цілком ймовірно, що голова 
вищого законодавчого органу незалежної держави не бажав пря-
мого спілкування із представниками німецького командування. 
Зокрема, М. Грушевський вчинив зовсім недалекоглядно, відмо-
вивши у прийомі В. Гренеру. Очевидно, він не мав уявлення про 
справжню вагу генерала в українських справах38. 

Діячі Центральної Ради вважали невідкладною справою рати-
фікацію мирного договору з державами Четверного союзу. Тим 
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більше, що рейхстаг ще 20 лютого більшістю голосів підтримав 
його укладення. Члени Ради 14-15 березня провели досить гострі 
дебати щодо цього питання. Із великою промовою виступив 
М. Грушевський, особливо акцентуючи увагу на важливості вход-
ження Холмщини та Підляшшя до складу УНР. 17 березня 
договір між Українською Народною Республікою та Німеччиною, 
Австро-Угорщиною, Болгарією, Туреччиною був ратифікований. 
М. Грушевський у промові заявив: «Я щасливий констатувати, 
що Українська Центральна Рада сповнила це діло, котре вона 
поставила своїм завданням із перших днів революції: мир без 
анексій і контрибуцій – досягнений»39. 

Наступного дня голова РНМ В. Голубович надіслав ноту 
урядові Австро-Угорщини, у якій повідомляв про ратифікацію 
мирного договору від 9 лютого, а також висловив подяку за 
надану допомогу. Голові українського уряду вже були відомі 
факти насилля польських поміщиків щодо українських селян 
Волині при фактичній підтримці австро-угорських військ, однак 
він про це не згадував, а вибачався за ті природні труднощі, які 
зустріли на своєму шляху союзні війська40. 

Головним центром відносин із німецьким командуванням 
стала Рада Міністрів, яка доручила вести переговори прем’єру 
В. Голубовичу. 10 березня відбулися його консультації із пол-
ковником Ф. Штольценбергом щодо укладення між державами 
військової конвенції. Домовилися, що німецькі частини продов-
жуватимуть наступ. Про умови, на яких мають вестися операції, у 
протоколах засідань уряду зазначено, що вони «мають бути 
викладені у формі писаній»41. 

Уклавши сепаратний мир із державами Четверного союзу, 
УНР фактично поставила себе у ситуацію протистояння з Антан-
тою. Однак, не дивлячись на це, у Києві, як і раніше, перебували 
військові представники Франції, Бельгії та Англії. Під тиском 
німецького штабу РНМ 12 березня ухвалює рішення про висилку 
їх із України у п’ятиденний термін. Це був вимушений крок, який 
привів до втрати останніх каналів зв’язку з Антантою42. 

Із подальшим просуванням німецьких та австрійських військ 
углиб території України їхні стосунки з місцевим населенням 
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ставали все більш напруженими. До Центральної Ради й уряду 
надходили численні скарги на свавілля союзницьких військ, особ-
ливо реквізиції продовольства і фуражу. Зокрема, голова Будаїв-
ської волосної управи повідомляв Київського повітового комісара 
Центральної Ради про вилучення німецькими вояками у жителів 
с. Юрівки «всього, що цінніше», хоч із боку селян ніяких висту-
пів проти німців не було. У сусідній Хотівській волості, особливо 
у с. Гатному, за донесенням голови управи С. Хабенця, німці «все 
забирають самоправно і без будь-якої плати, убивають і заби-
рають свиней, поводяться дуже грубо і з погрозами»43. 

Характерно, що й представники німецького військового ко-
мандування у своїх рапортах керівництву Східного фронту від-
значали наростання спротиву населення реквізиціям фуражу і 
хліба аж до збройних виступів. Зокрема, полковник Ф. Штоль-
ценберг підкреслював добре ставлення українських урядовців, 
але вказував, що вони не мають достатньої сили справитися із 
цим явищем. Загалом уже 10 березня він робить досить невтіш-
ний прогноз щодо дієздатності української влади: «Надія, що цей 
уряд, складений тільки з лівих опортуністів, зуміє організувати 
тверду владу, досить сумнівна»44. 

Розуміючи делікатність свого становища у зв’язку із запро-
шенням військової іноземної допомоги, чільні діячі Центральної 
Ради та РНМ УНР деякий час намагалися не надавати розголосу 
грабіжницькій поведінці німецьких та австрійських військ. 
Характерно, що перші запити з цього дражливого питання до 
Малої ради подали не депутати-українці, а представники інших 
фракцій. 22 березня на засіданні Малої ради депутат Макс Шац 
(Об’єднана єврейська соціалістична робітнича партія) вніс інтер-
пеляцію (запит) до міністра внутрішніх справ з приводу арештів і 
висилок жителів м. Житомира. Мойсей Рафес (Бунд) навів при-
клад арешту члена Центральної Ради, заступника голови Жито-
мирської міської думи меншовика Вороніцина, якого німецька 
влада відправила у напрямку Бреста. Із цього приводу розгор-
нулася дискусія. Не дивлячись на вимоги меншості, представники 
українських соціалістичних партій наполягли на передачі запитів 
для попереднього розгляду в парламентській комісії45. Так само 



УНР і німецьке командування: проблеми взаємовідносин 67

вчиняли й у наступні дні, коли депутати вносили запити щодо 
самочинних реквізицій німецьким військом у м. Березані Переяс-
лавського повіту та інших місцевостях46. 

Проте втручання німецьких і австро-угорських військ у внут-
рішньоукраїнські справи набрало такої гостроти, що майже на 
кожному засіданні Малої ради її члени вносили відповідні за-
пити. 24 березня Борис Матюшенко (УСДРП) від імені фракції 
вимагав розслідувати факти насильств польських легіонерів щодо 
селян Поділля. Ці військові підрозділи входили до складу австро-
угорських частин і використовувалися польськими поміщиками 
для розправи над селянами, повернення майна, реманенту тощо. 
Тепер уже проти терміновості розгляду виступив член Ради Адам 
Почентовський (Польський центр), але представники українських 
партій наполягли на своєму47. 

Цього ж дня Мала рада затвердила дещо оновлений склад 
уряду. Його головою залишився В. Голубович, який виступив на 
засіданні з програмою діяльності нового кабінету. Він виклав 
головні завдання галузевих міністерств, особливо наголосивши 
на відновленні дії Універсалів (ІІІ і IV – Р.П.) і законів, виданих 
свого часу Центральною Радою. У військовій справі ставилося 
завдання створення на демократичних основах такої регулярної 
армії, яка може потім перейти до міліційного принципу. У сфері 
міжнародних відносин акцент робився на досягненні визнання 
самостійності України як воюючими, так і нейтральними дер-
жавами. Характерно, що прем’єр жодним словом не обмовився 
про проблеми взаємин із Німеччиною та Австро-Угорщиною, чиї 
військові контингенти перебували в Україні, створюючи повсюд-
но напруженість у стосунках із місцевим населенням48. 

РНМ тільки 22 березня розглянула інформацію про перебу-
вання і поводження іноземного війська. Військовому відомству та 
МЗС було доручено скласти відповідні зведення та розробити 
заходи з цього питання. У черговий раз обговорювали проблему 
укладення конвенції з німецькою стороною щодо перебування 
їхнього війська. Для підготовки проекту документа була створена 
комісія, яка мала внести свої пропозиції до РНМ49. 

21 березня з’явилося розпорядження головнокомандуючого 
німецькими військами про запровадження на окупованих тери-
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торіях України законів військового часу та смертної кари50. Не 
дивлячись на те, що МВС УНР видало роз’яснення про неправо-
мірність дій військової адміністрації союзників, німецькі та авст-
рійські військово-польові суди продовжували виносити смертні 
вироки щодо українських громадян. 6 квітня на засіданні Малої 
ради меншовик Михайло (Самуїл) Балабанов оголосив запит 
щодо засудження австрійцями до страти сімнадцятилітнього оде-
сита А. Михайлова. Тільки через тиждень міністр судових справ 
відповів, що він збирає матеріали, на підставі яких можна буде 
вжити заходів, щоб такі випадки не допускались51. Іншого разу на 
запит російського есера Oлександра Заpубіна про засудження до 
смерті сім’ї Апаріних у Mиколаєві міністр внутрішніх справ 
визнав, що уряд часто не знає про такі факти52. 

Інколи українській стороні вдавалося добитися поступок. 
Зокрема, у зв’язку зі смертними вироками 12 жителям Xеpсона 
була утворена спеціальна слідча комісія Центральної Ради на чолі 
із Mойсеєм Гіндесом (Сіоністська партія). Її вимоги скасувати 
або відкласти виконання присуду австрійський генерал фон Mец 
відхилив. І тоді M. Гіндес направив телеграми M. Гpушевському, 
В. Голубовичу, міністрам. Голова уряду звернувся уночі до ко-
мандувача австрійських військ генерала Eдуарда Бем-Epмолі і 
тільки тоді вирок скасували53. 

Загалом же Центральна Рада і РНМ УНР на нарощування 
агресивності з боку союзних військ реагувала досить пасивно. 
Такі дії керівництва України були породжені кількома факто-
рами. По-перше, ініціатором запрошення іноземних військ висту-
пила українська сторона і тому мала терпляче чекати завершення 
їх «допомогової місії». По-друге, не були вироблені договірно-
правові умови перебування німецько-австрійських військ в Украї-
ні. По-третє, німецьке військове командування швидко пере-
коналося в нездатності керівництва УНР навести лад в країні 
власними силами. А без цього Центральні держави не могли 
реалізувати стратегічні цілі «хлібного миру». 

M. Гpушевський доволі неохоче і в досить делікатних вира-
зах визнавав «всякого роду неправильності в поведінці німецьких 
і австрійських військ», навіть вважав їх неминучими під час 
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військових операцій у чужій країні54. Визнавати власне безсилля 
було не в його характері, тому він картав ті кола, які намагалися 
використати запрошення німців для дискредитації української 
влади. Відомий діяч УСДРП, член УЦР Mикола Ґалаґан у своїх 
споминах досить детально описав колізії міжпартійної боротьби 
навколо запитів щодо втручання німців у внутрішні справи 
України. Їх неефективність він пояснював досить відверто: «ми 
не мали змоги силою змусити німців шанувати не на словах, а на 
ділі суверенність УНР»55. 

6 квітня Г. Айхгорн підписав наказ «Про засів полів», який 
тільки 12 квітня опублікувала газета «Киевская мысль». 
Центральна Рада досить гостро відреагувала на втручання ні-
мецького командування у земельну сферу. Фракція українських 
есерів зажадала від уряду негайних пояснень. M. Гpушевський, 
В. Голубович та M. Kовалевський з цього приводу відвідали 
А. Мумма. Посол був непоступливим і нагадав очільникам УНР 
кому вони мають завдячувати своєму находженні при владі. 
Mіністp земельних справ M. Kовалевський заявив про намір по-
дати у відставку, оскільки «всякі втручання у мою працю галь-
мують її, роблять неможливою». Mіністp закордонних справ 
M. Любинський висловив надію, що наказ є непорозумінням і 
справу можна буде залагодити56. За підсумками бесіди з керів-
ництвом УНР А. Мумм повідомив MЗC Німеччини: «Постійне 
співробітництво з цими людьми, які через свої соціалістичні тео-
рії перестають розуміти реальне співвідношення речей, немож-
ливе»57. 

Питання про наказ Г. Айхгорна гостро обговорювалося й  
13 квітня на засіданні Mалої ради, яка у своїй постанові кон-
статувала, що наказ є неприпустимим втручанням в українські 
справи і тому не мав виконуватися. Рада не прийняла відставку 
M. Kовалевського, а В. Голубовичу доручала направити відпо-
відні ноти протесту урядам Німеччини і Австро-Угорщини58.  

Одним із найбільш впливових німецьких офіцерів-аналітиків 
був полковник барон Ф. Штольценберг, який став важливим 
каналом інформування вищого німецького військового коман-
дування про ситуацію в Україні. Він наполягав на відновленні 
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великого землеволодіння, без якого неможливий раціональний 
обробіток землі. Хоч досить тверезо оцінював, що «нинішній 
виключно лівий уряд на це ніколи не погодиться, але й ніколи не 
зможе своїми силами забезпечити нам поставку хліба»59. 

До такого рішення схилявся й генерал В. Гренер, який  
23 березня повідомляв Е. Людендорфа, що, на його думку, доки 
Німеччина підтримуватиме Центральну Раду, буде неможливо 
забезпечити надходження з України, визначеної у Бресті кіль-
кості хліба. Він прямо пропонував розглянути можливість заміни 
соціалістичної Центральної Ради консервативним урядом60. Поки 
військове відомство розмірковувало над пропозиціями В. Гренера, 
МЗС Німеччини на них відреагувало більш оперативно. Підсек-
ретар Гільмар Буше від імені статс-секретаря Ріхарда Кюльмана 
26 березня застерігав посла А. Мумма від будь-яких різких змін 
німецької політики в Україні, у т. ч. і повалення Центральної 
Ради. Більше того, МЗС радило, щоб німецькі військові не пору-
шували українського законодавства у сфері землеволодіння61. 
Така позиція зовнішньополітичного відомства відображала наст-
рої лівоцентристських сил у Рейхстазі і свідчила про розбіжності 
у «східній» політиці владних центрів Німеччини. 

Генерал В. Гренер такі підходи у ставленні до Центральної 
Ради як репрезентанта самостійної держави, з якою Німеччина 
зв’язана мирним договором, вважав помилковим і продовжував 
наполягати на зміні українського уряду. При цьому постійно 
наводився досить сильний аргумент – доки буде Центральна 
Рада, яку він вважав мішаниною мрійників, ідеалістів і соціа-
лістів, вивезення хліба з України буде абсолютно неможливим62. 

Посол А. Мумм опинився у досить складній ситуації. З одно-
го боку, він швидко розібрався у реаліях і можливостях укра-
їнської влади, з іншого – мав дотримуватися директив МЗС, які 
вимагали діяти, виходячи з офіційного визнання суверенітету 
УНР, але забезпечити при цьому хлібний експорт з України. Уже 
в кінці березня й МЗС погодився, що справа весняної сівби 
надзвичайно важлива і для цього можливо «прийдеться пожерт-
вувати тими чи іншими принципами». Зокрема, послу радили 
пояснити українському урядові, що наближення посівної вимагає 
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рішучих дій і він мав би видати розпорядження, яке б спонукало 
власника кожної земельної ділянки обробити її63. 

Німецьке посольство намагалося переконати лідерів УНР в 
утопічності їх соціально-економічних проектів, зокрема щодо 
соціалізації землі. З цією метою посол А. Мумм організував 
зустріч М. Грушевського та В. Голубовича з членами німецької 
економічної місії у Києві Карлом Мельхіором і Отто Відфельд-
том – відомими банкірами та промисловцями. Двогодинна роз-
мова виявилася безплідною. Більше того, В. Голубович крити-
кував наказ Г. Айхгорна про засів полів. А. Мумм відреагував на 
цей закид дуже різко, нагадавши українським керівникам, «що 
без нашої військової допомоги ні один з них не залишився б на 
своїй посаді, а відкликання наших військ потягло б за собою їх 
вигнання і хаос в країні»64. Міністр земельних справ М. Кова-
левський також згадував, як А. Мумм і К. Мельхіор доводили 
йому, що організувати сільськогосподарське виробництво без 
права приватної власності неможливо. Однак ідейно переконаний 
у своїй правоті соціаліст-революціонер тільки дивувався «циніз-
му» німецьких дорадників65. 

Після цієї зустрічі з вищим керівництвом УНР диплома-
тичний представник Німеччини вже переконався у необхідності 
зміни українського уряду. Процес стримувався лише укладенням 
торговельної угоди між УНР і Центральними державами. 13 квіт-
ня А. Мумм повідомляв МЗС про це як справу принципово 
вирішену, хоч поки що ні він, ні Й. Форгач, ні генерал В. Гренер 
ще не знають прийнятної кандидатури для заміни нинішнього 
уряду. Посол запевняв керівництво МЗС, що він досі цілком 
лояльно ставився до прем’єр-міністра, як особистості, що вселяла 
симпатії, але нині змушений увійти у контакт із більш правими 
партіями66. 

А тим часом Ф. Штольценберг і В. Гренер тиснули на вище 
німецьке командування, добиваючись згоди на повалення Цент-
ральної Ради. Ще й у середині квітня не відкидалася ідея 
встановлення прямого німецького правління Україною у формі 
генерал-губернаторства. Однак таке розв’язання проблеми зустрі-
чало різке несприйняття у Рейхстазі. Даний підхід А. Мумм 
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вважав «із військової точки зору цілком зрозумілим, а з полі-
тичної безумовно небажаним»67. Досить вагомим аргументом 
стримування «яструбів» у військовому командуванні була мож-
ливість антинімецьких заворушень в Україні, які не тільки по-
требуватимуть додаткової військової сили, але й поховають спо-
дівання на вивіз продовольства. 

На відміну від МЗС Німеччини, зовнішньополітичне відом-
ство Австро-Угорщини підтримувало погляд фельдмаршала Гер-
мана Лангера про зміну Центральної Ради. Глава МЗС О. Чернін 
3 квітня шифрограмою повідомляв посла Йогана Форгача, що він 
«нічого не мав би проти того, щоб нинішній, за наявними слу-
хами, зовсім ізольований уряд був замінений іншим». При цьому 
міністр підкреслював важливість того, щоб посол А. Мумм 
розділяв цей погляд68. 

Слід відзначити, що австрійський дипломат досяг чималих 
успіхів у цьому, постійно підштовхуючи свого колегу до думки 
про невідворотність зміни українського уряду. Тим більше, що в 
цьому напрямку працювали й німецькі військові. Й. Форгач був у 
постійному контакті зі штабом генерала В. Гренера і поділяв його 
рішучі наміри покінчити із «соціалістами-утопістами» Централь-
ної Ради. 

Політичне протиборство у питаннях «східної» політики на 
вищих щаблях німецької влади деякий час стримувало Берлін від 
директиви про зміну влади в Україні. Певним гальмівним чин-
ником було й МЗС Німеччини. Коли 17 квітня В. Гренер показав 
свою телеграму до головнокомандуючого Східним фронтом  
із черговим наполяганням на скиненні Центральної Ради, то 
А. Мумм радив не робити цього, називаючи зміну уряду з іні-
ціативи німців при незнанні осіб, які можуть бути висунуті 
наступниками, «стрибком у безвість»69. 

На наш погляд, не будучи переконаним у повній гарантії 
акції, обережний А. Мумм не відкривав усіх карт перед МЗС. 
Адже у разі невдачі перевороту, тобто проведення його із за-
стосуванням німецької сили, відповідальність падала б на Обер-
командо. Хоч 13 квітня він уже знав ймовірну дату державного 
перевороту в Україні. У шифрограмі посол писав до МЗС, що 
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приводом до зміни уряду може поки що послужити, заплано-
ваний на 15 квітня хліборобський конгресс проти аграрної полі-
тики уряду70.  

Отже, соціально-політичною силою, яка мала виступити інст-
рументом перевороту, були обрані Українська народна громада і 
Союз земельних власників. Впливові лідери СЗВ, знаючи наміри 
В. Гренера, пропонували запровадити в Україні пряме імперське.  
І все ж генерал був змушений піти на збереження місцевого 
уряду. Близький до німецького командування Олександр Скоро-
пис-Йолтуховський у середині квітня розповідав своєму тестеві 
Євгену Чикаленку, що німці шукають людину широко відому і з 
доброю репутацією, яка б узялася організувати новий уряд71. 

Німецькі військові вели активний пошук кандидатури май-
бутнього правителя України. Приблизно 12 квітня відбулася зуст-
річ колишнього командувача Першим українським корпусом 
генерала П. Скоропадського із начальником розвідвідділу німець-
кого штабу майором Гансом Гассе72. Відомо, що німці розглядали 
й інші кандидатури, але П. Скоропадський мав істотні переваги – 
бойовий генерал, російський аристократ українського шляхет-
ного походження, великий землевласник – противник земельних 
експериментів своїх попередників.  

23 квітня В. Гренер, отримавши від Е. Людендорфа фак-
тичний дозвіл на повалення Центральної Ради, скликав увечері 
нараду за участю німецьких та австрійських військових і дип-
ломатів – Ф. Штольценберга, М. Фляйшмана, А. Мумма, Й. Фор-
гача. Саме у цьому колі й було ухвалене остаточне рішення про 
заміну Центральної Ради. Оскільки зійшлися на кандидатурі 
П. Скоропадського, то вирішили надати їй відповідну форму дер-
жавності – гетьманат. Тут же були вироблені й вимоги до май-
бутнього українського уряду73. 

Штаб В. Гренера приступив до здійснення державного пере-
вороту в Україні. Документи засвідчують системний характер 
планованих заходів. Вони мали дві складові – військово-орга-
нізаційну і політичну. Уже 24 квітня німецький гарнізон Києва 
отримав наказ на випадок спротиву Центральної Ради, за яким 
німецькі війська мали зайняти будинки Центральної Ради, уряду, 
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військового міністерства, Генерального штабу, а також установи 
зв’язку. Передбачалося й роззброєння українських підрозділів. 
Ще один наказ стосувався можливого страйку залізничників.  
Із метою його попередження німецькі частини мали зайняти за-
лізничні станції, майстерні, депо, карати агітаторів та страйкарів і 
захищати тих, хто бажав працювати74. 

Цього ж дня увечері В. Гренер запросив до себе в штаб 
П. Скоропадського і для обговорення умов його підтримки при 
проведенні державного перевороту. Після приходу до влади він 
мав: визнати попередні тристоронні договори уряду УНР; врегу-
лювати валютні відносини; встановити правильний контроль за 
вивозом продовольства; гарантувати отримання продуктів ні-
мецькими гарнізонами на місцях; скликати сейм лише за умови 
дозволу німецької влади; впорядкувати судочинство; відновити 
вільну торгівлю; надати відповідні преференції Німеччині на 
купівлю хліба та сировини.  

Усі ці умови П. Скоропадський прийняв і у своїх спогадах 
інформацію про т. зв. угоду відсепарував. В. Гренер на нього 
справив добре враження, особливо через відсутність «бажання 
скористатися і щось урвати». Генерал усіх карт перед П. Скоро-
падським не відкривав. Він наполягав, щоб той здійснив пере-
ворот силами своїх прихильників при нейтралітеті німецьких 
військ, хоч дав зрозуміти, що великих безпорядків на вулицях 
вони допустити не можуть. При цьому, за спогадами П. Скоро-
падського, кілька разів наголосив: «Ми у ваші справи не втру-
чаємося»75. 

Це «невтручання» наступного дня, 25 квітня, яскраво про-
демонстрував наказ фельдмаршала Г. Айхгорна про введення в 
Україні німецьких військово-польових судів, за яким всі карні 
злочини проти німецьких і союзних військ підлягали виключно 
особливому німецькому польовому суду. Крім того, заборонялися 
вуличні зібрання, агітація, спрямовані на порушення громадської 
безпеки76. Оголошення наказу також було однією з ланок забез-
печення державного перевороту. Сюди ж слід віднести роз-
зброєння у ніч з 26 на 27 квітня 1-ї Української дивізії, т. зв. 
сірожупанників, сформованої із колишніх українців-військово-
полонених77. 
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Впливовий український діяч Є.Чикаленко залишив щоденни-
кові записи про тогочасну суспільну атмосферу в Києві: «Скрізь, 
скрізь гомонять, що от-от німці розженуть Ц.[ентральну] Раду і 
візьмуть владу в свої руки... Публіка так звикла до сенсацій, що 
вже сама їх вигадує; вона так розбестилась, що вже не може жити 
щоденним життям, щоденною працею – все сподівається якихось 
надзвичайних новин»78. 

26 квітня наказ Г. Айхгорна був широко оповіщений, але 
лише наступного дня РНМ почала обмірковувати форму реагу-
вання на грубе втручання німців у внутрішні справи України. 
Міністри М. Любинський, Г. Сидоренко пропонували вдатися до 
рішучих дій – вимагати відкликання генерала Г. Айхгорна, посла 
А. Мумма, або й виводу німецького війська. Українські урядовці 
перебували в полоні ілюзій, що дії Оберкомандо можуть бути 
засуджені рейхстагом, оскільки не відбивають позицію німець-
кого уряду тощо. До того ж обговорення цього вкрай складного 
питання проходило в умовах урядової кризи. Міністри члени 
УПСФ Сергій Шелухін, Іван Фещенко-Чопівський і В’ячеслав 
Прокопович, мотивуючи свої дії нездатністю уряду до праці, 
залишили посади. За таких обставин обговорення ситуації у 
зв’язку з наказом Г. Айхгорна перенесли до Центральної Ради79. 

Майже весь день 27 квітня на засіданнях фракцій тривали 
гострі дискусії щодо сучасного політичного моменту. Пленарне 
засідання відкрилося о 21 год. Спочатку йшлося про довибори в 
Установчі збори, проект Конституції УНР, справи національних 
міністерств. Нарешті, слово для доповіді взяв прем’єр В. Голу-
бович. Він намагався пояснити причини запрошення німецько-
австрійських військ в Україну. Коментував дії уряду у відповідь 
на перший наказ Г. Айхгорна про засів полів, намагався довести 
що такі дії німецького командування засуджуються більшістю 
рейхстагу. Торкнувся він й інциденту із викраденням близького 
до німецьких кіл київського банкіра Абрама Доброго, стверд-
жуючи, що німці даремно підняли ґвалт, оскільки той ніякого 
юридичного відношення до них не має80. 

Дебати у Малій раді щодо наказу Г. Айхгорна, а фактично 
про політичну ситуацію, продовжувалися й 28 квітня під голо-



Розділ ІІІ 76

вуванням М. Грушевського. Промови членів Ради були войовни-
чими, засуджували німецьке командування, вимагали вжити 
щодо нього рішучих дій. Зокрема, Борис Мартос заявив: «нехай 
генерал Ейхгорн знає, що йому прийдеться тут держати не  
300 тис., а 3 млн. війська»81. Із довгою промовою виступив 
В. Винниченко, який нещодавно повернувся до Києва з півдня 
України, де перебував під час більшовицького нашестя. Вона 
була сповнена національного пафосу і соціалістичної риторики, 
на кшталт: «тільки гармонізація соціальних інтересів із націо-
нальними дасть ту непереможну силу, якої жодні німці не по-
борють»82. 

Аналіз змісту промов переконливо доводить, що члени 
Центральної Ради не усвідомлювали всієї глибини конфлікту з 
німецьким командуванням, сподівалися, що загроза зриву щойно 
укладеного економічного договору змусить керівництво Німеч-
чини «приструнити» чільних військовиків в Україні, наївно по-
кладалися на підтримку з боку німецьких соціал-демократів у 
парламенті тощо. Лише зрідка лунали більш тверезі міркування. 
Так, М. Порш причиною втручання німців у внутрішні справи 
УНР вважав «той розвал і безсилля державної власті, які у нас 
запанували останніми часами». А О. Зарубін оцінював ситуацію 
ще реальніше: «Можна з упевненістю сказати, що приказ Г. Ейх-
горна було обмірковано й затверджено попереду в політичному 
відділі Генерального штабу в Берліні. До кого ж тепер звертатись 
нам?»83. 

Завершити депутатам цю безплідну полеміку допомогли самі 
німецькі вояки, здійснивши неочікуваний візит до зали засідань, 
де розігралася хрестоматійно відома сцена з командою «Хенде 
хох!» і принизливим обшуком та арештом кількох урядовців84. 
Поза всіляким сумнівом, ця демонстрація німецької сили також 
була одним із елементів Гренерового плану підготовки пере-
вороту. Вона ставила за мету деморалізувати членів Ради, зла-
мати їхню волю до спротиву. А намагання заарештувати міністрів 
військових і внутрішніх справ – позбавити керівництва силові 
відомства. 

Наступного дня, 29 квітня Центральна Рада зібралася на своє 
засідання, не підозрюючи, що воно виявиться останнім. Більше 
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того, зранку РНМ додатково виділила 25 млн. на її утримання85. 
Мала рада вирішила направити до посла А. Мумма делегацію на 
чолі з В. Голубовичем, давши повноваження у разі необхідності 
заявити про готовність нинішнього уряду піти у відставку, а 
новому – Центральна Рада доручить переглянути земельний за-
кон із метою пристосування його до потреб життя86. 

В очікуванні повернення делегатів М. Грушевський доповів, 
що опівночі його відвідав полковник Ф. Штольценберг, якому він 
висловив рішучий протест. Вторгнення у приміщення ради вій-
ськових той пояснив пошуком організаторів викрадення банкіра 
А. Доброго. М. Грушевський також повідомив, що вже повернуті 
деякі документи, вивезені німцями. Кореспондент газети «Киев-
ская мысль» у звіті про засідання писав: «Заяву М.С. Грушев-
ського члени Ради вислухали мовчки»87. 

Члени Центральної Ради поспішно відразу у трьох читаннях 
ухвалили Конституцію УНР – «Статут про державний устрій, 
права і вольності Української Народної Республіки» як типово 
парламентської республіки. А тим часом повернулися посланці 
Ради до А. Мумма. В. Голубович доповів, що на всі їхні заяви і 
пропозиції барон відповів сакраментальною фразою: «Zu spat!» 
(пізно)88. 

Це й була остання крапка у стосунках Центральної Ради, а 
фактично незалежної УНР, із німецькою стороною. Тримісячний 
альянс молодої української демократичної республіки із застарі-
лими центральноєвропейськими монархіями завершився її фі-
аско. Реконструкція цих відносин дозволяє зробити кілька ви-
сновків: 

Саме динамічний перебіг подій Світової війни відкрив Ук-
раїні можливість державно-національного самовизначення. УНР 
проголосила незалежність і стала суб’єктом міжнародного права, 
уклала з країнами Четверного союзу мирний договір. Німецькі 
офіційні кола, усвідомлюючи, що саме вони детермінували появу 
суверенної УНР, не розглядали її як самодостатнього і рівно-
правного партнера. Водночас лідери Центральної Ради, зокрема, 
М. Грушевський вважав, що не «царська справа» контактувати з 
німецькими генералами. 
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Члени уряду В. Голубовича, як головні репрезентанти Украї-
ни у стосунках із союзниками, виявилися не тільки недосвід-
ченими управлінцями та політиками, але й слабкими аналіти-
ками. Військова конвенція так і не була укладена, породжуючи 
нові хвилі німецько-австрійських реквізицій, селянського спроти-
ву, ототожнення окупантів із українською владою, яка їх привела. 
Упевненість у тому, що гостра потреба німців у продовольстві 
робить уряд УНР незамінним, як і сподівання на потужну під-
тримку німецьких коллег – соціалістів, також були ілюзорними.  

Ще два десятиліття тому, після першого ґрунтовного вив-
чення матеріалів Центральної Ради В. Верстюк зробив цілком 
обґрунтований і слушний висновок, що надії «на захист націо-
нальної незалежності Української держави німецько-австрій-
ськими військами не справдилися: німцям і австрійцям була 
потрібна одночасно і міцна, і лояльна українська влада. Вони 
прагнули мати в Україні уряд, який би провадив зручну для них 
політику. Центральна Рада такою владою не була»89. 

Не дивлячись на принадливу для штабу Оберкомандо спо-
кусу розв’язати українську «квадратуру кола» (А. Мумм) вве-
денням прямого імперського правління, німці, з огляду на мож-
ливий внутрішній і міжнародний резонанс, організували держав-
ний переворот, надавши новій моделі української влади архаїчної 
форми гетьманату. 
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Розділ ІV.  
Гетьманат у візіях союзників 

 
 
 

Ставлення провідних країн Четверного союзу до посталої у 
кінці квітня 1918 р. Української Держави визначалося цілями 
їхньої «східної» політики, військовою формою допомоги у 
боротьбі проти більшовицької експансії, інспірацією державного 
перевороту. Пошук альтернативи соціалістичній Центральній 
Раді привів німецьких військових і дипломатів до доцільності 
спертися на консервативно-ліберальні кола і встановити тради-
ційну для України минулих століть державну модель – гетьманат. 
Найорганічнішою постаттю на чолі нової держави був визнаний 
царський аристократ і нащадок давнього гетьманського роду 
генерал Павло Скоропадський. 

Стрижневою лінією у відносинах німецько-австрійських 
альянтів до української сторони виступала реалізація економіч-
ного потенціалу Брестського миру. Саме здатність забезпечити 
виконання договірних зобов’язань поставок продовольства і си-
ровини визначала перспективи взаємин союзників з новим режи-
мом і його подальшу долю. Формально гетьманат отримав суве-
ренний статус, однак німцями розглядався як своєрідний про-
текторат. Це обумовлювалося військово-політичною гегемонією 
Німеччини, фактичною окупацією теренів України, її становищем 
сателіта одного з блоків світового протиборства. 

Аналіз історичних джерел дозволяє чітко простежити від-
сутність цілісної «східної» політики Німеччини, суттєві розход-
ження з українського питання серед імперського правлячого 
класу, гострі протиріччя між німцями і австрійцями у ставленні 
до гетьманату. Для висвітлення цієї теми автор використав 
широке коло історичних джерел німецького та австрійського 
походження. Це досить специфічні, з погляду джерелознавчого 
аналізу, документи і матеріали, які потребують критичного під-
ходу. Водночас вони піддаються достатній верифікації і не зали-
шають сумнівів у їхній автентичності. Останніми роками скла-
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лася, на наш погляд, не зовсім обґрунтована практика ігнору-
вання дослідниками археографічного доробку радянських істо-
риків та архівістів, особливо 1930-х років. Над тогочасними 
публікаціями документів тяжіє тавро «заідеологізованих», «пар-
тійно-класових», «необ’єктивних», «сфальсифікованих» тощо. 
Такі оцінки, звичайно, небезпідставні. Проте, на наш погляд, 
вони стосуються проблемно-тематичної визначеності, однознач-
ної ідейно-політичної спрямованості на рівні документальних 
комплексів (збірників). Інша річ, використання окремого істо-
ричного джерела як носія ретроспективної інформації. Адже воно 
більш повно піддається логічній і фактологічній перевірці. 

Обрана тема диктує потребу по-новому, прочитати, осмис-
лити та інтерпретувати археографічні напрацювання радянської 
доби, зокрема, з серії «История гражданской войны в доку-
ментах»: «Крах германской оккупации на Украине (по докумен-
там оккупантов)», «Освободительная война украинского народа 
против немецких оккупантов»; «Документы о разгроме герман-
ских оккупантов на Украине в 1918 году» та інші1. 

У своїй сукупності вони містять найповніше зібрання опуб-
лікованих оригінальних документів, листування офіційних орга-
нів Німеччини і Австро-Угорщини з своїми військовими і дипло-
матичними представниками в Україні. На відміну від публічних 
документів, заяв, інформацій преси і, навіть, мемуарів, ці мате-
ріали позбавлені необхідності будь-якого толерування Україн-
ської Держави та її глави. Вони призначалися для досить вузь-
кого, внутрішнього кола користувачів, циркулювали закритими 
каналами, а відтак й зафіксували справжнє ставлення німців та 
австрійців до нового союзника. Слід наголосити, що доля ори-
гіналів архівних документів, опублікованих у радянських збір-
никах, виявилася досить складною. Під час Другої світової війни 
вони були переміщені в США, а вже згодом повернуті до 
Німеччині. 

Ставлення німецької сторони до гетьманату знайшло суттєве 
відбиття у мемуарах провідних військових діячів, які були твор-
цями і реалізаторами «східної» політики рейху. Спогади одного з 
«батьків» Брестського миру генерала М. Гофмана та фактичного 
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керівника збройних сил генерала Е. Людендорфа вийшли у Ні-
меччині і були перекладені російською2. На жаль, мемуари на-
чальника штабу головного командування німецьких військ в 
Україні генерала В. Гренера, людини найтісніше інтегрованої в 
українські справи, видані лише німецькою мовою3. 

Природно, що українська проблематика 1918 р. знайшла 
широке відображення на шпальтах німецьких та австрійських 
часописів. Здавалося б, що відслідкувати їх реакцію сучасному 
вітчизняному досліднику майже не під силу, оскільки довелося б 
тривалий час працювати у німецьких бібліотеках. Однак, зав-
дання виявилося набагато простішим. Досі залишається обій-
деним увагою вчених таке унікальне історичне джерело, як часо-
пис «Вісти закордонної преси»4. Він видавався Департаментом 
преси при Державному секретарстві. Це квінтесенція перекла-
дених українською матеріалів німецькомовних газет про стано-
вище в Україні і світі. Статті, огляди, інтерв’ю з української 
тематики публікували цивільні і військові кореспонденти, відомі 
німецькі та австрійські експерти, політики. 

Прихід до влади генерала П. Скоропадського викликав у 
Німеччині, Австро-Угорщині і багатьох європейських країнах 
чималу зацікавленість, жваві відгуки преси та політичних діячів. 
Відразу ж після перевороту у штабі армій Айхгорна для голов-
нокомандуючого Східним фронтом склали характеристику ново-
го керманича України: «Гетьман Скоропадський – людина років 
45, високий, стрункий, з різко окресленим профілем, дещо кав-
казького типу. У нього породисте обличчя, він прекрасно ви-
глядає у своїй чорній козацькій формі. У наш час ідеологів, 
фантастів і недоумкуватості він все ж проявив себе як чоловік. 
Якою буде його подальша поведінка важко сказати. В усякому 
випадку він створює враження непересічної особистості»5. На 
думку авторів документа, Скоропадський знаходився цілком і 
повністю під впливом головного командування. Очевидно, авто-
рами характеристики були майори Ярош і Гассе, які найбільше 
контактували із Скоропадським. 

Німецька преса особливо підкреслювала германофільську 
позицію гетьмана. Так, газета «Vossische Zeitung» наводила слова 
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Скоропадського про те, що він «не знає нікого від кого можна 
навчитися б більше державності і винести більше користі, ніж від 
Німеччини»6. Військовий кореспондент газети «Die Post» з явною 
симпатією змальовує постать гетьмана: «темний стрій кубанських 
козаків, де як одинока ясна пляма виділяється георгієвський 
кавалер; подовгувате ясне лице та холодні енергійні очі, ласкаве 
поведення, саркастична рисочка біля уст; видно уміння володіти 
собою і волю, головну прикмету властиву державним мужам – 
прислуховуватися. Цікаво, що товариші по гвардії, де він вихо-
вувався в корпусі пажів, прозивали його вже гетьманом»7. 

Зустрічаються порівняння П. Скоропадського з видатними 
європейськими діячами. Зокрема, лозанська «L’Ukraine» писала: 
«коли генерал Скоропадський зуміє, як колись Людовик ХIV, 
підібрати і групувати навколо себе найінтелігентніші і найта-
лановитіші сили краю, зуміє поставити республіку на ноги – 
народ буде певно вдячний йому»8. Депутат рейхстагу Маттіас 
Ерцбергер заявив, що гетьмана «вважають за Буланже і він не 
приховує своїх планів повернути порядок в Росії»9. 

У німецькій пресі з’явилася низка інтерв’ю з П. Скоропад-
ським. Зокрема, в розмові з кореспондентом газети «Vossische 
Zeitung» він наголосив, що тісне зближення України з Німеч-
чиною не лише особиста потреба гетьмана, але й усієї України. 
П. Скоропадський висловив намір запросити до Києва кількох 
представників соціалістичних партій для ознайомлення із ста-
новищем у краї і висловлення правдивої думки10. 

В інтерв’ю іншій німецькій газеті «Berliner Lokal Anzeiger» 
гетьман розлого говорив про важливість для самостійної України 
добросусідських відносин з Центральними державами. Не обій-
шов і певні прикрі обставини, зокрема, зайняття німцями Криму, 
деяких портів тощо. Й цього разу П. Скоропадський підтвердив 
запрошення німецьких парламентарів до України. Кореспондент 
за підсумками бесіди з гетьманом виніс враження, що «це регент, 
який зуміє навіть під час такої анархії повести творчу працю і 
зуміє вивести щедру на природні багатства Україну на шлях 
здорового розвитку»11. 

Будучи поінформованим, що в зарубіжний, в тому числі й 
німецькій пресі, з’явилося чимало звинувачень у проросійському 
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складі гетьманського уряду, П. Скоропадський у своїх інтерв’ю 
підкреслював, що перед ним стоїть висока і прекрасна мета – 
збудувати самостійну Україну, а звинувачення у прихильності до 
старої Росії безпідставні. Так, в інтерв’ю газеті «Neue Freіе 
Presse» П. Скоропадський заявив: «Хибним є припущення, що я 
маю на думці зрусифікувати урядування. Мої устремління такі: 
притягти до співпраці здатних і корисних для краю людей без 
огляду на походження, навести порядок і утвердити самостій-
ність України»12. Очевидно гетьман не зовсім переконав корес-
пондента, оскільки той резюмував бесіду власним висновком, що 
нині самостійна Україні існує, але чи буде вона існувати й далі, 
чи ввійде у злуку з федеративною або централістично-абсолю-
тистською Росією, сказати зараз не можна. 

Німецька преса формувала у громадськості думку, що оку-
пація України є справою цілком вмотивованою і закиди деяких 
політичних сил щодо втручання у внутрішні справи краю без-
падставні, оскільки воно зумовлене вже однією військовою при-
сутністю Німеччини, а головною «пружиною всіх вчинків на 
Україні є німецький державний інтерес»13. Газета «Der Tag» 
також намагалася довести безпідставність звинувачень на адресу 
німців щодо державного перевороту в Україні: «Однак це не 
доведено. Все зробили самі українці… Говорять, що з пере-
воротом до влади прийшли великоруські елементи. Проте всі ці 
люди були й є українцями»14. 

Публікувалися враження німців, які відвідали в цей час 
Україну. Зокрема, доктор Герман Вірт після повернення з Києва 
висловив впевненість, що нарешті там встановився остаточний 
порядок і Україна знову стане хлібною коморою Європи. Поза 
сумнівом, це була малооб’єктивна і надто оптимістична оцінка15. 
Для виправдання «східної» політики Німеччини нерідко наво-
дилася теза, що метою допомоги Україні з боку Центральних 
держав було недопущення її злуки з Росією. Зокрема, оглядач 
газети «Der Тag» Е. Енлі писав, що завданням Німеччини є 
«викопати якнайбільшу прірву між Росією і Україною»16. 

Частина оглядачів намагалася обгрунтувати прихід П. Скоро-
падського до влади. Так, газета «Deutsche Warsсhauer Zeitung» 
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наголошувала «на історичній традиції українського народу, над 
яким до часу цілковитого поневолення Московщиною панували 
гетьмани». Автор статті прогнозував, що П. Скоропадський ви-
водить свій рід від останнього гетьмана України, а тому «селянин 
охоче буде повинуватись новим розпорядженням, які так різ-
няться від фантастичних програм комуністичних теорій (Цент-
ральної Ради – Р.П.)»17. На жаль, це були досить схоластичні 
міркування, які аж ніяк не підтвердилися перебігом подій в 
Україні. 

Німецькі газети жваво обговорювали склад українського 
уряду, подавали прогнози своїх кореспондентів щодо окремих 
персоналій міністрів. Зокрема, називалися прізвища колишнього 
депутата Державної думи, лідера Української демократично-хлі-
боробської партії С. Шемета на посаду міністра фінансів, попу-
лярного підполковника П. Болбочана – військового міністра тощо. 
Матеріали преси суттєво відставали від форсованого складання 
українського уряду і їхні передбачення щодо персоналій зде-
більшого не справдилися18. 

Завершення формування гетьманського уряду значно поси-
лило критичний тон німецької та австрійської преси щодо мож-
ливого політичного курсу України. Вже 12 травня газета «Neue 
Lemberger Zeitung» писала: «Владу перейняв генерал Скоропад-
ський і зложив правительство з кадетів. Закон – же знесення 
великої земельної власності відкладено і через це зміцнено впли-
ви польських і російських великих земельних власників. Укра-
їнська мова, найважніша підвалина незалежної від Росії україн-
сько-національної державності сходить на другий план. Конгрес 
багатих хліборобів – вів наради по-російському. Побудовано 
тисячі мостів, які ведуть до Росії. Великоросійським тенденціям 
приготовляється ґрунт. Брест-Литовський мир втратить своє істо-
ричне значення, коли так далі буде. Німецькі кола зрозуміли цей 
переворот, коли їх публічна думка занепокоїлась подіями у Києві. 
Генерал Скоропадський пообіцяв виконувати постанови Берес-
тейського миру і поборювати польські і великоруські тенденції. 
Покаже це майбутність. Гетьман покликав до кабінету кадетські 
духи – «Каdetischen Geiste» – а ці є синонімні з російською 
приязню і німецькою ненавистю»19. 
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Газета німецьких соціал-демократів «Vorwarst» послідовно 
наголошувала на неукраїнському складі і політиці уряду Ф. Лизо-
губа. 23 травня вона опублікувала статтю під промовистою наз-
вою «Контрреволюція на Україні». Наводилися факти припи-
нення виходу газет «Нова Рада», «Боротьба», «Народня воля», 
«Відродження», заборона селянського, робітничого та інших 
з’їздів, повернення російської мови до державних установ. Газета 
робила висновок, що «ці елементи, які при німецькій допомозі 
прийшли тепер до влади, з піднесеним прапором перейдуть на бік 
Росії, якщо на місце більшовицького уряду в Москві прийде нове, 
буржуазне правління»20. Військовий оглядач «Frankfurter Zeitung» 
відзначав, що українські соціалісти залишилися осторонь уряду, а 
до гетьмана туляться люди не зовсім вільні від русо- і царе-
фільства21. Шведські аналітики побачили в новому складі україн-
ського уряду іншу перспективу – початок примирення між нім-
цями і російською буржуазією, а відтак можна очікувати, що 
вплив кадетів в Україні перекинеться й на Росію22.  

МЗС Німеччини у кінці травня надіслало послу А. Мумму 
огляд російської преси з відгуками на прихід до влади П. Ско-
ропадського. Зокрема, газета «Наш век» (колишня «Речь») наго-
лошувала, що генерал раніше був улюбленцем великого князя 
Михайла Олександровича, а своїм становищем зобов’язаний 
зв’язкам дружини, племінниці члена Державної ради П. Дурново. 
Публікація містила висновок, що український гетьман – особа, 
прийнятна з точки зору інтересів Великоросії. Газета «День» 
також вважала П. Скоропадського скоріше російським, ніж укра-
їнським кандидатом23. Не обійшлося й без курйозу. Одна з газет 
стверджувала що в 1914 р. Скоропадський разом М. Родзянком 
подав російському урядові меморандум, в якому заперечувалося 
право українського народу на існування. Видання сплутало гене-
рала Павла Скоропадського з Георгієм Скоропадським – членом 
IV Державної думи, одним з лідерів партії октябристів24. 

Слід відзначити, що не лише німецькі ліві, але й серйозні 
аналітики з числа військових і науковців вже в перших заходах 
гетьманського режиму побачили ознаки русофільського курсу. 
Зокрема, відомий німецький військовий діяч М. Гофман – на-
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чальник штабу Східного фронту, 23 травня записав у щоденнику: 
«Нинішні правителі ведуть країну прямо до союзу з Великою 
Росією»25. Авторитетний німецький вчений проф. Отто Гетш у 
статті «Центральні держави і Україна» звернув увагу на те, що 
проголошений гетьманом проект конституції («Закони про тим-
часовий державний устрій України» – Р.П.) взятий з Основного 
закону Російської імперії 1906 р.26. 

Австрійська преса з гордістю писала про високу місію імпе-
раторської і королівської армії, яка зайняла українську територію 
обсягом 176 тис. 697 кв. км, що більше ніж Чехія, Моравія, 
Шлеськ, Галичина і Буковина разом узяті. Конфлікт між Цент-
ральною Радою і німецьким командуванням зводився лише до 
питань весняної сівби. Містилися запевнення, що українське 
селянство і широкі верстви міщан виявляють щиру симпатію до 
Австро-Угорщини27. 

Відзначалося, що П. Скоропадський знаходить опору в лавах 
самостійників, українських незалежників і кадетів. Однак огля-
дачі наголошували, що «кінцевою метою цих елементів є феде-
ральний зв’язок з Росією в конституційно-монархічній державі»28. 
Побоювання щодо політичного курсу нового українського уряду 
виникли й у депутатів австрійського парламенту від Галичини. 
Вони відвідали Берлін і мали аудієнцію в міністра закордонних 
справ Р. Кюльмана, який запевнив їх, що ніякої загрози само-
стійності України немає29. 

Німецькі соціалісти прогнозували можливу зміну влади в 
Україні. Напередодні перевороту один з лідерів соціал-демо-
кратів, депутат рейхстагу Філіпп Шейдеман направив спеціаль-
ного листа віце-канцлеру Фрідріху Пайєру, попереджаючи, що 
усунення Центральної Ради може привести до влади людей, які 
не мають підтримки в Україні. Тому проголошення гетьманом 
П. Скоропадського викликало у лівих партій гостру реакцію30.  

4 травня на засіданні рейстагу з докладною інформацією про 
події в Україні виступив Ф. Пайєр. Він наголосив, що головним 
завданням німецького уряду є зміцнення порядку в Україні, а 
також зробити можливим виконання договору про поставки збіж-
жя до Німеччини та союзних з нею держав. Чимало місця він 
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відвів поясненню дій німецького командування в краї. Зокрема, 
видання наказу Г. Айхгорна від 6 квітня 1918 р. про примусовий 
обробіток землі було викликане неспроможністю Центральної 
Ради організувати проведення весняних польових робіт. На 
думку Ф. Пайєра, цей наказ був звернений не до населення, а до 
німецької військової адміністрації на місцях. А відтак й не мав 
характеру втручання у внутрішні справи УНР. 

Знайшов віце-канцлер пояснення й арештам членів Цент-
ральної Ради, кваліфікуючи його як вимушений акт захисту про-
ти дій «Комітету спасіння України», який домагався вигнання 
німців. З метою самооборони Айхгорн змушений був видати 
наказ про поширення юрисдикції німецьких військово-польових 
судів на громадян України. 

Коментуючи утворення нового українського уряду, Ф. Пайєр 
запевнив депутатів, що це повністю внутрішня справа, у якій 
німці жодної участі не беруть. Він наголосив: «Для Німеччини 
важливо, що новий уряд відкидає комуністичні теорії, а також 
стоїть на грунті договорів, заключених з Німеччиною, в т.ч. й про 
збіжжя»31. 

Безперечно, доповідь Ф. Пайєра не відбивала повної картини 
державного перевороту в Україні та ролі в його організації ні-
мецької сторони. Він прямо і відверто пов’язував цю акцію з 
прагматичним інтересом Німеччини в отриманні продовольства і 
намагався мінімізувати враження від втручання військових у 
внутрішні справи України. Пояснення віце-канцлера щодо подій 
в Україні парламентарі сприйняли спокійно, крім групи депу-
татів-соціалістів. 

6 і 7 травня у головний комісії рейхстагу продовжувалося 
обговорення становища в Україні після державного перевороту. 
Інформація заступника міністра закордонних справ Гільмара 
Буше не зовсім задовольнила парламентарів. Зокрема, депутат 
Гаас (народна партія) критично оцінив дії німецьких військових, 
а новий український уряд охарактеризував як великоруський. 
Такої ж думки дотримувався й представник народно-ліберальної 
партії доктор Густав Штреземан. Депутати від лівих партій ви-
словлювали невдоволення надмірною самостійністю військових в 
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Україні, наголошуючи, що вони мають бути «органами реалізації 
політики, а не керманичами політики»32. Не дивлячись на певні 
розходження, більшість учасників дебатів підкреслювала, що на 
передньому плані мала бути практична мета – захоплення якнай-
більше хліба. 

Серед німецьких генералів та дипломатів не бракувало про-
гнозів щодо перспектив функціонування такого державного ут-
ворення, як гетьманат. Зокрема, аналітики з штабу групи армій 
Айхгорна після перевороту відзначали: «Чи довго Скоропадський 
утримається при владі – сказати важко. Це буде залежати не 
тільки від нього, але в першу чергу від працездатності уряду і від 
того, чи залишиться він під німецьким впливом»33. Відразу ж між 
військовим командуванням і МЗС виявилися старі розходження 
щодо легітимації форми української державності. Головне коман-
дування німецьких військ в Україні вважало, що для отримання 
хліба «необхідно відмовитися від політики, яка зводиться до фік-
ції дружньої країни. Новий уряд буде робити те, що ми вважаємо 
необхідним»34.  

Така позиція військових немало збентежила керівництво 
німецького МЗС. Заступник міністра Г. Буше терміново запросив 
посла А. Мумма пояснити смисл заяв військових: чи значить, що 
тепер до України треба ставитися не як до держави, з якою вста-
новлені мирні відносини, а тільки як до окупованої території35. 

А. Мумм, який мав зважати на позиції власного відомства, 
але останнім часом все більше розділяв погляди військових в 
Україні, вже наступного дня сформулював своє бачення проб-
леми. Він підкреслив, що не поділяє точку зору про Україну лише 
як «дружню країну». Проте вважає «необхідним підтримати на 
Україні фікцію самостійної дружньої нам держави постільки, 
поскільки це збігається з нашими інтересами». Дипломат об-
ґрунтовував це багатьма причинами: потребою враховувати гро-
мадську думку у Німеччині і зарубіжних країнах; авторитет 
українського уряду буде підірваним, якщо різко показати, що він 
«є тільки куклою в наших руках»; слід думати й про майбутнє 
відносин з Україною тощо36. 

У середині червня штаб Оберкомандо в Києві вже наго-
лошував на важливості зміцнення незалежної української дер-
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жави як з тактичного, так і стратегічного погляду німецьких 
інтересів. Разом з тим визнавалося, що багато, якщо не більшість 
людей, сумніваються у можливості існування такої держави. 
Г. Айхгорн робив висновок, що «існування української держави 
тісно пов’язане з особою гетьмана. Вона або вистоїть, або впаде 
разом з ним»37. 

2-3 липня на бельгійському курорті Спа відбулася нарада 
вищих керівників Німеччини під головуванням кайзера. Провідне 
місце на ній зайняли питання «східної» політики. Учасники 
засідання не поділяли навіть поміркованого оптимізму Оберко-
мандо стосовно майбутнього України. Е. Людендорф запевняв: 
«Життєздатної української держави не вийде. Поширення укра-
їнської національної ідеї цілком залежить від присутності в країні 
наших військ»38. 

Генералу В. Гренеру і послу А. Мумму, як головним реа-
лізаторам планів рейху на Сході, доводилося рахуватися з доволі 
невизначеною політикою Берліна у цьому питанні, коли навіть 
генерал Е. Людендорф не мав сталої думки. Спочатку він був 
налаштований підтримувати гетьманат, вважаючи його «єдиною 
державою на Сході, здатною вижити». Однак невдовзі під впли-
вом екс-міністра колоній Фрідріха Ліндеквіста прийшов до ви-
сновку, що Україна є «ефемерною державою, яка незабаром 
приєднається до Росії». Він висловився за формування антисло-
в’янської федерації навколо Грузії. Оберкомандо і посольству 
довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати в нереальності 
цього проекту39. 

Документи німецького посольства в Україні, відображають 
оцінки діяльності Ради Міністрів і прем’єра Ф. Лизогуба. 20 трав-
ня посол А. Мумм інформуючи МЗС про становище в Україні 
наголошував: «Поки що гетьман користується більшою популяр-
ністю серед населення, ніж уряд. Проте останньому не можна 
відмовити у тому, що він працює сумлінно, швидко і перед-
бачливо». Дипломат досить точно визначив, що більшість мініст-
рів не дуже далека від великоруських ідей, але вважав, що це 
зовсім не трагічно, оскільки «кабінет міністрів є чисто робочим і 
знаходиться під постійним контролем моїм і верховного коман-
дування»40. 
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Історичні джерела дозволяють висвітлити й таке складне 
питання, як ставлення німецького командування і посольства в 
Україні до постаті П. Скоропадського. Генерал В. Гренер у спо-
гадах відзначав, що йому особисто гетьман був симпатичний від 
самого початку, а «у всіх німецьких діячів, з якими він спілку-
вався, викликав увагу і повагу. Він був надійний і чесний»41. 

Барон А. Мумм усвідомлював велику залежність П. Скоро-
падського від німців і не раз це демонстрував, однак вважав 
гетьмана «чимось середнім між правлячим монархом і прези-
дентом республіки». При підготовці візиту глави Української 
Держави до Німеччини саме посол запропонував вжити до геть-
мана офіційне звертання «Durchlaucht» – «Ясновельможний»42. 
Слід відзначити, що й П. Скоропадський у своїх спогадах досить 
високо оцінив фахові і людські якості цих двох провідних по-
статей в реалізації політики Рейху щодо України43. 

Оцінки П. Скоропадського і гетьманської держави австро-
угорською стороною значно відрізнялися від німецьких. Це було 
зумовлено суттєвими відмінностями, а нерідко й протиріччями 
політики двох головних суб’єктів Четверного союзу з україн-
ського питання. Особливо яскраво це проявилося під час укла-
дення Брестського мирного договору, коли австрійці були зму-
шені погодитися на передачу УНР частини західноукраїнських 
земель. 

Немає сумніву, що на початок «східної» військової екс-
педиції (лютий 1918 р.) Австро-Угорщина була набагато більше 
інтегрована в українську проблему, ніж Німеччина. Ухвалюючи 
рішення про військову допомогу Україні німецьке командування 
спочатку розраховувало обійтися власними силами, проте зму-
шене було запросити й Австро-Угорщину. Двоїста монархія не 
мала такої військової потуги як Німеччина і тому опинилася в 
ролі молодшого партнера. До того ж угода про розподіл сфер 
впливу в Україні між ними була підписана лише 25 березня. До 
австро-угорської зони окупації відійшла частина Волині, Поділь-
ська, Херсонська і Катеринославська губернії, до німецької – 
решти губерній, а також Таврія і Крим. Зрозуміло, що за еко-
номічним потенціалом і геостратегічним положенням ці території 
суттєво відрізнялися. Явно, не на користь Відня44. 
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Австрійці хоч і визнали гетьманат, але так й не ратифікували 
Брестської угоди. Більше того, вони домоглися знищення ори-
гіналів (в т.ч. й українськомовного) таємного протоколу щодо 
Галичини, які зберігалися в Берліні. Глава МЗС граф Стефан 
Буріан допустив витік інформації з цього питання, поставивши 
П. Скоропадського у досить скрутне становище. Фактично авст-
рійці заперечували легітимність гетьманського правління, вва-
жаючи Україну «невизнаним протекторатом». Вони також під-
давали сумніву титул П. Скоропадського «гетьман всієї України», 
побоюючись сепаратистських настроїв у Галичині45. Певне на-
пруження в українсько-австрійські стосунки вносила й та обста-
вина, що ерг-герцог Вільгельм Габсбург розглядався деякими 
політичними колами як претендент на український престол.  
У цей час він очолював один з австрійських військових підроз-
ділів, розквартированих в м. Олександрії46. 

Природно, що найвищі керівники Австро-Угорщини зовсім 
не бажали зміцнення української державності і не вірили в перс-
пективу її розбудови. Зокрема, начальник австрійського генераль-
ного штабу Артур Арц не виключав, що «гетьманство залишить-
ся як коротке інтермеццо». Він також вважав, що гетьманство 
Скоропадського німцями й задумане тільки як фундамент для 
розв’язання російського питання. Згідно німецької точки зору, 
Україна, позбавлена будь-якої національної єдності, не зможе 
довго зберегти свою самостійність. І якщо ціллю Німеччини є 
федеративна Росія під німецьким впливом, то Україна буде при-
єднана до трону московського царя. Тому гетьманство є тільки 
перехідною стадією47. 

Австрійський імператор Карл І у листі до ерц-герцога Віль-
гельма у травні писав: «Тепер ще цілком неможливо передбачити 
чи зміцниться гетьманський режим надовго. Якщо Скоропад-
ський буде скинутий, то це буде тільки епізодом, який нас мало 
торкатиметься»48. Прогноз цісаря справдився, але дещо в іншій 
послідовності. Спочатку впав його трон, потягнувши за собою й 
повалення українського гетьмана. 

Командуючий австрійською Східною армією генерал Аль-
фред Краус у середині червня підготував для генштабу аналі-
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тичну записку про геостратегічні наміри Німеччини щодо коло-
нізації України. Він вважав, що та хоче назавжди закріпити за 
собою безпечний шлях на Месопотамію та Аравію. Тому німці 
ніколи не випустять з рук цінного Криму. А Україну вони вико-
ристовуватимуть з одного боку як свою житницю, а з іншого – 
ринок збуту своїх промислових виробів. Генерал визнавав повну 
гегемонію німців в українських справах і був переконаний, що 
«будь-яка таємна, непогоджена з Німеччиною політика потягне за 
собою нові втрати, німці взнають про кожен такий крок»49. 

Безперечно, такою прямотою не відзначалися австрійські 
дипломати в Україні. Вести подвійну гру було не тільки іманент-
ною фаховою потребою, але й завданням відстоювання націо-
нальних інтересів в умовах нетривких правил експлуатації оку-
пованого краю. П. Скоропадський був змушений визнати, що 
граф Й. Форгач був одним з кращих австрійських дипломатів: 
«Він дійсно добре знає свою справу, надзвичайно м’який у по-
водженні, але одночасно з цим рішучий і немилостивий». Геть-
ман ілюструє це розповіддю про те, що в Сербії його настільки 
ненавиділи, що усіх собак у Белграді називали «форгачами». 
П. Скоропадський був проінформований, що посол має тісні 
стосунки з «українцями шовіністичного ґатунку»50. 

Військовий представник Австрії майор Моріц Фляйшман 
також запевняв лідерів соціалістичних партій у приязні до само-
стійної України, колишнього уряду УНР. Він переконував, що 
Німеччина хоче відновити під своїм протекторатом єдину і неді-
лиму Росії на шкоду Австрії, а відтак й Україні51. Гетьман писав у 
спогадах, що німці однозначно підтримували новий уряд, але 
австрійці вели політику настільки невизначену, що йому дово-
дилося просити пояснень у графа Й. Форгача і князя Е. Фюрс-
тенберга52. 

Отже, ставлення Німеччини і Австро-Угорщини до Україн-
ської Держави 1918 р. було надзвичайно складним, суперечливим 
і детермінувалося низкою політичних, економічних, геострате-
гічних чинників. Як і будь-яка сфера міжнародних відносин, мало 
подвійні стандарти, вияви публічного і латентного характеру.  

Не дивлячись на розбіжності в поглядах на українське пи-
тання, реакція різних владних центрів Німеччини на зміну прав-
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ління в Україні загалом була спокійною. Навіть основні «збурю-
вачі тиші» – німецькі ліві у рейхстазі усвідомлювали, що зміна 
соціалістичного уряду УНР в інтересах Німеччини. Між військо-
вими та їх опонентами в рейхсканцелярії і парламенті склався хоч 
й нетривкий, але все ж консенсус у визначенні політичної лінії 
щодо нового українського режиму. Він мав зберігати форму дер-
жавної самостійності при якнайтіснішому союзі з Центральними 
державами.  

Здатність гетьманського уряду виконувати умови поставок 
продовольства і сировини було визначальним у ставленні до 
нього країн Четверного союзу. Публічні декларації про рівно-
партнерські відносини різко контрастували з окупаційною прак-
тикою ставлення до України як васально залежної території, 
держави-сателіта. Якщо Німеччина обстоювала хоча б формаль-
ний державний суверенітет України, то Австро-Угорщина роз-
глядала гетьманат як «коротке інтермеццо», домагаючись задово-
лення лише своїх прагматичних інтересів. 
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Розділ V.  
Німецька зона окупації: головні дійові особи 

 
 
 
Загальне керівництво німецькими з’єднаннями в Україні 

здійснював штаб армійської групи «Айхгорн – Київ», який з 
початку березня дислокувався у Києві. Штаб зайняв палац Льва 
Бродського по вул. Катерининській, стайні, каретний двір та інші 
приміщення були переобладнані під солдатські казарми. Коман-
дувач військами фельдмаршал Герман Айхгорн формально був 
вищою військово-адміністративною особою німецької зони оку-
пації, але фактичне повновладдя належало начальникові штабу 
генерал-лейтенанту Вільгельму Гренеру, якого верховне головно-
командування (П. Гінденбург, Е. Людендорф) наділило надзви-
чайними повноваженнями не тільки військового, але й політич-
ного та економічного характеру.  

Саме В. Гренер зі своїм штабом мав забезпечити успішну 
реалізацію головної мети Брестського миру – поставок україн-
ського хліба і сировини до Центральних держав. Ключовими 
постатями у штабі Оберкомандо були майор Ганс Гассе – на-
чальник розвідувального відділу, майор Вальтер Ярош – поміч-
ник начальника штабу, капітан Ріхард Мертон – ад’ютант на-
чальника штабу, полковник Фрідріх Штольценберг– військовий 
аташе, капітан Вернер Альвенслєбен – аташе при гетьманові. 
Штаб армійської групи підпорядковувався командуванню Схід-
ного фронту (фельдмаршал принц Леопольд Баварський, началь-
ник штабу Макс Гофман), який знаходився у м. Ковно. Однак з 
огляду на політичні і економічні завдання основні директиви 
керівництво Оберкомандо у Києві отримувало від Генерального 
штабу, зокрема першого генерал-квартирмейстера Е. Люден-
дорфа.  

Після завершення військових операцій із звільнення території 
України від більшовиків і повного припинення бойових дій штаб 
«Айхгорн – Київ» провів остаточну дислокацію своїх з’єднань і 
частин у німецькій зоні відповідальності згідно з «Військовою 
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угодою між двома головними командуваннями щодо України» 
від 25 березня 1918 р. До німецької зони входили Київська, Чер-
нігівська, Полтавська, Харківська, Таврійська губернії і Крим1.  

Відповідно було утворено шість генеральних командувань: 
27-й резервний корпус розташувався у Київській, частково у 
Чернігівській і Полтавській губерніях; 1-й армійський корпус у 
Харківській губернії і частково у Донбасі; 22-й резервний корпус – 
на Волині; 41-й резервний корпус – у Гомелі; корпус генерала 
К. Кнерцера – у Таганрозі – Ростові; 52-ге генеральне коман-
дування – у Криму. 

Німецькомовні дослідження військових контингентів, дисло-
кованих в Україні, засвідчують, що вони складалися з друго- і 
третьорядних частин, переважно ландверу (військовозобов’язані 
2-ї черги запасу) або створених підчас війни піхотних дивізій. 
Сюди додалися ще кілька десятків батальйонів ландштурму 
(військовозобов’язані, які призиваються тільки під час війни). 
Хоч були й окремі частини з елітною історією, наприклад, Ба-
варська кавалерійська дивізія. Зустрічалися й досить екзотичні 
підрозділи, зокрема на Волині у складі 22-го резервного корпусу 
ніс службу «мусульманський батальйон» з російських військово-
полонених ісламського віросповідання. Сформовані з резервістів 
війська в Україні мали досить високий віковий ценз –  
38-40 років2.  

Важливою військово-адміністративною ланкою в управлінні 
окупованими територіями були етапні комендатури. Їхнім зав-
данням була підтримка штабів армійської групи у питаннях 
економіки, торгівлі, заготівлі зерна, а також вербування на доб-
ровільну роботу у Німеччині. Як правило, керували коменда-
турами офіцери резерву й ландверу старшого віку у званні 
майорів чи капітанів. У їх розпорядженні були невеликі штабні 
групи: ад’ютант коменданта, так звані економічні і агрономічні 
офіцери, військовий суддя, перекладач, рядові. Станом на чер-
вень 1918 р. було 45 комендатур, а в листопаді функціонувало 
вже близько 90. Створені на початку перебування німецьких 
військ в Україні вербувальні канцелярії так й не розгорнули своєї 
діяльності3. На наш погляд, потребу в робочій силі компенсували 
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вироками німецьких військово-польових судів про висилку за 
межі України учасників повстанського і страйкового руху. 

Вже майже століття в історіографії і публіцистиці різних 
країн і напрямків чисельність німецьких і австро-угорських 
військ в Україні 1918 року подається у діапазоні 500-350 тисяч. 
Останнім часом у дослідницькій і довідковій літературі найчас-
тіше називається цифра 450 тис. Спираючись на новітні дослід-
ження австрійсько-німецького дуету учених В. Дорніка і П. Ліба, 
спробуємо з’ясувати кількісні параметри військ у німецькій зоні 
окупації. Учені вказують на кілька обставин, які суттєво усклад-
нюють визначення цих показників. По-перше, чисельність військ 
упродовж березня–листопада постійно змінювалася – у червні 
було 20 дивізій, у листопаді – 16. До того ж багато дивізій не 
мали повного штатного складу. Штаби деяких бригад виконували 
дивізійні функції. Після завершення звільнення України окремі 
найбільш боєздатні частини перекидалися на Західний фронт. По-
друге, треба взяти до уваги стан німецьких військових джерел.  
За свідченням П. Ліба, 14 квітня 1945 р. в результаті нальоту 
британської авіації на Потсдам було знищено поряд з іншими 
об’єктами й військовий архів. Майже всі матеріали колишньої 
прусської армії згоріли. «Тож більшість документів про окупацію 
України 1918 року слід вважати втраченими» – резюмує німець-
кий історик4. В. Дорнік і П. Ліб вважають, що кількість німецьких 
військ в Україні влітку 1918 р. становила загалом 250 тис. осіб, а 
на кінець окупації скоротилася до 200 тис.5. 

Ці дані майже корелюються з доповіддю Генерального штабу 
Української Держави гетьману П. Скоропадському про кількість 
німецького війська в Україні: Таврія – 50 тис. багнетів, район 
Катеринослава – 35 тис., район Харкова – 65 тис., між Бєлго-
родом та Гомелем – 50 тис., у запіллі (на захід від Дніпра) –  
100 тис., загалом – 300 тис. багнетів6. Розбіжності у 50 тис., на 
наш погляд, пов’язані з підрахунками українських генштабістів 
стандартного кількісного складу дивізій, які не завжди мали 
повний комплект. Крім того, слід мати на увазі, що у бойових 
діях проти більшовицьких військ, а також під час придушення 
масштабних збройних виступів селянства втрати склали понад  
20 тис. осіб7.  
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В ієрархічній системі управління німецькою окупаційною 
зоною паралельно з військовими структурами діяло представ-
ництво цивільної влади Рейху. З березня 1918 р. ці функції 
виконувала дипломатична місія, яка не мала статусу посольства і 
офіційно іменувалася «Німецька делегація в Україні». Очолював 
її досвідчений дипломат барон Альфонс Мумм. Його заступник – 
радник Ганс Берхем також був фаховим дипломатом. Консуль-
ські установи Німеччини діяли у Києві, Харкові, Катеринославі, 
Одесі, Миколаєві. В історичній літературі дипломатична місія 
Німеччини кваліфікується як посольство, оскільки саме ці функ-
ції вона й виконувала. А з огляду на фактичну окупацію України 
допускала й пряме втручання у внутрішні справи держави пере-
бування, що не властиво посольствам мирного часу.  

Німецька делегація в Україні репрезентувала насамперед 
міністерство закордонних справ, а загалом й уряд. Актуалізована 
швидким укладенням Брестського мирного договору, політика 
Німеччини у проведенні «східної» кампанії виявилася досить 
спонтанною, а пріоритет у її здійсненні залишався за Великим 
Генеральним штабом. Від самого початку військових операцій на 
Сході у лютому й до кінця 1918 р. «український» політичний 
напрямок залишався полем латентного, а нерідко й відкритого 
протиборства двох владних центрів Рейху – МЗС на чолі з 
Ріхардом Кюльманом, відомством канцлера Георга Гертлінга і 
Генеральним штабом (Пауль Гінденбург і Еріх Людендорф). Роль 
верховного судді брав на себе кайзер Вільгельм ІІ, здебільшого 
підтримуючи військових.  

МЗС, відстоюючи власні претензії на роль провідної сили у 
виробленні та реалізації «східної» політики, виходило з суто 
формальної точки зору, що Україна за міжнародним договором 
була союзною державою, яка запросила тимчасової військової 
допомоги. Бойові операції завершилися, тому у мирній фазі пере-
бування німецьких військ в Україні центр уваги переноситься на 
виконання двосторонніх українсько-німецьких економічних угод, 
що є незаперечним пріоритетом цивільних відомств Німеччини і 
їхнього репрезентанта – місії А. Мумма. Насправді ж ініціатива в 
реалізації «східної» політики залишалася за військовими, фак-
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тично за Генштабом, а виконання умов «хлібного» миру в руках 
начальника штабу Оберкомандо у Києві генерала В. Гренера. Ця 
політична біполярність створювала чимало складнощів у спів-
праці посольства і штабу, особисто А. Мумма і В. Гренера, але 
два головних представники Німеччини в Україні неодмінно зна-
ходили компроміс у справах, які стосувалися економічних інте-
ресів їхньої батьківщини. 

Реалізація Центральними державами головних завдань Брест-
ського миру – отримання продовольчих і сировинних ресурсів, 
мала базуватися на тісній співпраці з урядом тепер вже союзної 
УНР. Очевидно, у поглядах керівництва Німеччини і лідерів 
Української Центральної Ради на ці взаємовідносини сформу-
валися певні різнобачення. Очолювана В. Голубовичем Рада 
Народних Міністрів переконувала населення, що колишні вороги, 
а нині нові союзники надають Україні тимчасову військову допо-
могу проти більшовицької експансії і після її завершення за 
бажанням українського уряду залишать наш край. Ні про яке 
втручання у внутрішні справи УНР не йдеться.  

Німецька сторона спочатку сподівалася, що український 
уряд, взявши добровільно певні економічні зобов’язання щодо 
продовольчих поставок, зможе задіяти власні державно-управ-
лінські інструменти для мобілізації цих ресурсів і відправки їх до 
Центральних держав. Але вже перші контакти військових і ци-
вільних представників Німеччини з українськими урядовцями 
після звільнення Києва на початку березня 1918 р. породили 
великий скепсис щодо їх управлінських можливостей, зокрема 
впливу на провінцію, де й зосереджувалися основні запаси зерна. 
Першим цю небезпеку усвідомив представник Верховного коман-
дування полковник Ф. Штольценберг. У доповіді штабу Східного 
фронту він наголошує на необхідності домогтися від україн-
ського уряду гарантій продовольчих поставок, але не вірить у їх 
реальність і наполягає «вирішення способів отримання хліба – за 
гроші чи силою, або і тим і іншим способом, має залишатися за 
німцями»8.  

Невдовзі у цьому переконався й сам В. Гренер. Приступивши 
до виконання обов’язків начальника штабу Оберкомандо, він 
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вирішив нанести візит «першій особі» УНР М. Грушевському, 
але той його не прийняв. У закритому листуванні генерал називав 
Раду «клубом урядовців», «таємним зібранням незрілих студентів 
та інших молодих фантазерів і неприємних елементів»9. Не кра-
щої думки були німецькі дипломати й стосовно Ради Міністрів. 
Посол А. Мумм писав до МЗС про «спротив і експерименти 
цього слабого, утопічного комуністичного уряду, який руйнує 
країну і заважає здійсненню наших цілей»10. 

В. Гренер вже у кінці березня переконався, що покладені на 
нього вищим керівництвом Рейху надважливі завдання не можуть 
бути виконані при нинішній українській владі. Її зміну він вважав 
невідворотною, однак була ще низка стримуючих факторів. 
Затягувалося укладення торгово-економічних і валютних угод  
з урядом УНР, які б потім взяла до виконання нова влада. 
Необхідно подолати спротив МЗС, яке наполягало на ставленні 
до УНР як дружньої держави. Не завершилися пошуки май-
бутнього правителя України. І нарешті, необхідна згода вищого 
керівництва Німеччини. Процес підготовки повалення Централь-
ної Ради активізувався після підписання 23 квітня економічних 
угод. 24 квітня П. Скоропадський дав згоду на перебрання ним 
влади. 26 квітня Вільгельм ІІ схвалив кандидатуру майбутнього 
гетьмана. 29 квітня в результаті державного перевороту було 
проголошено утворення гетьманату. 

Ставлення німецького командування до гетьмана П. Скоро-
падського і Ради Міністрів було більш врівноваженим, але доволі 
жорстким у питаннях виконання економічних угод. В. Гренер і 
А. Мумм винесли уроки із спілкування з урядом УНР і вже 
вранці після перевороту особисто зайнялися формуванням геть-
манського кабінету міністрів, узгоджуючи кожну кандидатуру.  
З квітня по листопад без їх схвалення не призначався жоден з 
членів гетьманського уряду. На відміну від відносно молодих 
уенерівських міністрів-соціалістів це були досвідчені управлінці, 
відомі науковці, правники, переважно члени партії кадетів. 

Між П. Скоропадським і Г. Айхгорном, В. Гренером, А. Мум-
мом склалися досить приязні стосунки. Військові поважали у 
ньому сановного царського і водночас бойового генерала, лю-
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дину знатного родового походження, великого землевласника – 
противника соціалістичних експериментів. Водночас уважного до 
потреб союзників, здатного до компромісів і реаліста в усві-
домлення власної залежності від не ним запрошених союзників. 
Німецькі журналісти формували у своїх виданнях позитивний 
образ нового правителя України, вдаючись до порівняння його з 
французьким  генералом-антиреспубліканцем  Жоржем  Буланже 
та іншими постатями європейської історії. Гетьман у свою чергу 
в інтерв’ю не скупився на оцінки німецького «державного ро-
зуму». Піднесенню його авторитету на якийсь час сприяв верес-
невий, помпезно обставлений офіційний візит до Німеччини, де 
він був прийнятий усіма найвищими особами, включаючи й 
імператора Вільгельма ІІ. 

Упродовж усієї окупації проблема хлібно-сировинного екс-
порту залишалася стрижневою у відносинах України з Цент-
ральними державами. Гетьман П. Скоропадський і прем’єр  
Ф. Лизогуб чітко усвідомлювали, що від її розв’язання залежить 
ставлення союзників, а з огляду на гіркий досвід УНР, і їх власна 
доля. Щоб виконувати взяті зобов’язання вони були змушені йти 
на великі державні видатки. Вже у кінці травня Міністерству 
продовольства були терміново відкриті кредити у сумі 230 млн. 
крб. на заготівлю м’яса, яєць, овочів, тари для забезпечення 
експортних поставок11. Був також ухвалений спеціальний закон 
«Про надання Мінпроду оборотних капіталів». З цією метою в 
Держбанку відкривався спеціальний поточний рахунок, який 
забезпечувався гарантіями Державної скарбниці на півроку. 
Кошти мали витрачатися виключно на закупівлю харчових про-
дуктів. Загалом продовольча справа була джерелом найбільших 
видатків державного бюджету.  

Всього на потреби Мінпроду в 1918 р. було асигновано  
1 млрд. 252 млн. крб. До цього показника наближався лише 
бюджет міністерства шляхів сполучень, яке завідувало й будів-
ництвом. Решта міністерств мала більш скромне фінансування12. 
Такі державні витрати не могли забезпечити зобов’язання укра-
їнської сторони про поставку 60 млн. пудів збіжжя. Але в умовах 
досить ліберального ставлення гетьманського уряду до масових 
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реквізицій харчових продуктів поза поставками і дозволені воя-
кам відправки півпудових поштових посилок на батьківщину 
сторонам вдавалося уникати гострих конфліктних ситуацій на 
цьому грунті.  

Взагалі атмосфера взаємовідносин правлячого класу Україн-
ської Держави з вищим військовим і дипломатичним представ-
ництвом Німеччини рельєфно контрастували з двосторонніми 
стосунками доби Центральної Ради. При усвідомленні німцями 
свого домінуючого становища і практичного використання його 
переваг, у ставленні до гетьмана П. Скоропадського, членів ка-
бінету міністрів формально витримувався партнерський характер 
відносин. Штабом Оберкомандо і посольством влаштовувалися 
численні прийоми на честь українських урядовців, спільні пік-
ніки, прогулянки по Дніпру тощо. На офіційних прийняттях і 
обідах у гетьманському палаці були постійно присутні німецькі 
офіцери. Практикувалося також нагородження українських уря-
довців високими державними відзнаками Німеччини, які отри-
мали гетьман П. Скоропадський, прем’єр Ф. Лизогуб, міністри 
С. Гутник, С. Гербель та інші13. 

Однак становище української провінції було далеким від 
ідилічних картин столичного життя. Майже все літо 1918 р. тісної 
співпраці гетьманський уряд і його союзники поєднували зусилля 
в іншій, надзвичайно подразливій сфері – боротьбі проти масо-
вого селянського повстанського і робітничого страйкового руху. 
Як і П. Скоропадський, німці вважали пріоритет права приватної 
власності наріжним каменем економічного життя, а в конкретних 
умовах окупованої України – запорукою отримання продоволь-
чих ресурсів. 

З приходом до влади П. Скоропадського у поруйновані се-
лянською стихією маєтки повернулися поміщики. Одержавши 
законодавчі підстави для відновлення своїх прав, вони розгор-
нули масштабні «відшкодувальні» акції стосовно селян. 
Підтримка німецькими і австрійськими військами землевласників 
стала істотним рушієм селянських виступів. Поширення на укра-
їнських громадян юрисдикції німецьких військово-польових су-
дів відкрило шлях широкому застосуванню до місцевого насе-
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лення розстрілів (повішень), відправки на примусові роботи, 
тривалого ув’язнення, екзекуцій. Звичною практикою стало на-
кладання командирами каральних загонів контрибуцій на бун-
тівні села (грошима, зерном, фуражем, худобою, одягом тощо). 
Невід’ємним атрибутом «наведення порядку» стали артилерійські 
обстріли сіл. Широке застосування іноземної збройної сили для 
упокорення місцевого населення, спільні дії підрозділів Держав-
ної варти з німецькими та австрійськими військами приводили до 
усвідомлення селянством тотожності гетьманського режиму з 
окупантами, породжували злобу і ненависть до нової влади.  

У середині липня великі залізничні вузли були паралізовані 
страйком, а за тиждень він став всеукраїнським. Поряд з еко-
номічними вимогами, зокрема погашенням заборгованості з заро-
бітної плати, яка становила близько 300 млн. крб., висувалися й 
політичні гасла14. Гетьманська адміністрація, німецько-австрій-
ське військове командування вдалися до репресій проти заліз-
ничників. Почалися масові арешти, віддання до військово-
польових судів, висилка за межі України. Проте стійка позиція 
центрального і місцевих страйкомів, висока організованість і 
налагоджений зв’язок дозволили залізничникам майже протягом 
місяця продовжувати важке протистояння. 

Загальний страйк у такій стратегічно важливій галузі, як 
залізничний транспорт, викликав різке занепокоєння з боку ви-
щого окупаційного командування. Генерал В. Гренер у спеціаль-
ному листі до Ф. Лизогуба наголошував, що «страйк несе загрозу 
громадській безпеці і народному господарству», картав мініс-
терство за бездіяльність і вимагав енергійних заходів по лікві-
дації страйку. Німецька влада, навіть, була змушена виділити 
кошти для виплати залізничникам зарплати, а для підтримання 
потреб військ у залізничному сполученні з Берліном і Віднем 
прибули потягові бригади15. Адже під загрозу були поставлені 
експортні перевезення збіжжя і сировини до Німеччини. 

Заходи уряду по задоволенню економічних вимог страйкарів, 
зокрема часткове погашення заборгованості з зарплати, поліп-
шення продовольчого постачання, розкладницька робота серед 
членів страйкомів, жорстокі репресії окупаційної адміністрації 
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змусили залізничників у середині серпня стати до праці. 
Очевидно, гетьманська влада очікувала більш тривалого і актив-
ного протесту, оскільки П. Скоропадський вважав, що страйк 
вдалося припинити надзвичайно легко16. Зрозуміло, що про 
справжні складові цієї «легкості» гетьман не писав.  

Управління німецькою окупаційною зоною здійснювалося 
конкретними посадовими особами: командувачем військами  
в Україні фельдмаршалом Г. Айхгорном, начальником штабу 
Оберкомандо генералом В. Гренером, командирами корпусів, 
дивізій, військовими комендантами. Вирішенням політичних, 
економічних і кадрових питань займалося німецьке посольство на 
чолі з А. Муммом. Проте одне спільне завдання – організація 
продовольчо-сировинного експорту до Центральних держав не-
рідко приводила до тісного переплетіння функціональних обо-
в’язків репрезентантів різних німецьких інституцій в Україні. 

У наступних параграфах автор спробував висвітлити конк-
ретну участь головних дійових осіб німецької зони у реалізації 
окупаційної політики Рейху в Україні. Їх вибір зумовлювався 
двома факторами: чільним місцем в командно-управлінській 
ієрархії і наявністю джерельного матеріалу. За фаховими озна-
ками вони поділені на військових і дипломатів. 
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І. Військові 
 
 

1. Фельдмаршал Герман Айхгорн – 
командувач німецьких військ в Україні 

 
Німецькими військами, які на запрошення уряду УНР 18 лю-

того почали звільнення України від більшовиків, спочатку ко-
мандував генерал-полковник Александер Лізінген. Після приєд-
нання до військової операції збройних сил Австро-Угорщини 
імператор Німеччини Вільгельм ІІ виношував план створення 
спільного командування на чолі з представником вермахту. 
Керівництво Австро-Угорщини противилося цьому, побоюючись, 
що командувачем стане непопулярний серед австрійського вій-
ськового істеблішменту генерал А. Лізінген. Пізніше, аналізуючи 
невдачу створення спільного військового командування на 
початку «східної» кампанії, посол А. Мумм писав до МЗС: 
«Свого часу німецьким властям не вдалося домогтися, щоб 
верховне командування всіма діючими на Україні союзними 
військами було передано німецькому штабові. Не вдалося, віро-
гідно, головним чином тому, що ми висували на пост головно-
командуючого Лізінгена, абсолютно небажаного для наших союз-
ників кандидата»1. 

Начальник штабу армійської групи «Лізінген» генерал-лей-
тенант Вільгельм Гренер, який у середині березня отримав 
широкі повноваження військового і політичного характеру щодо 
ведення військової кампанії в Україні, був невисокої думки про 
свого шефа. Таку ж позицію зайняв й начальник штабу Східного 
фронту М. Гофман. 31 березня 1918 р. А. Лізінген був звільнений 
з посади командувача німецькими військами в Україні, а на його 
місце призначений генерал – фельдмаршал Герман Айхгорн. 

Герман Готфрід Еміль фон Айхгорн (Hermann Gotfried Emil 
fon Eichhorn) (13.2.1848–30.7.1918) – німецький полководець, 
генерал – фельдмаршал, мав аристократичне походження: по 
материнській лінії – внук відомого філософа Фрідріха Шеллінга, 
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по батьківській – внук пруського міністра релігій, освіти і охо-
рони здоров’я Йогана Айхгорна. Після закінчення гімназії Герман 
обрав військовий фах, розпочавши службу поручиком піхотного 
полку. Брав участь у австро-прусській (1866) та франко-прусській 
(1870–1871) війнах. Тривалий час служив у Генеральному штабі, 
командував дивізією, корпусом. Під час Першої світової війни – 
командувач 10-ї армії, потім групи армій, які брали участь у 
стратегічних операціях у Східній Пруссії проти російських 
військ. У серпні 1915 р. Г. Айхгорн був удостоєний вищої вій-
ськової нагороди Німеччини – ордена Pour Le Merite (За заслуги), 
а у вересні отримав до нього відзнаку «дубові гілки». З кінця 
1917 – на початку 1918 рр. армійська група «Айхгорн» діяла в 
Прибалтиці і Білорусії, зайнявши у лютому Псков, Гомель та інші 
міста2.  

На початку квітня фельдмаршал прибув до Києва. Представ-
ник вищого німецького командування у Києві полковник 
Ф. Штольценберг запропонував військовому міністрові УНР 
О. Жуковському прибути на вокзал для зустрічі нового головно-
командувача, але той дав ухильну відповідь, побоюючись втрати 
власного авторитету в очах громадськості. Однак під тиском 
Ф. Штольценберга всі вищі чини міністерства зустрічали Г. Айх-
горна3. Поселився він у розкішному особняку Уварових по вул. 
Катеринінській,16 (нині Липська). На початку 1917 р. споруду у 
графської родини придбав відомий власник прибуткових будин-
ків Микола Попов, а в березні 1918 р. палац був реквізований 
німецькою військовою адміністрацією.  

На час прибуття Г. Айхгорна до Києва німецькі війська ус-
пішно просувалися у східному і південному напрямках. Началь-
ник штабу Східного фронту генерал М. Гофман так описував 
бойові дії проти більшовиків взимку–навесні 1918 р.: «Це най-
дивовижніша війна, яку я коли-небудь бачив – майже винятково 
на залізниці й на машинах. Сідає жменька піхотинців з куле-
метами й однією гарматою на потяг і їде до наступної станції, 
бере її, арештовує більшовиків, чекає на поповнення, що при-
буває залізницею, і їде далі. В кожнім разі цікавий метод своєю 
новизною»4. 
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Поспіхом сформовані, напіврегулярні радянські «армії» від 
керівництвом Володимира Антонова-Овсєєнка не могли стри-
мати просування німецьких військ. 29 березня вони оволоділи 
Полтавою, 3 квітня – Катеринославом, 7 квітня зайняли Харків. 
Один з керівників оборони міста Микола Руднєв телеграфував в 
штаб В. Антонова-Овсєєнка: «Обороняти Харків було немож-
ливо, німці глибоко обійшли з лівого флангу, цінні вантажі 
встигли вивезти»5.  

Очевидно, Ф. Штольценберг відповідним чином інформував 
фельдмаршала про постать міністра О.Жуковського, бо відразу 
після приїзду до Києва Г. Айхгорн з офіційним візитом відвідав 
не військове міністерство, а начальника Генерального штабу УНР 
підполковника Олександра Сливинського. Він висловив задово-
лення взаємодією українського Генштабу з штабом Оберкомандо, 
очолюваним генералом В. Гренером. Оскільки на той час межі 
просування німецьких військ остаточно не були визначені, то він 
цікавився майбутніми кордонами України6.  

7 квітня Г. Айхгорн відправився до щойно звільненого від 
більшовиків Харкова. Очевидець тих подій князь Олександр 
Голіцин у споминах писав: «Начальник Експедиційного корпусу 
генерал Ейхгорн в’їхав до Харкова у колясці в супроводі свого 
штабу і свити, і проїхавши так по всій Катеринінській вулиці, 
під’їхав до «Гранд-Отелю» на Павловській площі, обравши цей 
кращий готель місцем своєї резиденції»7. Потім він прийняв 
парад українських і німецьких військ. Князь відзначає, що перші 
не викликали «ні захоплення, ні особливого схвалення», а другі – 
«якесь змішане почуття». Слід зауважити, що це рефлексії росій-
ського патріота, великого землевласника, а за доби гетьманату 
голови найпотужнішого в Україні корпоративно-власницького 
об’єднання «ПРОТОФІС». Після взяття Таганрога Г. Айхгорн у 
травні відвідав місто і разом з командиром корпусу генералом 
Карлом Кнерцером прийняв військовий парад. 

Г. Айхгорн належав до тих воєначальників, які підтримували 
незалежність України, хоча б в обмеженій формі. Він розглядав її 
як певну противагу Росії і Польщі, сподіваючись, що в умовах 
хаосу в Росії, стабільна Україна стане молодою привабливою 
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державою8. У меморандумі від 17 червня, присвяченому в ос-
новному проблемам «східної» політики він наголошував: «Вва-
жаю, для нас вкрай важливо, щоб Україна стала дійсно неза-
лежною державою. Я говорю це не просто в очікуванні різних 
економічних вигод, які ми отримаємо від України, тісно пов’я-
заною з Німеччиною. І не тільки доказ на користь зростаючої 
небезпеки від Росії примушує мене так думати». Далі фельд-
маршал наголошував на значенні України як мосту до Кавказу, 
Азії і, нарешті, Індії. Він стверджував, що існування стабільної 
української держави вигідно Німеччині, а триваючий хаос в Росії 
буде сприяти зміцненню України9. 

Д. Дорошенко писав у спогадах: «Головнокомандуючим 
німецькою військовою силою був фельдмаршал Айхгорн, людина 
сама по собі доволі симпатична, тип вояка відвертого і про-
столінійного. Але фактично «політику» проводив не сам Айх-
горн, а шеф його штабу генерал Гренер»10. Цитований вище 
меморандум фельдмаршала, очевидно, був продуктом гренерів-
ських аналітиків з штабу Оберкомандо. 

В українській історіографії публічну діяльність Г. Айхгорна 
найчастіше пов’язують з його наказом від 6 квітня «Про засів 
полів», який він підписав відразу по прибутті до Києва. У до-
кументі висловлювалася серйозна тривога з приводу того, що 
весняна сівба на Україні відбувається з великою затримкою. 
Також ставилася під сумнів здатність засіяти усі землі тільки 
зусиллями селян, як і дієвість впливу на них земельних комітетів. 
Через це німецька військова влада у визначених для того межах 
повинна енергійно наполягати на тому, щоб вся земля була за-
сіяна там, де це можливо, у згоді з земельними комітетами, а в 
іншому випадку – з її власної ініціативи.  

Наказ містив виклад основних вимог до селян, виконання 
яких буде домагатися німецьке військове командування в 
Україні: «1. Хто засіває землю, тому належить і зібраний хліб, 
той і одержує наличні гроші за зібраний хліб по відповідній ціні. 
2. Селянин, який набере землі більш того, чим зможе обробити і 
не зможе обробити всієї землі, буде суворо покараний. 3. В тих 
місцях, де селяни не можуть обсіяти всієї землі і де ще сидять 
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поміщики, ці останні повинні піклуватися про засів землі і в цих 
випадках земельні комітети не можуть забирати землю у помі-
щиків для справедливого розділу її між селянами. Селяни не 
повинні перешкоджати поміщикам в тому. До засіву землі та 
збору хліба земельні комітети повинні доставить поміщикам 
коней, інвентар, а також і зерно до посіву. В такім разі жнива 
будуть належать на рівні з селянами тим, хто засіяв землю.  
4. Всякі захвати, грабунки і знищення засівів будуть суворо 
каратись»11.  

Поза сумнівом, проект наказу готувався ще до приїзду Г. Айх-
горна. Штаб Оберкомандо, посольство, економічні радники ціл-
ком усвідомлювали, що зрив посівної кампанії неминуче поро-
дить недобір врожаю, насамперед зернових, а відтак ще більше 
ускладнить отримання з України обумовлених Брестською уго-
дою обсягів хліба і сировини. Їх турбувала заплутаність аграрних 
правовідносин в українському селі, породжених законом УЦР 
про соціалізацію землі, діяльністю земельних комітетів, повер-
ненням поміщиків. Нарешті, німці переконалися в управлінській 
безпорадності українського уряду і вирішили рятувати справу 
посівної власним втручанням. 

Ще 21 березня німецькі економічні радники розробили 
проекти двох постанов уряду УНР. Перший стосувався земельних 
відносин на селі. Посилаючись на те, що втілення положень ІІІ і 
ІV Універсалів не дало бажаних результатів, селяни захоплюють 
поміщицькі землі, грабують живий і мертвий інвентар, аграрна 
реформа за таких умов неможлива. Тому уряд має видати роз-
порядження, за яким кожен, хто присвоїв чужу землю та інвен-
тар, зобов’язаний їх повернути колишньому власникові, відно-
вити зруйноване майно. Селяни повинні отримати право купівлі 
поміщицьких земель. Піти на видання такого закону лідери УНР 
відмовилися. Другий законопроект мав зобов’язати усіх влас-
ників землі забезпечити нормальну весняну сівбу12. 

Свої побоювання зриву посівної кампанії у телеграмі до 
Берліна висловлював й посол А. Мумм. У відповідь на його 
звернення 26 березня заступник глави МЗС Г. Буше направив 
шифрограму, зміст якої істотно відрізнявся від попередніх лібе-
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ральних директив щодо невтручання у внутрішні справи УНР. 
Наголошувалося, що головна ціль окупації України – забез-
печення хлібного експорту до Центральних держав і тут не може 
бути ніяких хитань13. Під тиском німецької сторони міністр 
земельних справ Микола Ковалевський видав наказ, за яким 
місцеві земельні комітети мали опікуватися проведенням засіву 
полів.  

Однак німецькі військові і дипломати вирішили не покла-
датися на малоавторитетний уряд УНР та аморфні структури 
земельних комітетів і вирішили справу весняної сівби взяти у свої 
руки. 6 квітня фельдмаршал Г. Айхгорн підписав наказ «Про засів 
полів», який був розцінений членами Центральної Ради як грубе 
втручання у внутрішні справи УНР. Але тільки після публікації 
12 квітня його тексту в газеті «Киевская мысль» у Раді розпо-
чалися гострі дебати. Міністр земельних справ М. Ковалевський 
поривався піти у відставку. М. Грушевський і В. Голубович з 
цього приводу мали зустріч з послом А. Муммом, але порозу-
міння не вийшло14. Обговорення наказу тривали й наступного 
дня. Була прийнята резолюція про втручання німецької адмі-
ністрації у внутрішні справи УНР, а голові уряду доручалося 
направити ноти протесту урядам Німеччини і Австрії15.  

Видання наказу від 6 квітня було обумовлене усвідомленням 
Оберкомандо того, що зрив весняної сівби обернеться серйозним 
недобором зерна, унеможливить поставки хліба і сировини до 
Центральних держав і взагалі поставить під сумнів доцільність 
«східної» військової кампанії. Однак, будучи впевненими у тому, 
що український уряд nur Puppe (тільки лялька) в їхніх руках, вони 
не очікували такої різкої реакції Малої ради, зокрема звернення 
В. Голубовича до німецького уряду. Позиція українського керів-
ництва додала німецьким представникам аргументів на користь 
зміни влади. Ніякої реакції з боку Г. Айхгорна на дії Центральної 
Ради щодо підписаного ним наказу виявити не вдалося. Фельд-
маршал був змушений головну увагу приділяти діям підпоряд-
кованим йому з’єднань по завершенню звільнення України від 
більшовицьких військ. Він особисто не контактував з керів-
ництвом Ради і уряду.  



І. Військові 116

У той же час лідери Центральної Ради були впевнені, що їх 
звернення до німецького уряду і депутатів Рейхстагу щодо 
грубого втручання Оберкомандо у внутрішні справи УНР знайде 
підтримку у Берліні. За кілька днів до перевороту у розмові з 
близьким до німецьких кіл О. Скоропис-Йолтуховським М. Гру-
шевський самовпевнено заявив, що завдяки вжитим заходам 
«Рейхстаг вже задав перцю тутешньому командуванню і Ейхгорн 
має цими днями полетіти за свої накази, що протирічать універ-
салам і розпорядженням Центральної Ради»16. Та надії керма-
ничів УНР не справдилися, а загроза їхньому правлінню ставала 
все реальнішою. 

Г. Айхгорн був повністю посвячений у плани підготовки 
усунення Центральної Ради і приходу до влади гетьмана П. Ско-
ропадського, хоч головними реалізаторами цієї акції виступали 
генерал В. Гренер і посол А. Мумм. У мемуарній літературі 
можна зустріти твердження, що «5 квітня (за ст. ст. – Р.П.) був 
укладений договір між фельдмаршалом Ейхгорном і бароном 
Муммом, з одного боку, і генералом Скоропадським, з другого, 
про спрямування майбутньої української політики»17. Так писав 
генерал А. Денікін, спираючись на донесення Василя Шульгіна  
з Києва, хоч і усвідомлював справжню роль постаті В. Гренера  
в тогочасних подіях, називаючи його «вершителем судеб 
Украины»18.  

Насправді ж П. Скоропадський до перевороту ніяких кон-
тактів з фельдмаршалом не мав. Хоч у Києві поширювалися 
чутки, що Г. Айхгорн і П. Скоропадський одружені на дочках 
колишнього царського міністра П. Дурново. Звичайно, В. Гренер 
постійно інформував головнокомандувача про хід підготовки пе-
ревороту, вибір кандидатури глави майбутньої української влади, 
погоджував свої телеграми до ВКА стосовно дозволу на усунення 
Центральної Ради. Врешті саме Г. Айхгорну 26 квітня адресував 
імператор Вільгельм ІІ телеграму: «Передайте генералу Скоро-
падському, що я згоден на обрання гетьмана, якщо гетьман візьме 
зобов’язання неухильно виконувати наші поради»19. 

Повалення Центральної Ради прискорила авантюрна акція 
міністра внутрішніх справ Михайла Ткаченка з викрадення відо-
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мого банкіра, колишнього директора Київського відділення Ро-
сійського банку для зовнішньої торгівлі Абрама Доброго, який 
виконував посередницьку місію у поставках продовольства до 
Німеччини. 25 квітня він був схоплений і вивезений до Харкова 
невідомим досі таємним «Комітетом спасіння України». Мета 
викрадення так й залишилася нез’ясованою, але сам факт викли-
кав різку реакцію німецької сторони. Посол А. Мумм вимагав від 
Всеволода Голубовича негайно знайти банкіра, хоч прем’єр за-
певняв у повному невіданні щодо цієї справи. Того ж дня за 
наполяганням генерала В. Гренера фельдмаршал Г. Айхгорн під-
писав наказ про запровадження в Україні німецьких військово-
польових судів. 

Юрисдикції німецької військової юстиції підлягали: «1. Всі 
вчинки проти громадського порядку, всі карні злочинства проти 
німецьких та союзних військ, як і проти всіх осіб, що до них 
належать, підлягають виключно особливому німецькому польо-
вому суду. 2. Всяке порушення публічного спокою, особливо 
вуличними збіговищами – забороняється. 3. Забороняється також 
усяке намагання порушити спокій або публічну безпечність ус-
ною агітацією. В пресі або якими іншими способами. Часописи, 
винуваті в таких вчинках, будуть негайно закриті»20. Виконання 
наказу доручалося 27-му армійському корпусові. Він набував 
чинності відразу після оголошення, яке проводилося шляхом 
розклеювання у людних місцях.  

Наказ Г. Айхгорна викликав бурхливу реакцію членів РНМ. 
На засіданні 27 квітня частина членів уряду виступила з войов-
ничими закликами проти грубого втручання у внутрішні справи 
УНР, пропонувала домагатися відкликання генерала Г. Айхгорна, 
посла А. Мумма, а то й виводу німецьких військ. Урядовці спо-
дівалися на засудження лівими фракціями рейхстагу дій Обер-
командо у Києві. Одночасно майже весь день у Малій раді на 
засіданні фракцій точилися гострі дискусії щодо сучасного полі-
тичного моменту. І тільки пізно увечері розпочалося пленарне 
засідання. З довгою промовою виступив прем’єр В. Голубович, 
окресливши основні моменти взаємовідносин з союзниками.  
З огляду на неприпустиме втручання у внутрішні справи УНР він 
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запропонував надіслати німецькому урядові ноту з вимогою 
відкликати вищих представників Німеччини в Україні 21. 

Обговорення наказу Г. Айхгорна продовжувалися в Малій 
раді й у «вербну неділю» 28 квітня під головуванням М. Гру-
шевського. Окремі члени закликали до рішучого протесту з тим, 
щоб у Берліні і Відні зрозуміли, що зіпсування відносин «може 
привести до невиконання договорів і тим пошкодити осереднім 
державам у війні». Лунали навіть погрози на адресу фельд-
маршала Г.Айхгорна, порівняння його з генералом Лавром Кор-
ніловим22. Характер дискусії, у центрі якої бу наказ Г. Айхгорна, 
засвідчував відсутність усвідомлення членами Ради не тільки 
глибини конфлікту з німецьким командуванням, а й реальної 
загрози самому функціонуванню Центральної Ради, а відтак й 
УНР. Тільки з боку українських соціал-демократів були кволі 
спроби вказати й на прорахунки правлячої УПСР. Зокрема, 
М. Порш причиною втручання німців у внутрішні справи УНР 
вважав «розвал і безсилля державної власті», а Борис Мартос 
вбачав це у бездіяльності МЗС, яке не уклало угод про права і 
обов’язки німецького війська в Україні23. 

Близько опів на четверту годину дня дискусію парламентарів 
перервало вторгнення до залу засідань німецького військового 
підрозділу, який провів обшуки членів Ради, арешти кількох 
урядовців та вилучення документації з канцелярії секретаріату.  
У зв’язку з арештами у приміщенні Центральної Ради, прем’єр 
В. Голубович намагався з’ясувати у А. Мумма причини інци-
денту і, навіть, заявив про готовність розділити долю заареш-
тованих колег. Посол пояснив, що такі дії пов’язані з розсліду-
ванням викрадення банкіра А. Доброго і вчинені слідчим з санкції 
німецького судді. По дорозі від німецького посла В. Голубович 
«випадково» був на якийсь час затриманий німецьким патрулем 
через відсутність документів, йому не дозволили потелефонувати 
Г. Айхгорну, В. Гренеру чи А. Мумму. Звільнившись, В. Голу-
бович попрямував до Педагогічного музею і, очевидно, за згоди 
М. Грушевського о 23 год. 40 хв. відправив представникові УНР 
у Берліні Олександру Севрюку телеграму з детальним викладом 
дій німецьких військових в Центральній Раді, про обшуки та 
арешти українських діячів, протест послові А. Мумму тощо. 
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Дізнавшись про наміри В. Голубовича апелювати до німець-
кого уряду з приводу арешту українських чиновників, Г. Айхгорн 
доручив полковнику Ф. Штольценбергу терміново вимагати від 
прем’єра пояснень. Але через затримання В. Голубовича той роз-
шукав його опівночі у приміщенні Центральної Ради разом з  
М. Грушевським. Зміст розмови прем’єра з полковником невідо-
мий та й не мав принципового значення, адже всі механізми 
здійснення державного перевороту вже були приведені у дію. 
Київський гарнізон отримав таємний наказ Г. Айхгорна про дії на 
випадок надзвичайної ситуації. Ним передбачалося надходження 
до військових підрозділів закодованих сигналів: «готувати», 
«здійснювати», «перешкоди звісткам». За першим слід було 
зайняти стратегічні пункти міста, за другим – розпочати роз-
зброєння українських частин, за третім – заблокувати поширення 
звісток про події в столиці, а також зв’язок уряду з місцевими 
органами. Ще одна директива Г. Айхгорна стосувалася заходів по 
недопущенню страйку залізничників24. Все це свідчило, що керів-
ництво Оберкомандо не виключало можливого збройного опору з 
боку урядових сил. 

Напруженість подій навколо Центральної Ради, наступне її 
повалення обговорювалося 28 квітня увечері на нараді у фельд-
маршала Г. Айхгорна за участю В. Гренера, послів А. Мумма та 
Й. Форгача, командира 27-го корпусу генерала Г. Ватцдорфа, вій-
ськових представників полковника Ф. Штольценберга і майора 
М. Фляйшмана. До цього такі наради проводив начальник штабу 
В. Гренер. Це свідчило, що німецькі очільники у Києві не ви-
ключали силового розв’язання ситуації з Центральною Радою. Їх 
непокоїла можлива реакція депутатів рейхстагу, відомства канц-
лера і МЗС на арешти українських урядовців. Тим більше, що 
посол А. Мумм посилено підкреслював незгоду із способом дій 
німецьких військових. Г. Айхгорн і В. Гренер виходили з того, 
що сталось, вже не відміниш, і пропонували «прикрити» дії 
німецького судді, який санкціонував вторгнення у приміщення 
Центральної Ради та арешти українських чиновників. Насам-
кінець домовилися про можливість подальшого виступу проти 
самої Ради при умові, що вона заявить протест проти наказу 
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Айхгорна, ухвалить розпорядження про його невиконання та 
підніме у Берліні питання про відставку фельдмаршала25. 

А. Мумм, намагаючись запобігти можливій несхвальній по-
зиції уряду щодо дій Оберкомандо, 29 квітня відправив канцлеру 
Г. Гертлінгу розлогу доповідну щодо вимушеності радикальних 
заходів, вжитих Г. Айхгорном. Посол наголошував, що фельд-
маршал не міг допустити діяльності таємного «Комітету спасіння 
України», оскільки через слабкість місцевого уряду він несе від-
повідальність за спокій і порядок у місті. А коли агентурним 
шляхом підтвердилася участь міністрів УНР у афері з Добрим, то 
Г. Айхгорн підписав наказ, згідно якому «всі злочини проти 
громадського порядку караються тільки особливими німецькими 
польовими судами». Арешти деяких українських урядовців посол 
пояснював власною ініціативою командира армійського корпусу 
генерала Г. Ватцдорфа. Очевидно, А. Мумм побоювався негатив-
ної реакції на дії Оберкомандо у Києві з боку уряду і депутатів 
Рейхстагу, тому так детально пояснював канцлерові необхідність 
арешту урядовців, затримання і обшуку прем’єра В. Голубовича: 
«Коли він нервовими рухами руки схопився за карман, йому було 
наказано підняти руки догори, потім він був обшуканий». 
Доповідна записка також мала підготувати канцлера до неми-
нучості зміни влади в Україні26.  

А тим часом Київ заполонили кілька тисяч делегатів Всеук-
раїнського хліборобського конгресу, який з дозволу німецької 
влади мав розпочати роботу 29 квітня. Передбачалося, що його 
делегати, спираючись на давньоукраїнську традицію, оберуть 
гетьманом всієї України Павла Скоропадського. Напередодні від-
булася його зустріч з генералом В. Гренером, за підсумками якої 
майбутній гетьман взяв на себе фактично продиктовані німцями 
зобов’язання, насамперед щодо виконання договірних умов про 
поставки до Центральних держав хліба і сировини. 

29 квітня члени Центральної Ради зібралися на своє засі-
дання, не підозрюючи, що воно виявиться останнім. Більше того, 
зранку РНМ додатково виділила 25 млн. крб. на утримання УЦР. 
Мала Рада вирішила направити до посла А. Мумма делегацію на 
чолі з В. Голубовичем, давши повноваження при необхідності 
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заявити про можливість відставки чинного уряду, а новому – 
Центральна Рада доручить переглянути земельний закон із метою 
пристосування його до потреб життя27. 

В очікуванні повернення делегатів М. Грушевський доповів, 
що опівночі у приміщенні Центральної Ради його відвідав пол-
ковник Ф. Штольценберг, якому він висловив рішучий протест. 
Вторгнення військових у приміщення Ради той пояснив пошуком 
організаторів викрадення банкіра А. Доброго. М. Грушевський 
також повідомив, що вже повернуті деякі документи, вивезені 
німцями. Хронікер газети «Киевская мисль» у звіті про засідання 
Ради писав: «Заяву М.С. Грушевського члени Ради вислухали 
мовчки28. Німецький дослідник Відфрід Баумгарт пише, що  
29 квітня Г. Айхгорн у листі до голови Центральної Ради виба-
чився за учорашній інцидент і повідомив про зняття з посади 
німецького військового коменданта Києва генерала Гаспара Ебер-
гардта, підрозділи якого вдалися до арештів українських уря-
довців29. Ні під час останнього засідання Ради, ні у споминах 
М. Грушевський не згадує про цей епізод. Хоч дійсно Г.Айхгорн 
провів кадрову ротацію, помінявши місцями служби німецьких 
комендантів у Києві і Полтаві. Принесені вибачення за вторг-
нення німецьких військових до приміщення Центральної Ради, 
звільнення заарештованих урядовців, і видалення з Києва німець-
кого коменданта були здійснені не для керівництва УНР, а на 
випадок небажаної реакції відомства канцлера та лівих партій у 
Рейхстазі. 

Члени Центральної Ради поспішно відразу у трьох читаннях 
ухвалили Конституцію УНР – «Статут про державний устрій, 
права і вольності Української Народної Республіки» як типово 
парламентської республіки. А тим часом від А. Мумма повер-
нулися посланці Ради. В. Голубович доповів, що на всі їхні про-
позиції барон відповів, що вони вже спізнилися30. Це й була 
остання крапка у стосунках Центральної Ради, а формально неза-
лежної УНР, із німецькою стороною.  

Ініційований штабом армійської групи «Айхгорн-Київ» і по-
годжений з найвищою владою Німеччини державний переворот в 
Україні був реалізований з німецькою пунктуальністю. Як і пла-



І. Військові 122

нувалося, хліборобський конгрес проголосив гетьманом України 
генерала П. Скоропадського. Члени Центральної Ради ніякого 
опору не вчинили і тихо розійшлися. Після погодження з німцями 
гетьман оприлюднив перші державні акти – Грамоту до всього 
українського народу, в якій дякував Центральним державам за 
спасіння України, і Закони про тимчасовий державний устрій 
України. 30 квітня і 1 травня йшло узгодження кандидатур май-
бутнього гетьманського уряду у штабі Оберкомандо. Сформу-
вавши увечері 2 травня кістяк Ради Міністрів, П. Скоропадський 
офіційним листом повідомив про це «Його Вельможність фельд-
маршала германських військ Ейхгорна»31. 

На вимогу лівих фракцій Рейхстагу зміна влади у Києві стала 
предметом обговорення на засіданні 4 травня. З доповіддю про 
події в Україні виступив віце-канцлер Ф. Пайєр. Природно, що 
користувався він інформацією посла А. Мумма, тому його оцінки 
ситуації були цілком в руслі інтерпретацій подій посольством і 
Оберкомандо. Наказ Г. Айхгорна про примусовий засів полів був 
спричинений невиконанням українським урядом обіцянок органі-
зувати посівну кампанію. До того ж наказ був звернений не до 
населення, а до німецьких установ в Україні. Арешт окремих 
членів Центральної Ради був відповіддю на дії «Комітету спа-
сіння України» з викрадення банкіра А. Доброго, а також закли-
ками «до певного роду сицилійської вечері, а саме винищення 
всіх німецьких офіцерів». У відповідь фельдмаршал Айхгорн був 
змушений видати наказ про запровадження військово-польових 
судів для розгляду порушень публічного спокою і порядку. Віце-
канцлер запевнив депутатів, що створення нового уряду «є чисто 
внутрішньоукраїнська справа, в якій німці жодної участі не 
беруть». Правда, він визнав, що арешт членів Ради був помилкою 
місцевого коменданта, якого вже Г. Айхгорн усунув з посади.  
З критикою уряду виступили депутати Філіпп Шейдеман (соціал-
демократ) і Маттіас Ерцбергер (центрист), однак їх закиди спро-
стовували представники відомства канцлера та МЗС. Газетний 
звіт засвідчує, що депутати не володіли достатньою інформацією 
про київські події, а урядовці не гербували їх перекрученням32. 

Новий український уряд, кожен з членів якого був погод-
жений з генералом В. Гренером, мав реагувати на накази 
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Г. Айхгорна, які свого часу викликали конфлікти з Центральною 
Радою. На засіданні Ради Міністрів 9 травня розглядався відомий 
наказ фельдмаршала про засів полів. В ухваленій постанові наго-
лошувалося, що положення наказу про належність урожаю тим, 
хто засіяв весною може привести до вкрай важких наслідків, 
оскільки є порушенням принципу власності, покладеного в ос-
нову грамоти гетьмана, погодженої з вищим німецьким коман-
дуванням. Уряд доручив прем’єру Ф.Лизогубу вступити в пере-
говори з послом і начальником штабу Оберкомандо про внесення 
коректив у відповідну частину наказу, щоб за власниками зали-
шалося право на землю і на відшкодування орендної плати гро-
шима чи натурою33. 

Інший наказ Г. Айхгорна, про який голову РМ Ф. Лизогуба 
було повідомлено 17 травня, стосувався визнання німецькою 
військовою здобиччю зброї, спорядження і майна військових 
складів в Україні. 24 травня уряд розглянув це питання і пого-
дився з тим, що вже захоплене німцями на складах у Дарниці, 
Гомелі, Конотопі, Білій Церкві належить їм і може бути вивезене. 
Щодо інших складів, то справа передається до Комісії по здо-
бичі34. Слід зауважити, що більше в протоколах Ради Міністрів 
дана комісія не згадується. 

28 травня на засіданні уряду міністр судових справ Михайло 
Чубинський доповів, що квітневий наказ Г. Айхгорна про вве-
дення в Україні німецьких військово-польових судів досить віль-
но трактує підлеглість українських громадян німецькій юрис-
дикції. Про вчинені проти них арешти і суди українська сторона 
не повідомляється. Це ж стосується й австро-угорських військ. 
РМ постановила увійти щодо цих питань у зносини з німецьким і 
австрійським командуванням для вироблення єдиного і узгодже-
ного способу дій, участі української прокуратури у нагляді за 
справами тощо. Міністрам М. Чубинському і Д. Дорошенку дору-
чалося підготувати ноту з викладом побажань до німецького і 
австрійського командування35. 

На час призначення Г. Айхгорна на посаду Німеччина і 
Австро-Угорщина розподілили територію України на зони вій-
ськової присутності кожної з сторін. Однак, не дивлячись на 
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наполягання імператора Вільгельма ІІ, спільне військове коман-
дування так й не було створено. Штаб Г. Айхгорна в Києві, 
маючи необмежений вплив на гетьманський уряд, пильно стежив 
за тим, щоб австро-угорські союзники не отримали якихось 
преференцій у справі продовольчих поставок. Тим більше, що 
окупувавши південні зернові райони України, вони вдалися до 
широких реквізицій хліба і сировини. У кінці травня Рада Мініст-
рів ввела посаду Уповноваженого українського уряду при коман-
дуванні Імператорської і Королівської Східної армії, призна-
чивши на неї відомого адміністратора царських часів Сергія 
Гербеля36. Він отримав досить широкі повноваження аж до під-
порядкування йому місцевих адміністрацій та право у виключних 
випадках призупиняти їхні рішення37.  

1 червня посол А. Мумм у шифрограмі до МЗС повідомляв 
про вимоги С. Гербеля надзвичайно широких повноважень і 
повної самостійності у його діях у Херсонській, Катерино-
славській і Таврійській губерніях, вбачаючи у цьому можливість 
посилення австро-угорського впливу в регіоні. Далі йшлося про 
намір генерала В. Гренера висловити протест українському уря-
дові, тим більше, що повіти колишньої Таврійської губернії вхо-
дили до німецької окупаційної зони 38.  

Такого листа підписав фельдмаршал Г. Айхгорн і уряд був 
змушений внести зміни до раніше затвердженої інструкції, обме-
живши повноваження С. Гербеля дозволами голови Ради Мініст-
рів39. Створилася досить неприємна ситуація, адже первісна 
інструкція затверджувалася у присутності австро-угорського гу-
бернатора Одеси фельдмаршала Едуарда Бельца. Доручили мі-
ністрові народного здоров’я і опікування Всеволоду Любин-
ському, який мав відрядження до Одеси, пояснити С. Гербелеві і 
австрійському командуванню причини змін у раніше затверд-
женій інструкції. Повернувшись з Одеси, він зробив доповідь про 
переговори з австро-угорським командування щодо змін в інст-
рукції, яку було взято до відома. Ніяких подробиць з цього 
питання журнал засідань уряду не містить40. 

Колізія з призначенням Уповноваженого уряду при австро-
угорському командуванні залишила слід й у спогадах П. Скоро-
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падського: «Після довгих пошуків зупинилися на Гербелі. Він 
погодився, але через деякий час попросив, щоб йому збільшили 
повноваження. Рада Міністрів майже погодилася з цим, але перш 
ніж це питання було розв’язане в позитивному сенсі, генерал 
Гренер у розмові з одним з міністрів дізнався про це і рішуче став 
проти подібного вирішення питання, вважаючи, що надання 
таких прав Гербелю, при його перебуванні в австрійському 
«Оберкомандо», є надзвичайно небезпечним. Гербелю не дали 
прав, які він просив, і він через деякий час пішов»41. Тут П. Ско-
ропадський припускається неточностей. Насправді, такі права 
надали, але потім обмежили. Він не залишав посади і працював в 
Одесі аж до призначення міністром продовольчих справ у серпні 
1918 р.  

Німецьке командування надавало великого значення орга-
нізованому збиранню врожаю. Г. Айхгорн надіслав Ф. Лизогубу 
листа, у якому вказав на зволіканні «у здійсненні урядом необ-
хідних заходів по забезпеченню своєчасного збирання хліба та 
проведенні інших сільськогосподарських робіт» і наполягав на 
швидшому здійсненню відповідних заходів. 4 липня лист був 
розглянутий на засіданні уряду. Міністри визнали, що таке звер-
нення обумовлене недостатньою обізнаністю німецького коман-
дування у цій справі. Рада Міністрів 21 червня вже розглянула 
відповідні законопроекти, які будуть незабаром затверджені. Про 
це прем’єр-міністр мав проінформувати фельдмаршала42. 

Керівництво Оберкомандо підтримувало урядовий курс на 
українізацію, побоюючись посилення проросійських впливів. 
Однак ставлення до запровадження української мови було зага-
лом негативне. Значною мірою це обумовлювалося тим, що 
значна частина офіцерів штабу армійської групи «Ейхгорн-Київ» 
володіли російською мовою. Спостережливий кадетський лідер 
Павло Мілюков, який на певний час змінив орієнтацію на 
Антанту і прибув до Києва у пошуках контактів з Оберкомандо, 
писав: «Німці з оточення Ейхгорна ставляться до «державної 
мови» несхвально. Ейхгорн, в останніх прокламаціях, звертається 
до населення німецькою чи російською»43. Генерал В. Гренер 
взагалі вважав українську мову одним з діалектів російської. 
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На початку червня лідери хліборобсько-демократичної партії 
умовляли колег з соціалістичних партій організувати делегацію 
до Г. Айхгорна і довести, що нинішній кадетсько-октябристський 
уряд веде політику обрусіння, є шкідливим як українським, так й 
німецьким інтересам. Намагання отримати аудієнцію саме у 
фельдмаршала була викликана безрезультатними попередніми 
відвідинами начальника штабу Оберкомандо В. Гренера. Але 
Г. Айхгорн ухилився від зустрічі з посланцями українських 
партій і адресував їх до того ж В. Гренера. Намагання делегатів 
переконати генерала в тому, що нинішній уряд тягне до «єдиної і 
неділимої» не увінчались успіхом44.  

У спогадах П. Скоропадський наголошує, що від самого 
початку для нього особливою турботою було встановлення пев-
них відносин як з німецьким Оберкомандо, так й з послом 
А. Муммом і австрійським посланником В. Принцігом. З цією 
метою гетьман відвідав їх. Потім влаштував офіційний прийом 
Г. Айхгорна у гетьманській резиденції. Через кілька днів німець-
кий штаб дав обід на честь П. Скоропадського. Про фельдмар-
шала він писав у спогадах: «Ейхгорн був поважний старик у 
повному розумінні цього слова, розумний, дуже освічений, з 
широким кругозором, доброзичливий, не даром він був онуком 
філософа Шеллінга. У ньому зовсім не було тієї пихатості і 
зарозумілості, які спостерігалися, інколи, серед німецького офі-
церства»45. 

Посол Болгарії в Українській Державі Іван Шишманов у 
щоденнику за 20 травня після відвідин Г. Айхгорна залишив 
такий запис: «Високий, досить повний, веселий 70-річний діду-
ган, але без зморшок на добре голеному обличчі. Гарні очі вояки. 
Посивілі, підстрижені вуса. Живе в будинку якогось Попова. 
Розкішна, але важка приймальна зала. Все, як має бути. Тут живе 
справжній господар». Коли зайшла мова про Україну, Г. Айхгорн 
наголосив, якщо Україна втримається, а анархія в Росії продов-
житься, то російська буржуазія пристосується до нових умов 
задля свого інтересу. Він запевнив, що хоче, щоб Україна збе-
реглася і погодився з І.Шишмановим, що німці зацікавлені збе-
регти Україну як житницю і шлях до Персії та Індії 
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Безперечно, головні турботи Г. АйхГорна як командувача 
армійської групи були пов’язані з Завершенням військових дій 
проти більшовиків на східних кордонах України. На початку 
травня частини корпусу генерала Карла Кнерцера звільнили Дон-
бас, зайняли Таганрог та Ростов, вийшли до Азовського моря, а 
також вступили в землі Війська Донського. Г. Айхорну довелося 
долучитися до встановлення взаємовідносин з Донським ота-
маном генералом Петром Красновим. Відразу після вступу на 
посаду 5 травня, отаман нарочним відправив листа імператору 
Вільгельму ІІ, яким сповіщав про своє обрання і просив при-
зупинити просування німецьких військ на територію Донської 
області, а також допомогти зброєю. Копія цього листа була 
вручена Г. Айхгорну.  

8 травня Вільгельм ІІ віддав наказ про припинення військо-
вих дій групою «Айхгорн-Київ». Навряд чи лист П. Краснова був 
при цьому визначальним, адже завдання по звільненню України 
від більшовиків були виконані. Подальше просування німецьких 
військ могло спричинити сутички з Добровольчою армією. За 
вказівкою Г. Айхгорна увечері цього ж дня до П. Краснова 
прибули представники німецького командування. Вони запев-
нили отамана, що подальшого просування німецьких військ не 
буде, а Ростов і Таганрог були зайняті за наполяганням укра-
їнського керівництва.  

На початку червня Г. Айхгорн направив до П. Краснова 
майора Стефані, який повідомив про визнання отамана німець-
кою владою. У зв’язку з цим 14 червня до Новочеркаська прибув 
командир дивізії, дислокованої у Таганрозі, генерал Густав Арнім 
і мав зустріч з отаманом. А з 27 червня німецьке командування 
при Війську Донському представляв майор генерального штабу 
Фрідріх Кохенхаузен46. Він виконував ці функції аж до виведення 
німецьких військ, зокрема, був присутнім на зустрічі П. Краснова 
з П. Скоропадським 3 листопада 1918 р. на станції Скороходово 
під Полтавою. Пізніше він ці події описав у публікації «Анти-
більшовицький рух у Півдненній Росії»47. 

Завершення бойових дій, організація німецької військової 
адміністрації на місцях дещо знизили напружену оперативну 
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діяльність командувача Оберкомандо. Наприкінці травня Г. Айх-
горн на царській яхті здійснив інспекційну поїздку по Дніпру до 
Мозиря, відвідав німецькі гарнізони, вручив військовим залізні 
хрести. Він також мав намір поїхати до Одеси, але через акти-
візацію повстанського руху в районах залізничного маршруту 
поїздку відклав. І тільки у середині липня він разом з послом 
А. Муммом відвідав Крим, зокрема побував у Севастополі. 

На початку червня серйозного клопоту командувачеві групи 
«Айхгорн-Київ» завдав спалах бойових дій у районі Таганрога. 
Висаджений майже восьмитисячний десант червоних військ з 
метою звільнення міста від німців був розгромлений, а в полон 
потрапили понад дві тисячі осіб, включаючи поранених і цивіль-
них. За письмовим наказом командувача операцією полковника 
Артура Боппа всі вони були розстріляні. Очевидно, у штабі 
Оберкомандо цьому не надали б надзвичайного значення, якби 
обставини Таганрозької «бійні» не стали предметом обговорення 
у рейхстазі. Тільки тоді Г. Айхгорн наказав генералу К. Кнерцеру 
скласти звіт про таганрозькі події. Розслідування тягнулося 
кілька місяців і для А. Боппа завершилося цілком благополучно. 

Не дивлячись на те, що вищі німецькі військові і дипломати 
розглядали гетьманат як «фікцію дружньої держави» (В. Гренер), 
а його уряд як «nur Puppe» (тільки лялька – нім.) (А. Мумм), вони 
намагалися у публічній сфері підтримувати імідж України як 
союзної держави, виявляти ознаки поваги і співчуття. Внаслідок 
вибуху 6 червня військових арсеналів на Звіринці, крім місцевих 
жителів, були вбиті й поранені німецькі вояки. З ініціативи 
П. Скоропадського їх сім’ям була надана матеріальна допомога. 
На початку липня Г. Айхгорн у листі на ім’я гетьмана висловив 
за це вдячність.  

11 червня у Києві відбувся урочистий похорон загиблих під 
час вибухів військових складів на Печерську. У церкві при Олек-
сандрівській лікарні була відправлена панахида, на якій були 
присутні П. Скоропадський, члени уряду, іноземні дипломати. 
Фельдмаршал Г. Айхгорн, генерал В. Гренер, посол А. Мумм 
поклали живі квіти до домовин жертв катастрофи48. 16 червня 
посол відвідав гетьмана і офіційно від імені імператора Віль-
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гельма приніс співчуття українському народу «з приводу нещастя 
від вибуху, при якому знищилася частина міста й загинуло 
стільки київських громадян»49.  

Г. Айхгорн з повагою ставився до родини Скоропадських. 
Коли на першому «державному» поїзді повернулася з Росії дру-
жина гетьмана Олександра Петрівна, то фельдмаршал наніс їй 
візит і мав тривалу розмову. У липні в сім’ї Скоропадських ста-
лося горе – помер найменший син дворічний Павло. Г. Айхгорн, 
В. Гренер, А. Мумм висловили співчуття гетьманові, а до могили 
від імені імператора Вільгельма був покладений вінок50. 

Від самого початку червня Г.Айхгорн змушений був пред-
метно займатися придушенням масових селянських виступів. 
Концептуальне положення про примат права приватної власності, 
проголошене П. Скоропадським, у сфері земельних відносин ви-
лилося в силове повернення поміщицької власності з застосу-
ванням так званих «відшкодувальних» акцій місцевих землевлас-
ників. Протягом травня–червня ця практика з боку поміщицтва 
набрала широкого розмаху та викликала зворотну реакцію укра-
їнського селянства, яка вилилася в масовий спротив, широкий 
повстанський рух, спрямований не тільки проти поміщиків, але  
й державної влади, підтримуваної німецько-австрійськими вій-
ськами. 

Саме їх участь у захисті поміщиків стала суттєвим фактором 
активізації селянських виступів. Поширення на українських гро-
мадян юрисдикції німецьких військово-польових судів відкрило 
шлях застосуванню до місцевого населення розстрілів (пові-
шень), тривалого ув’язнення, екзекуцій. Звичною практикою ста-
ло накладання командирами каральних загонів контрибуцій на 
бунтівні села (грошима, зерном, фуражем, худобою, одягом 
тощо). Нерідко для «наведення порядку» застосовувалися арти-
лерійські обстріли сіл.  

Наймасовішим проявом антигетьманських, антиокупантських 
настроїв селянства стало Звенигородсько-Таращанське повстання 
у червні – липні. Майже два місяці 30-ти тисячна армія повсталих 
вела бої з трьома дивізіями німців та підрозділами гетьманської 
Державної варти51. Німецьке окупаційне командування було 
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серйозно занепокоєне розвитком подій. Посол А. Мумм допо-
відав МЗС Німеччини, що «події у Звенигородці більш серйозні, 
ніж офіційно повідомлялося». Його заступник Ганс Берхем зму-
шений був пізніше визнати: «Не дивлячись на жорстокі репре-
сивні заходи наших військ заворушення серед сільського насе-
лення в окремих районах все ще продовжується»52.  

Фельдмаршал Г. Айхгорн у кінці червня видав наказ вій-
ськам, у якому зокрема відзначалося: «За всіма даними теро-
ризують країну тільки 10-12% селян. До них за всіма пові-
домленнями благомислячих кіл населення приєднуються в якості 
агітаторів євреї, які побуджують селян до знищення озимих 
посівів. Ці нездорові, незадоволені і небезпечні елементи при 
будь-якому русі повинні знешкоджуватися і видалятися з сіл в 
інтересах країни і німецького авторитету»53. Далі у наказі наго-
лошувалося, що у разі відсутності підстав застосувати до заареш-
тованих вироки німецького військово-польового суду, їх треба 
передавати у відання військових комендантів для відправки по 
етапу. Департамент Державної варти у своєму циркулярі губерн-
ським старостам та міським отаманам цитував ці місця з наказу 
Г. Айхгорна і рекомендував у випадках відсутності прямих дока-
зів антиурядової діяльності «злочинних елементів» передавати їх 
німецькому командуванню для вислання за межі України54. 

Питання підрахунків чисельності учасників повстанського 
руху влітку 1918 р. є надзвичайно складним. До того ж Г. Айх-
горн своєю оцінкою щодо 10-12% селян-повстанців ще більше 
його заплутав. Намагання радянських істориків перебільшувати 
ці дані пояснювалися «великою» організаційно-політичною ро-
ботою більшовиків. Однак, не зовсім виправдані й спроби сучас-
них поважних дослідників розв’язати це завдання, користуючись 
не досить репрезентативною методикою обрахунків. Зокрема, 
Петро Захарченко, посилаючись на дані генерала Г. Айхгорна, 
механічно виводить цифру 2,5-3 млн. повстанців55, очевидно, 
зараховуючи до їх лав не тільки дорослих чоловіків, а й все 
населення українського села. Ці дані повторює й інше видання56, 
хоч констатує, що у серпні загальна чисельність повстанців і 
партизан досягла лише 80 тис.57 То ж звідки візьмуться мільйони, 
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коли у наступні місяці повстанська активність суттєво знизилася? 
Немає й остаточної цифри втрат німецьких військ та Державної 
варти при придушенні селянських повстань. Віктор Савченко, не 
посилаючись на джерела, стверджує, що до осені 1918 р. вони 
склали відповідно 22 і понад 30 тис. осіб58. Якщо прийняти на 
віру останню цифру, то це означає, що Державна варта втратила  
у боях проти повстанців понад половину особового складу. 
Загалом ці дані потребують аргументованої верифікації. 

Г. Айхгорн віддав наказ про запровадження німецьких вій-
ськово-польових судів ще напередодні повалення Центральної 
Ради, але особливо широкого застосовування вони набули у міс-
цевостях масових селянських виступів. Постійного складу суддів 
не було. Вони призначалися у кожному випадку командиром 
військової частини і мали керуватися німецьким кримінальним 
законодавством. Хоч масове винесення смертних вироків не 
завжди узгоджувалося з статтями кримінального кодексу Німеч-
чини. 

Звенигородський повітовий староста у середині липня допо-
відав до Києва, що після придушення повстання німці почали 
посилати у всі села повіту каральні експедиції, які супровод-
жувалися масовими розстрілами, хоч і за судом, але в спішному 
порядку. Проводилися нещадні реквізиції і накладалися контри-
буції у десятки і сотні тисяч карбованців. У доповіді наголошу-
валося: «Реквізиції підлягали худоба, зерно, птиця і все це заби-
ралося безкоштовно»59. 

У кінці липня німецький військовий трибунал під голову-
ванням підполковника Фюстера при обвинувачувачі докторі 
Трейде розглядав справу заарештованих у зв’язку з викраденням 
банкіра А. Доброго військового міністра УНР О. Жуковського і 
чиновників МВС Ю. Гаєвського, П. Богацького, М. Осипова та 
І. Красовського. У ході слідства з’ясувалася причетність до спра-
ви колишнього голови уряду В. Голубовича, який був заарешто-
ваний і з свідка став підсудним. Німецьке командування не могло 
пробачити йому звернення до Берліна з вимогою відкликати 
Г. Айхгорна з України. 

Є. Чикаленко у непривабливих фарбах подає поведінку 
В. Голубовича під час суду: «Замість того, щоб з достоїнством 
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заявить, що він не признає над собою німецького суду … 
Голубович, боячись кари, почав принижено, як школяр, чи як 
дрібний злодіячка, просити «снисхождения», чим опозорив себе і 
есерівський кабінет навіки-вічні»60. Суд завершився напередодні 
замаху на Г. Айхгорна у кінці липня. О. Жуковський і В. Голу-
бович були засуджені до двох з половиною та двох років від-
повідно. Інші урядовці отримали менші терміни. Покарання від-
бували у німецькому блоці Лук’янівської тюрми і були звільнені 
після падіння гетьманату у середині грудня. Екс-глава МВС 
М. Ткаченко – організатор викрадення А. Доброго уник суду, 
переховуючись у Харкові аж до кінця 1918 р.61. 

А тим часом до Києва прибула група бойовиків на чолі з 
Іриною Каховською, яка за рішенням ЦК Російської партії лівих 
есерів мала здійснити терористичні акти проти фельдмаршала 
Г. Айхгорна і гетьмана П. Скоропадського. До неї входили Борис 
Донськой, Григорій Смілянський, Євген Терлецький та інші. 
Упродовж кількох тижнів вони відстежували розпорядок життя 
та маршрути пересування фельдмаршала. 30 липня в обідню пору 
під час повернення Г. Айхгорна до палацу Уварових на розі 
вулиці Катерининській і Липського перевулку Б. Донськой кинув 
бомбу. Фельдмаршал і його ад’ютант Вальтер Дреслер були 
важко поранені. Убивця відразу ж був схоплений німецькими 
солдатами. 

Теракт стався неподалік гетьманського палацу, і П. Скоро-
падський поспішив на місце трагедії. У спогадах він писав: «Я і 
мій ад’ютант побігли туди. Ми застали дійсно важку картину, 
фельдмаршала перев’язували і укладали на носилки. Рядом з ним 
лежав на інших носилках його ад’ютант Дреслер, з відірваними 
ногами. Останній, не було сумніву, помирав. Я підійшов до 
фельдмаршала, він мене впізнав, я потиснув йому руку, мені було 
надзвичайно жаль цього поважного старика»62. Важко пораненого 
Г. Айхгорна відвезли до клініки професора Томашевського, де 
він помер увечері того ж дня.  

У зв’язку з терактом Ф. Лизогуб зібрав засідання уряду не о 
звичній 21-й, а у 15 год. 40 хв. Він повідомив міністрів про 
злочинний замах на життя головнокомандуючого німецькими 



Фельдмаршал Герман Айхгорн – командувач німецьких військ 133

військами. Рада Міністрів доручила прем’єру і главі МЗС від-
відати посла А. Мумма і висловити глибоке обурення з приводу 
«злодійства» і побажання, щоб «високошанований Україною 
генерал-фельдмаршал скоро вичуняв від страждань, котрі випали 
на його долю»63.  

Природно, що у П. Скоропадського були небезпідставні по-
боювання, що убивство генерал-фельдмаршала істотно погіршить 
і без того складну ситуацію в Україні. Гетьман відразу теле-
графно повідомив імператора Вільгельма про теракт і важке 
поранення фельдмаршала. У відповідь кайзер прислав досить роз-
логу телеграму: «Щиро дякую Вам за висловлене від імені 
українського уряду співчуття з приводу гідного прокляття зло-
чину, який скоєно підлими убивцями проти мого генерал-фельд-
маршала фон Айхгорна. Безсовісність наших ворогів, які водно-
час є й ворогами спокою і порядку на Україні, не зупиняється при 
виконанні своїх зловісних планів ні перед якими негідними 
засобами. Я сподіваюсь, що вдасться піддати заслуженому пока-
ранню як безпосередніх виконавців злочину, так і їх керівників, а 
також сподіваюся, що Всевишньому благоугодно буде залишити 
в живих жертви мерзенного замаху». 

У зв’язку з трагічними подіями гетьман звернувся з грамо-
тою до українського народу: «Сьогодні, 30 липня о 10 годині 
вечора, спочив навіки командуючий групою німецьких військ в 
Україні генерал-фельдмаршал Ейхгорн, загинувши від злочинної 
руки заклятих ворогів України і її союзників. Тим, хто знав 
покійного генерал-фельдмаршала, важко оцінити, яка це велика і 
гірка втрата для України. Генерал-фельдмаршал Ейхгорн був 
щирим і переконаним нашим прихильником і другом україн-
ського народу, і метою його було створення самостійної Укра-
їнської Держави… Єдина втіха в тяжкому горі, яке нас вразило, 
це те, що ганебний злочин учинений не сином України, а чу-
жинцем, ворожим Українській Державі і її союзникам»64.  

Повертаючись до оцінки Г. Айхгорна, П. Скоропадський піз-
ніше писав: «Це була безумовно чесна, непідкупна людина. Він 
явився на Україну з армією і по суті міг значно збільшити 
вимоги, які німці нам пред’являли, це багато хто на його місці 
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зробив би, оскільки ми були абсолютно безсилі, у нього ж, 
навпаки, я знаходив завжди повне співчуття». При цьому гетьман 
пригадує, як за кілька днів до замаху на фельдмаршала «за-
просто» зайшов до нього у гості. Той пригощав його власноруч 
звареною кавою і обіцяв вжити заходів щодо своїх підлеглих, які 
чинили беззаконня65.  

 У спогадах П. Скоропадський не пов’язує теракт проти 
Г. Айхгорна з здійсненим також бойовиками Російської партії 
лівих есерів на початку липня 1918 р. убивством німецького 
посла у Москві Вільгельма Мірбаха. Слід відзначити, що у досить 
деталізованих споминах П. Скоропадського цей факт навіть не 
зафіксований. Хоч, за свідченнями Д. Дорошенка, гетьман надіс-
лав телеграму співчуття імператорові Вільгельмові у зв’язку з 
убивством посла66. Взагалі він з вдячністю згадує В. Мірбаха 
лише один раз за сприяння в організації так званих «державних 
поїздів» між Україною і РСФРР. Першим таким поїздом з Пет-
рограда повернулися дружина та діти гетьмана, про долю яких 
він тривалий час не мав відомостей67.  

Коли у Берліні стало відомо про замах на Г. Айхгорна, до 
українського посла барона Федора Штейнгеля за подробицями 
теракту звернулися місцеві журналісти. Не маючи достовірних 
відомостей, він висловив припущення, що це справа рук україн-
ських демократичних партій, які вороже налаштовані проти нім-
ців. В результаті деякі видання подали статті з обуренням проти 
українців. Цю версію підхопила й польська преса, наголошуючи 
на анархізмі українського народу і вимагаючи приєднати Право-
бережну Україну до Австрії, а Лівобережну віддати Московщині. 
І все ж посол частково був правий, оскільки керівний центр 
УПЛСР схвалив теракт, а окремі члени партії були задіяні в його 
організації68. Слід відзначити, що окремі сучасні дослідники 
окупації України вважають вбивцю Г. Айхгорна українським 
есером69. 

1 серпня у київській лютеранській кірсі св. Катерини була 
відслужена панахида за вбитим Г. Айхгорном. Есерівські бойо-
вики, які залишилися на волі, саме у церкві планували здійснити 
вбивство гетьмана П. Скоропадського, але задум не вдався. Через 
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два дні у супроводі траурної процесії, яка пройшла від вул. Кате-
рининської по Хрещатику і Бібіковському бульвару до залізнич-
ного вокзалу, тіла Г. Айхгорна і його ад’ютанта В. Дреслера були 
відправлені до Німеччини. За дорученням гетьмана їх до Берліна 
супроводжував генерал Костянтин Середин, щойно призначений 
військовим аташе у Румунії. 6 серпня Г. Айхгорн був похований з 
почестями вищого розряду на Берлінському військово-меморі-
альному кладовищі Інваліденфрідхоф. На церемонії поховання 
Українську Державу представляли посол у Німеччині барон  
Ф. Штейнгель та генерал К. Середин. У міжвоєнну добу непо-
далік могили Г. Айхгорна були поховані начальник штабу Схід-
ного фронту, один з творців Брестського миру генерал Макси-
міліан Гофман, губернатор Бельгії генерал Людвіг Фалькенхаузен 
та інші видатні військові діячі. Під час окупації Києва у 1941–
1943 рр. німці перейменували вул. Хрещатик на Айхгорнштрассе.  

Через десять днів після теракту за вироком німецького вій-
ськового суду убивця Б. Донськой був прилюдно страчений. 
Заарештована пізніше І. Каховська у вересні 1918 р. також була 
засуджена до вищої міри покарання, але, оскільки вирок жінці 
мав затверджувати кайзер, справа затягнулася і з приходом до 
влади Директорії вона була звільнена з Лук’янівської в’язниці. 
Намагалася також організувати замах на генерала Антона Дені-
кіна. Пізніше видала спогади про ці події70. До речі, у 1919 р., 
зайнявши Київ, більшовики влаштували судовий процес над 
особами, причетними до суду над Б. Донським, а Липський про-
вулок назвали його іменем. 

Чотиримісячна служба в Україні стала останньою сторінкою 
у біографії професійного військового генерал-фельдмаршала Гер-
мана фон Айхгорна. Під його командуванням німецькі війська 
завершили звільнення української території від більшовиків. Як 
командувач військової адміністрації в Україні він вбачав своїм 
головним завдання підтримання порядку на окупованих терито-
ріях і забезпечення поставок до Німеччини, обумовлених дого-
вірними зобов’язаннями обсягів хліба і сировини. Тому селянські 
виступи приборкувалися з німецькою педантичністю і безпощад-
ністю воєнного часу. 
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Не будучи ключовою постаттю у реалізації політики Німеч-
чини щодо України, Г. Айхгорн вважав можливим її самостійний 
державний статус на противагу Росії, яка воювала на боці Ан-
танти, а тепер переживала хаос більшовицького правління. За 
його підписом як вищого репрезентанта військової влади в Ук-
раїні вийшли найбільш дразливі накази про засів полів, введення 
військово-польових судів, забезпечення умов повалення Цент-
ральної Ради, придушення селянських повстань. Проте в його 
ставленні до українських урядовців не відчувалося упередженості 
і зневаги, які латентно проявляли В. Гренер та його підлеглі з 
штабу Оберкомандо.  

Нині, у майже столітній ретроспективі Г. Айхгорн постає 
досвідченим воєначальником, покликаним Світовою війною під 
знамена вермахту. Фельдмаршал до кінця залишався вірним офі-
церському обов’язку перед кайзером і Рейхом, сумлінно реалі-
зуючи основні завдання Брестского «хлібного» миру. Він був 
доволі лояльним до правлячої верхівки гетьманату і нещадним до 
бунтівливих українських селян. Г. Айхгорн став жертвою німець-
кої політики інспірування російської революції, у ході якої реа-
німувався есерівський тероризм. 
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2. Генерал Вільгельм Гренер –  
начальник штабу Оберкомандо 

 
 
 
Кайзер і Генеральний штаб усвідомлювали, що «східна» 

військова кампанія лише інструмент, за допомогою якого від-
криються можливості реалізації економічної складової Брест-
ського миру. Виконати це завдання мав експедиційний корпус у 
ході звільнення України від більшовицьких військ. Його коман-
дувач генерал-полковник Александер Лізінген, на думку верхов-
ного командування, не був підходящою для цього постаттю. Для 
організації отримання Німеччиною українського продовольства і 
сировини була потрібна людина, яка б органічно поєднувала риси 
воєначальника, управлінця і політика. Адже мала діяти в умовах 
фактично окупованої, але формально союзної країни з аморфним 
соціалістичним урядом і розгулом селянської стихії. Цю відпо-
відальну роль імператор Вільгельм ІІ, начальник Генштабу Пауль 
Гінденбург і його заступник Еріх Людендорф відвели генералу 
Вільгельму Гренеру, призначивши його 23 березня начальником 
штабу армійської групи «Лізінген». 

Карл Едуард Вільгельм Гренер – Karl Eduard Wilhelm Groener 
(22.11.1867–2.9.1939) – німецький військовий і державний діяч, 
генерал-лейтенант. Походив з сім'ї полкового скарбника у Вюр-
темберзі. У сімнадцять років вступив на військову службу, нав-
чався у Військовій академії, командував ротою, батальйоном.  
З 1912 р. – начальник відділу залізниць Генерального штабу.  
З початком Світової війни – начальник польового управління 
залізниць Верховного головнокомандування, організував переве-
зення на Східний фронт більше 3 млн. солдат і 860 тис. коней. За 
успішне проведення цих заходів у 1915 р. В. Гренер отримав 
позачергове звання генерал-майора і орден Pour Le Merite (За 
заслуги). У 1916 р. очолював службу постачання Вермахту та 
працював заступником прусського військового міністра. 25 липня 
1917 р. В. Гренер направив канцлеру Георгу Міхаелісу пам’ятну 
записку «Про необхідність державного втручання з метою регу-
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лювання прибутків підприємців і заробітної плати». Великий 
промисловий магнат, «господар» Руру Гуго Тіссен поскаржився 
до Генерального штабу. Внаслідок конфлікту з заступником на-
чальника Генерального штабу Е. Людендорфом у серпні 1917 р. 
був відправлений на Західний фронт, де командував дивізією, а 
згодом – корпусом. З початком вступу німецьких військ в 
Україну, 28 лютого відбулася його назустріч з П. Гінденбургом і 
Е. Людендорфом. Разом з призначення на посаду начальником 
штабу армійського угрупування генерал-полковника А. Лізінгена 
він отримав і спеціальні повноваження щодо реалізації головних 
цілей Брестської угоди1.  

Генерал В. Гренер вважав, що у справі окупації України 
домінуючими були економічні міркування, які диктували конк-
ретні військові і політичні заходи, спрямовані на ослаблення бло-
кади Антантою Центральних держав і отримання ними доступу 
до українського продовольства і сировини. У спогадах він так 
сформулював свої завдання: «Знову посадити у сідло український 
уряд. Забезпечити йому підтримку німецьких збройних сил і, 
перш за все, вилучити з України зерно і продовольство – чим 
більше, тим краще!»2.  

В українській історіографії відсутнє спеціальне дослідження 
про діяльність начальника штабу німецьких військ генерала 
В. Гренера у березні – жовтні 1918 р. в Україні. Але водночас 
ніхто з німецьких воєначальників частіше за нього не згадується 
у працях, присвячених історії Центральної Ради і гетьманської 
держави. І це цілком логічно, оскільки саме В. Гренер був клю-
човою постаттю реалізації прагматичних планів Німеччини у 
«східній» кампанії.  

Мемуаристи – сучасники оцінювали «українську» місію гене-
рала по – різному. Начальник штабу Східного фронту Макс Гоф-
ман – досить стримано: «У Києві був посаджений генерал Гренер 
з метою створення німецько-української торгової організації. На 
папері вона була блискучою. Але результати були відносно 
скромні… В усякому разі, нашій організації не вдалося отримати 
серйозних (nennenswerte) запасів зерна»3.  

Безпрецендентне ставлення до В. Гренера виявив у своїх 
мемуарах перший генерал-квартирмейстер Генерального штабу 
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Е. Людендорф. Природно, що під час війни, зокрема «східної» 
кампанії, вони тісно спілкувалися, хоч підлеглий не завжди по-
діляв його позиції. Більше того, саме фельдмаршал направив його 
на Україну з особливою місією, наділивши надзвичайними пов-
новаженнями. Але та обставина, що В. Гренер восени 1918 р. 
замінив Е. Людендорфа на посаді першого генерал-квартирмейс-
тера у критичні дні капітуляції Німеччини, і подальша вдала 
кар’єра міністра Веймарської республіки, очевидно, породили 
таку відразу до свого наступника, що у своїх досить розлогих 
мемуарах він жодного разу не згадує В. Гренера. Водночас кон-
статує, що у Києві фельдмаршал Г. Айхгорн і посланник 
А. Мумм «працювали дружно, зберігаючи прекрасні особисті 
стосунки»4. Насправді ж посол тісно співпрацював з генералом 
В. Гренером. На відміну від Е. Людендорфа начальник Генераль-
ного штабу П. Гінденбург високо оцінював генерала: «Гренера я 
знав по його колишніх бойових заслугах. Я знав, що він пре-
красний організатор і знавець внутрішніх відносин нашої бать-
ківщини. В подальшому я одержав докази того, що не помилився 
в моєму новому співробітникові. Завдання, які покладалися на 
генерала, були важкі, і невдячні. Вони вимагали самостійної 
діяльності, повної самовіддачі і відмови від слави, з єдиним 
задоволенням від усвідомлення виконаного обов’язку і визнання 
цього найближчими співробітниками. Ми всі знали масштаб і 
важкість завдань, покладених на нього»5.  

Посол Болгарії в Україні Іван Шишманов після відвідин 
В. Гренера 7 травня записав у щоденнику: «Гарний статечний 
чоловік, років 45-48. Схожий на поліцая, колишній начальник 
військового залізничного відомства Німеччини і директор з пи-
тань продовольства… Зайшла мова про Україну. Повне розчару-
вання. Колишні правителі України – діти, добрі і безвольні. Ніхто 
немає уяви і поняття про механізми управління. Iдеологи не 
бажають визнавати свої помилки. Голубович стверджував ще  
2 квітня, що Рада не може більше існувати, однак продовжував її 
підтримувати. Старий Грушевський також не є реальним полі-
тиком. Його промова в театрі, яку я нашвидкуруч прочитав, не 
містить жодних фактів. До нинішнього уряду, вочевидь, увійшли 
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добрі і дисципліновані люди. Навіть Гетьман справляє добре 
враження. Однак Грьонер залишився при думці, що Україна не 
зможе постати як самостійна держава. Народні маси не бажають 
самостійності. Ми подивимося, як розгортатимуться події»6.  

Українські діячі, котрі, як ніхто інший, знали справжню 
політичну вагу генерала, також неоднозначні в оцінках В. Гре-
нера. П. Скоропадський не пошкодував дифірамбічних характе-
ристик для фактичного глави німецької військової адміністрації в 
Україні: «Якби не було Гренера, особливо у перший час, мені 
було б набагато складніше. Я бачив, що маю справу хоч і з 
начальником штабу армії, яка, звичайно, не прийшла сюди заради 
наших красивих очей, проте у будь-якому випадку, з людиною 
досить порядною, доброзичливою, широких політичних поглядів, 
безумовно чесним настільки, що не соромився при мені неодно-
разово критикувати німецьку політику загравання з більшови-
ками… Взагалі, вище німецьке командування в Україні у травні 
1918 року складалося з блискучих людей. І Ейхгорн, і Гренер – 
обидва видатні німецькі воєначальники і розумні політики»7. 

Досить об’єктивно оцінював справжню роль В. Гренера в 
українських подіях колишній державний секретар уряду УНР 
Павло Христюк: «Генерал Гренер був «душею» перевороту і фак-
тично довший час був «верховною владою» на Україні: формував 
Скоропадському кабінети, диктував йому ріжні «патріотично-
самостійницькі» заяви і так далі»8. 

Володимир Винниченко, який у 1918 р. цілком добровільно 
приймав провідну роль генерала в політичних подіях і чимало 
контактував з ним у справі українізації гетьманського уряду, 
пізніше називав Гренера, Мумма, Айхгорна «німецькою імперіа-
лістичною бандою на Україні»9. Прикметно, що й В. Гренер у 
щоденникових записах залишив власні рефлексії щодо лідера 
українських соціал-демократів: «Ні сліду істинно соціалістичного 
забарвлення. І за зовнішністю, і за поглядами – справжній бур-
жуа»10. Очевидно, генерала до подібних оцінок спонукала імпо-
зантна постать Володимира Кириловича, а от щодо поглядів, то 
він явно помилявся. 

Глибоко ображений і зневажений німецьким командуванням 
Михайло Грушевський, вже через кілька днів після падіння 
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гетьманату у грудні 1918 р. вимагав створити міжнародну слідчу 
комісію з представників парламентів та інших демократичних 
органів Німеччини, держав Антанти і УНР для з’ясування за 
чиєю санкцією провідники німецького війська, яке прийшло 
підтримати уряд УНР у війні з Росією, фактично здійснили оку-
пацію України, вчинили переворот і посадили свою креатуру в 
ролі невідповідального правителя України11.  

Дмитро Дорошенко при призначенні главою МЗС також 
зазнав принижень від німців через підозри у австрофільстві.  
І зайняв посаду тільки після письмових запевнень послу 
А. Мумму у своїй лояльності до Німеччини та й то не повно-
важного міністра, а керуючого міністерством і в цьому статусі 
перебував аж до початку вересня. Він стверджував, що В. Гренер 
до українців і до українських політичних діячів ставився «з ледь 
укритим презирством», яке міністр пояснював типовою для пру-
ського солдата ідеологією і психологією»12. Ці спогади писалися 
ще до того, як стараннями П. Скоропадського і В. Гренера у  
1926 р. був створений Український науковий інститут у Берліні, 
директором якого став Д. Дорошенко, а міністр В. Гренер – 
головою опікунської ради. Невідомо чи змінив він свою думку 
про генерала, але його наступник на директорській посаді проф. 
Іван Мірчук характеризував В. Гренера як «одну з найвизнач-
ніших постатей новішої історії Німеччини»13. 

О. Скоропис-Йолтуховський – український діяч, близький до 
вищих німецьких кіл у Києві, свідчив про негативне ставлення 
В. Гренера до української мови. Генерал заявляв: «Ми вже 
рішуче упевнились, що ніякої української мови нема, а єсть 
тільки діалект, який горстка інтелігенції взяла за літературний, а 
ні народ, ні городська людність тої мови не розуміють. Ви 
подивіться – по всіх міністерствах, по всіх канцеляріях, замість 
того, що робить діло, сидять над діксіонерами (словниками – 
Р.П.) і виучують нікому не зрозумілу мову. Це все одно, якби у 
нас взять, скажем, ольденбурзький діалект Плята і заставить всіх 
німців писать і говорить тим найменш зрозумілим в Германії 
діалектом»14.  

Міністр ісповідань Василь Зеньковський, який належав до 
кадетської більшості Ради Міністрів, у спогадах позитивно 
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характеризував В. Гренера: «Це був ще молодий і свіжий генерал, 
який відразу залишав приємне враження своїм спокійним і 
розумним обличчям, особливою розважливою манерою, і разом з 
тим за його спокоєм відчувалася справжня сила, дійсна твер-
дість». Справді В. Гренер проявив «твердість», коли заборонив 
входження В. Зеньковського до складу другого кабінету Ф. Ли-
зогуба через скаргу на міністра митрополита Антонія (Храпо-
вицького)15.  

Мемуари начальника штабу гетьмана генерала Бориса Стел-
лецького, містять наскільки безапеляційні, настільки ж суб’єк-
тивні й неточні оцінки його сучасників. Зокрема, він стверд-
жував, що «Ейхгорн, а особливо його начальник штабу Грюнер 
були крайні монархісти і бачили в кожному соціалісті ворога; для 
них єдиною особою був імператор»16. Зрозуміло, що ці офіцери 
свого часу присягали на вірність кайзеру, але не були ідейними 
монархістами. Більше того, у критичні для Німеччини листо-
падові дні 1918 р., В. Гренер, будучи фактично вищим військо-
вим керівником, пішов на угоду з урядом соціал-демократа 
Фрідріха Еберта і схилив імператора Вільгельма ІІ зректися 
престолу. Генерал Антон Денікін, який мав постійну інформацію 
про становище в Україні часів гетьманату від шульгінської 
«Азбуки», називав В. Гренера «вершителем судеб Украины»17.  
А лідер кадетів Павло Мілюков, який, очевидно, влітку 1918 р. 
зустрічався з В. Гренером у щоденнику записав: «людина біс-
марківського складу», «великий політик і розумник»18 

Сам В. Гренер залишив чималу мемуарну і творчу спадщину. 
Після звільнення з військової служби влітку 1919 р. він зробив 
спробу осмислити події Першої світової війни у брошурі «Сві-
това війна і її проблеми. Підсумки і перспективи»19. Спогади про 
юність, службу в Генеральному штабі і Світову війну були видані 
вже після його смерті20. На відміну від мемуарів Е. Людендорфа і 
М. Гофмана, які кілька разів видавалися у російському перекладі, 
у російськомовному варіанті побачила світ лише одна праця 
В. Гренера «План Шлиффена»21. Як відомо, В. Гренер був при-
хильником проекту начальника німецького Генштабу Альфреда 
Шліффена – отримання перемоги на початковому етапі війни. 
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Зокрема, у 1915 р. він говорив: «Якщо залишатися йому вірним 
(планові – Р.П.), можна перемогти, варто від нього відійти – 
справа зійде нанівець»22. Вже наприкінці своєї міністерської 
кар’єри, у 1931 р. він видав мемуари «Полководець проти волі»23. 
Слід відзначити, що раніше за мемуари В. Гренера вийшли спо-
гади про батька доньки Доротеї «Генерал Гренер. Солдат і дер-
жавний діяч»24. 

Цілком природно, що найбільш повне висвітлення «україн-
ська місія» В. Гренера дістала в працях німецьких дослідників 
історії Німеччини, зокрема її «східної» політики на завершаль-
ному етапі Першої світової війни. Велику роль у дослідженні 
діяльності В. Гренера і оприлюдненні його творчої спадщини 
відіграв відомий німецький учений Вінфрід Баумгарт – автор 
ґрунтовного дослідження «Німецька східна політика 1918 року. 
Від Брест-Литовська до кінця Першої світової війни»25. Він 
упорядкував та видав щоденникові записи і листування генерала 
В. Гренера за березень–листопад 1918 р.26. Його перу належить 
спеціальна стаття «Генерал Гренер і німецька окупаційна полі-
тика на Україні в 1918 р.», написана з використанням особистих 
матеріалів генерала, зокрема листів до дружини27. 

У німецько- і англомовній історіографії є чимало праць, при-
свячених В. Гренеру як військовому і державному діячеві, але 
здебільшого вони стосуються доби Веймарської республіки28. 
Для дослідження теми «В. Гренер в Україні», безперечно, найцін-
нішими є праці В. Баумгарта.  

У сучасній історичній і довідковій літературі генерал В. Гре-
нер також отримав досить широкий спектр оцінок. Так, у росій-
ському сегменті «Википедии» міститься твердження, що кайзер 
замінив «таку знакову і вже легендарну постать, як генерал-
квартирмейстер (начальник Генерального штабу) Еріх Люден-
дорф, абсолютно безбарвним «паркетним генералом» Грене-
ром»29. Безперечно, це доволі упереджена характеристика. В. Гре-
нер був видатною особистістю і довів це своєю діяльністю як у 
роки Великої війни, так і в міжвоєнну добу. А його протидія 
приходу до влади у Німеччині нацистів заслуговує на повагу і 
шану.  
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Слід відзначити, що сучасні російські дослідники історії 
Німеччини часів Першої світової війни досить об’єктино оціню-
ють постать В. Гренера. Зокрема, Галина Садовая пише, що це 
був «генерал, який не відзначався диктаторскими замашками, 
виходець з нижчих військових чинів, людина обов’язку, патріот, 
але не «тупий солдафон»30. Інший науковець Олександр Плєнков 
вважає, що «серед воєначальників були генерали, в тому числі 
Гренер, які глибше, ширше, адекватніше розуміли необхідність 
політичних, економічних, соціальних перетворень, ніж цивільні 
чиновники»31. Співзвучною з попередніми є й думка німецького 
ученого Андреаса Дорпалена: «Гренер, виходець з півдня Німеч-
чини, був представником середнього класу, а значить, людиною 
більш гнучкою у своїх поглядах і перевагах»32.  

Не виключено, що до таких оцінок учених спонукав сам 
В. Гренер, відзначаючи в мемуарах: «Мене вважали південно-
німецьким демократом, тому що бездумно не поділяв погляди 
інших. Я в своєму житті не був членом будь-якої партії. В бать-
ківському домі виховувався в консервативному дусі, але мій 
консерватизм був іншим, ніж остельбський, чи ніж егоїзм важкої 
індустрії. Я старався йти ні проти «право», ні проти «ліво», а їх 
суміщати»33. 

Що ж до «української» місії В.Гренера, то, на наш погляд, 
найбільш точну характеристику його якостей дав відомий віт-
чизняний дослідник політики Центральних держав щодо України 
Олексій Кураєв: «Невдовзі рейхові знадобилася людина, яка 
поєднувала в собі не лише військові й адміністративні, але й 
дипломатичні якості. Зважаючи на те, що мир з Україною потре-
бував співпраці як з соціалістично налаштованими київськими 
політиками, так й з діловими колами, напрацьований Гренером 
адміністративний і політичний досвід, а також зв’язки з полі-
тичною елітою Німеччини робили з нього оптимального кан-
дидата на ключову посаду на Сході»34. 

На початку березня В. Гренер в якості командувача корпусу 
прибув до Києва, нещодавно звільненого від більшовицьких 
військ. Штаб Оберкомандо розмістився у палаці Бродського на 
вул. Катерининській. У цьому ж приміщенні знаходилося й 
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штабне казино, де обідали старші офіцери, в т. ч. й фельдмаршал 
Г. Айхгорн. У великій салонній залі висів помпезний портрет 
Бісмарка. Найближчими співробітниками начальника штабу ста-
ли професійні розвідники майори Ганс Гассе та Вальтер Ярош, 
які володіли російською мовою. Ад’ютантом В. Гренера був 
капітан Ріхард Мертон. Саме йому належить первісна оцінка 
гетьманату як «опереткової держави»35. 

Генерал В. Гренер вирішив відразу встановити контакти з 
українським керівництвом і направився з візитом до голови 
Центральної Ради Михайла Грушевського. Але той не вважав 
вирішення проблем, пов’язаних із перебуванням німецько-авст-
рійських військ в Україні, безпосереднім завданням українського 
парламенту і відмовився прийняти генерала. Пізніше у спогадах 
він писав, що генерал В. Гренер «просив довірочної розмови у 
мене, але я ухилився, попросивши звернутись безпосередньо до 
дотичних міністрів». Безперечно, це була недалекоглядна позиція 
голови УЦР. Образа генерала виявилася настільки сильною, що 
він і через три місяці, розповідаючи про цей епізод, реагував 
дуже емоційно: «Старий дурень, думав собі, що так можна 
поводитися з німецьким генералом!»36.  

В. Гренер поставив вимогу РНМ про видалення з Києва 
французьких і англійських офіцерів, мотивуючи це їх шпигун-
ською діяльністю на користь Антанти. 12 березня уряд доручив 
МВС «видати циркуляр про виїзд французів, англічан, бельгійців 
з України до суботи (16 березня – Р.П.)»37. В. Гренер також ви-
словився проти проведення 29 березня у Києві демонстрації до 
річниці революційних подій за участю Першої української диві-
зії, сформованої з колишніх військовополонених. Рада Міністрів, 
пославшись на чинний ще стан облоги, заборонила проведення 
маніфестації у столиці. Міністр внутрішніх справ Михайло Тка-
ченко пояснював таке рішення побоюванням, що контррево-
люційні елементи могли «під стягом демонстрації викликати во-
роже відношення до дружнього нам війська, яке підтримує нас в 
боротьбі з більшовиками»38.  

Досить швидко з’ясувавши політичну платформу та управ-
лінські можливості української влади, В. Гренер у щоденнику  
10 березня висловив побоювання, що у німецького керівництва 
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існують завищені очікування від його місії: «В Берліні дивляться 
на Україну як на країну, де течуть молочні ріки, з яких бери й пий 
досхочу. А про мене думають, що я чарівник, який з нічого 
виробляє збіжжя і свинину чи принаймні відправляє все це ваго-
нами додому»39. 15 березня він повідомив ГКСВ про невтішні 
перспективи налагодження продовольчих поставок з України – не 
раніше літа 1918 р. 

У відповідь Е. Людендорф видав «Інструкцію для управління 
окупованими територіями», якою передбачалися заходи спрямо-
вані на стимулювання українського експорту. Заборонялося вилу-
чення зерна у населення без відповідної оплати, втручання у 
цінову політику українського уряду, вказувалося на необхідність 
сприяння Центральній Раді у зміцненні місцевої адміністрації. 
Перший генерал-квартирмейстер вимагав негайного початку вес-
няно-польових робіт, а також санкціонував каральні експедиції 
проти повсталих селян без згоди місцевої влади40.  

Український уряд був змушений реагувати на вимоги ні-
мецької сторони щодо негайного початку весняно-польових 
робіт. 24 березня оновлений кабінет міністрів став до роботи. 
В. Голубович на засіданні Малої Ради виступив викладом уря-
дової програми дій. Зокрема, прем’єр наголосив, що міністерство 
земельних справ «стоятиме на основі Універсалів і законів, ви-
даних свого часу Центральною Радою». Він також повідомив, що 
найближчим часом міністерство береться за справу засіву і роз-
силає на місця інструкторів і агентів. Наступного дня Рада 
Міністрів додатково виділила Мінземсправ 100 тис. крб. на ви-
датки по розширенню посівних площ41.  

В. Гренер 23 березня повідомляв Е. Людендорфа, що доки 
Німеччина підтримуватиме Центральну Раду, буде неможливо 
забезпечити надходження з України визначеної у Бресті кількості 
хліба. Він прямо пропонував розглянути можливість заміни со-
ціалістичної Центральної Ради консервативним урядом. Поки 
військове відомство розмірковувало над пропозиціями В. Гре-
нера, МЗС Німеччини відреагувало на ситуацію більш опера-
тивно. Підсекретар Гільмар Буше від імені міністра закордонних 
справ 26 березня застерігав посла А. Мумма від будь-яких різних 
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змін німецької політики в Україні, зокрема й повалення Цент-
ральної Ради. Окрім того, МЗС радило, щоб німецькі військові не 
порушували українське законодавство у сфері землеволодіння. 
Така позиція зовнішньополітичного відомства відображала наст-
рої лівоцентристських сил у рейхстазі та свідчила про істотні 
розбіжності у «східній» політиці владних центрів Німеччини42.  

Генерал В. Гренер подібні підходи у ставленні до Централь-
ної Ради як репрезентанта самостійної держави, з якою Німеч-
чина зв’язана мирним договором, вважав помилковими і про-
довжував наполягати на зміні українського уряду. При цьому 
наводився досить сильний аргумент – доки існуватиме Цент-
ральна Рада, яку він вважав мішаниною мрійників, ідеалістів і 
«Каtedersozialisten», вивезення хліба з України буде абсолютно 
неможливим43.  

Діяльність В.Гренера в Україні розпочалася в умовах від-
сутності чітко сформульованої державної політики у швидкоруч 
розпочатій «східній» військовій кампанії. Позиції відомства канц-
лера і МЗС та Генерального штабу істотно відрізнялися. Але 
завдяки підтримці імператора Вільгельма ІІ мало перевагу у 
визначенні першочергових завдань. Тим більше що їх реалізація 
повинна забезпечуватися німецькою військовою адміністрацією 
на звільнених від більшовиків територіях.  

Главою німецької дипломатичної місії в УНР Вільгельм ІІ 
призначив Альфонса Мумма – людину з величезним досвідом 
посольської праці у провідних державах світу. Він мав певні 
пізнання й в українському питанні, оскільки під час війни очо-
лював Центральне управління закордонної служби МЗС. А. Мумм 
добре усвідомлював, що представляючи уряд, чиє бачення цілей 
«східної» кампанії і політики щодо України нерідко розходилося 
з позиціями верховного головнокомандування, він ризикує всту-
пити у протиріччя з штабом Оберкомандо, а власне – з В. Гре-
нером. Очевидно, й генерал розумів політичну вагу посла і 
репрезентованих ним владних інститутів, тому й не бажав допу-
щення публічних розходжень. Ці дві постаті вищого німецького 
істеблішменту й стали провідними репрезентантами інтересів 
Німеччини в Україні. Хоч вони й належали до різних угрупувань 
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у вищих владних ешелонах II Рейху і розходилися в методах 
вирішення «українського питання», проте були абсолютно кон-
солідовані у відстоюванні економічних інтересів Німеччини.  

Посол Австро-Угорщини у Києві граф Йоган Форгач після 
зустрічі з В. Гренером 22 березня повідомляв до Відня про сер-
йозну стурбованість генерала тим, що затіяна досить безпланово 
військова кампанія набуває все більшого розмаху і вимагає все 
більшої кількості військ. На той час метою німецьких військ було 
досягнення залізничної лінії Харків–Крим, хоч зрозуміло, що 
Україна не може обійтися без донецького вугілля. Тому неминуче 
просування військ на схід і не виключені бойові дії з «козаками 
та великоросійськими елементами». Спостережливий Й. Форгач 
констатує наявність певних розходжень з цих питань між 
В. Гренером, представником ГКСВ полковником Ф. Штольцен-
бергом та бароном А. Муммом. Останній налаштований вичі-
кувально і хоче підтримати нинішній український уряд. Посол 
повідомляв, що В. Гренер сугубо секретно прочитав свого листа 
до генерал-квартирмейстера Е. Людендорфа, у якому настійно 
застерігає проти подальшого безпланового хазяювання на Україні 
і вимагав ясності і рішучості44.  

Генерал В. Гренер намагався отримати повноту влади відпо-
відно до повноважень, даних йому вищим керівництвом Рейху. 
Він ініціював заміну командувача німецькими військами в Ук-
раїні генерала А. Лізінгена. Його місце у кінці березня зайняв 
генерал-фельдмаршал Г. Айхгорн, з яким у начальника штабу 
склалися добрі, довірливі відносини. Цілком можливо, що коман-
дувач був поінформований про особливу місію його підлеглого. 
Формально фельдмаршал був главою військової адміністрації у 
німецькій окупаційній зоні, тому В. Гренер найбільш складним і 
дразливим рішенням нерідко надавав форми наказів за підписом 
Г. Айхгорна. Так було з відомими наказами про засів полів, 
запровадженням німецьких військово-польових судів та ін. 

Німецьке верховне командування в Україні представляв пол-
ковник барон Фрідріх Штольценберг. Він мав право доповіді 
ГКСВ, направляв листи канцлеру, МЗС, діючи незалежно від 
штабу Оберкомандо, безпосередньо контактував з керівництвом 
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УЦР і РМ. Але після того, як полковник поставив під сумнів 
наміри В. Гренера шукати заміни української влади представ-
никами більш консервативних сил, генерал домігся обмеження 
повноважень Ф. Штольценберга. 6 квітня Е. Людендорф напра-
вив йому телеграму з наказом погоджувати свої дії з команду-
ванням групи військ «Айхгорн-Київ»45.  

Ключовим у діяльності В. Гренера залишалося питання нала-
годження поставок до Німеччини продовольства та сировини. 
Окреслені під час переговорів у Бресті загальні обсяги поставок 
продовольства і сировини потребували укладення окремих торго-
вельно-економічних і валютно-фінансових угод. Рада Міністрів 
УНР не стимулювала переговорного процесу, хоч у середині 
березня створила Державну комісію з товарообміну, яку очолив 
М. Порш. Комісія мала чотири підкомісії: експортну, імпортну, 
юридичну і фінансову46. Українські урядовці усвідомлювали 
складність поставок 60 млн. пудів збіжжя. Робилися спроби до-
вести, що українська делегація офіційно не брала даного зобо-
в’язання, публікувалися статистичні дані про відсутність у країні 
таких обсягів зерна тощо.  

Керуючий справами МЗС М. Любинський наполягав на пер-
шочерговому прийнятті військової конвенції з Центральними 
державами. Вже другий місяць армії союзників знаходилися на 
території УНР, але угода про умови їх перебування, зобов’язання 
сторін щодо утримання військ, межі просування так й не була 
укладена. 22 березня Рада Міністрів ухвалила рішення про ство-
рення під головуванням М. Любинського комісії, яка б сфор-
мулювала основні положення проекту конвенції, внесла на роз-
гляд уряду, потім подала представникам вищої німецької влади у 
Києві47.  

Спочатку Оберкомандо і посольство не мали фахових еко-
номістів і фінансистів для укладання торговельно-економічної 
угоди. Тільки у кінці березня до Києва були направлені еко-
номічні радники Отто Відфельдт – один з директорів підприємств 
Круппа, який представляв німецьке міністерство економіки, і 
Карл Мельхіор з банкірського дому Варбург – як представник 
департаменту фінансів. Вже 2 квітня В. Гренер у їх присутності 
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висунув прем’єру В. Голубовичу ультимативну вимогу – негайно 
відновити переговори про поставки продовольства до Цент-
ральних держав48.  

Змішана українсько-німецько-австрійська комісія, очолювана 
відповідно М. Поршем, А. Муммом і Й. Форгачем розпочала 
підготовку договору. З української сторони у роботі підкомісій 
брали участь заступник міністра продовольчих справ Микола 
Гаврилов, відомі науковці – аграрії Соломон Франкфурт і Сергій 
Фрідолін. Німецьку і австрійську – представляли О. Відфельдт, 
Ф. Браун, Г. Вільднер, П. Льонарт та ін.49.  

У кінці березня посол А. Мумм і економічні радники роз-
робили план створення в Україні німецьких організацій для заго-
тівлі хліба, хлібопродуктів, бобових рослин, кормів для худоби, 
олійних та інших культур. У Києві засновувалося Центральне 
бюро з губернськими відділеннями. Українська сторона могла на-
діслати до них своїх представників. Міністерство продовольчих 
справ УНР, як і всі українські установи, повинні надавати допо-
могу Центральному бюро у виконанні його завдань і гарантувати 
особисту безпеку співробітників. Цей план схвалив канцлер 
Г. Гертлінг50.  

Отримавши документ, В. Гренер висловив сподівання, що 
український уряд візьме до практичного виконання вказаний 
організаційний план. Це дасть можливість здійснити німецькі 
наміри з розвитку торгівлі, а уряду УНР – зберегти його маску 
державного соціалізму. Водночас генерал мав сумнів «чи воло-
діють взагалі працездатністю адміністративні установи уряду і їх 
органи на місцях, особливо окружні комісари і місцеві продо-
вольчі комітети»51. 

Штаб Оберкомандо у Києві був серйозно занепокоєний пер-
спективами вчасного і якісного проведення весняної сівби. Адже 
її зрив неодмінно мав обернутися істотним недобором збіжжя, а 
відтак й недоотриманням Центральними державами обумовлених 
обсягів продовольства і сировини. І взагалі ставив під сумнів 
доцільність «східної» військової кампанії. Такий розвиток подій 
неодмінно обернувся б особистим фіаско В. Гренера – довіреної 
особи кайзера і ГКСВ. Амбітний генерал, який вже у ході війни 



І. Військові 154

не раз доводив свою функціональну ефективність, вирішив проб-
леми посівної кампанії взяти у свої руки. Був підготовлений наказ 
німецької військової адміністрації про засів полів, який 6 квітня 
підписав щойно призначений командувачем німецьких військ в 
Україні фельдмаршал Г. Айхгорн. Документ містив ультимативні 
вимоги до селян і земельних комітетів засіяти усі орні землі, не 
перешкоджати проведенню сівби поміщиками, а майбутній 
урожай мав належати засівачам52. 

Тільки після публікації наказу німецького командування у 
пресі фракція українських есерів 13 квітня зажадала від уряду 
негайних пояснень. M. Гpушевський, В. Голубович та M. Кова-
левський мали з цього приводу тривалу зустріч із послом  
А. Муммом. Oчевидно, розмова була напруженою, оскільки на 
засіданні Mалої ради M. Гpушевський повідомив, що він «у дуже 
різких виразах осудив цей наказ»53.  

Питання про наказ Г. Айхгорна гостро обговорювалося на 
вечірньому засіданні Mалої ради. В ухваленій резолюції зазна-
чалося, що наказ є втручанням в українські справи, яке з боку 
німецького й австро-угорського командування є неприпустимим. 
Центральна Рада доручила міністру земельних справ M. Ковалев-
ському «широко оповістити всю людність України, що наказ 
фельдмаршала Г. Ейхгорна не повинен виконуватися». Голові 
уряду доручалося направити ноти протесту Берлінському і Віден-
ському урядам54.  

А тим часом німецькі військові вели активний пошук кан-
дидатури майбутнього правителя України. Приблизно 11-12 квіт-
ня і в наступні дні відбулися зустрічі генерала П. Скоропадського 
з начальником розвідвідділу німецького штабу майором Г. Гассе і 
помічником начальника штабу майором В. Ярошем. З цих бесід 
майбутній гетьман виніс враження, що його «репутація в «Обер-
командо» вселяє їм повагу»55. Німці розглядали й інші кан-
дидатури (відомого українського діяча Євгена Чикаленка, вій-
ськового лікаря, члена партії соціалістів-самостійників Івана 
Луценка, організатора Вільного козацтва Івана Полтавця-Ост-
ряницю), але П. Скоропадський мав дві незаперечні переваги – 
досвідчений бойовий генерал і нащадок українського гетьман-
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ського роду. Крім того, належність П. Скоропадського до вели-
ких землевласників, на думку німців, була запорукою проведення 
несоціалістичності аграрної політики. 

Штаб Оберкомандо і посольство Німеччини не виключали, 
що силове усунення нинішньої української влади може викликати 
серед населення серйозні заворушення. Посол А. Мумм, інфор-
муючи про це МЗС, висловлював побоювання щодо недостат-
ності військової сили для підтримання порядку. Тому необхідно 
шукати таку форму зміни влади і сили її реалізації, які б сприй-
малися внутрішньоукраїнськими і максимально завуалювали б 
втручання з боку німецького командування.  

Очевидно, В. Гренер не покладався на майбутній Хлібороб-
ський конгрес як інструмент повалення чинного уряду і вимагав 
від верховного командування вислати на Україну всі військові 
частини, без яких можна обійтися в інших місцях. 18 квітня штаб 
Оберкомандо телеграфував Е. Людендорфу: «Подальший розви-
ток політичних подій передбачити важко. Партій, здатних управ-
ляти, немає; нинішній уряд не володіє ні силою, ні авторитетом; в 
країні, всюду, де немає наших багнетів, панує хаос. Таким чином, 
не залишається нічого іншого, як розв’язати питання військовою 
силою»56. 

Ліквідації Центральної Ради з її соціалістичним земельним 
законодавством домагалися й великі поміщики, об’єднані в Союз 
земельних власників. Його керівники у середині квітня подали  
В. Гренеру записку з пропозицією заміни Центральної Ради при-
значеним німцями генерал-губернатором, який керував би дер-
жавою з допомогою місцевої директорії. При цьому Німеччина 
отримувала повні гарантії експорту з України продовольства і 
сировини. І все ж В. Гренер схилявся до заміни Центральної Ради 
українським урядом. 15 квітня Є. Чикаленко писав у щоденнику, 
що німці шукають людину широковідому і з доброю репутацією, 
яка узялася б організувати новий уряд. Вони впевнені, що пар-
ламентаризм в Україні треба відкласти років на 5-10, а тепер має 
бути уряд, котрий «правив би республікою самодержавно»57. 

Не дивлячись на активні консультації офіцерів штабу щодо 
майбутнього глави української влади, ще й 20 квітня В. Гренер не 
міг впевнено назвати цю кандидатуру. Е. Людендорф пропонував 
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підпорядкувати уряд УНР спільному німецько-австрійському ко-
мандуванню, а у разі незгоди Центральної Ради – заарештувати її. 
Але В. Гренер відкинув такий варіант, цілком вмотивовано вва-
жаючи неможливим створити дієву німецьку військову адмініст-
рацію58. Не зважаючи на принадливу для штабу Оберкомандо 
спокусу розв’язати українську проблему введенням прямого ім-
перського правління, його керманичі, з огляду на можливий 
внутрішній і міжнародний резонанс, вирішили провести зміну 
уряду УНР шляхом державного перевороту, формально здійс-
неного опозиційними внутрішніми силами.  

23 квітня М. Порш від імені УНР підписав економічний 
договір з Німеччиною і Австро-Угорщиною, за яким українська 
сторона мала поставити до 31 липня один мільйон тонн зерна, 
виробів з нього, кормів, бобових і олійних культур, 2750 тис. 
пудів живої ваги рогатої худоби, 400 млн. штук яєць тощо. 
В. Гренер з нетерпінням чекав укладення угоди, відсутність якої 
стримувала процес зміни державної влади в Україні. Адже май-
бутній її глава мав неодмінно зобов’язатися виконувати договори 
попереднього уряду. На той час керівництво Оберкомандо вже 
визначилося з кандидатурою генерала Павла Скоропадського. 
Шлях до усунення від влади уряду УНР був відкритий.  

Цього ж дня В. Гренер отримав від Е. Людендорфа довго-
очікувану телеграму. У ній ішлося про загострення продовольчої 
кризи в Німеччині та свободу дій штабу Оберкомандо щодо 
Центральної Ради аж до її повалення. У кабінеті В. Гренера 
ввечері відбулася нарада з участю німецьких та австрійських 
дипломатів і військових – А. Мумма, Й. Форгача, Ф. Штольцен-
берга, М. Фляйшмана. Ця п’ятірка й ухвалила остаточне рішення 
про заміну Центральної Ради: «Співпраця з нинішнім урядом, 
беручи до уваги його тенденції, неможлива. Створення генерал-
губернаторства поки щовизнати недоцільним. Наскільки буде 
можливо, зберігати український уряд, який, однак, у своїх діях 
має залежати від німецького й австро-угорського головноко-
мандувачів»59. Оскільки зійшлися на кандидатурі П. Скоропад-
ського, то майорам Г. Гассе і В. Ярошу довелося заглибитися в 
історію України, вивчити родовід генерала, щоб новій держав-
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ності надати форму давньоукраїнського гетьманату. Безперечно, 
не обійшлося без українських консультантів. 

За спогадами П. Скоропадського, 24 квітня увечері В. Гренер 
його запросив до себе в штаб. Він пише, що генерал запро-
понував «вислухати проект угоди зі мною». Пункти цієї «угоди» 
були фактичним ультиматумом, який передбачав: визнати Брест-
Литовський мирний договір; розпустити Центральну Раду і не 
скликати Установчі збори, вибори до законодавчого органу про-
вести після повного заспокоєння країни; кількість і спосіб вико-
ристання українського війська мають узгоджуватися з німецьким 
командуванням; правопорушення проти німецько-австрійських 
військ мають підлягати виключно польовим судам союзників; всі 
неблагонадійні особи мають бути видалені з державних установ, 
а земельні комітети розпущені; відміна будь-яких розпоряджень, 
які перешкоджають торгівлі продовольством і сировиною, а 
також ліквідація залізничного контролю; в аграрній галузі – 
відновлення приватної власності, оплата селянами отримуваної 
ними землі, збереження великих сільськогосподарських маєтків; 
врегулювання фінансових і валютних питань відповідно до угод, 
підписаних нинішнім урядом; за надання військової допомоги 
Україні союзники мають отримати компенсацію, за окремою 
угодою. П. Скоропадський дав письмове погодження цих пунк-
тів, зробивши лише два застереження щодо валютно-фінансових  
і господарських угод, з якими він не знайомий і не хоче вирі-
шувати за свій уряд60. Якщо ця зустріч дійсно відбулася  
24 квітня, то можна припустити, що після неї В. Гренер запросив 
згоди вищого керівництва Німеччини на приведення П. Скоро-
падського до влади. 

О. Кураєв, спираючись на дані визначного німецького істо-
рика В. Баумгарта і українського зарубіжного дослідника М. Ста-
хіва, пише, що перша зустріч В. Гренера з П. Скоропадським 
відбулася увечорі 26 квітня в штабі Оберкомандо на вул. Кате-
рининській, де генерал оголосив зобов’язання, які майбутній 
гетьман мав узяти на себе в обмін на гарантування військової і 
економічної підтримки61. Отже, маємо розходження лише щодо 
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дня зустрічі – 24 чи 26 квітня? П.Скоропадський однозначно 
називає день 24 квітня.  

Досі в сучасній історичній літературі ця дата не піддавалася 
сумніву. Хоч не виключено, що гетьман припустився помилки, 
реконструюючи пізніше перебіг надзвичайно напружених подій 
напередодні державного перевороту. Обгрунтуванню цієї версії 
може служити й те, що П. Скоропадський у спогадах відомості 
про викрадення банкіра А. Доброго подає раніше за час своєї 
зустрічі з В. Гренером62. Як відомо, інцидент з банкіром стався у 
ніч з 24 на 25 квітня. Але більш вагомим аргументом може 
служити отримання Г. Айхгорном вранці 26 квітня телеграми ім-
ператора Вільгельма про його згоду на проголошення П. Ско-
ропадського гетьманом. Цілком логічно, що В. Гренер тільки 
після цього запросив його до себе і виклав умови приведення до 
влади.  

Виходячи саме з такої послідовності ходу подій, О. Кураєв 
робить цілком вмотивований висновок: «Найвпливовіша постать 
німецького командування в Україні генерал Гренер прийняв рі-
шення про зміну соціалістичної Ради іншим українським урядом, 
який складався б з представників консервативних кіл»63. Учений 
стверджує, що саме 25-26 квітня В. Гренер проводив консультації 
з українськими політиками щодо вибору конкретної постаті но-
вого глави держави. Зокрема, йдеться про безпосередню зустріч 
начальника штабу Оберкомандо з впливовим діячем Євгеном 
Чикаленком, який відмовився від пропозиції. При цьому О. Ку-
раєв знову посилається на М. Стахіва64.  

Проте у нас є вагомі підстави взяти під сумнів відомості 
останнього про зустріч В. Гренера з Є. Чикаленком. У згадані дні 
її не було і бути не могло. По-перше, останню декаду квітня він 
перебував поза містом, на власній плавучій дачі під Каневом. По-
друге, детально фіксуючи події кожного дня, не проминув би 
занотувати цей факт у щоденнику. Водночас з середини квітня 
Є. Чикаленко пише про пошуки німцями людини, яка б взялася 
організувати уряд. Врешті через свого зятя О. Скоропис-Йолту-
ховського він отримав таку пропозицію. «Довго я розмірковував, 
ночей не сплючи, нарешті згодився», – пише він у щоденнику за 
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19 квітня. При цьому він обумовив свою згоду, що матиме справу 
тільки з «германцями, а австріяки повинні вибратись з України». 
Однак на це німці не пішли, передавши через О. Скоропис-
Йолтуховського, що це рівноцінно оголошенню війни Австрії65. 

Штаб Оберкомандо приступив до безпосередньої реалізації 
плану державного перевороту. 24 квітня німецький гарнізон 
Києва отримав наказ, за яким на випадок спротиву урядових сил 
німецькі війська мали зайняти будинки Центральної Ради, Ради 
Міністрів, військового відомства, Генерального штабу, установи 
зв’язку. Передбачалося також роззброєння українських частин. 
В. Гренер викликав до Києва додаткові підрозділи військ з 
ближніх гарнізонів. 

До того ж керівництво УНР дало привід до прискорення 
цього процесу. З ініціативи міністра внутрішніх справ Михайла 
Ткаченка уночі 25 квітня у Києві був викрадений і перевезений 
до Харкова відомий банкір, колишній директор Київського від-
ділення Російського банку для зовнішньої торгівлі Абрам Доб-
рий, який виконував посередницьку місію у продовольчих по-
ставках. Німецька контррозвідка відразу ж встановила причет-
ність до цієї акції вищих українських урядовців. Тому посол 
А. Мумм вимагав від В. Голубовича терміново звільнити банкіра, 
хоч прем’єр відхрещувався від причетності до цієї справи.  

Невідомо чи вірили вищі німецькі посадовці в існування 
«Комітету спасіння України», від імені якого діяли викрадачі 
А. Доброго, але реакція штабу Оберкомандо на цю авантюру була 
досить жорсткою. Генерал В. Гренер вже був готовий оголосити 
Київ у стані облоги, але А. Мумм утримав його від такого 
кроку66. Тоді німецьке командування вдалося до заходів більш 
системного характеру. 25 квітня фельдмаршал Г. Айхгорн підпи-
сав наказ про запровадження в Україні німецьких військово-
польових судів, за яким всі карні злочини проти німецьких та 
союзних військ підлягали виключно особливому німецькому 
польовому суду67.  

Природно, що наважившись на зміну державного правління в 
Україні, яка мала усунути від влади недієздатний уряд укра-
їнських есерів, німецькі та австрійські військові і дипломати були 
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зацікавленні у створенні ділового професійного кабінету мініст-
рів, який би дотримувався взятих П. Скоропадським перед союз-
никами зобов’язань. Вони були повністю в курсі перших спроб 
формування нового уряду і намагалися тримати цей процес під 
своїм контролем. 

Вже на другий день після перевороту, на десяту ранку  
30 квітня до начальника штабу Оберкомандо генерала В. Гренера 
були викликані на нараду Микола Сахно-Устимович в якості 
голови майбутнього уряду і довірена особа гетьмана Олександр 
Палтов. У ній взяли участь посол Німеччини А. Мумм і вій-
ськовий аташе полковник Ф. Штольценберг, Австро-Угорщину 
представляли радник посольства В. Принціг та військовий аташе 
М. Фляйшман. Представники Центральних держав виступали з 
попередньо узгоджених позицій.  

У центрі уваги наради були два взаємопов’язані питання: 
формування Ради Міністрів та визнання нею умов надання союз-
никами військової і економічної допомоги. При відкритті засі-
дання дипломатичні представники наголосили, що з створюваним 
кабінетом вони уповноважені підтримувати відносини лише де-
факто, до подальших вказівок їхніх урядів. Це означало, що 
новий уряд вони вважають тимчасовим і не виключають мож-
ливих персональних змін.  

Низку суттєвих вимог щодо політики і складу нового уряду 
виклав й генерал В. Гренер. Він наголосив, що міністри мали 
звернути головну увагу на швидке створення консолідуючих 
умов праці, спочатку вони мали дотримуватися лівого курсу і 
лише згодом перейти на середню позицію. Саме ця орієнтація 
мала знайти відображення у доборі міністрів. Генерал також 
застеріг від надання переваги особистим друзям гетьмана, наго-
лосивши, що німці будуть противитися цим устремлінням. 
М. Сахно-Устимович запевнив, що ці побажання будуть взяті до 
уваги.  

В результаті тривалого обговорення німецька і австро-угор-
ська сторона погодилася з призначенням міністрами: освіти – 
Миколи Василенка, відомого ученого і громадського діяча, з-
ступника міністра освіти у Тимчасовому уряді; продовольчих 
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справ – Юрія Соколовського, ученого агронома, полтавського 
земського діяча, близького до М.Устимовича; державним кон-
ролером – Георгія Афанасьєва, директора відділення Державного 
банку у Києві; шляхів сполучень – Бориса Бутенка, керуючого 
Подільською залізницею; народного здоров’я і опікування – Вс-
волода Любинського, лікаря-фармаколога, активного діяча УНГ. 
Залишилися відкритими питання про кандидатури міністрів вну-
рішніх, військових справ, торгівлі і промисловості та інших. 

Було домовлено обговорення кандидатур продовжити у 
другій половині дня, але воно не відбулося. За наполяганням 
А. Мумма М. Сахно-Устимович був відсторонений від форму-
вання уряду, за дорученням П. Скоропадського цим зайнявся 
член ЦК кадетської партії М. Василенко. Упродовж наступних 
двох днів йому вдалося скласти кістяк Ради Міністрів. Через 
категоричну відмову соціалістів – федералістів взяти участь у 
роботі уряду до його складу ввійшли в основному члени ка-
детської партії. Увечері 2 травня гетьман провів перше засідання 
уряду і письмово повідомив про це фельдмаршала Г. Айхгорна і 
посла А. Мумма. 3 травня В. Гренер погодився з пропозицією 
П. Скоропадського призначити головою Ради Міністрів відомого 
земського діяча Федора Лизогуба.  

Не дивлячись на те, що протягом першого тижня основний 
склад Ради Міністрів був майже сформований, В.Гренер продов-
жував контролювати призначення нових міністрів. Коли зайшла 
мова про Дмитра Дорошенка на посаду глави МЗС, то генерал 
направив П. Скоропадському письмове заперечення, посилаю-
чись на відомості про його австрофільство. Гетьман свідчить, що 
для владнання інциденту Д. Дорошенку довелося ходити до нім-
ців, написати листа і лише тоді «він увійшов до кабінету на пра-
вах керуючого міністерством, ніби на випробування»68. Загалом з 
травня по жовтень 1918 р. призначення окремих міністрів і 
формування нового кабінету погоджувалися з штабом Обер-
командо та посольством.  

Міністр ісповідань Василь Зеньковський, відомий учений і 
добрий аналітик охарактеризував владну конструкцію гетьманату 
як двоїсту: «офіційно – гетьман і Рада Міністрів, а за кулісами 
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німецьке військове командування; перша влада – видима всім, 
хоч до певної міри відповідальна перед громадською думкою, 
зовнішньо повновладна і водночас безсила і цілком залежна від 
влади другої, діючої за кулісами, але єдиної, що володіла реаль-
ною силою69. 

Вдавшись до обструкції гетьманського уряду, лідери україн-
ських політичних партій вирішили домогтися зміни його складу 
шляхом переговорів з генералом В. Гренером. На міжпартійній 
нараді за участю представників УПСФ, УСДРП, УПСР, УПСС 
були вироблені заходи врегулювання політичної ситуації. 2 трав-
ня делеговані нарадою діячі були прийняті В. Гренером і виклали 
йому узгоджені умови: усунення П. Скоропадського; самороз-
пуск Центральної Ради; формування нового тимчасового законо-
давчого органу – Державної Ради; скликання Установчих зборів 
після встановлення спокою в державі.  

На ці пропозиції В. Гренер відповів, що повернення до Цент-
ральної Ради неможливе, оскільки Берлін вже визнав владу 
П. Скоропадського. Генерал наголосив, що Україна має залиши-
тися самостійною державою, яка не повинна орієнтуватися ні на 
Москву, ні на Польщу. Він визнав бажаною участь в уряді по-
сланців соціалістичних партій. 3 травня результати аудієнції у 
начальника штабу Оберкомандо обговорювалися на міжпартійній 
нараді. Була вироблена спільна заява, у якій зокрема зазначалося, 
що з огляду на визнання П. Скоропадського деякими державами 
можна вважати гетьмана тимчасовим президентом, а форма дер-
жавного устрою має визначатися Конститутцією УНР. Представ-
ники українських політичних партій погоджувалися ввійти до 
уряду при умові, що їм віддадуть більшість портфелів, в тому 
числі прем’єр-міністра, міністра закордонних справ, земельних 
справ і освіти. На посаду голови Ради Міністрів пропонувався 
відомий український діяч, соціаліст-федераліст Сергій Шелухін. 

На наступній зустрічі з В. Гренером, крім згаданої заяви, 
генералові був вручений і проект конституції Української рес-
публіки, яка передбачала обрання представницького органу – 
Народних Зборів, і виконавчу владу – тимчасовий президент 
(гетьман) і Рада Міністрів. В. Гренер заявив, що положення конс-
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титуції в принципі прийнятні, а уряд вже майже сформований і 
представники українських партій можуть посісти кілька ще ва-
кантних посад. Делегати продовжували наполягати на своїх кад-
рових вимогах, які В. Гренер остаточно відхилив 4 травня70.  

Неприйняття німецьким командуванням пропозицій україн-
ських партій було зумовлено кількома причинами. По-перше, 
В. Гренер, як і П. Скоропадський, хотів бачити в уряді лише 
представників однієї української партії – соціалістів-федералістів, 
яких гетьман називав «кадетами третього сорту». По-друге, пер-
ший тиждень після перевороту засвідчив, що серйозних виступів 
на захист поваленої Центральної Ради не сталося, а відтак відпала 
й потреба у міністрах-соціалістах. По-третє, реакція опозиційних 
фракцій рейхстагу на заміну правління УНР іншим українським 
урядом була досить млявою і не загрожувала конфліктом у 
владних акрах Рейху. 

Лідери українських партій були незадоволені урядом Ф. Лизо-
губа, вважали, що він веде «обрусительську» політику і не об-
лишали спроб домогтися у німецького командування змін у його 
складі. До В. Гренера споряджалися делегації. Він їх терпляче 
вислуховував, але на поступки не йшов. Зокрема, 28 травня 
генерал говорив делегатам черговій делегації: «Німеччина щиро 
бажає незалежності України, будьте впевнені, що вона єдиний 
могутній захисник цієї самостійності в Європі. Ми хотіли вас 
підтримати, але анархію і соціалістичні безпорядки по сусідству з 
нашою імперією терпіти не хочемо, не можемо і не будемо»71. 

На початку червня провідні діячі Української партії соціа-
лістів-самостійників намагалися отримати аудієнцію у фельдмар-
шала Г. Айхгорна, але Миколі Міхновському було повідомлено, 
що їх прийме начальник штабу В. Гренер. Крім того, дали знати, 
що не годиться домагатися таких контактів поза спиною геть-
мана. Було вирішено зібрати групу поважних діячів, в основному 
представників соціалістів-самостійників та соціалістів-федераліс-
тів. До неї увійшли адвокат Микола Міхновський, відомий хірург 
Мортирій Галін, ректор Українського університету Іван Ганиць-
кий, інженер Євген Сакович, кооператор Микола Левицький, по-
міщик Володимир Шемет, адвокат Петро Гришеновський та інші72. 
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10 червня делегацію прийняв В. Гренер. М. Міхновський 
заявив, що вони визнають гетьмана главою Української Держави, 
але його кабінет міністрів слід змінити, оскільки він складається з 
ворогів українського народу. На що генерал зауважив, що свого 
часу він доклав чимало зусиль для залучення українських партій 
до участі в уряді, але вони відмовилися. Що ж до вимог зміни 
нинішнього кабінету, то це питання не належить до компетенції 
військового командування. До того ж німецький уряд визнав 
гетьмана і його міністрів. Не можна ж кожні шість тижнів при-
значати новий уряд. 

За свідченнями іншого учасника зустрічі В. Шемета, на їх 
заяву про антиукраїнські дії гетьманського уряду В. Гренер від-
повів, що делегація помиляється, бо уряд свідомо обстоює само-
стійну українську державність і ніяких репресій проти українців 
не чинить, а якщо й арештовує, то тільки активних соціалістів, які 
агітують серед народу і не допускають заспокоєння краю. В ре-
зультаті зустрічі В. Шемет зробив висновок, що німці дбають про 
створення самостійної української держави, але не національної, 
а територіальної73. 

М. Галін розповідав, що наприкінці бесіди делегація висло-
вила надію, що плани геніального Бісмарка про відбудування 
України таки здійсняться теперішнім німецьким урядом. 
В. Гренер на це з іронією відповів, що це станеться за умови, 
коли й українці проявлять хоч трохи бісмарківського розуму. 
М. Галін змушений був визнати, що у розмові з генералом деле-
гати не мали достатньої аргументації і виглядали як «хлопчаки в 
політичному смислі, в порівнянні з ним»74. 

17 червня В. Гренер і А. Мумм були викликані до Берліна. За 
свідченням австро-угорського посла Й. Форгача, це було пов’я-
зано з можливим обговоренням українського питання у Рейхстазі. 
Українські діячі сподівалися, що там на них буде здійснено тиск з 
боку депутатів щодо українізації гетьманського уряду. Є. Чика-
ленко занотував у щоденнику, що «публіка зараз почала, як 
пасіанс, складати кабінети; здається нема свідомої української 
сім’ї, яка б не складала свого кабінету, або не обмірковувала 
інших списків». Після повернення В. Гренера до Києва О. Скоро-
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пис-Йолтуховський виніс з розмови з ним таке враження, що в 
Берліні згоджуються з політикою тутешніх німців і задоволені 
цим кабінетом75. 

30 липня бойовики Російської партії лівих есерів учинили 
замах на Г. Айхгорна. Від тяжких поранень того ж дня він помер. 
Донька В. Гренера Доротея у спогадах стверджує, що у той час 
батько мав бути поряд з фельдмаршалом і тільки щаслива випад-
ковість допомогла йому уникнути смерті. В. Гренер залишився  
у Києві, а на похорони покійного поїхав посол А. Мумм. 
Командувачем армійської групи «Київ» був призначений генерал-
полковник Гюнтер Кірхбах. 4 серпня він прибув до Києва, але 
постійно перебував у Вільно. На той час військові питання ві-
дійшли на другий план, а головними стали політичні та еко-
номічні проблеми, розв’язання яких на користь Рейху й було 
основним завданням фактичного керівника німецької окупаційної 
влади в Україні В. Гренера.  

Упродовж всієї служби в Україні В. Гренер був задіяний у 
розв’язанні надзвичайно складного кримського питання. Прий-
шовши у кінці квітня 1918 р. до влади, П. Скоропадський відразу 
задекларував претензії на володіння Кримом і Чорноморським 
флотом. Вже 10 травня П. Скоропадський з цього питання напра-
вив послу Німеччини А. Мумму офіційну ноту, а згодом і МЗС 
також надіслало листа німецькому і австро-угорському посоль-
ствам з викладом офіційної позиції українського уряду, за якою 
Крим має увійти до України на правах автономії76. Наголосимо, 
що всі ці декларації української сторони щодо Криму були про-
голошені в перші тижні функціонування гетьманату і звільнення 
півострова від більшовиків.  

Зрозуміло, що таку геополітичну проблему ні А. Мумм, ні 
В. Гренер самостійно вирішити не могли. Однак вони розуміли, 
що правових підстав на володіння Кримом Українська Держава 
не має. Як відомо, у кримському питанні лідери Центральної 
Ради виходили з тогочасних уявлень про майбутню федеративну 
конструкцію нової демократичної Росії, до складу якої мали б 
увійти як Україна, так й Крим. М. Грушевський не вважав пів-
острів українською етнічною територією і його статус на пере-
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говорах у Бресті не був обумовлений. Тільки в процесі звільнення 
німецькими військами України від більшовиків навесні 1918 р. 
уряд УНР усвідомив важливість володіння Кримом і Чорномор-
ським флотом. У квітні була навіть зроблена спроба зайняти 
українськими частинами стратегічні об’єкти у Криму, в тому 
числі й Севастополь з Чорноморським флотом, раніше за союз-
ників. Однак німецьке командування в особі генерала Роберта 
Коша примусило українські військові підрозділи, які вже взяли 
Сімферополь, залишити півострів.  

Політика Німеччини щодо Криму не мала чіткої загально-
державної визначеності. В умовах війни провідну роль відігра-
вало вище військове командування, зокрема генерал Е. Люден-
дорф. Півострів розглядався ним як стратегічно важливий плац-
дарм просування інтересів Рейху на Ближній та Середній Схід. 
Водночас Берлін мав рахуватися з позицією кримсько-татар-
ського населення, яке складало третину жителів півострова, а 
також з інтересами у цьому регіоні союзника по Четверному 
блоку – Туреччини 77.  

Зайняття німецькими військами території Таврії і Криму 
гостро актуалізувало проблему німців-колоністів, стимулювало 
самоорганізацію їх етнічних спільнот, сформувало завищені спо-
дівання на допомогу Рейху. Перед Першою світовою війною тут 
налічувалося 966 німецьких колоній. Німці складали близько 7% 
населення Криму78. Під час війни частина з них була примусово 
переселена вглиб Російської імперії. Після Лютневої революції 
німці почали повертатися до своїх осель, вже зайнятих чи по-
грабованих. У лютому 1918 р. лютеранський пастор Іммануїл 
Вінклер запропонував план створення на півдні Росії державного 
об’єднання німців – колоністів під протекторатом Німеччини. Цю 
ідею палко підтримав колишній статс-секретар колоній Фрідріх 
Ліндеквіст. Лобіюючи даний проект, він знайшов підтримку у 
генерала Е. Людендорфа, переконавши його у райдужних пер-
спективах отримати за рахунок німців-колоністів значне попов-
нення армії вояками і кінським складом. 

З Німеччини Ф. Ліндеквіст направився до Києва у штаб Обер-
командо. 26 березня В. Гренер занотував у щоденнику: «Вчора у 
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мене були його екселенція фон Ліндеквіст, який щойно прибув зі 
Ставки, та пастор Вінклер, голова довірчої ради німецьких 
колоністів Причорномор’я. Вони збираються розгорнути серед 
німецьких колоністів у Південній Росії пропаганду на користь 
побудови у Причорномор'ї та у Криму (там за підтримки татар) 
німецького державного утворення, яке перебувало б під захистом 
Імперії. До його складу мали б увійти також Херсон та, можливо, 
навіть Одеса». Генерал відразу зауважив, що реалізація цього 
плану несе серйозні загрози. Державне об’єднання мало постати в 
австро-угорській окупаційній зоні, а це неминуче загострить від-
носини Берліна з Віднем. Крім того, вилучення Одеси позбавить 
Україну виходу до Чорного моря і підштовхуватиме її в обійми 
Росії79. Невідомо чи висловив їм В. Гренер свої побоювання чи 
довірив лише записнику, але Ф. Ліденквіст і І. Вінклер розгор-
нули активну діяльність серед німецьких поселенців.  

За їхньої участі було проведено два з’їзди делегатів німець-
ких громад півдня Росії, за підсумками яких було ухвалено звер-
нення до кайзера та уряду: «Просити його Величність Німецького 
Імператора та уряд Німецької імперії якомога швидше прийняти 
в лоно імперії німецьких колоністів та всіх інших німців цих 
областей і взяти їх під захист німецьких законів. Одночасно звер-
таємося з проханням заснувати в Таврійській губернії та Криму 
державне утворення, яке підлягало б Німецькій імперії й було б 
форпостом і чатовим Німеччини. Якщо ж це буде неможливо, 
просимо якомога швидше повернути нас на батьківщину»80. 

На початку травня Е. Людендорф направив рейхсканцлеру 
Г. Гертлінгу меморандум з пропозицією створити у Таврії та 
Криму державне об’єднання, куди переселити німців з інших 
територій, зокрема Бессарабії та Кавказу. Прикметною рисою 
плану було приєднання цього утворення до України, забезпе-
чивши «між ними зв’язок, який існує між Баварією та Пруссією». 
Однак у відомстві канцлера і МЗС цей проект не знайшов під-
тримки, оскільки його реалізація потенційно ускладнювала відно-
сини як з членами Четверного союзу, так й з Україною.  

Начальник штабу Оберкомандо у Києві В. Гренер, головним 
завданням якого було домогтися виконання гетьманатом договір-
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них обсягів експорту збіжжя і сировини, також не підтримував 
цей план, хоч прямо виступити проти позиції військового керів-
ництва не міг. 23 травня він записав у щоденнику: «Чи маємо ми 
заснувати на Чорноморському узбережжі – у Криму та частині 
Таврії – свого роду німецьку колонію, є питанням дуже сум-
нівним. Зовнішньополітичне відомство цього не бажає, Верховне 
головнокомандування, як здається, ще вагається. Згідно з листом 
Людендорффа до мене, він також проти, але в цій справі задіяні 
потужні сили, які наполягають на створенні в Південній Росії для 
німецьких колоністів у певний спосіб залежної від Німеччини та 
нею протегованої колонії. Крим, за всіма природними, історич-
ними та господарськими ознаками, належить до України»81.  

Однак вирішити це питання на користь гетьманату В. Гренер 
не міг. А в червні вище військове командування погодилося на 
утворення кримського крайового уряду на чолі з генералом Мат-
вієм Сулькевичем. Це означало повне ігнорування українських 
домагань щодо півострова. На державній нараді у Спа 2-3 липня 
Е. Людендорф заявив: «В наших інтересах створити політичну 
спільноту на берегах Чорного моря. У такій спільноті буде пере-
важати німецький елемент, і вона послужить базою нашого 
подальшого просування на Схід»82. Не дивлячись на позицію 
Генерального штабу, лобістські зусилля Ф. Ліндеквіста, який з 
цього питання мав зустріч з імператором Вільгельмом ІІ, уряд 
графа Г. Гертлінга вперто противився утворенню причорномор-
ської квазі-держави німців.  

Е. Людендорф виношував й інший план – посилення позицій 
Німеччини у кавказькому регіоні, який досі перебував у зоні 
впливу Туреччини. 26 травня було проголошено створення Гру-
зинської Демократичної Республіки, лідери якої звернулися до 
Німеччини з проханням про заступництво. Був укладений німець-
ко-грузинський договір, за яким німецьке командування переки-
нуло до Поті війська з Криму, згодом й з України. Це вберегло 
край від турецької і більшовицької експансії.  

12 червня Е. Людендорф у листі до В. Гренера писав, що 
Німеччина має визнати незалежність Грузії, а та в свою чергу 
звернеться з проханням про приєднання до Німецького рейху. 
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Таке ж бажання мають виявити й представники волжських, дон-
ських, кубанських, терських козаків та північнокавказьких горців. 
У такий спосіб буде створений міцно зв’язаний з Німеччиною 
кавказький блок. Відповідальна роль у цьому проекті відводилася 
штабу Оберкомандо у Києві. Гетьманат мав визнати незалежність 
цього об’єднання і встановити з ним дружні відносини, а також 
поставляти козакам зброю і боєприпаси. Стратегічне значення 
такого утворення Е. Людендорф обгрунтовував тим, що в май-
бутньому неминуче возз’єднання Росії і України як двох спорід-
нених слов’янських народів, а кавказький блок «буде доброю 
противагою цьому великому слов’янському блокові»83. Безпе-
речно, такі далекосяжні плани перший генерал-квартирмейстер 
виношував в розрахунку на перемогу Четверного союзу над дер-
жавами Антанти.  

Відносини Української Держави з урядом М. Сулькевича 
загострилися. На початку липня Рада Міністрів запровадила еко-
номічну блокаду півострова. Було припинено залізничне і мор-
ське сполучення, торговельні операції, поштовий зв’язок тощо. 
На такий крок українські урядовці наважилися, використовуючи 
істотні розходження у кримській політиці німецьких військових з 
відомством канцлера та МЗС. Очевидно, була й негласна під-
тримка В. Гренера, для якого припинити таке «свавілля» П. Ско-
ропадського не складало ніяких труднощів84. Серйозні військові 
невдачі Німеччини влітку 1918 р. привели до втрати актуальності 
проекту державного утворення німців «Крим-Таврія», а тим біль-
ше плану масового переселення німців на історичну батьківщину. 

У липні імператор Вільгельм ІІ удостоїв В. Гренера найви-
щою нагородою королівства Вюртемберг – Великим хрестом 
ордена Фрідріха. У зв’язку з цією подією В. Гренер направив 
військовому міністру Вюртемберга генерал-полковнику Отто 
Мархталеру досить розлогого листа, у якому просив передати 
кайзеру вдячність за нагороду. Очевидно, лист мав й інше цільове 
призначення – донести до імператора власні оцінки і прогнози 
розвитку ситуації на Сході, а також пояснити причини повільного 
надходження хліба з України. 

У листі докладно аналізується ситуація в Україні, де «справи 
йдуть своєю чергою без особливих пристрастей». Уряд і, особ-
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ливо сам гетьман, знаходяться повністю у фарватері німецької 
політики і намагаються вирішувати нагальні проблеми створення 
нової держави. А політичне і економічне відокремлення від Росії 
виявилося набагато складнішим, ніж уявлялося українським шо-
віністам. Тому саме економічні інтереси сьогодні виступають 
найбільш сильним єднальним фактором, а «знамените право 
народів на самовизначення, яке тут на Сході відіграло таку дивну 
роль, по-моєму, знову буде змушене капітулювати перед еконо-
мічним натиском». 

В. Гренер визнає, що найбільш актуальне питання в Україні – 
це аграрне. Він висловлює надію, що гетьман, людина видатних 
державних здібностей, знайде правильний шлях. Далі генерал 
намагається пояснити причини повільних хлібних поставок до 
Німеччини. Всі великі землеволодіння знаходяться правіше Дніп-
ра і належать полякам – підопічним Австро-Угорщини. Саме від 
німецько-австрійських протиріч потерпіла заготівля зерна. До 
того ж очікування союзників щодо зернового багатства України 
виявилися сильно перебільшеними. А есерівський уряд майже 
зруйнував експортну спроможність сільського господарства, від-
давши на грабунок селянам помістя з інвентарем і продоволь-
чими запасами. Генерал висловлював надію, що з початком зби-
рання нового врожаю вивіз зерна поступово буде збільшуватися85.  

В. Гренер на підставі власних контактів з російськими мо-
нархістами в Україні, зокрема герцогом Георгієм Лейхтенбер-
зьким, робить висновок, що серед них все більш популярною стає 
ідея федеративної монархічної держави за німецьким взірцем і в 
тісному зв’язку з Німеччиною. При цьому передбачається ревізія 
Брестського мирного договору. Генерал прогнозував, що в рес-
таврованій російській монархії українці можуть отримати широку 
державну автономію. Він, як і раніше, був переконаний у без-
перспективності української державності: «Щодо майбутнього 
самостійної і незалежної української держави, то кожен, ознайо-
мившись з становищем на місці, дуже скептично поставиться до 
цієї ідеї». 

В. Гренер пише, що нині Німеччина не зацікавлена у швид-
кому падінні більшовицького режиму у Москві, оскільки це 
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могло б привести до влади прихильників Антанти – соціалістів – 
революціонерів, меншовиків або лівих кадетів. Потрібен час для 
того, щоб дружня Німеччині частина російського монархічного 
руху, до якого примкнули й праві кадети, настільки зміцніла, що 
знову могла б управляти. До того ж невідомо настільки селянство 
готове до відновлення монархії. Але в будь-якому випадку нова 
монархія в Росії потребуватиме іноземної підтримки – чи то 
Антанти чи Німеччини86.  

Останні висновки В. Гренера щодо ставлення до більшо-
вицького уряду були цілком співзвучні директивам, які на по-
чатку липня були вироблені державною нарадою під голову-
ванням кайзера. Зокрема, у документі «Нова орієнтація в Росії» 
вказувалося: «У даний час не слід добиватися скинення біль-
шовицького уряду. Одночасно слід встановити тісні зв’язки з 
монархістами, щоб бути готовими до будь-якого повороту подій. 
Умовою для цього (тісного співробітництва з російськими мо-
нархістами) є їх прийняття договору в Брест-Литовському. Їх не 
треба позбавляти надії на поступове відновлення Великої Росії. 
Його величність кайзер рекомендує зібрати в Києві всі (російські) 
елементи, які виступають за відновлення порядку»87.  

Проте ніяких особливих зусиль німецькому командуванню в 
Україні для цього докладати не довелося. Втікаючи від більшо-
вицьких репресій в Росії, у Києві в різний час перебували відомі 
монархічні, правоконсервативні діячі Олександр Кривошеїн, Во-
лодимир Пуришкевич, Венедикт М’якотін, Федір Родичев, Мико-
ла Шебеко, Олексій Бобринський, колишні члени Державної 
думи і Державної ради, царські генерали, великі банкіри та інші. 
Майже легально діяли численні шовіністичні, монархічні органі-
зації «Союз возрождения России», «Национальный центр», 
«Монархический блок», «Наша Родина», «Русь», «Русский союз» 
та інші. Слід відзначити, що до праці російських організацій 
активно долучилися й праві українські діячі. Зокрема, «Монар-
хічний блок» очолювали особисті друзі гетьмана, колишні кава-
лергарди Федір Безак і Олександр Долгоруков.  

Ще у травні 1918 р. до Києва приїхав лідер кадетської партії 
Павло Мілюков. На цей час він змінив свою антантофільську 
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орієнтацію і виношував плани ліквідації більшовицького прав-
ління за допомогою Німеччини. Відбулися його зустрічі з на-
чальником розвідувального відділу штабу Оберкомандо майором 
Г. Гассе і послом А. Муммом. «Без нас обійтися не можна, – 
говорив лідер кадетів своїм німецьким співрозмовникам. – Куди 
б ви не пішли – сюди, на Дон, в Крим, скрізь ви знаходите нас, 
тому що ми головні Staatsbildende Elemente (державномислячі 
елементи – нім.) і знаходимося тепер у самому фарватері історії». 
П. Мілюков просив німців відкликати з Москви місію Мірбаха і 
розірвати відносини з РСФСР. З свого боку він пропонував після 
встановлення в Росії конституційної монархії на чолі з великим 
князем Михайлом Олександровичем визнати за Німеччиною Лат-
вію і Литву, а також надати автономію Україні88.  

Поза сумнівом, ці контакти відбулися за згоди В. Гренера. 
Очевидно, сам генерал з П. Мілюковим не зустрічався. Йому була 
добре відома недавня демонстративна ненависть лідера кадетів 
до «німецького імперіалізму» і раптова зміна зовнішньополі-
тичної орієнтації не викликала довіри. До того ж вожді Добро-
вольчої армії Михайло Алексєєв і Антон Денікін були відомими 
прихильниками Антанти. Врешті під тиском німців Державна 
варта змусила П. Мілюкова на якийсь час залишити Україну. Хоч 
із записів у його щоденнику, де він нарікає, що від В. Гренера 
нічого не можна дізнатися, можна зробити висновок про вра-
ження від особистих контактів89 

Водночас з дозволу і за фінансової підтримки німців улітку 
1918 р. в Києві та інших містах почалося створення Південної 
армії. Вона формувалася під егідою фактичних сателітів Німеч-
чини – Української Держави і Всевеликого війська Донського з 
промонархічно налаштованих офіцерів та солдатів. П. Скоропад-
ський передав до майбутньої армії кадри кількох полків і 4,5 млн. 
руб. Петро Краснов мав забезпечити дислокацію її частин на 
Дону. 

Оберкомандо та посольство Німеччини у Києві орієнтували 
П. Скоропадського на зміцнення державної самостійності, нама-
галися утримати його від орієнтації на російських монархістів і 
цілком задовольнилися кадетським складом Ради Міністрів. 
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Водночас самі підтримували широкі зв’язки з російськими полі-
тичними колами, включаючи й монархістів. Німці не перешкод-
жали функціонуванню їхніх організацій в Україні.  

18-20 липня монархісти провели у Києві з’їзд, законспіро-
ваний під зібрання Союзу українських консервативних діячів. 
Ініціатором його став голова Монархічного блоку Ф. Безак, який 
у вступному слові закликав «людей порядку» до єднання90. Саме 
під час роботи з’їзду монархістів надійшло повідомлення про 
смерть імператора Миколи ІІ. Рада Міністрів, ухвалила рішення 
не заперечувати проти проведення панахиди91. Проте штаб Обер-
командо і посольство Німеччини висловили побоювання, що 
такий захід може вилитися в монархічну демонстрацію. Як на-
слідок, 20 липня на багатотисячній панахиді по покійному імпе-
раторові Росії В. Гренер і А. Мумм, гетьман та члени уряду не 
були присутні. До Софіївської площі були стягнуті значні підроз-
діли німців та Державної варти92. Очевидно, проведення пана-
хиди показало німецькому командуванню наявність широких кіл 
прихильників ідеї російського монархізму. Штаб Оберкомандо 
підготував наказ за підписом фельдмаршала Г. Айхгорна, за яким 
німецькі офіцери мали утримуватися від виявів співчуття росій-
ським монархістам. 

Безеперечно, їхня діяльність знаходилася й у полі зору роз-
відувального відділу Оберкомандо. Генерал В. Гренер писав: 
«Монархісти повністю виключають відділення України з Росії. 
Ймовірно, вони будуть готові надати Україні в рамках російської 
федеративної держави широку автономію»93. Загалом, «зигзаги» 
у ставленні різних владних центрів Німеччини до монархічної 
перспективи Росії були обумовлені невизначеністю та мінливістю 
«східної» політики Рейху.  

В. Гренер перебував саме у Берліні, коли сталася зміна полі-
тичного керівництва Німеччини. 3 жовтня 1918 р. Г. Гертлінга на 
посаді рейхсканцлера замінив ліберал Максиміліан Баденський, 
який вперше включив до уряду соціалістів Фрідріха Еберта і 
Філіппа Шейдемана. Новим державним секретарем МЗС замість 
адмірала Пауля Гінце став відомий сходознавець і дипломат 
Вільгельм Зольф. Вже наступного дня, з огляду на катастрофічну 
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ситуацію на фронтах і початок розпаду Четверного союзу, Німеч-
чина звернулася до уряду США з нотою про початок переговорів 
на базі «14 тез» Вудро Вільсона. При цьому висловлювалася 
готовність вивести німецькі війська з Кавказу, Естляндії, Ліф-
ляндії, Курляндії, Туреччини, але залишити в Польщі, Румунії і 
Україні. У відповідь В. Вільсон вимагав насамперед вивести 
німецькі війська з захоплених територій Бельгії, Франції і Сербії. 
Німецьке керівництво сподівалося, що у післявоєнний час вдас-
ться зберегти доступ до сировинних ресурсів України. Очевидно, 
в це вірив й В. Гренер. Після повернення до Києва, він зібрав 
офіцерів штабу Оберкомандо для інформації про події у Німеч-
чині. О.Кураєв, посилаючись на працю Стефана Горака, пише, що 
на нараді генерал говорив про перспективи індустріалізації Ук-
раїни, яка допоможе Німеччині вивільнити 6 млн. 800 тис. робіт-
ників для поповнення армії94. 

На початку жовтня В. Гренер у листі до дружини так оці-
нював ситуацію в Україні: «Нині в Україні так тихо і спокійно, 
що тут досить приємно жити, якби не тривожні повідомлення з 
інших фронтів і з Берліна»95. Дійсно на той час селянський 
повстанський рух пішов на спад, майже місячний страйк заліз-
ничників завершився, активізувалося вивезення українського 
збіжжя нового врожаю до Німеччини. Водночас Західний фронт 
розвалювався під натиском військ Антанти, Болгарія підписала 
перемир’я, з’явилися перші ознаки розпаду Австро-Угорщини. 

П. Скоропадський усвідомлював, що поразка Німеччини у 
війні може привести до виведення її військ з України, залишивши 
фактично беззбройний гетьманат наодинці з більшовицькою 
Росією. Порадившись з В. Гренером, він офіційно звернувся до 
Берліна з проханням залишити німецькі війська у краї. Бажання 
гетьмана цілком збігалося з намірами німецького уряду зберегти 
й у післявоєнний час можливості економічної експлуатації Ук-
раїни. 24 жовтня така згода була отримана. У штабі Оберкомандо 
навіть розмірковували над тим, як силою зупинити висадку 
військ Антанти в Україні. 31 жовтня В. Гренер вже в якості пер-
шого генерал-квартирмейстера Генштабу віддав наказ продов-
жити перебування німецьких військ в Україні96. 
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Повернувшись до Києва, В. Гренер активно включився в 
процес реорганізації Ради Міністрів. 10 жовтня він мав двого-
динну розмову з головою Українського національного союзу 
В. Винниченком і переконував того не домагатися повної зміни 
кабінету міністрів, а поступово створити у ньому українську 
більшість. Йшлося про те, що спочатку до уряду ввійдуть Андрій 
Ніковський, Максим Славінський, Микола Могилянський і Петро 
Дорошенко, а потім ще кілька осіб. Але й в наступні дні 
В. Винниченко наполягав на зміні всього уряду, а потім вимагав 
не менше восьми портфелів для українців, включаючи й посаду 
прем’єра.  

Врешті В. Гренер передав справу реорганізації українського 
уряду дипломатам. У цей час А. Мумм перебував у відпустці, 
радник Г.Берхем захворів, тому справою погодження кандидатур 
займався генеральний консул у Києві Еріх Тіль. Саме останньому 
й довелося разом з П. Скоропадським в умовах гострої урядової 
кризи завершити 19 жовтня складання другого кабінету Ф. Лизо-
губа, до якого увійшли п’ять посланців УНС. В. Винниченко 
писав, що Національний союз, «скористувався замішанням та 
упадком реакційної самопевности в німецьких генералів і встиг 
пропхати в кабінет міністрів майже половину українців»97. 

Другий кабінет Ф. Лизогуба був останнім урядом, який фор-
мувався під наглядом штабу Оберкомандо і посольства Німеч-
чини. Фактично оновлена Рада Міністрів розпочала засідання  
25 жовтня. А наступного дня генерал В. Гренер отримав теле-
графний наказ прибути до ставки Верховного командування у 
Спа. Перед від’їздом він влаштував невелику прощальну вечерю. 
П. Скоропадський згадував, що через декілька годин після одер-
жання телеграми В. Гренер виїхав до Німеччини. У спогадах 
гетьман залишив абсолютно позитивні оцінки начальника штабу 
Оберкомандо: «Особисто у нас склались гарні відносини. Я ніко-
ли не бачив у ньому бажання щось вирвати, що, на жаль, широко 
практикувалось підлеглими, які кожний крок, кожний документ 
інтерпретували на користь Німеччини, а коли це не виходило, то 
не соромилися сказати те, що сила може дати й право. Цього у 
Гренера не було»98. Безперечно, П. Скоропадський не хотів ви-
знавати, що саме та сила й дала йому право на гетьманування. 
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Київська газета «Відродження» 29 жовтня писала: «Позав-
чора виїхав з Києва терміново викликаний в Головну квартиру 
начальник штабу німецьких військ на Україні генерал фон Гре-
нер. Від’їзд його пов’язаний з майбутнім призначенням генерала 
фон Гренера на нову високу посаду». У наступні дні газета по-
відомила про призначення В. Гренера першим генерал-квартир-
мейстером замість Е. Людендорфа99. 

Серед неприхильних до Української Держави і гетьмана 
П. Скоропадського мемуаристів можна зустріти зовсім неправ-
диві версії залишення В. Гренером України. Зокрема, колишній 
чиновник доби гетьманату Михайло Шкільник у спогадах пише: 
«Ген. Гренер, довідавшись про мілітарний союз гетьмана з ген. 
Красновим у цілі реставрації «єдиної неділимої Росії» «втік», як 
казали в німецькім посольстві, з вибухом революції до Бер-
ліна…», «Головний оранжер гетьманського перевороту ген. 
В. Гренер утік з України»100. По-перше В. Гренер не втікав з 
України, а виїхав за наказом начальника Генерального штабу  
П. Гінденбурга у зв’язку з призначенням першим генерал – квар-
тирмейстером. По-друге, генерал відбув з Києва 27 жовтня, а 
зустріч П. Скоропадського і П. Краснова у Скороходово відбу-
лася тільки 3 листопада. 

Загалом за насиченістю принизливо-таврувальних оцінок 
П. Скоропадського мемуари М. Шкільника поступаються хіба що 
«Відродженню нації» В.Винниченка. Наприклад: «Сліпий вико-
навець шовіністичних та імперіалістичних російських кругів»; 
«Жалюгідна немічна постать»; «Кліка Скоропадського»; «Не 
улягає найменшому сумнівові, що Скоропадський був завзятим і 
рішучим подвижником єдиної неділимої російської імперії»101.  
У передмові до останнього видання споминів М. Шкільника 
читаємо: «Нині тема гетьмана Скоропадського цікавить небага-
тьох, хоча треба сказати, ніхто ще так послідовно й переконливо 
не спростовував міфу навколо тієї особистості, як М. Шкільник, і 
ніхто так не розумів, яку велику роль грають міфи, що при-
ховують правду»102. Доводиться шкодувати, що під цими словами 
стоїть підпис світлої пам’яті Євгена Сверстюка. 

Прихід В. Гренера до Генерального штабу припав на час 
падіння кайзерівського режиму в Німеччині. Поразка у Світовій 
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війні призвела до гострої політичної кризи, соціальних потрясінь, 
внутрішнього збройного протистояння, відомих як Листопадова 
революція. В. Гренер віддав наказ про виведення німецьких 
військ з Франції. 1 листопада виїхав на Західний фронт, опіку-
вався евакуацією десятків тисяч поранених до лазаретів. При 
поверненні до головної квартири ледве не був схоплений пов-
станцями. 6 листопада він настійно радив М. Баденському піти на 
негайне укладення перемир’я. 9 листопада канцлер, намагаючись 
зупинити розвиток революції, без згоди Вільгельма ІІ оголосив 
про відречення імператора від престолу і передав повноваження 
рейхсканцлера лідеру соціал-демократів Фрідріху Еберту. Німеч-
чина була проголошена республікою. Кайзер ще сподівався при-
душити революційні виступи силою зброї. В. Гренер був серед 
тих, хто переконав його у необхідності зректися влади103.  

В. Гренер цілком усвідомлював, що П. Гінденбург ні за яких 
умов не піде на діалог з соціалістами і взяв ініціативу в свої руки. 
10 листопада він вступив у переговори з Ф. Ебертом, запропо-
нувавши йому спертися на армію як фактор забезпечення закон-
ності і порядку, організувати перевезення військ на батьківщину, 
підтримати П. Гінденбурга як верховного командувача. Ця конфі-
денційна домовленість пізніше отримала назву «Пакт Еберта – 
Гренера». Завдяки спільним зусиллям соціал-демократів біль-
шості і військового керівництва вдалося зупинити радикалізацію 
суспільних настроїв, придушити революційні виступи, стабілізу-
вати початкові умови функціонування Веймарської республіки104.  

У червні 1919 р. будо підписано Версальський мир, за яким 
Німеччина була визнана головним призвідцем війни, на неї була 
покладена відповідальність за збитки від бойових дій, відібрано 
колонії і деякі європейські володіння, Вільгельм ІІ і частина 
генералітету були оголошені військовими злочинцями. На знак 
протесту В. Гренер подав у відставку.  

Однак незабаром управлінський досвід і організаторський 
хист В. Гренера виявилися запитаними. У 1920–1923 рр. він зай-
мав пост міністра шляхів сполучень, а в 1928–1932 рр. – міністра 
оборони і внутрішніх справ. Відзначився тим, що заборонив 
діяльність нацистських штурмових загонів СА (Sturmabteilung), 
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налаштувавши проти себе Адольфа Гітлера. У травні 1932 р. був 
змушений піти у відставку. 

В. Гренер підтримував дружні стосунки з П. Скоропадським. 
У 1925 р. долучився до створення в Берліні Українського нау-
кового інституту, домігся реєстрації як дослідницької установи, 
піклувався про фінансування. Після приходу до влади нацистів 
офіційно відмовився від кураторства, щоб не зашкодити інсти-
тутові. 

Помер генерал-лейтенант Вільгельм Гренер 2 вересня 1939 р. 
у Потсдамі. Армійське керівництво видало наказ, яким заборо-
нило офіцерам брати участь в уніформі у похороні опального 
генерала. П. Скоропадський з родиною поклав вінки до могили 
покійного. 
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3. Гюнтер Кірхбах – командувач  
армійської групи «Київ» 

 
 
 

Граф Гюнтер фон Кірхбах (Günther Emanuel Graf von 
Kirchbach) – німецький військовий діяч, генерал-полковник 
(27.1.1918). Народився 9 серпня 1850 р. в Ерфурті, у сім’ї гене-
рала піхоти. У 1868 р. закінчив Берлінский кадетський корпус. 
Службу розпочав у гвардійському піхотному полку. Учасник 
франко-пруської війни 1870–1871 рр. З жовтня 1907 р. – ко-
мандир 5-го армійського корпусу. У квітні 1911 р. призначений 
головою Імперського військового суду. З початком Першої світо-
вої війни переведений в діючу армію на посаду командира  
10-го резервного корпусу. У кінці серпня 1914 р. дістав важке 
пораненняі близько двох років провів у лазаретах. Після оду-
жання у вересні 1916 р. призначений командиром ландверного 
(запасного – Р.П.) корпусу. З квітня 1917 р. – командувач 
армійського управління «D» («Дінабург») на Східному фронті.  
27 серпня 1917 р. нагороджений орденом Pour le Merite. З грудня 
1917р. – командувач 8-ю армією. На початку серпня 1918 р. після 
загибелі генерал-фельдмаршала Г. Айхгорна очолив группу армій 
«Київ»1. 

Відомості про діяльність Г.Кірхбаха на посаді командувача 
німецьких військ в Україні досить обмежені. Це пояснюється 
його нетривалим перебуванням у Києві і фактичною неучастю у 
керівництві військами, дислокованими в Україні. У мемуарах 
німецьких військових наводиться лише епізод, пов’язаний з убив-
ством фельдмаршала Г. Айхгорна і призначенням на його місце 
Г. Кірхбаха. А провідна постать військового істеблішменту Ні-
меччини – перший генерал-квартирмейстер Генерального штабу 
Еріх Людендорф у своїх споминах його навіть не згадує.  

Лише кілька вищих українських урядовців залишили спогади 
про командувача армійської групи «Київ» генерала Г. Кірхбаха, 
включаючи й гетьмана. Всі вони подають цю постать у дещо 
гротескному вигляді, оскільки зустрічалися з генералом не в 
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умовах робочих контактів, а тільки на прийомах, які давав новий 
командувач. Зокрема, П. Скоропадський у спогадах пише: «До-
сить довго місце головнокомандувача було вільне, потім приїхав 
наступник Ейхгорна генерал фон Кірбах (Кірхбах – Р.П.), лю-
дина, про яку важко щось сказати, здається, любив вино, навіть 
напевне, і то я повторяю зі слів самих німців. Ролі він ніякої не 
грав, усім заправляв генерал Гренер і його помічник майор 
Ярош»2. 

Щодо тривалої відсутності командувача, то П. Скоропадський 
помиляється. Вже через день після смерті Г. Айхгорна начальник 
штабу Оберкомандо В. Гренер знав ім’я нового шефа3. 4 серпня 
Г. Кірхбах прибув до Києва. З новим командувачем гетьман мав 
лише кілька зустрічей фактично неофіційного характеру. Війська 
армійської групи «Київ» були дислоковані не тільки в Україні, 
але у Білорусії і Прибалтиці. Г. Кірхбах постійно знаходився в 
штаб-квартирі у Вільно, зрідка інспектуючи підпорядковані йому 
військові з’єднання. Тому друга частина тверджень П. Скоропад-
ського близька до істини. 13 серпня В. Гренер занотував у що-
деннику: «Генерал-полковник граф Кірхбах – дуже приємний 
пан, що не надто переймається політичними і військовими пи-
таннями, усе це переклав на мене»4.  

В іншому місці спогадів П. Скоропадський пише, що началь-
ник штабу В. Гренер, посилаючись нібито на наказ нового коман-
дувача армійської групи «Київ» Г. Кірхбаха, надіслав листа з 
вимогою подавати на погодження всі важливі законопроекти. 
Гетьман вважав це неприпустимим, оскільки німці у цю сферу 
досі не втручалися, і домігся згоди А. Мумма на скасування цього 
розпорядження, а потім й Гренер «легко здався»5.  

Навряд чи урядові законопроекти цікавили Г. Кірхбаха у 
його віленському «сидінні». Скоріше за все В. Гренер діяв від 
імені командувача, як і раніше, коли найбільш дразливі накази 
підписував фельдмаршал Г. Айхгорн (про засів полів, запро-
вадження німецьких військово-польових судів та ін.). Щодо 
невтручання німців у законодавчу діяльність уряду, то П. Скоро-
падський явно прикрашує ситуацію. Втручання було, при тому не 
досить толерантне. Роман Будберг – директор Державного зе-
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мельного банку, один з розробників аграрного законодавства 
пригадує, що спеціальна комісія під керівництвом міністра зе-
мельних справ Василя Колокольцова оперативно підготувала 
проект закону «Про право продажу та купівлі землі у сільській 
місцевості»6. Всі очікували на його публікацію, але пройшов 
тиждень, десять днів, а закон не оприлюднювався. Виявляється 
документом зацікавився посол Альфонс Мумм і з’ясувавши, що 
землю можуть купувати тільки громадяни Української Держави, 
усвідомив неможливість її придбання німцями. Не наважуючись 
зовсім відкинути законопроект, посол вимагав зменшити купі-
вельну норму з 25 до 15 десятин. Врешті після довгих пере-
говорів закон був опублікований7. 

Начальник гетьманського штабу генерал Борис Стеллецький 
залишив детальний опис прийняття, на яке новий командувач 
запросив прем’єра Федора Лизогуба, митрополита Антонія (Хра-
повицького) та німецьких високопосадовців. Очевидно, запрошу-
вався й гетьман П. Скоропадський, але з якихось причин не 
з’явився. Церемонія проходила у штабі Оберкомандо на вулиці 
Катерининській. У залі прийомів з великим портретом Бісмарка 
були сервіровані столи. За окремим столом розмістилися сам 
господар генерал Г. Кірхбах, справа від нього митрополит Анто-
ній, зліва – голова уряду Ф. Лизогуб. Були присутні генерал 
В. Гренер, голова Німецького Червоного Хреста, старші офіцери 
німецького штабу. 

Граф Г. Кірхбах був зайнятий розмовою, а ще більше вином, 
яке почав пити ще до супу, і не помічав, що єп. Антоній від усіх 
пропонованих йому блюд відмовляється. На це звернув увагу 
В. Гренер і, коли з’ясувалося, що православний єпископ не може 
їсти скоромного, генерал наказав припинити подання блюд і 
приготувати яєчню. Обід ніби призупинився і тільки Г. Кірхбах 
підливав собі і своїм сусідам вино. Митрополиту подали яєчню, 
але вона виявилася з шинкою. У кінці прийняття Антонію при-
несли сигари і, коли він відмовився, запропонували цигарки. 
Митрополит, перепросивши, залишив палац. Б. Стеллецький у 
спогадах подає узагальнюючий портрет Г. Кірхбаха: «Він являвся 
типовим німецьким бюргером, який любив спокійне життя, гарну 
кухню, і головне – сильно випити»8. 
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Міністр ісповідань Василь Зеньковський так згадує про 
Г. Кірхбаха: «Новий начальник окупаційного корпусу ген. фон 
Кірхбах знайомився з нами (міністрами – Р.П.) дуже просто – він 
кликав нас по черзі на вечері. Спогади про той липневий 
(серпневий – Р.П.) вечір, коли я разом з Гербелем (міністр про-
довольчих справ – Р.П.) був серед німців, належить до найменш 
приємних»9. 

Посол Фінляндії в Українській Державі Герман Гуммерус 
також у спогадах пише про «велику вечерю», яку влаштував 
генерал Г. Кірхбах для іноземних дипломатів. Посол видів пра-
воруч командувача, а ліворуч – радник австрійського посольства 
принц Еміль Фюрстенберг. Г. Кірхбах довірочно висловив думку, 
що Скоропадський єдиний друг Німеччини в Україні. Що ж до 
самого посла, генерал відверто заявив, що йому нічого робити у 
Києві. З цього спілкування Г. Гуммерус виніс враження: «Цей 
доброзичливий старий не дуже опанував політику»10. 

1 вересня генерал Г. Кірхбах разом з начальником штабу 
В. Гренером, послом А. Муммом був присутній на параді, сфор-
мованої у Німеччині з військовополонених – українців так званої 
Сірожупанної дивізії. Парад приймав гетьман П. Скоропадський, 
були також проведені молебен, бенкет та фотографування 11. 

27 жовтня штаб Оберкомандо у Києві залишив В. Гренер, 
який був призначений першим генерал-картирмейстером Гене-
рального штабу замість Е. Людендорфа. Фактично обов’язки на-
чальника штабу виконував майор В. Ярош. У кінці листопада на 
цю посаду був призначений полковник Рете. 

У кінці грудня 1918 р. німецькі війська залишили Вільно. 
Г.Кірхбах прибув до Києва і займався евакуацією на батьківщину 
частин, дислокованих в Україні. 17-18 січня 1919 р. офіцери 
штабу Оберкомандо через Брест виїхали до Німеччини. 

Помер генерал Гюнтер фон Кірхбах восени 1925 р. у міс-
течку Бад -Бланкенбург, Тюрінгія. 

 



І. Військові 188

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Günther_von_Kirchbach; Залесский К.А. 
Кто был кто во второй мировой войне. Союзники Германии. Москва, 
2003. С. 420.  

2 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ–
Філадельфія, 1995. С. 248. 

3 Groener W. Tagebuch und Aufzeichnungen. Goеttingen, 1971. S. 420. 
4 Там само. 
5 Скоропадський П. Спогади. С. 271. 
6 Українська Держава (квітень–грудень 1918 року). Т. 2. Київ, 2015. 

С. 122-124. 
7 Гетман П.П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год. 

Москва, 2014. С. 412. 
8 Там само. С. 726-727. 
9 Там само. С. 317. 
10 Гуммерус Г. Україна в переломні часи. Шість місяців на чолі 

посольства у Києві. Київ, 2004. С. 72. 
11 Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. 2. Київ, 2002. 

С. 171. 
 
 



Генерал Роберт Кош – командувач німецькими військами в Криму 189

4. Генерал Роберт Кош – командувач 
німецькими військами в Криму 

 
 
 
Ро́берт фон Кош (Robert Paul Theodor von Kosch) – німецький 

генерал піхоти. Народився 5 квітня 1856 у м. Глац. Був най-
молодшим з десяти дітей у сім’ї Германа і Агнес Кошів. Закінчив 
кадетський корпус і розпочав службу у званні молодшого лей-
тенанта. Навчався у військовій академії, займав командні посади 
батальйонного і полкового рівня. Служив у Великому генераль-
ному штабі. Звання генерал-майора отримав у 1909 р., генерал –
лейтенанта – у 1912 р. Напередодні Першої світової війни 
призначений командиром 10-ї піхотної дивізії. З жовтня 1914 р. – 
командувач 1-го армійського корпусу, а з червня 1915 р. – 10-го 
резервного корпусу. У серпні 1916 р. отримав звання генерала від 
інфантерії (піхоти) і очолив 52-ге генеральне командування, яке 
до січня 1918 р. мало назву – Дунайська армія і протистояло 
румунським військам1. 

Після укладення Брестського мирного договору держав Чет-
верного союзу з УНР і початку звільнення України від більшо-
вицьких військ Р. Кош на чолі 52-го генерального командування 
(Баварська кавалерійська дивізія, 15-та дивізія ландверу, 217-та 
піхотна дивізія) разом з австро-угорськими військами діяв на 
півдні України. 17 березня німці зайняли Миколаїв і заявили 
претензії на потужні суднобудівні заводи. Р. Кош зустрівся з 
міським головою Володимиром Костенком, який поставив питан-
ня про дії німецьких військових – арешти, реквізиції, захоплення 
підприємств тощо. Генерал переконував, що основна мета німців 
налагодження правильного товарообміну між Україною, Німеч-
чиною і Австро-Угорщиною. Тому німці мають намір усувати 
будь-які перешкоди на цьому шляху. Про прагматичні наміри 
нових союзників УНР свідчило те, що вже 22 березня до Мико-
лаєва прибув представник німецьких пароплавних кампаній для 
обстеження плавзасобів і налагодження вивезення зерна до пор-
тів Румунії, Болгарії, Сербії2. 
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21 березня Р. Кош отримав наказ Генерального штабу готу-
вати війська до зайняття Криму. Ситуація з майбутньою належ-
ністю півострова залишалася не визначеною, оскільки між Німеч-
чиною і Австро-Угорщиною ще не було укладено офіційної уго-
ди про розподіл зон відповідальності. Австрійські війська діяли 
на півдні України і формально мали б звільняти й Крим, але 
віденське керівництво з огляду на укладений з РСФРР Брест-
ський мир вважало його російською територією. Свої далеко-
сяжні інтереси у цьому регіоні мала й Туреччина – аж до при-
єднання півострова, але МЗС Німеччини наполегливо блокувало 
ці наміри. Уряд УНР переглянув колишні відмови від претензій 
на Крим і таємно від німецького командування задумав доволі 
ризиковану військову операцію з оволодіння півостровом і Чор-
номорським флотом. Врешті, Німеччина, користуючись провід-
ним становищем в альянсі, домоглася закріплення свого патро-
нату над Кримом. У підписаній 25 березня угоді між Німеччиною 
і Австро-Угорщиною про розподіл зон впливу зазначалося, що 
«генерал від інфантерії фон Кош керує операціями в Таврійській 
губернії і Криму під австро-угорським командуванням (до за-
кінчення операцій)»3. 

Однак похід до Криму на якийсь час довелося відкласти у 
зв’язку з загостренням ситуації у Миколаєві, де 22 березня ви-
бухнуло повстання, яке довелося жорстко придушувати. 2 квітня 
Р. Кош писав дружині: «Здається, що становище поволі втихоми-
рюється; кривавий урок і численні виконані згодом смертні 
вироки, здається, зробили свою справу». Становище у Херсоні 
виявилося ще складнішим. Невеликий німецько-австрійський 
гарнізон змушений був залишити місто, стягнути додаткові сили 
з артилерією і брати його знову. «Росіянин розуміє лише бру-
тальну силу, як він звик за попереднього уряду. Тут (у Мико-
лаєві) вона подіяла, подіє й у Херсоні, який ми зайняли після 
важких боїв. Слабкість тут недоречна», – писав Р. Кош дружині  
5 квітня у день повторного взяття Херсона4. 

10 квітня військовий міністр УНР Олександр Жуковський 
віддав усний наказ командиру Запорізького корпусу генералу 
Зурабу Натієву про формування окремої добре оснащеної тех-
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нічно групи військ, яка мала випередити просування німців, 
зайняти стратегічні пункти Криму, зокрема Севастополь і ого-
лосити Чорноморський флот власністю УНР. Очевидно, розра-
хунок робився на те, що досі німецьке командування дозволяло 
українським підрозділам першими входити до визволених від 
більшовиків міст, створюючи враження звільнення їх саме вій-
ськами УНР. 

18 квітня передові частини новоствореної кримської групи 
підполковника Петра Болбочана дісталися Мелітополя, який вже 
залишили більшовицькі підрозділи, і почали зосереджувати вій-
ська для наступу на Крим. До міста також увійшли німецькі 
з’єднання Р. Коша, який на 21 квітня призначив початок операції 
по зайняттю півострова. Генеральний штаб Німеччини в особі 
Е. Людендорфа мав власні стратегічні цілі щодо Криму як плац-
дарму просування німецьких інтересів на Схід і зовсім не зби-
рався враховувати інтереси тепер союзної УНР. З цих міркувань 
виходив й Р. Кош, не підозрюючи про конспіративні задуми укра-
їнського командування. 

Учасник тих подій, командир полку імені К. Гордієнка 
полковник Всеволод Петрів у спогадах детально описує складні 
взаємовідносини з німецьким командуванням, зокрема з генера-
лом Р. Кошем. 21 квітня війська його корпусу розпочали наступ 
на Крим. Того ж дня у Мелітополі він викликав до себе В. Петріва 
і вимагав зупинити просування українського війська углиб 
Криму. Однак на той час перші ешелони вже отримали німецьку 
перепустку і пішли вперед5. 

Вдалими діями військовій групі П. Болбочана вдалося подо-
лати сивашську переправу і 24 квітня зайняти Сімферополь. 
Водночас полк В. Петріва оволодів Бахчисараєм і намагався 
просунутися у бік Севастополя. Однак 26 квітня за наказом 
Р. Коша німецькі війська оточили українські підрозділи і вису-
нули П. Болбочану ультиматум: скласти зброю і виїхати з Криму 
під конвоєм німців. На запит німецького командування військове 
міністерство УНР зробило вигляд, що не знає про українські 
підрозділи в Криму. Не маючи зв’язку з Києвом, П. Болбочан 
відповів, що залишить півострів лише за наказом свого коман-
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дування і зброї не здасть. Генерал Р. Кош не виключав збройного 
протистояння і заявив, що конфлікт завдасть найбільшої шкоди 
УНР, оскільки вона втратить найкращі кадри свого війська. 
Приїзд генерала Зураба Натієва дещо розрядив ситуацію. 27 квіт-
ня міністр О.Жуковський по телефону у присутності Р. Коша дав 
наказ українським частинам залишити півострів6. Після відходу 
українських підрозділів з Сімферополя генерал Р. Кош запевнив 
міського голову А. Фосса, що Крим зайнято німецьким військом, 
і Україна не матиме змоги поширити на нього свою юрисдикцію7.  

Р. Кош продовжував наступ на севастопольському напрямку 
силами 217-ї піхотної дивізії та 15-ї дивізії ландверу. У місті 
Севастополі – базі Чорноморського флоту ситуація була досить 
складною. Раднарком РСФРР розумів, що втримати Севастополь 
не зможе і намагався вивести кораблі з гавані. Частина екіпажів 
була налаштована проукраїнськи. Міська управа боялася штурму 
міста з застосуванням німецької артилерії, як це було у Херсоні. 
На зустріч з Р. Кошем виїхало кілька делегацій. Представникам 
Центральної Ради він відмовив у прийомі, міського голову запев-
нив у підтриманні порядку і спокою, коли жителі не чинитимуть 
збройного опору, більшовикам гарантував зберегти життя при 
умові, що ті мирно залишать укріплення. Завдяки цим домовле-
ностям 30 квітня німці практично без бою зайняли Севастополь. 
Того ж дня у листі до дружини Р. Кош писав, що він просто «не 
може дати наказ розстріляти від 5 до 8 тис. більшовиків»8.  

Після зайняття Криму німецькими військами, Р. Кош став 
фактичним правителем краю. Його становище істотно відрізня-
лося від колег – командирів корпусів, які здійснювали військово-
адміністративні функції в губерніях материкової України. По-
перше, там діяли центральний уряд, місцева цивільна і військова 
влада, яка з постанням гетьманату набула виразно централістич-
ного вигляду. По-друге, Крим відрізнявся поліетнічним складом 
населення, наявністю кримсько-татарських організацій різновек-
торної політичної орієнтації, німців-колоністів, які повернулися з 
російського вигнання, і окрилені німецькою військовою присут-
ністю, вибудовували масштабні проекти етнічного державного 
об’єднання у Причорномор’ї під патронатом Німеччини. І на-
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решті, значний вплив мали проросійські власницькі кола і полі-
тичні партії, зокрема кадетська, чимало лідерів якої зосередилося 
в Криму. 

Генерал Р. Кош відразу оголосив військовий стан і запро-
вадив дію німецьких законів до визначення статусу півострова.  
У наказі наголошувалося, що німецьке військове судочинство 
буде застосовуватися до місцевих жителів у випадках звинува-
чення у злочинних діях проти німецького війська і осіб, які вхо-
дять до його складу, а також у випадках невиконання розпоряд-
жень і наказів військового командування. Населення під загрозою 
смертної кари до 2 травня мало здати зброю і боєприпаси. Кілька 
порушників цього наказу були показово засуджені до смертної 
кари.  

Водночас Р. Кош підтримував створення німцями-колоніс-
тами власної озброєної самооборони. Майже в кожній колонії 
були сформовані загони з місцевих жителів, які отримали від 
німецького командування велику кількість рушниць, десятки 
кулеметів, боєприпаси та інше спорядження. Проводилося також 
навчання молодих колоністів військовій справі9.  

Оволодівши Севастополем, німці захопили кораблі Чорно-
морського флоту і під загрозою артилерійських обстрілів з ні-
мецького і турецького крейсерів змусили екіпажі залишити 
судна. Німецьке командування надало цим загарбницьким діям 
форму, відповідну умовам ведення морських бойових операцій.  
3 травня генерал Р. Кош оголосив флот інтернованим до кінця 
Світової війни, кораблі ставали військовою здобиччю Німеччини 
і їх долю мав вирішувати спеціальний призовий суд, який так 
ніколи й не засідав.  

Ввести пряме управління Кримом вище керівництво Рейху не 
вважало прийнятним, адже щойно довелося відмовитися від 
цього в Україні, де був сформований лояльний до Німеччини 
уряд. Штаб Р. Коша якийсь час придивлявся до спроб місцевих 
національних і політичних сил знайти порозуміння у справі уря-
дування на півострові. Він навіть взяв участь у засіданні крим-
сько-татарського курултаю, де вперше звернув увагу на генерал-
лейтенанта російської служби Матвія (Сулеймана) Сулькевича, 
колишнього командира 1-го Мусульманського корпусу.  
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Істотним чинником кримської проблеми були домагання 
німецького населення півдня України і півострова. У 1914 р. тут 
налічувалося близько тисячі німецьких колоній. У травні від-
булася нарада представників німецьких громад за участю ко-
лишнього міністра колоній Фрідріха Ліндеквіста, яка висунула 
проект організації в Таврійській губернії та Криму державного 
утворення німців під протекторатом Німеччини. Цією ідеєю спо-
чатку пройнявся Е. Людендорф, який на державній нараді у Спа 
2-3 липня заявив: «Етнографічно Крим не є Україною, ми не 
обіцяли передачу цієї території Україні. Таким чином Україна не 
має підстав заперечувати проти нашого плану зосередження ні-
мецьких поселенців на півострові»10. 

Але проти цього проекту рішуче виступили уряд і МЗС 
Німеччини, які у спеціальному меморандумі прогнозували сер-
йозні політичні складнощі. Адже у випадку його реалізації німці 
неминуче увійшли б у конфлікт з австро-угорцями, оскільки 
південь України був їхньою окупаційною зоною. Німецьке адмі-
ністративне утворення в Криму викликало б невдоволення ще 
одного учасника Четверного союзу – Туреччини. Слід відзначити, 
що начальник штабу німецьких військ в Україні В. Гренер і посол 
А. Мумм не схвалювали колоністський проект. Адже для них 
першочерговим завданням було отримання з України обумов-
лених обсягів хліба і сировини, а можлива конфліктна ситуація з 
гетьманським урядом у кримському питанні цьому б завадила11.  

Врешті Німеччина пішла на створення в Криму крайового 
уряду. 6 червня Р. Кош доручив його формування генералові 
С. Сулькевичу – литовському татарину, монархісту проросійської 
орієнтації. Р. Кош писав йому: «Німецьке командування надасть 
Вам повне сприяння у підтриманні порядку в країні». Вжите у 
тексті «das Land» може перекладатися як «країна», «край», 
«земля». На 15 червня склад кримського уряду був майже сфор-
мований. Підготовлена ним програмна декларація була направ-
лена на висновок до Києва у штаб Оберкомандо. Прихильники 
приєднання Криму до України – генерал В. Гренер і посол 
А. Мумм, так й не дали відповіді. Р. Кош також ухилився від 
затвердження декларації кримського уряду. Її текст був погод-
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жений начальником штабу німецького угрупування військ у 
Криму генералом Енгеліном і оприлюднений тільки 25 червня.  

В урядовому зверненні «До населення Криму» проголошу-
валася самостійність півострова до з’ясування його міжнародного 
становища, відновлення законності та порядку. Отримавши уря-
дову декларацію, Р. Кош направив С. Сулькевичу листа: «Я вітаю 
створення Вами, на підставах цієї декларації, Уряду, який почне 
негайно свою діяльність на благо країни. Остаточна доля Криму 
повинна визначитися пізніше»12.  

Керівництво Української Держави не визнало уряд С. Суль-
кевича, прирівнюючи його до управління губернського старости і 
направляючи документи українською мовою. Той надіслав голові 
Ради Міністрів Ф. Лизогубу телеграму різкого змісту, підкрес-
ливши, що він не «староста», а глава уряду самостійного краю і 
наполягає на спілкуванні російською мовою. Зокрема, С. Сульке-
вич видав розпорядження: «Ні в які відносини з Урядом України 
не вступати, а в разі отримання вимог від Уряду України, такі не 
виконувати»13.  

У липні 1918 р. українсько-кримське протистояння погли-
билося. За свідченнями Д. Дорошенка, почалося переслідування 
української преси, відмова приймати телеграми і офіційні папери 
українською мовою, призначені до Криму українські повітові 
старости змушені були залишити півострів. С. Сулькевич видав 
розпорядження про облаштування кордону з Україною, намагаю-
чись залишити за Кримом Чонгар з соляними промислами та 
Арабатську стрілку. У свою чергу український уряд хотів вста-
новити кордон південніше Перекопа. У місті утворилося дві думи 
та комендатури. Нерідко доходило до перестрілок між кордон-
ними вартами. Обидві сторони прагнули заручитися підтримкою 
німецького командування. Однак Берлін, не дивлячись на офі-
ційне визнання Української Держави і невизнання Криму, нама-
гався зберігати статус-кво, залишаючи обидва державні утво-
рення в якості сателітів Німеччини. 

У відповідь уряд Ф. Лизогуба запровадив економічну блокаду 
Криму, припинивши залізничне, морське сполучення та пошто-
вий зв’язок. Такі заходи були розраховані на створення істотних 
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складнощів для півострова, постачання якого залежало від мате-
рикової України. Сюди ж кримчани збували свою садово-ого-
родню продукцію. Очевидно, була й негласна підтримка началь-
ника штабу командування групи «Київ» В. Гренера та посла 
А. Мумма, які поблажливо дивилися на економічну ізоляцію 
півострова14. 

Продовольчі ресурси Криму були незначними порівняно з 
запасами зерна в Україні. До того ж вони істотно підривалися 
німецькими реквізиціями хліба з складів та млинів, взагалі хар-
чових продуктів. Зокрема, після зайняття Севастополя з коопе-
ративних складів було вивезено 500 тис. банок консервів, чоти-
римісячні запаси цукру, 900 пудів чаю. З Севастопольського 
військового порту було вивезено різних матеріалів на 2,5 млрд. 
крб. Відомий кадетський діяч Мойсей Винавер свідчив: «…гене-
рал Кош розпоряджався відправкою в Берлін щоденних поїздів, 
навантажених обстановкою імператорських палаців і яхт і різ-
номанітним фортечним і портовим майном Севастополя»15. 
Економічна ізоляція Криму з боку України невдовзі привела до 
суттєвого погіршення продовольчого становища населення, у 
Сімферополі і Севастополі була введена карткова система. Під 
загрозою опинився врожай фруктів через неможливість їх вивозу 
традиційним споживачам за межами півострова. Не дивлячись на 
складну харчову ситуацію, налаштованість різних верств насе-
лення на покращення відносин з Україною, уряд С. Сулькевича 
продовжував політику конфронтації.  

Р. Кош, глава німецького військового командування у Криму, 
був зацікавлений у створенні місцевої адміністрації, яка б взяла 
на себе забезпечення життєдіяльності півострова. Становище ге-
нерала ускладнювалося неузгодженістю політики щодо Криму 
між вищим військовим керівництвом і урядом, завуальованою 
позицією штабу Оберкомандо у Києві на приєднання Криму до 
Української Держави. Р. Кош узгодив з Е. Людендорфом поїздку 
до Берліна кримських міністрів Джафара Сайдамета і Володи-
мира Татіщева до Берліна, щоб домогтися від німецького уряду 
тиску на П. Скоропадського з метою зняття економічного ем-
барго. Однак вони не були прийняті офіційно. Не знайшла під-
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тримки й ідея окремих кримсько-татарських дічів зацікавити 
німецьку сторону проектом створення самостійного Кримського 
ханства під протекторатом Німеччини і Туреччини16. 

Кримське військове угрупування під командуванням гене-
рала Р. Коша підпорядковувалося штабу Оберкомандо у Києві.  
У середині липня фельдмаршал Г. Айхгорн і посол А. Мумм 
здійснили поїздку до Криму. Уряд С. Сулькевича готувався до 
прийому високих гостей, сподіваючись через них вплинути на 
гетьманський уряд у справі зняття блокади, але ті демонстра-
тивно відмовилися від зустрічі. Ображені міністри вдалися до 
протесту, подавши до німецького штабу заяву про відставку. 
Демарш результатів не дав, урядовцям пригрозили передачею 
Криму під управління гетьманату і вони відкликали подання. 
Генерал Р. Кош дав зрозуміти, що відставка «може створити 
становище, з якого німецьке командування змушене буде шукати 
вихід очевидно небажаний для нинішнього уряду»17.  

Керівництво Української Держави також зробило спробу 
розв’язання кримської проблеми шляхом прямих переговорів з 
центральною німецькою владою. У серпні ці питання обговорю-
вав під час візиту до Берліна голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб. 
Однак суттєвого просування у кримському питанні вдалося до-
сягти тільки під в результаті державного візиту П.Скоропад-
ського до Німеччини у першій половині вересня. Він був прий-
нятий усіма найвищими посадовцями Рейху, включаючи кайзера 
Вільгельма ІІ. Гетьманові дали зрозуміти, що включення Криму 
до складу Української Держави та передачу їй Чорноморського 
флоту можливі. Очевидно, літні невдачі на Західному фронті 
внесли корективи в амбітні плани військового керівництва Німеч-
чини щодо використання Криму як стратегічного плацдарму 
просування у східному напрямку і перетворення у «другу Ніццу», 
зробили його більш поступливим щодо намірів гетьманату при-
єднати Крим і отримати Чорноморський флот.  

За підсумками візиту П. Скоропадського німецьке військове і 
дипломатичне керівництво в Україні одержало з Берліна відпо-
відні урядові директиви. Вже 16 вересня Р. Кош від імені штабу 
німецького командування у Києві передав С. Сулькевичу ульти-
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мативні вимоги щодо подальшого статусу кримського уряду і 
відносин з Україною. В них вказувалося, що уряд Криму є не 
державним, а крайовим, тому не повинен мати політичних від-
носин з іншими країнами і відповідно – міністерства закордонних 
справ. Політичне об’єднання Криму з Україною мало відбутися 
на засадах автономного внутрішнього управління. Увечорі цього 
ж дня уряд С. Сулькевича провів екстрене засідання за участю 
німецьких представників. Член німецької економічної делегації 
Отто Відфельдт і майор Карл Девіц виявили бажання виступити 
посередниками у проведенні українсько-кримських переговорів. 
Наступного дня уряд Криму дав відповідь Р. Кошу, якою фак-
тично висловив згоду з висунутими німецьким командуванням 
вимогами.  

Упродовж наступних днів була сформована делегація крим-
ського уряду для переговорів з українською стороною, яку очо-
лив міністр юстиції А. Ахматович. Вона отримала повноваження 
підписувати договірні документи від імені крайового уряду і в 
кінці вересня прибула до Києва. Головою української делегації 
був призначений прем’єр Ф. Лизогуб. Переговори розпочалися  
5 жовтня. Німецьке командування на них представляв принц 
Генріх Райс. Українська делегація подала проект під назвою 
«Головні підстави з’єднання Криму з Україною», за яким перед-
бачалося входження Криму до складу Української Держави на 
правах автономного краю під єдиною верховною владою геть-
мана із своїм крайовим сеймом, територіальною армією, власною 
адміністрацією і статс-секретарем у справах Криму при україн-
ському уряді18.  

В результаті складних і напружених переговорів 12 жовтня 
посланці кримського уряду в основному погодилися на умови 
української сторони, але зажадали дати їм місяць на розгляд 
проекту угоди Курултаєм кримсько-татарського народу, іншими 
громадськими організаціями. Українська сторона погодилася з 
цим побажанням, будучи впевнена у підтримці ідеї автономії 
Криму місцевим населенням, насамперед національними об’єд-
наннями. До того ж згода німців передати Україні Чорномор-
ський флот породила у П. Скоропадського і його урядовців спо-
дівання на близьке і повне оволодіння Кримом19.  
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Однак цим намірам не судилося справдитися. Динамічні 
процеси завершального етапу Світової війни, розпад центрально-
європейських імперій, пошук П. Скоропадським прихильності 
Антанти привели до зміни політичного курсу Української Дер-
жави у бік федерування з небільшовицькою Росією. 15 листопада 
кабінет С. Сулькевича склав повноваження, передавши владу 
новому урядові на чолі з головою Таврійських земських зборів, 
кадетським діячем Соломоном Кримом (Нейманом), який орієн-
тувався на відродження єдиної Росії. В умовах нової геополі-
тичної ситуації у чорноморському регіоні питання про приєд-
нання Криму до Української Держави втратило актуальність.  

12 листопада 1918 р., на другий день після підписання новим 
німецьким урядом Комп’єнського перемир’я, генерал Р. Кош 
віддав наказ про початок евакуації німецьких військ з Криму.  
У грудні він повернувся до Берліна і був призначений коман-
дувачем прикордонних військ «Схід». 10 січня 1919 р. вийшов у 
відставку. Помер генерал Роберт фон Кош у 1942 р. 
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5. Генерал Карл Кнерцер –  
командувач корпусом 

 
 
 

Карл Альберт фон Кнерцер (Karl Albert von Knoerzer) наро-
дився у травні 1858 р. у Штутгарті. Військову службу розпочав 
лейтенантом у 1878 р. служив в уланському полку «Королева 
Ольга», Генеральному штабі. У 1897 р. отримав звання майора. 
Навчався у військовій академії. Полковник – 1906, генерал-майор – 
1910 р., генерал-лейтенант –1913 р. З початком Світової війни 
командував резервними ландверними дивізіями1.  

Після підписання у Бресті державами Четверного союзу мир-
ного договору з УНР і прийняття Вільгельмом ІІ рішення про 
початок «східної» кампанії, у лютому 1918 р. К. Кнерцер отримав 
звання генерала від кавалерії і був призначений командиром 
корпусу, війська якого розпочали звільнення території України 
від більшовицьких військ. У кінці лютого до операцій німецьких 
з’єднань долучилися й австро-угорські війська, націлившись на 
південь України. У підписаній 25 березня в Бадені угоді між 
Німеччиною і Австро-Угорщиною про розподіл сфер впливу в 
Україні зазначалося, що вже розпочаті операції групи Кнерцера у 
напрямку Катеринослава проводяться під німецьким команду-
ванням, доки війська (німецькі – Р.П.) не будуть замінені австро-
угорськими частинами2.  

До складу корпусу генерала К. Кнерцера входили 7-ма та  
20-та ландверні дивізії генералів Карла Геца та Густава Арніма, а 
також 2-га кавалерійська дивізія полковника Артура Боппа, арти-
лерійський полк, кілька ескадронів уланів окремих іменних 
полків, а також авіаційний загін № 27. Використовуючи заліз-
ниці, вони швидко просувалися у південно-східному напрямку і  
4 квітня взяли Катеринослав. Наступного дня на привокзальній 
площі було розстріляно близько п’ятисот захоплених у полон 
червоногвардійців3. Згодом К. Кнерцер на цьому місці прийняв 
парад. 
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Подальше просування корпусу дещо уповільнилося через 
посилення спротиву радянських військ. Шлях від Катеринослава 
до Ростова-на-Дону зайняв більше місяця. У кінці квітня дивізія 
генерала Г. Арніма вела бої за взяття Таганрога – важливого 
залізничного і портового вузла. Поспіхом сформовані два «рево-
люційні» полки червоних були розбиті і 1 травня німці увійшли 
до міста. Очевидець згадує: «Місто немов вимерло. По вулиці з 
музикою «Wacht am Rein» (Вахта на Рейні – нім.) і з барабанами 
вже йшли німецькі війська. Вгодовані коні везли солідні гармати. 
Військова частина, яка увійшла у Таганрог, очевидно, мала най-
точніші карти, оскільки ні у кого не питаючи дороги, колона 
безпомилково попрямувала до казарм, а пани офіцери – по квар-
тирах, де їх ласкаво і з щирою радістю зустріли місцеві великі 
купці»4. 

Генерал К. Кнерцер обрав Таганрог місцем дислокації штабу 
корпусу. Комендантом міста був призначений майор барон 
Гюльтинген, який відразу видав наказ про заборону пересування 
мешканців після десятої години вечора. Але оскільки прихід нім-
ців збігся з пасхальними святами, то генерал на цей час відмінив 
обмеження. Сам К. Кнерцер оселився в особняку на вул. Грець-
кій, неподалік від Костянтино-Єленінської церкви. Він і частина 
військових взяли участь пасхальній заутрені. В наступні дні гене-
рал також нерідко приходив до вечірньої обідні і слухав спів 
церковного хору5. 

Становище генерала К. Кнерцера як командувача корпусом 
істотно відрізнялося від інших корпусних командирів, чиї війська 
були дислоковані у внутрішніх районах України. Підконтрольні 
корпусу території безпосередньо межували з регіонами зайня-
тими більшовиками і йому довелося довше за інших вести бойові 
дії. Утворення на початку травня 1918 р. Війська Донського як 
державного об’єднання і фактичне визнання його союзником Ні-
меччини покладало на штаб корпусу повноваження дипломатич-
ного характеру. Певних зусиль вимагало й збереження «зброй-
ного» нейтралітету щодо Добровольчої армії, командування якої 
орієнтувалося на Антанту.  

У той час, коли дивізії генерала К. Кнерцера вступили у землі 
Області війська Донського і 8 травня взяли Ростов-на-Дону, в 
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Новочеркаську «Круг спасения Дона» проголосив утворення Все-
великого Війська Донського – тимчасового державного об’єд-
нання, до встановлення легітимної російської влади. Отаманом 
був обраний генерал Петро Краснов, який отримав верховне 
право управління краєм. Відразу після вступу на посаду він 
направив нарочним через Київ листа імператору Вільгельму ІІ з 
проханням припинити просування німецьких військ углиб Дон-
ської землі, визнати Всевелике Військо Донське самостійним 
утворенням до звільнення від більшовиків, встановити взаємо-
вигідні торговельні відносини. Зокрема, П. Краснов пропонував 
німецькій стороні постачання хліба, жирів, риби, шкір, шерсті 
тощо6. Текст листа став відомим у російських монархічних колах 
і був опублікований у Фінляндії Михайлом Родзянком. 

Німецьке керівництво, яке щойно в результаті державного 
перевороту у Києві отримало прогнозованого союзника в особі 
генерала П. Скоропадського, оперативно оцінило можливість по-
ширити свій вплив на лімітрофне державне утворення на Дону, 
яке мало стати буферною зоною між територіями, окупованими 
німецькими військами і контрольованими більшовиками.  

Вже у день зайняття німцями Ростова-на-Дону, 8 травня до 
П. Краснова прибули представники штабу генерала К.Кнерцера і 
заявили, що німці ніяких завойовницьких цілей не ставлять і 
дуже зацікавлені, щоб на Дону якомога швидше відновився по-
рядок. Від цього залежатиме й перебування німецьких військ у 
краї7. А незабаром П. Краснов отримав письмову відповідь з Бер-
ліна про визнання Війська Донського, запевнення, що у дво-
тижневий термін німецькі війська залишать Таганрозький округ, 
а у місті залишаться лише військові залізничники. Повідомлялося 
про можливість поставок озброєння, боєприпасів, навіть броне-
машин і аеропланів8. 

Безперечно, це питання вирішувалося за погодженням з Гене-
ральним штабом. Його фактичний керівник Е. Людендорф у 
спогадах писав: « На нижньому Дону діяли донські козаки, їх 
отаман, генерал Краснов, був налаштований антибільшовицьки і 
вів бої з радянськими військами. Але у нього не було зброї і 
боєприпасів. Я вступив з ним в контакт, щоб завадити його 
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переходу на бік Антанти». Далі генерал пише, що його позиція 
суперечила лінії німецького уряду, який у «східній» політиці 
орієнтувався на більшовиків, однак йому вдалося утримати 
П. Краснова від відкритого приєднання до Антанти і знайти у 
ньому союзника. Досить лаконічно згадує Е. Людендорф і про 
висадку червоного десанту в районі Таганрога, який німецькі 
війська розбили наголову. Про факт масового розстрілу учасників 
десантування він не згадує9. 

11 травня К.Кнерцер з офіцерами штабу відвідав Новочер-
каськ. Генерал зустрівся з військовим отаманом П. Красновим, 
потім був присутнім на джигітовці кубанських козаків, підрозділ 
яких влився до Донського війська. Наїзники демонстрували ру-
бання лози, підняття предметів з землі, стійку догори ногами, 
перескакування з одного коня на іншого тощо. К. Кнерцер зали-
шився задоволений і був присутнім на врученні кубанцям золо-
тих жетонів у формі підкови10. 

Після взяття Ростова підрозділи корпусу К. Кнерцера відки-
нули червоні війська південніше Дону. Центром їх концентрації 
став Батайськ – значний залізничний вузол. З метою ліквідації 
можливої загрози тилу німецьких військ генерал 15 травня нака-
зав захопити Батайськ. Обхідні маневри німці не могли здійс-
нювати через весняний розлив Дону, а лобові атаки частин  
7-ї ландверної дивізії генерала К. Геца виявилися невдалими і 
супроводжувалися значними втратами. Очевидно, з цим було по-
в’язане усунення К. Геца з посади командира дивізії. Тоді ні-
мецький штаб залучив до операції частини Донського війська під 
командуванням генерала Петра Грекова і Добровольчої армії – 
полковника Петра Глазенапа. Новим штурмом Батайська коман-
дував особисто К. Кнерцер. Німці форсували Дон і обхідним 
маневром 30 травня зайняли Батайськ. Командування Кубано-
Чорноморської республіки у зведенні від 2 червня 1918 р. по-
відомляло: «Противник після зайняття Батайська просувається на 
південь і став на позиції від нього за верст сім. Частини його 
рухаються до Азова. Ольгинська і Хомутовська станиці у його 
руках. Сила противника – близько 8 тисяч піхоти. Від 16 до  
20 гармат і трохи кінноти»11. Генерал К. Кнерцер припинив про-
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сування своїх підрозділів, передавши цю ділянку фронту части-
нам Донського війська. З дозволу фельдмаршала Г. Айхгорна він 
отримав відпустку і виїхав до Берліна.  

Після зайняття німцями Таганрога, Ростова і Керчі у порту 
Єйська зосередилася значна кількість червоних військ. Більшо-
вицьке командування сформувало з них восьмитисячне угрупу-
вання для висадки морського десанту на півострів між Таган-
рогом і Міуським лиманом. За відсутності К. Кнерцера штаб 
спочатку навіть хотів розпочати відвід німецьких військ. Однак 
добре поставлена аеророзвідка дозволила генералу Г. Арніму 
прийняти рішення про відбиття наступу «червоного десанту».  

Командування контрнаступом було доручено полковнику 
Артуру Боппу – командиру 52-ї Вюртемберзької дивізії ландверу, 
поповненої частинами 7-ї Баварської кавалерійської бригади.  
У результаті триденних боїв, за артилерійської підтримки ту-
рецьких кораблів 14 червня німці відкинули червоне військо в 
море. Його втрати склали близько 6 тис. вояків, понад дві тисячі 
було взято у полон. У той час як вюртембержці втратили лише  
39 осіб12. Відразу ж штаб Г. Айхгорна, очевидно, з метою за-
лякування більшовиків і пропаганди німецької сили поширив 
прокламацію про сумні для червоного війська наслідки Таган-
розької операції.  

Однак справа ускладнилася тим, що полковник А. Бопп від-
дав письмовий наказ розстріляти усіх захоплених, з жінками 
включно. 14 червня вранці полонених зігнали до високого обриву 
на березі моря, ставили групами по 50-100 осіб і розстрілювали з 
кулеметів. Ситуація набула суспільного розголосу і з подачі депу-
тата соціаліста Фрідріха Еберта стала предметом обговорення у 
рейхстазі. З огляду на такий розвиток подій Г. Айхгорн терміново 
зажадав пояснень від генерала Г. Арніма, який став на захист 
підлеглого. Оскільки Москва, намагаючись уникнути звинува-
чення у порушенні Брестського миру, відхрестилася від нападу 
на Таганрог, то німці не вважали захоплених учасників десанту 
військовополоненими. Зокрема, Г. Арнім писав: «З огляду на 
наведені причини вважаю розстріл полонених не лише обґрун-
тованим з людського і правового погляду, а доконченим і 
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правильним з погляду військового». Очевидно, Г. Айхгорн і пі-
шов з життя упевненим у правомірності дій А. Боппа. Прикметно, 
що козачий отаман П. Краснов у листі до імператора Вільгельма ІІ 
писав: «Щасливий привітати Ваше превосходительство з гучними 
перемогами імператорських королівських військ на Заході та в 
Таганрозі»13. 

Цією справою вже після убивства фельдмаршала займався 
штаб Головного командування східних військ і в серпні полков-
ник підготував докладний звіт, мотивуючи свої дії звірствами 
більшовиків проти німецьких солдатів, апелюючи також до вбив-
ства ними у Таганрозі російського генерала Павла Рененкампфа. 
Повернувшись з відпустки, К. Кнерцер давав пояснення вже 
генералу В. Гренеру. У доповіді від 9 вересня він стверджував, 
що йдеться про страту лише «банди цивільних без уніформи, 
серед яких могли бути жінки і підлітки» і запевняв, що ніколи не 
давав дозволу страчувати полонених, однак їх розстріл вважав 
цілковито виправданим з правового погляду. 

Ніяких санкцій щодо А. Боппа вжито не було, пізніше він 
отримав звання генерал-майора. Тільки генерал К. Кернцер рем-
ствував, що таганрозькі події позбавили його ордена за бойові 
заслуги у «східній» кампанії. Сучасні дослідники тих подій 
В. Дорнік (Німеччина) і П. Ліб (Австрія) вважають, що «це ма-
сове винищення більшовиків, безсумнівно, було воєнним злочи-
ном неймовірних масштабів, проте так і не зрозуміло, чи не 
скоїли німецькі війська ще одного злочину: чи були серед роз-
стріляних жінки й діти з прилеглих сіл?»14.  

Особливих претензій у справі розстрілу полонених до гене-
рала К. Кнерцера німецьке командування офіційно не пред’яв-
ляло з огляду на його відсутність у час цих подій і задоволь-
нилося поданим звітом. Наступник фельдмаршала Г. Айхгорна на 
посаді командувача армійської групи «Київ» генерал Гюнтер 
Кірхбах у Києві бував наїздами, передовіривши керівництво вій-
ськами начальникові штабу В. Гренеру. Постачання зброї і 
спорядження Війську Донському велося із складів в Україні. 
Звідти частина його переправлялося Добровольчій армії і німці 
цьому фактично не перешкоджали. Основну функцію представ-
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ництва німецького командування при отамані П. Краснові здійс-
нював майор Фрідріх Кохенхаузен. Заготівлю продовольства і 
сировини для відправки до Рейху проводили спеціальні упов-
новажені Господарської централі у Києві. Спорадичні виступи 
місцевого селянства придушували командири німецьких частин. 
Обов’язки командира корпусу не обтяжували генерала К. Кнер-
цера і він навіть мріяв, коли в Україні будуть виділяти землі 
німецьким офіцерам і солдатам, то він попросить наділ саме в 
цьому краї з морем, рибою, виноградниками, пляжами15.  

Добровольча армія була зайнята боротьбою проти більшо-
виків на Кубані і фактичної загрози військам корпусу не ста-
новила. А.Денікін у мемуарах писав: «Залишаючись незмінно 
нашим ворогом, німецьке командування на Півдні Росії стави-
лося завжди з великою повагою до Добровольчої армії»16. Ці 
слова слід віднести, насамперед, на адресу генерала К. Кнерцера. 

Кількість військ корпусу поступово зменшувалася. Найбільш 
дієздатні підрозділи перекидалися на Західний фронт. 27-й авіа-
загін передислокувався до Криму. Чисельність і структура, очо-
люваного К. Кнерцером з’єднання вже не відповідала стандартам 
корпусу і він був розформований. 3 жовтня генерал дістав при-
значення на посаду командира 7-ї дивізії ландверу, фактично 
залишаючись командувачем німецьких військ у Приазов’ї17. 

Поразка країн Четверного союзу, фактичний розпад Австро-
Угорської імперії призвели до деморалізації її окупаційних військ, 
проявів бунту у солдатському середовищі, вбивств офіцерів, ма-
совому дезертирству і стихійному виїзду на батьківщину. Австро-
угорські підрозділи залишили Маріуполь, Таганрог, інші міста 
півдня України. Штаб дивізії генерала К. Кнерцера був змушений 
перебирати ці території під опіку німецької військової адміні-
страції.  

Надзвичайна ситуація склалася в Одесі, контрольованій Схід-
ною австро-угорською армією. Звинувачений у неспроможності 
оволодіти ситуацією і фінансових оборудках військовий комен-
дант Одеси фельдмаршал Едуард Бельц покінчив життя само-
губством. Німецьке командування було змушене включити Хер-
сонську область з центром в Одесі у свою зону окупації. 9 лис-
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топада по місту було розклеєне звернення генерала від кавалерії 
К. Кнерцера російською, німецькою і українською мовами з 
закликом протидіяти більшовицькій пропаганді. Кожен німець-
кий солдат був зобов’язаний затримувати таких агітаторів і одер-
жував винагороду. Підбурювання до бунтів каралося смертними 
вироками військово-польового суду18. 

Більш дисципліновані німецькі війська ще зберігали внутріш-
ній порядок, однак капітуляція Німеччини, відречення від влади 
кайзера і загострення військово-політичної ситуації на Дону і 
Приазов’ї змусили німецьке командування розпочати евакуацію 
військових частин на батьківщину. Вже у середині листопада 
почався від’їзд з району Кантемирівки 2-ї кавалерійської бригади, 
а 4 грудня штаб К. Кнерцера залишив Ростов-на-Дону. 

Генерал К. Кнерцер формально вийшов у відставку на по-
чатку1919 р. Помер у червні 1932 р. 
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6. Полковник Фрідріх Штольценберг – 
військовий аташе 

 
 
 
В історичній літературі і спогадах барон Ф. Штольценберг 

(Friedrich fon Stolzenberg) подається як «військовий аташе Німеч-
чини», «військовий дипломат», «спеціальний представник пру-
ського військового міністерства», «представник вищого армій-
ського командування»1. Всі ці визначення загалом відповідають 
посаді представника вищого німецького командування в Україні. 
На наш погляд, найбільш адекватно статус полковника був 
зафіксований на бланках його офіційних паперів, які зберіга-
ються у фонді 2592 ЦДАВО України – «Військовий уповнова-
жений німецького верховного командування» («Militar – Bevoll-
machtiger der deutschen O.H.L»).  

27 лютого начальник штабу Східного фронту генерал 
М. Гофман конфіденційно повідомив Альфреду Розенбергу, який 
тоді перебував у Бресті, що полковника Ф. Штольценберга при-
значили військовим аташе в Україні і наказали виїхати до міс-
цезнаходження Центральної Ради2. Після початку військових опе-
рацій на Сході, цивільна і військова влада Німеччини спішили 
визначитися зі своїми представниками в Україні. Від їх енергій-
них дій залежала практична реалізація умов Брестського мирного 
договору, зокрема налагодження невідкладних поставок хліба і 
сировини до Центральних держав. Керівництво Генштабу Пауль 
Гінденбург і Еріх Людендорф не вважали Ф. Штольценберга по-
статтю відповідною цим масштабним завданням. Вже 28 лютого 
вони зупинили свій вибір кандидатурі генерала Вільгельма Гре-
нера, який мав великий досвід в організації військових кому-
нікацій. Саме він отримав надзвичайні повноваження, які вихо-
дили за межі його майбутньої посади начальника штабу армій-
ської групи в Україні.  

Ф. Штольценберг приступив до виконання своїх обов’язків 
відразу після звільнення Києва. Княгиня Марія Барятинська, яка 
під час німецької окупації проживала Києві, пише у спогадах: 
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«Це був високого зросту чоловік, років близько 50, дуже сим-
патичний, з приємними манерами і бездоганним тактом. Він 
втратив одну руку нижче ліктя»3. Ф. Штольценберг був першим 
представником Німеччини, який за кілька днів перебування у 
Києві дав досить реалістичну і разом з тим жорстку оцінку 
внутрішнього становища УНР, а також перспектив співпраці з 
українським урядом у плані виконання Брестських домовле-
ностей. Вже 9 березня він направив головнокомандуючому Схід-
ним фронтом фельдмаршалу Леопольду Баварському розлогу до-
повідь, яка, крім загального опису ситуації, містила рекомендації 
стосовно прийняття «твердих рішень».  

Полковник констатував вороже ставлення селянства до рекві-
зицій німецькими військами фуражу і хліба аж до збройного 
опору. Відзначалося також безсилля Ради Міністрів УНР через 
недостатність збройних сил і неорганізованість. Сподівання на те, 
що цей уряд «лівих опортуністів» зуміє організувати тверду 
владу дуже сумнівні. Він не виключав, що за таких умов в будь-
який момент можуть виникнути відкриті збройні зіткнення, мож-
ливо у формі партизанської війни. Це особливо небезпечно сто-
совно багатих хлібом районів Полтавщини і Харківщини. 

Ф. Штольценберг пропонує низку заходів, які б дозволили 
Німеччині отримати з України продовольчі і сировинні ресурси. 
Необхідно домогтися від українського уряду гарантій щодо цих 
поставок. Але й при їх наданні, вирішення способів отримання 
хліба – за гроші чи силою, або і тим і іншим способом, має 
залишатися за німцями. Запорукою раціонального обробітку 
землі може бути тільки відновлення великих поміщицьких зем-
леволодінь і можливість продажу землі селянам. Полковник наго-
лошував, що нинішній «виключно лівий уряд» на це ніколи не 
піде, але й ніколи не зможе своїми силами забезпечити поставку 
хліба. Звідси невідворотність військового втручання з боку нім-
ців. Далі йшлося про необхідність зобов’язати уряд УНР за-
безпечити німецькі війська всім необхідним продовольством, а 
коней – фуражом. Завершується доповідь Ф. Штольценберга до-
сить промовистим резюме: «Якщо інакше неможливо, то ми 
повинні взяти силою те, що нам терміново необхідно для життя і 
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боротьби. Одержимо ми хліб від нинішнього уряду, який не може 
довго утриматися, чи від іншого – це байдуже. Комісії нині 
недоречні. Питання має бути розв’язано виключно військовою 
силою»4.  

Це одна з перших аналітичних доповідей про стан і пер-
спективи проведення Німеччиною «східної» кампанії. По-перше, 
вона виразно відображає позиції «військової партії» у імпер-
ському істеблішменті. По-друге, суттєво розходилася з поглядами 
відомства рейхсканцлера та МЗС, які вважали за потрібне наго-
лошувати на дружніх і рівноправних відносинах з УНР. По-третє, 
термін «окупація» вживається у його прямому значенні і роз-
глядається як основний засіб вирішення завдань «хлібного миру». 
І нарешті, свідчить про високі аналітично-прогностичні здібності 
автора доповіді.  

Головним центром відносин із німецьким командуванням 
стала Рада Міністрів, яка доручила вести переговори прем’єру 
В. Голубовичу. 10 березня відбулися його консультації з полков-
ником Ф. Штольценбергом щодо укладення між державами вій-
ськової конвенції. Домовилися, що німецькі частини продовжу-
ватимуть наступ проти більшовицьких військ. Щодо умов, на 
яких мають вестися операції, то у протоколах засідань уряду 
зазначено, що вони «мають бути викладені у формі писаній»5.  

Під час наступної зустрічі з В. Голубовичем Ф. Штольцен-
берг серед інших поставив питання про бажання російських поло-
нених повернутися в Україну та запропонував обслуговування 
українських радіостанцій німецькими військовими. 20 березня 
уряд розглянув ці питання і висловився проти прийому росій-
ських полонених, а справу обслуговування німцями радіостанцій 
передав до військового міністерства6. 

Ф. Штольценберг брав активну участь у заходах німецького 
командування з повалення Центральної Ради. Зокрема, пошуках 
майбутнього глави української влади полковник разом з гене-
ралом В. Гренером зустрілися із заступником військового мі-
ністра УНР генералом Олександром Грековим, який був тісно 
пов’язаний з партією соціалістів- самостійників. Вони цікавилися 
особою П. Скоропадського, його характером, національними по-
глядами7.  
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24 квітня полковник був присутнім на нараді у начальника 
штабу Оберкомандо В. Гренера за участю дипломатичних і вій-
ськових представників Німеччини і Австро-Угорщини, яка виро-
била ультимативні вимоги до українського уряду: не створювати 
власну армію; застосування військово-польових судів до україн-
ських громадян; розпуск земельних комітетів; відновлення права 
приватної власності в аграрній галузі; врегулювання фінансово-
валютних відносин з Центральними державами та ін. Учасники 
наради дійшли висновку, що «спільна праця з теперішнім урядом 
при його тенденціях неможлива8. 

Ф. Штольценберг був причетним до роззброєння Першої 
української (синьожупанної) дивізії, сформованої з російських 
військовополонених українського походження в Німеччині. 
Запросивши військової допомоги у Німеччини і Австро-Угор-
щини М. Грушевський та інші очільники УНР сподівалися, що 
саме ці національні формування стануть головною військовою 
силою у боротьбі проти більшовиків. Однак їх формування затяг-
лося. Дивізія лише у середині березня прибула до Києва. 
Німецьке командування негативно поставилося до існування 
такої формації і навіть заборонило їх участь у параді на честь 
першої річниці революції. Очевидно, не без впливу німців вій-
ськовий міністр УНР О. Жуковський схилявся до думки про 
розформування дивізії, мотивуючи це тим, що вояки по кілька 
років не були на батьківщині і рвуться додому. Німці вимагали 
повернути все спорядження, отримане від Німеччини або спла-
тити за нього. Переговори затяглися і напередодні державного 
перевороту у ніч на 27 квітня німці оточили і роззброїли дивізію. 
На запит начальника Генерального штабу УНР підполковника 
Олександра Сливинського Ф. Штольценберг відповів, що вийшло 
непорозуміння, ніхто не хотів завдати образи, а йшлося лише про 
збереження німецького майна9. 

Увечорі 28 квітня він був присутній на нараді у фельд-
маршала Г. Айхгорна за участю В. Гренера, послів А. Мумма та 
Й. Форгача, командира 27-го корпусу генерала Густава Ватц-
дорфа, де обговорювалися ситуація у зв’язку з арештами укра-
їнських посадовців у залі Центральної Ради і приведенням 
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наступного дня до влади генерала П. Скоропадського. Дізнавшись 
про наміри В. Голубовича звернутися з протестом до німецького 
уряду, Г.Айхгорн доручив полковнику Ф. Штольценбергу негайно 
розшукати прем’єра і вимагати пояснень, а фактично заблокувати 
його звернення до канцлера. Барон розшукав В. Голубовича 
опівночі у приміщенні Центральної Ради, але той вже встиг 
відправити телеграму про київські події представникові УНР у 
Берліні О. Севрюку. 

На останньому засіданні Центральної Ради 29 квітня, яке 
відкрилося о 17 годині, М. Грушевський зробив повідомлення 
щодо учорашніх подій, пов’язаних з вторгненням загону німець-
ких військових у зал засідань Ради і арештом деяких урядовців. 
Він заявив, що учора близько півночі до нього з’явився військо-
вий аташе Ф. Штольценберг і почав розпитувати про подробиці 
останнього засідання. М. Грушевський висловив йому рішучий 
протест проти нечуваного поводження німецьких вояків у стінах 
Центральної Ради. Той відповів, що слідством встановлена при-
четність до викрадення банкіра Доброго деяких членів уряду і їх 
було вирішено арештувати. Щодо обшуків членів Ради і самого 
голови, а також вилучення архівних матеріалів, то буде про-
ведене розслідування10. 

Вранці 30 квітня Ф. Штольценберг брав участь у скликаній 
генералом В. Гренером нараді за участю представників гетьмана 
П. Скоропадського Миколи Сахно-Устимовича та Олександра 
Палтова. Йшлося про прийняття новим главою Української Дер-
жави умов, за якими він мав отримати війському і економічну 
допомогу союзників. Головним з них було зобов’язання вико-
нувати положення українсько-німецько-австрійского торговель-
но-економічного договору від 23 квітня. В іншому повторю-
валися вимоги, нещодавно пред’явлені урядові УНР. Були також 
схвалені окремі кандидатури до складу гетьманського уряду11. 

Ф. Штольценберг був першим німцем, з яким зустрівся 
Павло Скоропадський після звільнення Києва від більшовиків. 
Справа в тому, що родина генерала залишилася в Росії і він 
тривалий час не мав про неї відомостей. Якийсь час дружина з 
дітьми знаходилася в Орлі і мала виїхати до Петрограда. З метою 
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дізнатися чи планує німецьке командування наступ на Орел 
генерал відправився до Ф. Штольценберга. Полковник прийняв 
його досить люб’язно і повідомив, що просування військ у 
напрямку Орла не передбачається. А коли розмова перейшла на 
політичні теми, то він запевняв, що німці тут тимчасово, що вони 
тільки гості і ніяких намірів втручатися у внутрішні справи 
України не мають. А в тому, що в Україні лише одні соціа-
лістичні партії винуваті не німці. П. Скоропадський у спогадах 
пише, що після візиту дійшов висновку, що можливо анархія в 
краї й вигідна німцям: «Не прийшли ж вони, втрачаючи і гроші, і 
людські життя своїх солдатів, заради наших красивих очей чи для 
відновлення поміщицьких маєтків, а, вірогідно, для інших цілей». 
Згадуючи про перше знайомство з Ф. Штольценбергом, П. Скоро-
падський зауважує, що вже під час гетьманування барон попсував 
йому чимало крові12. 

Розмірковуючи про причини заперечення німцями необхід-
ності створення української армії, гетьман дійшов думки, що 
чималу роль у цій справі відіграв полковник Ф. Штольценберг. 
П. Скоропадський зауважує, що «цей пан вів якусь особливу 
політику, не стільки німецьку, стільки австрійську … Загалом це 
була політика крайнього українства, галичанського напрямку». 
Такі висновки він робить на підставі відомостей про контакти 
полковника з колишнім прем’єром В. Голубовичем і усіма най-
більш визначними діячами Центральної Ради. Не розуміючи дій 
Ф. Штольценберга, гетьман вирішив з’ясувати ситуацію в осо-
бистій розмові. В результаті він пересвідчився, що полковник 
наполягає на тому, щоб міністрами були виключно українці відо-
мого шовіністичного ґатунку, а військо Україні не потрібне13. 

На наш погляд, П. Скоропадський перебільшує роль 
Ф. Штольценберга у справі протидії створення української армії. 
По-перше, ще напередодні перевороту серед інших зобов’язань, 
взятих письмово перед німецьким командуванням, він погодився 
не створювати власні збройні сили без дозволу союзників. В ін-
шому місці спогадів П. Скоропадський пише, що при його пер-
шій розмові на цю тему начальник штабу німецьких військ в 
Україні генерал В. Гренер заявив: «Навіщо Вам армія? Ми зна-
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ходимося тут, нічого проти Вашого уряду в середині країни ми не 
дозволимо, а щодо Ваших північних кордонів Ви можете бути 
цілком спокійні, більшовиків ми не допустимо. Створіть собі 
невеликий загін у дві тисячі осіб для підтримання порядку в 
Києві і для охорони Вас особисто»14. Це була принципова позиція 
вищого німецького командування і Ф. Штольценберг тут не міг 
відігравати якоїсь особливої ролі. 

Явним перебільшенням є й твердження гетьмана щодо авст-
рофільства барона, а тим більше – наполягання на призначенні 
міністрів «відомого шовіністичного ґатунку». По-перше, він на 
час перевороту не мав вирішального впливу на формування геть-
манського уряду. По-друге, ключова фігура у цих питаннях 
генерал В. Гренер хотів бачити у його складі лише представників 
єдиної української політичної сили – поміркованої ліберально-
буржуазної партії соціалістів-федералістів. І робилося це через 
побоювання, що колишній флігель-ад’ютант російського імпера-
тора допустить засилля в уряді російських промонархічних сил. 
Можливо таке гіперболізоване уявлення П. Скоропадського про 
Ф. Штольценберга сформувалося після того як отримав теле-
граму самого Вільгельма ІІ про введення до складу Ради Міні-
стрів українських діячів. Він був переконаний, що без барона тут 
не обійшлося. Ф. Штольценберг тісно співпрацював з своїм коле-
гою, представником військового командування Австро-Угорщи-
ни майором, професійним розвідником М. Фляйшманом. Гетьман 
вважав, що той мав великий вплив на барона15.  

На початку травня після звільнення Криму Ф. Штольценберг 
збирався туди їхати і від імені кайзера цікавився у князя Анатолія 
Барятинського, особистого друга Миколи ІІ: чи потребує чогось 
імператорська родина в Криму, чи бажає виїхати до Копенгагена 
або кудись ще. А. Барятинський передав листа до великого князя 
Олександра Михайловича. Барон відвідав Романових, які перебу-
вали в той час у районі Ялти у маєтку «Дюльбер» і після по-
вернення привіз з Криму лист-відповідь О.М. Романова16. Вели-
кий князь у своїй «Книзі спогадів» пише про відвідини його після 
вигнання більшовиків з Криму німецьким генералом17. Його зять 
князь Фелікс Юсупов у мемуарах згадує, що у травні до Ялти 



Полковник Фрідріх Штольценберг – військовий аташе 217

прибув ад’ютант імператора Вільгельма ІІ з пропозицією – 
«російський престол будь-кому з Романових в обмін на його 
підпис під Брест-Литовським договором». Але імператорська 
сім’я відкинула цю оборудку18. Князь не називає прізвища ні-
мецького посланця. Не виключено, що це був Ф. Штольценберг. 

В українських міністерств і місцевих адміністрацій виникало 
чимало питань до німецького командування. Вони збиралися у 
міністерстві закордонних справ, перекладалися німецькою мовою 
і надсилалися до посла А. Мумма чи полковника Ф. Штоль-
ценберга. Щодо останнього, то найчастіше надходили запити 
міністерств військового та внутрішніх справ. Дослідниця відно-
син УНР з Центральними державами Уляна Єловських, проаналі-
зувавши листування між українськими урядовцями і Ф. Штоль-
ценбергом відзначає, що, як правило, це скарги на незаконні дії 
німецьких військових. Автор виділяє дві категорії офіційних від-
повідей полковника: перша – розпливчасті, з обіцянками з’ясу-
вати обставини справи у майбутньому; друга – з намаганнями 
довести правомірність дій німецьких військових або їхню не-
причетність до певних заходів. Листи містять трафаретні фрази: 
«розслідування розпочато», «претензії передані до відповідних 
інстанцій», «відповідь буде надіслана так швидко, як тільки 
можливо»19.  

П. Скоропадський стверджує, саме він за допомогою В. Гре-
нера домігся відкликання Ф. Штольценберга з Києва. Можна 
припустити, що начальник штабу Оберкомандо міг довести ви-
щому армійському командуванню, що таке представництво було 
доречним в умовах ведення бойових дій в Україні, але з їх 
завершенням необхідність у ньому відпала. Не менш вірогідною є 
інша версія: 6 червня 1918 р. під час вибухів військових складів 
на Печерську полковник дістав поранення обличчя осколками 
віконного скла, було пошкоджене око, яке ледве вдалося вря-
тувати. За свідченнями княгині М. Барятинської, він близько 
місяця провів у госпіталі, а потім поїхав до Німеччини20. 
Очевидно, саме ця обставина стала вирішальною причиною його 
від’їзду на батьківщину. Принаймні, вже з липня відомості про 
нього не зустрічаються ні в офіційних документах, ні в спогадах 
сучасників. 
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7. Майор Ганс Гассе –  
начальник розвідувального відділу  

 
 
 

Майор Ганс Гассе – Gans Hasse (Haase), один з найвпли-
вовіших функціонерів штабу вищого німецького командування в 
Україні, який поряд з начальником штабу генерал-лейтенантом 
Вільгельмом Гренером і послом Альфонсом Муммом грав про-
відну роль у реалізації політики Рейху щодо України. Слід цілком 
погодитися з думкою українського зарубіжного дослідника Олега 
Федишина, який наголошував, що двом офіцерам штабу Обер-
командо майорам Гансу Гассе і Вальтеру Ярошу «судилося віді-
грати набагато більш важливу роль, ніж передбачали їх звання і 
посади»1. 

Історичні джерела по-різному називають посаду майора 
Г. Гассе – начальник розвідувального, контррозвідувального, по-
літичного відділу, відділу зв’язку, прес-офіцер тощо. На наш 
погляд, найточнішим був гетьман П. Скоропадський, який писав 
у спогадах: «До мене приїхав офіцер в російській формі, який 
представився службовцем якогось відділу «Оберкомандо» і пові-
домив, що начальник розвідувального відділу «Оберкомандо» 
майор Гассе, просить, чи може він до мене приїхати у важливій 
справі. Я не хотів його приймати у себе і сказав, що краще зайду 
до нього сам». 

Того ж дня увечері Г. Гассе прийняв генерала «дуже 
люб’язно». Розмова точилася навколо створеної П. Скоропад-
ським політичної організації Українська громада. Майор настійно 
розпитував про імператора (Миколу ІІ – Р.П.) і службу колиш-
нього флігель-ад’ютанта царя. Гість виклав своє бачення «тодіш-
нього групування всіх інтелігентних класів на Україні». Від того 
вечора офіцери штабу Оберкомандо вже предметно «розробляли» 
П. Скоропадського як одну з можливих кандидатур нового кер-
манича України 2.  

Не дивлячись на активну роль Г. Гассе у діяльності штабу 
Оберкомандо коло історичних джерел про нього досить обме-



І. Військові 220

жене. В новітніх колективних працях німецьких, австрійських і 
українських дослідників, присвячених окупації України 1918 р., 
майор навіть не згадується. Очевидно, складені ним аналітичні 
записки щодо політичного становища в Україні, оцінки її вищого 
управлінського керівництва, діяльності російських монархістів у 
Києві вже ніколи не стануть надбанням німецьких чи зарубіжних 
дослідників. А відтак й не розширять наші уявлення про роль 
майора Г. Гассе в українських подіях 1918 р.  

На відміну від керівників штабу Оберкомандо Г. Айхгорна, 
Г. Кірхбаха, В. Гренера, які влаштовували прийоми для україн-
ських урядовців і іноземних дипломатів, що дало можливість 
відобразити їх постаті у спогадах, діяльність Г. Гассе вимагала 
меншої публічності і праці специфічними методами політичної 
розвідки. Саме цим можна пояснити той факт, що в мемуарах 
урядовців гетьманату майор майже не фігурує. Згадки про 
Г. Гассе знаходимо у щоденниках Дмитра Донцова, Євгена Чи-
каленка та Володимира Вернадського. У російській історіографії 
відомості про майора подаються лише у контексті його перего-
ворів з лідером кадетів Павлом Мілюковим, а також у зв’язку з 
легендою про Г. Гассе як законспірованого великого герцога 
Гессенського, брата російської імператриці Олександри. 

До головних функціональних завдань очолюваного Г. Гассе 
відділу належало вивчення політичних настроїв населення, став-
лення до німців українських партій та урядовців. Все це роз-
глядалося крізь призму оцінки здатності керівництва УНР опе-
ративно і в обумовлених обсягах здійснювати поставки до 
Німеччини продовольства і сировини. Вже у березні 1918 р. 
військові представники Німеччини в Україні – начальник штабу 
армійської групи «Айхгорн» генерал В. Гренер і представник 
Головного командування сухопутних військ (ГКСВ) полковник 
Ф. Штольценберг переконалися у нездатності уряду УНР органі-
зувати повноцінне виконання Брестських угод. Вони наполегливо 
переконували військове і цивільне керівництво Німеччини у 
необхідності зміни правління в Україні. Розглядалася можливість 
введення в Україні прямого німецького правління за бельгій-
ським зразком, але була відхилена з огляду на Брестську дого-
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вірну базу присутності військ Центральних держав і небажаний 
як зовнішньополітичний резонанс, так й протест лівих фракцій 
рейхстагу. 

На початку квітня не тільки німецькі військові, але й дип-
ломатичні представники дійшли згоди про зміну влади в Україні. 
Постало питання про постать майбутнього глави держави, пошук 
якого вівся у колі помірковано правих українських політиків, 
лояльних до Німеччини. Начальник розвідвідділу штабу Оберко-
мандо майор Г. Гассе і помічник В. Гренера В. Ярош провели 
«зондувальні» зустрічі з кількома відомими діячами, включаючи 
й генерала Павла Скоропадського. Очевидно, вони вже мали відо-
мості про політичну платформу, створеної ним організації – 
Українська громада.  

Слід відзначити, що раніше за Г. Гассе увагу на генерала 
П. Скоропадського звернув його австрійський візаві, військовий 
аташе майор М. Фляйшман. 8 квітня він надіслав до свого Ген-
штабу політичні характеристики провідних діячів українського 
уряду, Центральної Ради. Генерального штабу, лідерів політич-
них партій, у яких наголос робився на їх германо- чи австро-
фільстві. Зокрема, П. Скоропадський кваліфікувався як глава 
новоствореної національно-демократичної партії (Української 
громади – Р.П.), нащадок давнього гетьманського роду, вождь 
кубанських козаків (Вільного козацтва – Р.П.), який сподівається 
тільки на сильну центральну владу (староукраїнське гетьман-
ство). М. Фляйшман також повідомляв, що в даний час генерал 
працює над доповідною запискою для нього з викладом власних 
поглядів на українську національну політику і реорганізацію 
армії. Майор зробив висновок, що П. Скоропадський «може бути 
залучений на бік Австрії»3.  

Гетьман у спогадах пише про зустріч з М. Фляйшманом у 
готелі «Петербургская гостинница», з яким про політику гово-
рили мало, більше він цікавився козачою організацією. При-
родно, що про підготовку доповідної записки для майора П. Ско-
ропадський не згадує. Можливо таке прохання він й отримав, але 
навряд чи виконав, бо вже через кілька днів у нього відбулася 
серія зустрічей (11, 13, 15 квітня) з Г. Гассе і В. Ярошем. З цих 
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розмов П. Скоропадський виніс враження, що Оберкомандо у 
ньому зацікавлене і виклав свій план захоплення влади у Києві, 
при умові, що німці заблокують січових стрільців, які охороняли 
урядові установи. Співрозмовники нічого конкретного не пообі-
цяли, але повідомили про можливу зустріч з генералом В. Гре-
нером4.  

У штабі Оберкомандо ще з тиждень не могли визначитися 
щодо кандидатури нового глави української влади. Німці мали 
два часових обмеження, з огляду на які повинні були готувати 
фактичний державний переворот. Перший – 12 травня, на яке 
Центральна Рада призначила скликання Установчих зборів, полі-
тичний склад яких міг виявитися нелояльним до союзників, а 
посол А. Мумм оцінював як «ворожий Німеччині акт»5. І другий – 
дата підписання тристоронньої українсько-німецько-австрійської 
економічної угоди щодо термінів і обсягів поставок Україною 
продовольства, а Центральними державами – промислових това-
рів та палива. Саме ці зобов’язання уряду УНР мав взяти на себе 
наступний керманич української влади. Нарешті 23 квітня еко-
номічний договір був укладений. 

Наступного дня Г. Гассе запросив П. Скоропадського до 
штабу Оберкомандо, де відбулася розмова з генералом В. Гре-
нером. Німці пообіцяли зайняти нейтральну позицію при про-
веденні заходів із зміни влади, а П. Скоропадський мав визнати 
чинними положення економічної угоди, створити німцям пре-
ференції експорту продовольства, без згоди союзників не фор-
мувати збройні сили, не скликати Сейм тощо. Побоюючись мож-
ливого арешту, П. Скоропадський з готелю переселився до бу-
динку свого полкового товариша Ф. Безака. Саме тут Г. Гассе й 
інші німецькі офіцери узгоджували з майбутнім правителем 
України умови співпраці, форму державного правління, викорис-
тання хліборобського з’їзду для проголошення П. Скоропадського 
гетьманом України.  

Очевидно, майору, який добре володів російською мовою, 
довелося заглибитися в історію української гетьманщини. До 
того ж у Києві діяла німецька агентура, не бракувало й на-
ближених до штабу українців типу О. Скорописа-Йолтуховського, 



Майор Ганс Гассе – начальник розвідувального відділу 223

одного з екс-лідерів Спілки визволення України, журналіста 
Володимира Степанківського та інших. Врешті саме аналітична 
діяльність відділу Г. Гассе щодо можливого правителя України 
дозволила Г. Айхгорну і В. Гренеру зупинити свій вибір на 
постаті П. Скоропадського і надати новій державній владі форму 
гетьманату. 

Готуючи зміну влади в Україні, командування штабу Обер-
командо усвідомлювало можливість негативної реакції з боку 
німецької парламентської опозиції і антантівських кіл на здійс-
нення державного перевороту в формально союзній УНР. 
Очевидно, аналітики розвідвідділу розробляли й більш «м’які» 
варіанти усунення недієздатного українського уряду. З майором 
Г. Гассе пов’язана спроба привести до влади представників партії 
соціалістів-федералістів, більш поміркованої політичної сили, 
ніж українські есери з їх соціалістичним догматизмом, особливо 
у земельному питанні. За свідченнями відомого діяча УПСФ 
Макара Кушніра, Г. Гассе пропонував їм зробити переворот за 
допомогою німців і перебрати владу від есерівського уряду Все-
волода Голубовича, але керівництво партії відмовилося. Факт 
такої пропозиції Г. Гассе підтвердив й один з лідерів УПСФ Анд-
рій Ніковський6. На наш погляд, таке рокірування не принесло б 
бажаного для німців ефекту у справі активізації хлібних поставок 
до Центральних держав. УПСФ була буржуазно-інтелігентською, 
малочисельною партією з досить обмеженим ідейним впливом в 
українському суспільстві і низьким управлінським потенціалом. 

Про вагу розвідвідділу у структурі штабу німецького коман-
дування в Україні свідчить те, що проекти всіх найважливіших 
наказів проходили експертизу його фахівців. Насамперед це сто-
сувалося документів із сфери взаємовідносин з українською сто-
роною. Німецьке командування турбував стан залізничного спо-
лучення в Україні, від якого залежали пропускні можливості 
вивезення до Центральних держав продовольства і сировини. 
Крім розладнаності залізничного господарства, створилася вели-
ка заборгованість із заробітної плати перед службовцями і робіт-
никами. Галузеві профспілки заявляли про наміри шляхом страй-
ків домагатися її погашення.  
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Стурбований можливістю припинення залізничного руху на-
чальник управління перевезень штабу Оберкомандо полковник 
Штефан фон Фельзен передав 28 травня на погодження проект 
наказу на випадок страйку залізничників. У ньому містився 
заклик до працівників залізниць не піддаватися провокативним 
закликам англійських агітаторів припинити роботу, бо це нічого 
не дасть, крім зубожіння і безпорядків. А німців було покликано 
для наведення порядку і вони не допустять руйнації того, що 
було досягнуто ціною німецької крові. Проектом наказу перед-
бачався у випадку страйку перехід залізниць у німецьке підпо-
рядкування. За невиконання наказу, підбурювання до невиходу 
на роботу, диверсійні дії мали застосовуватися жорсткі покарання 
аж до смертної кари. Начальник розвідвідділу Г. Гассе зробив 
щодо проекту наказу наступний висновок: «Згоден, але вважаю 
необхідним попередньо погодити питання з українським урядом ( 
і його екселенцією Муммом) з питання щодо погроз відміненої у 
даний час смертної кари»7. У розпал липневого страйку україн-
ських залізниць наказ Ш. Фельзена був введений у дію, але без 
найрадикальніших пунктів, проти яких застерігав начальник 
розвідвідділу.  

Майор Г. Гассе був фактичним куратором пресового відділу 
штабу Оберкомандо, який ретельно відслідковував інформаційні 
матеріали української преси і піддавав цензурі небажані з ні-
мецького погляду публікації. Керівник Українського телеграф-
ного агентства (УТА) Д. Донцов передає атмосферу вечері у 
гетьмана на початку червня 1918 р. На прийнятті майор сидів 
поруч із Скоропадським. Коли зайшла мова про роботу агентства, 
то Г. Гассе, «безцеремонно інтерпелював мене з приводу 
«тенденційності» УТА». Зокрема, він був незадоволений тим, що 
подаються відомості про «розрухи» в провінції. Далі майор 
заявив про намір німців видавати часопис для людності України в 
цілях німецько-українського зближення. Коли зайшлося про мову 
видання, то Д. Донцов зауважив, що «коли Німеччині залежить 
на з’єднанні українців, хай видає по-українськи; коли ж росіян – 
по-російськи…».  

Така риторика явно не сподобалася Г. Гассе. Через кілька 
днів генерал В. Гренер прислав листа, в якім скаржився на УТА, 
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що воно не робить належної реклами гетьманові і забагато пише 
про розрухи у провінції. Очевидно, розрахунок робився на 
відповідну реакцію П. Скоропадського щодо керівника УТА. Сам 
Д. Донцов справжню причину «німецького гніву» вбачав у тому, 
що багато телеграм, які присилалися до агентства з метою 
реклами німців, «йшли до коша»8. 

З прес-відділу штабу Оберкомандо до канцелярії гетьмана, 
УТА постійно надходили «прохання» не подавати ті чи інші 
матеріали, небажані з погляду німців. У серпні розпочалися 
доволі складні тристоронні українсько-німецько-австрійські пере-
говори щодо укладення нової економічної угоди. З цього приводу 
пресі з’явилося чимало коментарів. 7 серпня прес-відділ звертав 
увагу цензорів українських видань, «щоб обговорення чи пуб-
лікації на сьогодні в пресі не стосувалися ще поточних чи неза-
кінчених господарських конференцій та економічних угод. Такі 
публікації останнім часом накопичилися, вони створюють лише 
відповідну передчасну та фальшиву картину підсумків перего-
ворів й погано впливають безпосередньо на перебіг переговорів». 
Через кілька днів ця вимога була підтверджена телеграфно.  

В інших поданнях йшлося про необхідність заборони публі-
кацій проти залізничної концесії України і Німеччини, недопус-
тимість інформації в пресі про вбивство австрійського військово-
полоненого чоловіком у німецькій уніформі, необхідність забо-
рони подання в пресі закликів до вступу у Добровольчу армію. 
Цензурі підлягали повідомлення з так званих «Інформаційних 
листків», що виходили нелегально в Москві. Категорично забо-
ронялися публікації в пресі про таємний договір між Україною та 
Австро-Угорщиною, за яким на західноукраїнських землях мав 
бути утворений коронний край. Відень розірвав його в одно-
сторонньому порядку за згодою МЗС Німеччини9. 

Як і головний реалізатор німецької політики в Україні гене-
рал В. Гренер, Г. Гассе був прихильником майбутнього віднов-
лення єдиної Росії. Розвідвідділ вивчав настрої правих діячів 
щодо можливих шляхів, засобів та політичних сил, здатних реге-
нерувати російську державність. У середині червня після обіду у 
фельдмаршала Г. Айхгорна відбулася розмова Г. Гассе з Мико-
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лою Василенком – міністром освіти, одним з лідерів українського 
крила партії кадетів. Майор запитав міністра чи не настав час 
возз’єднання Росії. На що М. Василенко відповів, що у даний 
момент Німеччині вигідно мати на Сході сильну єдину державу. 
З чим Г. Гассе погодився, проте висловив думку про необхідність 
іншої форми, на кшталт Німеччини – імператор, окремі децент-
ралізовані частини, Україна типу Баварії. А процес об’єднання 
має йти з Києва, а не Москви. На запитання майора про монар-
хічні партії М. Василенко відповів, що тепер і кадети, і монар-
хісти, і П. Мілюков схиляються до монархії. Г. Гассе поцікавився 
тим, де тепер знаходиться Мілюков, але М. Василенко не зіз-
нався, що той з кінця травня перебував у Києві. Порадившись з 
В. Вернадським, вирішили повідомити Г. Гассе про приїзд кадет-
ського лідера10. 

Цілком вірогідно, що вихід Г. Гассе на М. Василенка не був 
випадковим, а розвідвідділ вже мав відомості про місцепере-
бування П. Мілюкова. Тим більше, що він приїхав до Києва якраз 
у пошуках контактів з німецьким командуванням. На той час 
П. Мілюков – раніше переконаний антантофіл і германонена-
висник, змінив свої погляди та виношував плани за допомогою 
Німеччини скинути більшовицький режим у Росії. Ця тема й ста-
ла провідною на переговорах П. Мілюкова з Г. Гассе 21 червня. 
Цілком зрозуміло, що майор отримав на їх проведення згоду 
генерала В. Гренера, який уникав особистих зустрічей з правими 
російськими діячами.  

Зміст переговорів відомий з єдиного джерела – записів само-
го П. Мілюкова, які пізніше знайшли відображення у його щоден-
нику та спогадах. На початку розмови Г. Гассе ухилився від 
оцінки сучасного ставлення Німеччини до Росії, заявивши, що це 
можна буде зробити лише по завершенні війни. Однак вже тепер 
німці хотіли б мати певні гарантії, зокрема з’ясувати позиції 
антибільшовицьких сил. 

П. Мілюков виклав свій план ліквідації більшовицького прав-
ління, спираючись на німецьку військову, технічну і політичну 
підтримку. Він визнавав, що здійснення цього проекту зовнішньо 
має виглядати як звільнення Москви зусиллями самих росіян. Цю 
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роль можна було б доручити Добровольчій армії, яку німці за-
безпечать зброєю і перевезуть в район Воронежа – Курська. Як 
свідчить П. Мілюков, Г. Гассе в принципі прихильно поставився 
до такого плану, але висловив сумнів у достатній силі Добро-
вольчої армії і настільки її командування співчуває німцям, особ-
ливо генерал Михайло Алексєєв. 

Коли мова зайшла про умови можливої угоди, то Г. Гассе 
заявив, що німцям важко буде відмовитися від Брестського мир-
ного договору, на укладення якого вже стільки покладено зусиль. 
Хоч П. Мілюков й був противником Брестських угод, він визнав, 
що німці мають отримати певні територіальні вигоди в процесі 
відновлення Росії. На запитання майора: чи можуть кадети 
об’єднатися з монархістами задля походу на Москву, Мілюков 
відповів, що монархісти є різні – абсолютисти і конституціалісти, 
до останніх належить й він сам. Далі Г. Гассе намагався з’ясувати 
ймовірну кандидатуру на російський монарший престол. Обгово-
рювалися різні особи з Дому Романових, зокрема царевич Олек-
сій при фамільному регенті, але П. Мілюков схилявся до канди-
датури великого князя Михайла Олександровича. На завершення 
Г. Гассе запитав чи бажає Мілюков зустрітися з вищим коман-
дуванням, на що той відповів ствердно. Майор також пообіцяв 
донести до «верхів» зміст розмови, під час якої він робив 
записи11.  

П. Мілюков також у ході зустрічі вдався до нотаток, які потім 
більш детально розшифрував і ознайомив з ними лідерів київ-
ських кадетів – Д. Григоровича-Барського, М. Василенка, В. Вер-
надського та інших. Очевидно, відомості щоденника В. Вернад-
ського є чи не єдиним джерелом (крім записів і доповідей 
Г. Гассе, у разі їх збереження) верифікації змісту переговорів 
Г. Гассе і П. Мілюкова, переданих у його працях емігрантської 
доби. 25 червня В. Вернадський стисло занотував у щоденник 
головні тези доповіді П. Мілюкова. Слід відзначити, що в прин-
ципових питаннях – відновлення монархії в Росії, залучення 
Добровольчої армії до походу на Москву при «сприятливому 
потуранні» німців, кандидатури майбутнього монарха, терито-
ріальних надбань Німеччини, статусу України на взірець Баварії 
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та інших, вони в основному збігаються з пізнішими інтерпре-
таціями П. Мілюкова12. 

Активна діяльність лідера кадетів в Україні викликала стур-
бованість у представників Австро-Угорщини. Зокрема, посол 
Й. Форгач був досить рішуче налаштований проти Мілюкова і на 
початку липня просив дозволу МЗС на вислання лідера кадетів з 
України. Невдовзі до такої думки прийшли й німці, запропо-
нувавши українській владі розглянути питання про перебування 
Мілюкова у Києві13. Але це вже сталося на початку липня, коли 
державна нарада вищого керівництва Рейху за участю кайзера 
визнала недоцільним у даний час домагатися повалення більшо-
вицького режиму. 

Та обставина, що саме майор Г. Гассе вів переговори з ліде-
ром кадетської партії П. Мілюковим, серйозно підносила значу-
щість майора в очах гетьманських міністрів – кадетів. Саме в цей 
час у київських аристократичних колах активно мусувалися 
чутки проте, що впливовий офіцер штабу Оберкомандо Ганс 
Гассе (Гаазе) не хто інший як великий герцог Ернст-Людвиг 
Гессенський і Рейнський – рідний брат російської імператриці 
Олександри Федорівни. Зокрема, В. Вернадський 17 червня зано-
товує у щоденнику розповідь М. Василенка про прийом у коман-
дувача німецьких військ фельдмаршала Г. Айхгорна: «На терассі 
після обіду у Вас[иленка] була явно влаштована розмова з Гаазе 
(псевдонім принца Гессенського, брата імп[ератриці] Олекс[анд-
ри]»14. Проте вже через два дні В. Вернадський у щоденнику 
висловлює сумнів щодо родового походження німецького офі-
цера: «Неясно – Гаазе – принц Гессенський чи ні. Деякі міністри 
(Гутник) заперечують це (зі слів Палтова?)»15. Ця міфологічна 
версія в подальшому не знайшла підтвердження на київському 
грунті. На наш погляд, гетьман П. Скоропадський володів інфор-
мацією про керівних військовиків німецького штабу, з якими 
доводилося постійно і тісно співпрацювати. Безперечно, будь 
майор Г. Гассе справді рідним братом імператриці, колишній 
флігель-ад’ютант царя знав би про це і не проминув би відоб-
разити у спогадах. 

Проте ця міфологема дістала «друге дихання» у сучасній 
російській історичній літературі, де поширюються твердження 
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про службу у 1918 р. в штабі німецьких військ в Україні великого 
герцога Гессенського, рідного брата російської імператриці.  
З енциклопедії Ф. Брокгауза та І. Ефрона дізнаємося, що Ернст-
Людвіг – єдиний син великого герцога Людовіка ІV від його 
шлюбу з англійською принцесою Алісою. Народився у 1868 р. в 
Дармштадті, відвідував університети в Гессені і Лейпцигу, слу-
жив у пруській гвардії. У 1892 р. успадкував престол. Одружений 
з принцесою Вікторією-Мелітою, другою дочкою герцога Альф-
реда Саксен-Кобург-Готського і великої княгині Марії Олександ-
рівни, герцогині Саксен-Кобург-Готської. Єдина донька Єлиза-
вета (1895 р.н.) померла від сепсису. 

Адепти версії про службу в Києві великого герцога стверд-
жують що він мав чин майора і працював у штабі Оберкомандо 
під псевдонімом Гаазе (Haase), очолюючи розвідувальний відділ. 
Зокрема, російський письменник і історик Вадим Кожинов, опи-
суючи зустріч лідера кадетів П. Мілюкова влітку 1918 р. з началь-
ником німецької контррозвідки у Києві Гаазе, з викривальним 
пафосом констатує: «Свого роду жорстка іронія долі полягала в 
тому, що під іменем Гаазе фігурував великий герцог Ернст-
Людвіг Гессенський і Рейнський – старший брат російської імпе-
ратриці Олександри Федорівни – тієї самої, яку Мілюков усього 
півтори роки тому звинувачував у зрадницькій діяльності на ко-
ристь Німеччини»16. 

Історик Олександр Пученков у статті під доволі епатажною 
назвою «Переворот у цирку. Страсний тиждень Павла Скоро-
падського». Цілком ствердно пише «Під псевдонімом Гаазе 
(Haase) фігурував Великий герцог Гессенський і Рейнський – 
старший брат Імператриці Олександри Федорівни» 17. 

Аналогічні відомості наводить ще один російський історик 
Андрій Іванов у книзі «Верная Гвардия» та інтернетпублікаціях18. 
При цьому він посилається на відому радянську дослідницю 
Наталію Думову19. Інші автори також пишуть про службу Вели-
кого герцога Гессенського у Києві як доведений факт. 

Серед українських вчених першим поставив під сумнів дану 
інформацію Георгій Папакін, вказуючи, що праві російські кола в 
Україні вважали майора Гассе «законспірованою головною фігу-
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рою німецької політики на Сході – принцом Гессенським, рідним 
братом останньої російської імператриці». Автор наголошує на 
відсутності конкретних підтверджень цієї версії. Однак й сам 
породжує певну інтригу, повідомляючи без посилань на джерело, 
що хтось з Гессен-Дармштадських все ж служив у складі ні-
мецьких військ в Україні20. Можливо автор почерпнув цю інфор-
мацію у спогадах В.Петріва, де міститься згадка про те, що у боях 
за містечко Хорол на Полтавщині німецький генерал Едлер 
Донау зв’язковим до українських підрозділів виділив молодого 
безвусого лейтенанта, представивши його як князя Гессенського, 
«родича Вашої імператриці». При цьому генерал просив берегти 
лейтенанта, бо він та його рід користуються в них великою 
повагою. На що полковник В. Петрів ввічливо пояснив його 
екселенції, що хоч дійсно принцеса Аліса Гессенська була колись 
імператрицею тої армії, у якій він раніше служив, але Україна 
ніколи не мала своїх імператорів, а тому його, як українського 
командира, не зобов’язує ніяка російська спадщина21. Цілком оче-
видно, що безвусий принц аж ніяк не міг бути п’ятидесятилітнім 
великим герцогом. 

У той же час роль майора в німецькому штабному істебліш-
менті, його поведінка щодо українських посадовців створювала 
живильне середовище для підтримання легенди про його належ-
ність до імператорської родини. Тим паче, що візити герцога до 
Росії в дореволюційний час широко висвітлювалися в пресі. Так, 
21 березня 1908 р. телеграфні агентства повідомили, що в Цар-
ське село прибув августійший брат государині Олександри Федо-
рівни великий герцог Ернст-Людвіг Гессенський з дружиною 
великою герцогинею Елеонорою. Його зустрічали цар з царицею, 
великі князі Михайло Олександрович і Микола Миколайович, 
міністри, свита государя і вищі придворні чини 22. 

Одним з переконливих аргументів на користь того, що 
Г. Гассе аж ніяк не великий герцог Гессенський, є його пасивна 
участь у заходах київських монархістів по врятуванню царської 
сім’ї. Природно, що будь майор герцогом, він би ревно опіку-
вався цією гострою проблемою, адже йшлося про долю його 
рідної сестри. Жодного свідчення про якісь дієві кроки майора у 
цій справі виявити не вдалося. 
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Один з активних російських монархістів, заступник дирек-
тора Департаменту Державної варти гетьманату Микола Тальберг 
свідчив, що за завданням монархічної організації він намагався 
отримати аудієнцію в справі безпеки царської сім’ї у німецького 
посла в Москві графа Вільгельма Мірбаха. Однак йому вдалося 
поспілкуватися лише з секретарем посла. Переїхавши до Києва, 
він з питання врятування царської родини подав завідувачу 
політичним відділом штабу окупаційних військ в Україні майору 
Г. Гассе спеціальну доповідну записку, але той відповів, що задо-
волення даного прохання залежить від посла у Росії В. Мірбаха23. 

Для з’ясування питання: чи служив великий герцог Гессен-
ський в штабі Оберкомандо у Києві, надзвичайно важливі свід-
чення іншого російського монархіста, людини безмежно відданої 
цареві – корнета Сергія Маркова. Цей молодий (23 роки) офіцер 
за завданням Анни Вирубової – фрейліни цариці, навесні 1918 р. 
здійснив поїздку до Тобольська, де утримувалися члени царської 
родини. У липні-серпні він намагався з’ясувати долю царської 
сім’ї у німецькому генеральному консульстві у Петрограді. 

6 серпня дипломатичними каналами С. Марков послав листа 
великому герцогу Ернсту-Людвігу в Дармштадт. Він описував 
свою подорож до Тобольська, становище царської сім’ї, вмовляв 
«врятувати Їх», вважаючи єдиним способом – вивезення німцями 
членів царської родини в одну з нейтральних країн або окупо-
ваний німцями Крим. Вже перебуваючи у Києві, С. Марков отри-
мав 9 вересня телеграму німецькою мовою з Дармштадської 
резиденції герцога: «Пан Магенер з Москви вийде з Вами на 
зв’язок. Ернст Людвіг В. герцог Гессенський»24. 

Отже, цілком очевидно, що влітку і восени 1918 р. великий 
герцог перебував у Німеччині і аж ніяк не в Києві. В цей же  
час він вживає енергійних заходів до врятування сім’ї сестри. 
Зокрема, звернувся в радянське посольство в Берліні з обіцян-
ками відвернути можливий наступ німецьких військ на Москву, а 
також анулювати контрибуцію, накладену на Радянську Росію за 
Брестським мирним договором, в обмін на відправку царської 
сім’ї до Німеччини. Відомо також, що герцог листом повідомив 
іншу сестру маркізу Мілорд – Хевен, що Олександра Федорівна 
жива. 
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С. Марков у січні 1919 р. відвідав великого герцога у Дарм-
штадті. З’ясувалося, що останні відомості про те, що російська 
цариця жива він отримав ще у жовтні 1918 р. перед революцією у 
Німеччині. Помер Е.-Л. Гессенський у 1937 р. 

Що ж до майора Г.Гассе, то це цілком реальний кадровий 
військовий розвідник. Керівник австрійської спецслужби полков-
ник Максиміліан Ронге у мемуарах «Розвідка і контррозвідка» 
пише, що на початку війни німцями до Відня був відряджений 
штабс-капітан Гассе, який згодом був направлений у розвіду-
вальний відділ штабу головного німецького командування. 
Австрійці в свою чергу відправили в Берлін у відділ ІІІ-б штабс-
капітана Фляйшмана, який у 1918 р. став представником авст-
рійського генштабу при німецькому командуванні. Обох розвід-
ників доля звела вже в чині майорів у Києві25. 

Розпад Четверного союзу, очевидна поразка Німеччини у 
Світовій війні призвели у жовтні до істотних змін у владних 
інститутах Рейху. Вплив підтримуваного раніше кайзером вищо-
го військового командування у сфері зовнішньої політики впав. 
Новий глава МЗС, колишній міністр колоній Вільгельм Зольф 
дозволив собі досить грубий випад проти Г. Гассе і В. Яроша. 
Очевидно, це було зроблено під тиском депутатів лівих фракції 
рейхстагу, які мали безпосередні зв’язки з українською соціа-
лістичною опозицією. У цей час лідери соціалістів-федералістів 
Сергій Єфремов, Андрій Ніковський і Арнольд Марголін теле-
графно звернулися за допомогою до депутатів рейхстагу. 
Зокрема, йшлося й про антиукраїнську позицію окремих офіцерів 
штабу Оберкомандо26.  

В. Зольф повідомляв посольство про те, що «майори Гассе і 
Ярош будуть на цей час (приїзд до Києва депутата А. Зюдекума – 
Р.П.) adaudiendum werbum (для особистого звіту – лат.) відкли-
кані в Берлін». При цьому він просив посольство негайно пові-
домити під яким би приводом можна це зробити27. Раніше таке 
грубе втручання МЗС у компетенцію Генштабу було непри-
пустиме.  

Генеральному консулу Е. Тілю, який фактично виконував 
обов’язки посла, довелося переконувати шефа зовнішньополі-
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тичного відомства у складнощах відкликання офіцерів штабу 
Оберкомандо. Він визнавав, що вони betes noires (ненависні люди – 
фр.) для українських націоналістичних кіл, але начальник роз-
відвіділу Г. Гассе щойно повернувся з відпустки, а В. Ярош – 
права рука генерала В. Гренера і той навряд чи погодиться на 
відкликання свого співробітника, не зробивши відповідних ви-
сновків. Е. Тіль вважав бажаним політичну пропаганду від Обер-
командо передати посольству, а офіцера зв’язку (Г. Гассе – Р.П.). 
усунути, оскільки його інформація не підлягає контролю посоль-
ства і не відповідає нашій політиці. Відкликання не відбулося, 
обидва офіцери залишилися на посадах, а В. Ярош після від’їзду 
у кінці жовтня В. Гренера фактично виконував обов’язки началь-
ника штабу Оберкомандо. 

Існують й документальні підтвердження того, що після пере-
їзду на постійне проживання до Берліна П. Скоропадський ак-
тивно спілкувався з колишніми військовими зі штабу Оберко-
мандо. За інформацією посольства УНР у Німеччині, серед них 
«майор Гассе, бувший начальник німецької контррозвідки в 
Києві»28. 

Отже, поширене останнім часом у російській історіографії 
твердження про те, що начальник розвідувального відділу штабу 
командування німецьких військ в Україні майор Ганс Гассе і 
великий герцог Ернст-Людвіг Гессенський одна й та ж особа є 
тривіальною реанімацією старого міфу, який коріннями сягає 
німецько-австрійської окупації українських земель 1918 р. На 
наш погляд, це стало можливим у контексті посиленої уваги 
сучасних російських істориків до постаті останнього російського 
імператора, долі царської родини та монархічного руху. 
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8. Капітан Вернер Альвенслебен –  
військовий представник при гетьмані 

 
 
 
Вернер Альвенслебен (Werner Graf von Alvensleben) – ні-

мецький бізнесмен і політик. Народився 4 липня 1875 р. у Ной-
гаттерслебені, Саксонія-Анхальт. Походив з давнього дворян-
ського роду. Вступив на військову службу, 1904–1905 рр. 
навчався у воєнній академій, згодом штудіював право і займався 
бізнесом. У 1909 р. одружився з графинею Олександрою Айн-
зідель, подружжя мало трьох доньок. Під час Першої світової 
війни служив у армійській групі фельдмаршала Макса Гальвіца, 
нагороджений Залізним хрестом 1-го класу. У лютому 1918 р. був 
відряджений до штабу німецьких військ, які звільняли Україну 
від більшовиків. Він перебував при українських підрозділах 
генерала Костянтина Прісовського і з ними 2 березня першим 
увійшов до звільненого від червоних військ Києва1. Офіційна 
його посада у штабі головного командування армійського угру-
пування, дислокованого в Україні, не з’ясована. Мемуаристи 
майже одностайно називають графа представником імператора 
Вільгельма при гетьмані Павлі Скоропадському. Так кваліфікує 
графа й німецькомовна Вікіпедія – «personliсher Adjutant Keisers 
bei Pawlo Skoropadskji» (особистий ад’ютант кайзера при Павлові 
Скоропадському)2.  

На відміну від керівників штабу Оберкомандо і диплома-
тичних представників Німеччини, В. Альвенслебен не залишив 
документальних слідів своєї служби в Україні або ж вони досі не 
виявлені. Навіть у відносно добре збереженому і давно актуа-
лізованому листуванні німецького МЗС і посла А. Мумма його 
ім’я відсутнє. Не випадково, й у монографії Олексія Кураєва, 
одній з найгрунтовніших праць про політику Німеччини щодо 
України на завершальному етапі Першої світової війни, напи-
саній з використанням автентичних німецьких документів, 
В. Альвенслебен не згадується3. Не йдеться про нього і в новітній 
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синтетичній праці німецьких, австрійських і українських учених 
про окупацію України 1918 р.4. 

Лише окремі відомості про службу графа в Україні наведені 
у працях українських авторів з історії гетьманату П. Скоро-
падського5 та російських дослідників Білого руху на Півдні 
Росії6. Граф фігурує й у двох сюжетах монографії польського 
ученого Влодзімежа Меджецького, поданих за спогадами П. Ско-
ропадського7. Тому при реконструкції його ролі в українських 
подіях 1918 р. доводиться спиратися переважно на свідчення 
сучасників.  

П. Скоропадський у спогадах присвятив постаті В. Альвенс-
лебена досить розлогий сюжет і кілька згадок. Гетьман пише, що 
граф належав до аристократичної прусської родини. Він явився 
до нього в готель «Кане» приблизно 20 квітня. На його думку, з 
власної ініціативи, почувши у штабі Оберкомандо розмови про 
П. Скоропадського, і захотів з ним познайомитися. Тиждень тому 
генерал вже мав зустрічі с офіцерами Оберкомандо – керівником 
розвідувального відділу Г. Гассе і помічником начальника штабу 
В. Ярошем. П. Скоропадський відзначає, що В. Альвенслебен, 
завдяки своєму шляхетному походженню, грав деяку роль у 
штабі Оберкомандо і дуже велику – в київському вищому світі. 
Він не боявся висловлювати свої міркування, які, можливо, були 
не дуже до душі генералу В. Гренеру, але дуже подобалися ба-
гатьом великим поміщикам. «Його девізом, – пише П. Скоропад-
ський, було «mehr nach rechts» (більше вправо – нім.). Він 
тримався так, що думали нібито він є дійсним виразником ледве 
не поглядів самого імператора». З першої зустрічі граф запевнив 
П. Скоропадського, що він цілком підтримує необхідність пере-
вороту і відразу немов би визначив себе представником при 
гетьмані. На нашу думку, навряд чи така місія була імпульсивно 
визначена самим В.Альвенслебеном без погодження з всесиль-
ним В. Гренером. Врешті, граф тривалий час перебував у ближ-
ньому оточенні гетьмана, який у мемуарах не пошкодував для 
нього епітетів – «красивий», «статний», «рішучий», «люб’язний», 
«обов’язковий» тощо8. Зауважимо, що П. Скоропадський жодно-
го разу не називає імені графа. 
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Колишній начальник штабу Верховного головнокомандувача 
російської армії генерал Олександр Лукомський у травні 1918 р. 
отримав аудієнцію у П. Скоропадського і був запрошений на 
сніданок у гетьманському палаці. У спогадах він подає свої 
враження про В. Альвенслебена: «Коли вже всі сиділи за столом, 
у кімнату ввійшов німецький офіцер і, вибачившись за спізнення, 
сів на вільне, залишене для нього місце. З манери поводження і 
кількох сказаних фраз мені стало ясно, що цей німецький офіцер 
постійний гість на гетьманських сніданках. Я запитав у мого 
сусіда за столом: «Хто цей німець?». Той відповів: «А це відомий 
тут і дуже впливовий граф Альвенслебен». Німецький офіцер за 
сніданком дуже мало говорив, але дуже уважно слухав. Розмова 
велася російською і почасти французькою мовами»9.  

За свідченнями одного з лідерів київських монархістів і то-
вариша гетьмана генерала Олександра Долгорукова, який мав 
нагоду контактувати з графом, «Альвенслебен — колишній 
дипломатичний чиновник німецького міністерства закордонних 
справ. В епоху гетьманства він, будучи призваним по мобілізації, 
знаходився про головнокомандувачеві Ейхгорні, а потім – Кірх-
баху. Бабуся його була росіянка, як він сам говорив, здається, 
графиня Кисельова. Він був вхожий до російських кіл й вважався 
монархістом і русофілом»10. 

Міністр сповідань Василь Зеньковський у мемуарах писав: 
«Особливу роль серед німців грав близький до імператора Віль-
гельма ІІ граф Альвенслебен (його ієрархічне становище в ні-
мецькому складі не пам’ятаю), котрий вів якусь свою (мені не 
відому) лінію. Його близькість до вищих німецьких кіл огортала 
всі його бесіди особливою значущістю, а та смілива і широка 
постановка питань, яка мала у нього місце, імпонувала всім 
надзвичайно. Граф Альвенслебен належав до військової партії, 
хотів відновлення союзу Німеччини з Росією (єдиною і цілою) і 
на самостійність України дивився як на епізод війни – корисний і 
необхідний, але проминущий. Кажу це не на підставі своїх осо-
бистих бесід, яких у мене з ним не було, а лише на основі того, 
що доходило до мене з других і третіх рук».  

В. Зеньковський наголошує, що особливо важливими були 
розмови графа В. Альвенслебена з П. Мілюковим, який влітку 
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1918 р. перебував у Києві. Вони стосувалися питань відновлення 
німцями Росії, тобто військової ліквідації більшовиків, кордонів 
Росії, створених за участю німців Randstaaten (Польща, Латвія, 
Литва, Естонія). Очевидно, В. Альвенслебен не мав прямих пов-
новажень, але, на думку міністра, його бесіди з П. Мілюковим не 
були пустими балачками чи політичною грою, а були справж-
ньою роботою з підготовки російсько-німецького зближення. 
Порівнюючи В. Альвенслебена з німецькими дипломатами у 
Києві, В. Зеньковський вважав його «наголову вище їх усіх»11.  

Начальник штабу гетьмана генерал Борис Стеллецький у 
своїх спогадах також подає характеристику В. Альвенслебена:  
«З самого початку гетьманського правління при ньому знахо-
дився гр. Альвенслебен. Цей граф – ровесник Скоропадського і 
його знайомий по Петрограду, де він був до війни чи до 1905 р. 
при німецькому посольстві чи навіть при імператорі (Миколі ІІ – 
Р.П.). Граф тримав себе абсолютно незалежно від німецького 
командування і мав безпосередні зносини з імператором Віль-
гельмом. Особливим розумом гр. Альвенслебен не відзначався, 
але був, так би мовити, добрий хлопець, і через нього Палтов 
владнував усі тертя з німецьким командуванням. Не чужий був 
граф й комерції. Взагалі він вів веселий і безтурботний спосіб 
життя. В гетьманському палаці графа вважали своєю людиною, і 
йому довірялися всі сокровенні таємниці. Альвенслебен без цере-
моній жартував над укладом гетьманського життя і конвой геть-
мана називав не інакше, як пожежною командою»12. 

Як бачимо, оцінки В. Зеньковського і Б. Стеллецького щодо 
інтелектуального потенціалу графа В. Альвенслебена істотно роз-
ходяться. Очевидно, вони обидві суб’єктивні, оскільки перший 
прямих контактів з графом не мав і послуговувався міркуваннями 
інших осіб, а другий – ревниво ставився до перебування капітана 
у ближньому оточенні гетьмана. В. Авенслебен супроводжував 
П. Скоропадського під час офіційного візиту до Німеччини, а 
начальник штабу гетьмана навіть не був проінформований про це 
аж до від’їзду делегації, тому був дуже ображений.  

Один з активних критиків гетьманату і самого П. Скоро-
падського, тогочасний урядовець середньої ланки Михайло 
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Шкільник у спогадах згадує В. Альвенслебена: «Велику роль у 
головному штабі при боці ген. Гренера відігравав граф Аль-
венслебен, пруський юнкер-багатій, що нав’язував дуже близькі 
взаємини з найвищими аристократичними родами в Києві. 
Завдяки йому прийшло до нав’язання переговорів у справі участі 
російських конспіраторів у формуванні нового Кабінету мініст-
рів. За свої заслуги той Альвенслебен став іменований аташе при 
гетьмані Скоропадськім»13. Як бачимо, жодних нових відомостей 
про графа автор не подає, хоча мемуари вийшли на початку  
1971 р. Можливо, саме дефіцит відомостей про В. Альвенслебена 
й зробили його характеристику такою лаконічною і майже інди-
ферентною, на відміну від кваліфікації генерала В. Гренера як 
«здібного і хитрого кар’єриста, ворожо наставленого до україн-
ських демократів»14.  

Фактичний матеріал підтверджує участь В. Альвенслебена у 
пошуках офіцерами штабу Оберкомандо нового глави україн-
ської держави і підготовці повалення Центральної Ради. Услід за 
майорами Г. Гассе і В. Ярошем він зустрівся з генералом П. Ско-
ропадським, запевнив у своїй прихильності до зміни влади в 
Україні і відтоді активно сприяв переговорам представників шта-
бу Оберкомандо з майбутнім гетьманом. Побоюючись, що про 
підготовку державного перевороту може стати відомо владі УНР 
і вона спробує заарештувати П. Скоропадського, граф запропону-
вав йому перейти до готелю, де він мешкав. Однак той відмо-
вився і переселився до будинку свого однополчанина і товариша 
Федора Безака – колишнього предводителя Київського губерн-
ського дворянського зібрання, депутата Державної думи і члена 
Державної ради, лідера київських монархістів15.  

За свідченнями Ф. Безака, саме тут проходили переговори 
майора Г. Гассе і капітана В. Альвенслебена з П. Скоропадським і 
були вироблені умови, які обговорювалися 24 квітня на зустрічі з 
генералом В. Гренером. Це були близько десяти пунктів, які він 
зобов’язувався виконувати після приходу до влади. Всі вони були 
спрямовані на створення безперешкодних умов для виконання 
Україною Брестського мирного договору у частині поставок до 
Центральних держав продовольства і сировини16. 
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Російський дослідник Андрій Іванов, автор історичного на-
рису про Федора Безака пише: «Одним з таких німецьких офіце-
рів, близьких до командуючого групою армії «Київ» фельдмар-
шала Ейхгорна, став капітан граф Костянтин фон Альвенслебен, 
під командуванням якого пізніше стався розгін Центральної 
Ради»17. Невідомо, що мав автор на увазі під «розгоном Цент-
ральної Ради» – вторгнення німецького загону у зал її засідань і 
затримання кількох урядовців чи повалення в результаті дер-
жавного перевороту? Однак і в першому, і другому варіанті це не 
відповідає дійсності. Командував військовим підрозділом, який 
вдерся до Педагогічного музею інший офіцер, а справжнім орга-
нізатором зміни влади в Україні був В. Гренер. Альвенслебена 
іменують Костянтином й інші автори. До речі, він мав молодшого 
брата Густава Костянтина. 

В. Альвенслебен не був присутній 30 квітня на нараді у 
генерала В. Гренера, де за участю голови Ради Міністрів Миколи 
Устимовича і довіреної особи гетьмана Олександра Палтова, 
формувався уряд Української Держави. Проте до окремих кадро-
вих рішень він долучався. Міністр закордонних справ Д. Доро-
шенко у спогадах пише: «Як тільки Лизогуб зробив мені першу 
пропозицію, зараз же до Гетьмана прибіг граф Альвенслебен 
(представник німецького уряду при особі Гетьмана) і «як особис-
тої послуги німцям» просив не призначати мене»18. Д. Дорошенко 
був племінником особистого приятеля П. Скоропадського Петра 
Дорошенка, якого він хотів бачити на посаді голови уряду. 
Гетьману вдалося відстояти кандидатуру Д. Дорошенка тільки 
після його письмових запевнень послу А. Мумму у лояльності до 
Німеччини19. 

Рятуючись від червоного терору, до Києва перебралися лі-
дери і члени російських монархічних організацій. Чимало з них 
щиро переймалися долею царської родини, про яку надходили 
дуже суперечливі відомості. Зокрема, заступник директора депар-
таменту Державної варти Микола Тальберг свідчив, що за зав-
данням монархічної організації намагався отримати аудієнцію в 
справі безпеки царської сім’ї у німецького посла в Москві графа 
В. Мірбаха20. 
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Сучасний російський дослідник С. Фомін вважає, що цією 
справою опікувалися також герцог Георгій Лейхтенберзький, 
колишній Волинський губернатор Петро Скаржинський, колиш-
ній начальник канцелярії Імператорського двору Олександр Мо-
солов та інші21. Генерал О. Мосолов навіть написав листа Віль-
гельму ІІ з проханням сприяти заходам по звільненню царя. 
Врешті лист потрапив до посла А. Мумма, який категорично 
заявив, що російські монархісти «не повинні розраховувати на 
допомогу Німеччини»22. 

Проте активну діяльність у цьому питанні розвинув граф 
В. Альвенслебен. За свідченням члена таємної монархічної орга-
нізації у Києві генерал-лейтенанта князя О. Долгорукова, на 
початку липня з ініціативи графа на квартирі лідера київських 
монархістів Ф. Безака відбулося засідання, присвячене врятуван-
ню царської сім’ї. В. Альвенслебен повідомив, що кайзер Віль-
гельм ІІ бажає за будь що врятувати царя і вживає до цього 
певних заходів. Але, оскільки він кудись перевезений, то німці 
втратили його слід. В. Альвенслебен запропонував Ф. Безаку і 
О. Долгорукову прийти на допомогу государеві, профінансу-
вавши його пошуки в Росії. Взагалі В. Альвенслебен вважав, що 
для подальших дій з врятування царя потрібно 2 млн. російських 
рублів. О. Долгорукову все це здалося йому дивним: для чого 
треба посилати з України на пошуки імператора російських 
офіцерів на ворожу територію, коли німці мали там свою вели-
чезну агентуру, офіційне дипломатичне представництво і вільно 
могли будь якої миті отримати точні дані про місцеперебування 
колишнього царя? Але В. Альвенслебен запевнив, що у цій справі 
слід покластися на німців, ще раз наголосивши на щирому 
бажанні кайзера врятувати Миколу ІІ.  

Ф. Безак і О. Долгоруков дали 30 тис. руб. на поїздку трьох 
пар російських офіцерів з німецькими паспортами до Москви, 
Котельнича та Єкатеринбурга. Тоді ж В. Альвенслебен попере-
див, що між 16 і 20 липня будуть поширюватися чутки чи 
повідомлення про вбивство царя. Проте вірити в них не слід, 
оскільки вони будуть фальшивими. З огляду на цю інформацію 
дружина Ф. Безака Олена Миколаївна терміново виїхала до 
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Криму і попередила царицю – матір про можливі трагічні пові-
домлення, які не слід сприймати всерйоз.  

О. Долгоруков розповідає, що доки вони роздумували де 
дістати суму у 2 млн. рублів, визначену В. Альвенслебеном, між 
16 і 20 липня (насправді 18 липня – Р.П.) надійшло повідомлення 
про убивство царя за ініціативою місцевого уральського совдепу. 
У зв’язку з попередженням В. Альвенслебена князь не повірив 
газетним повідомленням. Хоч у Києві була проведена багато-
тисячна панахида за убитим російським імператором, у якій ні 
гетьман, ні члени уряду, ні німецьке командування не брали 
участі. П. Скоропадський наказав відслужити панахиду у пала-
цовій церкві і, за свідченнями Б. Стеллецького, «плакав, мов мала 
дитина». Ходили чутки, що на панахиді разом з гетьманом був 
присутній В. Альвенслебен і також плакав. Хоч відразу після 
богослужіння він повідомив князю Віктору Кочубею, що на-
справді російський імператор живий. 

Час йшов, а спростувань щодо інформації про убивство 
царської сім’ї не надходило. Послані на пошуки Миколи ІІ три 
пари офіцерів покладеної на них місії не виконали. Ф. Безак і 
О. Долгоруков намагалися з’ясувати ситуацію у В. Альвенсле-
бена, але він уникав контактів, потім перебував у Берліні. Вже у 
серпні при випадковій зустрічі з О. Долгоруковим повідомив, що, 
на жаль, нічого зробити не вдалося, і государ, очевидно, убитий23. 
Важко сказати, що мав на увазі генерал Б. Стеллецький, говорячи 
про «комерційну жилку» В. Альвенслебена, але його клопоти з 
«врятування» Миколи ІІ ціною у 2 млн. рублів, скоріше схожі на 
фінансову оборудку. 

Після літніх поразок Німеччини на Західному фронті П. Ско-
ропадський усвідомлював можливість виведення з України військ 
Центральних держав і небезпеку опинитися перед експансією 
радянської Росії. З метою домогтися дозволу керівництва Рейху 
на комплектування повноцінної армії, передачі Чорноморського 
флоту і розв’язання проблеми Криму він домовляється з німець-
ким МЗС про організацію його офіційного візиту до Німеччини, 
включаючи й зустріч з Вільгельмом ІІ. Ці бажання гетьмана ак-
тивно підтримав посол А. Мумм, програма прийому була вироб-
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лена досить оперативно і в абсолютно таємному режимі, оскільки 
не виключалась можливість теракту по шляху слідування деле-
гації. 

На нашу думку, лояльність керівництва Німеччини до візиту 
П. Скоропадського була продиктована досить прагматичними 
міркуваннями. 31 липня завершився термін дії тристоронньої 
українсько – німецько – австрійської економічної угоди, укла-
деної ще з урядом УНР. Виконання умов «хлібного» Брестського 
миру ніяк не задовольняло Центральні держави, а відсутність 
чинного договору могла серйозно загальмувати поставки продо-
вольства і сировини. Голова німецької делегації посол А. Мумм 
слав до МЗС тривожні телеграми про непоступливість україн-
ської делегації, очолюваної міністром торгівлі і промисловості 
Сергієм Гутником. Врешті розрахунок робився на фактор впливу 
на гетьмана під час візиту, можливо ціною зняття певних об-
межень, визначених при приведенні П. Скоропадського до влади.  

Склад української делегації був незвичним для офіційних 
візитів глави держави. У ній не було жодного міністра, котрий 
представляв би певні галузеві питання, які мав обговорювати 
гетьман. З ним до Берліна вирушили його особистий радник і 
одночасно заступник міністра закордонних справ Олександр Пал-
тов, ад’ютант полковник Гнат Зеленевський, які володіли німець-
кою мовою, і екзотично вбраний ординарець туркмен Абдул 
Західов. Цим же потягом відправились В. Альвенслебен і радник 
Г. Берхем, який мав представляти посольство, оскільки А. Мумм 
залишився контролювати завершення економічних переговорів і 
підписати рамковий договір. 

Очевидно, поїздка В. Альвенслебена була обумовлена зуст-
річчю П. Скоропадського з Вільгельмом ІІ, якого при гетьмані й 
представляв граф. У спогадах гетьмана детально описаний майже 
кожен день і візиту і особливо, прийом у кайзера, на якому було 
обмежене коло запрошених. Про присутність серед них В. Аль-
венслебена він не згадує, як і на зустрічі з П. Гінденбургом і 
Е. Людендорфом, хоч пише про відвідання графом разом з ним 
вистави у королівській опері24. Коли В. Альвенслебен завершив 
свою службу в Україні встановити не вдалося. 
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Зібраний для цього нарису фактичний матеріал дає підстави 
стверджувати про особливе місце В. Альвенслебена серед вій-
ськових і дипломатів, які репрезентували у Києві відповідні дер-
жавні інституції: Г. Айхгорн, В. Гренер і Ф. Штольценберг – 
Верховне головнокомандування; А. Мумм, Г. Берхем і Е. Тіль – 
відомство канцлера і МЗС. Всі вони намагалися підтримувати 
українську державність як інструмент отримання продовольства і 
сировини й пішли на зміну форми цієї державності, переконав-
шись у недієздатності уряду УНР забезпечити виконання Брест-
ських угод. В. Гренер, і особливо А. Мумм уникали прямих кон-
тактів з лідерами російських монархістів, принаймні за часів 
головування в МЗС Р. Кюльмана.  

Водночас В. Альвенслебен відкрито з ними контактував. Він 
ініціював акції київських монархістів у справі врятування ко-
лишнього російського імператора у той час, коли посол А. Мумм 
і начальник розвідвідділу Г. Гассе ставилися до цього досить 
індиферентно. Його зацікавила ідея П. Мілюкова відродження 
централізованої російської держави за допомогою німців. Гене-
рал А. Денікін пише, що граф шукав контактів з командувачем 
Добровольчої армії генералом Михайлом Алексєєвим через його 
ад’ютанта ротмістра Олексія Шапрона дю Ларре, який у служ-
бових справах перебував у Києві25. В. Альвенслебен мав тверді 
проросійські погляди і був прихильником відновлення Російської 
монархії. Не виключено, що у той час коли офіційні пред-
ставники Німеччини мали утримуватися від проявів таких сим-
патій, графу з його лейб-статусом дозволялося це робити. Врешті 
це було необхідно для отримання інформації про настрої і наміри 
лідерів російських монархістів. 

Не виключено, що становище В. Альвенслебена як імпера-
торського представника при гетьмані, мало також «подвійне 
дно». Він користувався повною довірою П. Скоропадського і 
його оточення, був посвячений у його наміри і міг на них впли-
вати, а фактично контролювати. Можливо, гетьмана тішила така 
місія посланця кайзера. П. Скоропадський отримав від Віль-
гельма ІІ вітання з вступом на посаду, співчуття у зв’язку зі 
Звіринецькою катастрофою, смертю маленького сина Скоропад-
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ських Павлика і вінок до його могили, подяку за співчуття з 
приводу убивства фельдмаршала Г. Айхгорна та ін. Очевидно, 
цим опікувався саме В. Альвенслебен, оскільки штаб Оберко-
мандо і посольство не мало прямих виходів на ставку кайзера у 
Спа (Бельгія). З огляду на викладене, слід погодитися з відомим 
російським еміграційним істориком Сергієм Мельгуновим, який 
охарактеризував В. Альвенслебена як «передавача тайних намірів 
Берлінського Двору»26. 

Після завершення Світової війни граф залишив військову 
службу і займався бізнесовими справами. Був фундатором Ні-
мецької федерації захисту західної культури. Належав до кон-
сервативної опозиції Адольфу Гітлеру. У 1943 р. був ув’язнений і 
звільнений американськими військами у квітні 1945 р. У зв’язку з 
находженням його рідного міста Нойгаттерслебена у радянській 
окупаційній зоні, переїхав до однієї з доньок у Бремен, де й 
помер 30 червня 1947 р.27. 

Дослідники життя і діяльності П. Скоропадського серед тих, 
з ким контактував гетьман у міжвоєнну добу, поряд з генералом 
В. Гренером називають й «полковника О. Альвенслебена»28. 
Очевидно, автори помиляються у його військовому званні та 
імені, оскільки він залишився капітаном резерву, а Скоропад-
ських у Ванзее граф дійсно нерідко відвідував і мав дружні 
стосунки з колишнім гетьманом, про що свідчать фото з їхнього 
родинного альбому29. Вивчення німецьких джерел до біографії 
В. Альвенслебена доводить, що перед Першою світовою війною 
він займався підприємницькою діяльністю, експортними, фінан-
совими операціями і на дипломатичній службі у Петербурзі не 
перебував. Не підтверджуються й відомості про наявність у його 
прусському родоводі російських коренів. 

І насамкінець, звернемо увагу на одну сучасну історіогра-
фічну прикрість, пов’язану з ідентифікацією особи В. Альвенс-
лебена. Сталося так, що у першому повному видання спогадів 
П. Скоропадського 1995 р. у іменному покажчику була подано 
прізвище Альвенслебена без імені. І це привело до серйозної 
плутанини. Відомий і досить скрупульозний дослідник історії 
останнього українського гетьманату Павло Гай-Нижник, некри-
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тично довірившись Вікіпедії, присвоїв В. Альвенслебену біогра-
фію іншого Альвенслебена, Людольфа-Германа. При цьому, 
автор не звернув увагу, що останній народився у березні 1901 р. і 
сімнадцятилітнім юнаком ніяк не міг займати офіцерську посаду 
у штабі армійської групи «Айхгорн». Далі йде вже зовсім не-
припустима підміна: німецький офіцер наближений до гетьмана, 
у добу Веймарської республіки подається особистим другом 
Гітлера, а в роки Другої світової війни – групенфюрером СС, 
керівником СС і поліції в Чернігові, потім – у Таврії, Криму та 
Севастополі й Миколаєві30. Цієї ж помилки припускається й 
інший відомий скоропадськознавець Георгій Папакін, стверджу-
ючи, що в еміграції П. Скоропадський спілкувався з Людольфом-
Германом Альвенслебеном, очевидно, маючи на увазі Вернера 
Альвенслебена31. Сподіваємося, що дана публікація дозволить 
запобігти поширенню цих прикрих неточностей про графа Вер-
нера фон Альвенслебена. 
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ІІ. Дипломати 
 
 
1. Барон Альфонс Мумм – глава німецької 

дипломатичної місії 
 
Розпочате у лютому 1918 р. успішне просування німецьких 

військ углиб українських земель не залишало сумнівів у вищого 
керівництва Рейху в швидкому встановленні контролю над тери-
торіями з великими запасами харчових продуктів і сировини. 
Отримання цих, вкрай необхідних ресурсів було головною метою 
підписання державами Четверного союзу з УНР Брестського 
мирного договору. Попередні домовленості про експорт продо-
вольства з України до Центральних держав потребували за-
кріплення у конкретних тристоронніх торгово-економічних уго-
дах. Їх укладення мало стати головним завданням дипломатичних 
представництв Німеччини і Австро–Угорщини в Україні.  

З початком наступу німецьких військ в Україні і появою 
близької перспективи звільнення Києва від більшовиків перед 
керівництвом Рейху постало невідкладне завдання призначення 
повноважних військових і цивільних представників в УНР.  
В умовах ведення військових дій завдання з мобілізації укра-
їнського продовольства для відправки до Німеччини залишалося 
прерогативою Верховного головнокомандування (П. Гінденбург, 
Е. Людендорф). Відразу після звільнення Києва сюди прибув 
військовий аташе полковник Ф. Штольценберг, якому належать 
перші серйозні аналітичні донесення про реальний стан справ в 
Україні з доволі песимістичною оцінкою дієздатності україн-
ського уряду. 

У кінці лютого МЗС розпочало формування дипломатичного 
представництва до УНР. Барон А. Мумм спочатку розглядався як 
керівник економічної місії, але згодом статс-секретар закордон-
них справ Ріхард Кюльман наполіг на затвердженні його главою 
німецької делегації. Відомий український дослідник політики 
Німеччини щодо України в роки Першої світової війни О. Кураєв 
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пише, що кайзер вже 21 лютого призначив А. Мумма головою 
німецької делегації в Україні, а після спеціальної наради пред-
ставників господарських, політичних і військових органів, де 
розглядалися конкретні питання економічної експлуатації УНР,  
8 березня він отримав повноваження дипломатичного представ-
ника при уряді УНР1.  

Щодо 21 лютого, то, на наш погляд, Петер Боровськи2, на 
якого посилається О. Кураєв, помиляється в датуванні указу 
імператора Вільгельма ІІ. Навряд чи це могло статися на третій 
день від початку «східної» кампанії. Сумнівним є й твердження 
німецького автора про те, що через тиждень А. Мумм виїхав до 
Києва. По-перше, тоді місто ще було під владою більшовиків. По-
друге, тільки 9 березня державний канцлер Г. Гертлінг підписав 
вірчу грамоту «посланнику у відставці, таємному радникові док-
тору Мумму фон Шварценштайну» представляти інтереси Німеч-
чини в УНР. По-третє, відома точна дата його прибуття до Києва – 
16 березня.  

Українські джерела підтверджують, що у Києві стало відомо 
про призначення барона А. Мумма посланником Німеччини в 
Україні 10 березня. Про це на засіданні РНМ повідомив прем’єр 
В. Голубович, посилаючись на телеграфні донесення з Бреста. 
Перед цим німецька сторона попросила уряд розпорядитися щодо 
підготовки місць у готелі для дипломатичної місії. Прибуття її до 
Києва очікувалося 15 березня3. Німецькі дипломати розмістилися 
в одному з найбільш комфоротабельних київських готелів – 
«Паласт», який мав центральне опалення, електроосвітлення, біб-
ліотеку, ресторан, пивбар, перукарню тощо.  

Призначення А. Мумма проходило у протистоянні уряду з 
військовим відомством. Фактичний керівник Генштабу Е. Люден-
дорф серйозно противився втручанню МЗС у справу продоволь-
чих поставок. Оцінюючи ситуацію навколо експорту з України 
хліба і сировини, яким займалися військові, дипломати, імперське 
економічне відомство, генерал у спогадах писав: «Більш заплу-
тану і багатоголову організацію важко собі уявити. Це було 
наслідком того, що Берлін (уряд – Р.П.) вкрай негативно дивився 
на «мілітаристів», думаючи, що вони закінчені бюрократи і 
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відірвані від реальності»4. Канцлер Г. Гертлінг і МЗС вважали, 
що саме їх зусиллями був укладений мирний договір, розглядали 
УНР як союзну державу і домагалися пріоритетного становища у 
виробленні політичного курсу не тільки щодо України, а й всієї 
«східної» кампанії.  

Філіпп Альфонс барон Мумм фон Шварценштейн (Philipp 
Alfons Freiherr Mumm von Schwarzenstein) — німецький дипло-
мат, політичний і державний діяч. Народився у Франкфурті на 
Майні 19 березня 1859 р. Походив з відомої родини виробників 
шампанського G.H. Mumm. Батько – Якоб Георг Герман Мумм 
(1816–1888), мати – Євгенія Софія Люттерот (1822–1888). 
Винний дім Муммів поставляв шампанське до королівських дво-
рів Великобританії, Франції, Бельгії, Швеції. У 1902 р. обсяг про-
дажу складав 3 млн. пляшок, з яких 1 млн. поставлявся до США. 

А. Мумм вивчав юриспруденцію у Геттінгенському, Лейп-
цигському, Гейдельберзькому, Берлінському університетах, док-
тор права. З 1885 р. перебував на дипломатичній службі у 
Великій Британії, Франції, США, Румунії, Ватикані, а з 1898 по 
1911 рр. очолював посольства Німеччини у Люксембурзі, США, 
Китаї, Японії. У 1914–1916 рр. очолював відділ пропаганди у 
прес-службі МЗС5.  

А. Мумма цінував імператор Вільгельм ІІ і нерідко гостював 
у дипломата на його приватній резиденції Кастелло сан Джоджіо 
у Портофіно (Італія). Дипломат був завзятим фотографом і зали-
шив велику фотоколекцію. У 1902 році він опублікував щоденник 
з фотографіями, який стосувався його дипломатичної служби 
кінця ХІХ ст. У 1903 р., повертаючись з відпустки до Китаю, він 
за 17 діб дістався з Берліна до Пекіна, в основному Трансси-
бірською магістраллю і по дорозі зробив сотні знімків. Він 
відправив до Берліна подорожні замітки, якими зачитувалися 
урядовці, а кайзер на одному з примірників зробив помітку 
«Написано дуже мило». У 2012 р. вийшла монографія Петера 
Хана «Мумм. Дипломат, фотограф і відмінний від інших» про 
посольську працю А. Мумма у Китаї6.  

В історичній і мемуарній літературі А. Мумм подається як 
посол Німеччини в Україні. З фактичної точки зору це вірно. Хоч 
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очолювана ним група дипломатів не мала такого статусу. На 
бланку його офіційних документів значилося «Deutsche Ukraine – 
Delegation» («Німецька делегація в Україні»). Дипломатичним 
радником і офіційним заступником посла був граф Ганс Берхем. 
Відділом преси завідував Герберт Дірксен – майбутній посол в 
СРСР. Військовим радником посла був майор Теодор Міхаеліс. 
Радниками з економічних і фінансових питань – Отто Відфельдт і 
Карл Мельхіор. Генеральне консульство Німеччини у Києві 
очолював Еріх Тіль. Німецькі консульські установи діяли в Одесі, 
Харкові, Катеринославі, Миколаєві, Маріуполі. 

Сучасники залишили різні оцінки барона А. Мумма. Став-
лення до нього гетьмана П. Скоропадського було досить при-
хильним. У спогадах він дав узагальнену оцінку діяльності 
німецьких дипломатів в Україні: «Дипломати, взагалі, як всі 
дипломати, пристосовувались, озиралися спочатку на своє мініс-
терство іноземних справ, на імператора і його оточення, потім все 
більше на рейхстаг і в кінці вже на соціалістів. Політика їх в 
залежності від цього змінювалась, була нерішуча, але мушу 
сказати, що з бароном Муммом можна було дуже добре пра-
цювати. Сама по собі це була хороша людина, вже, очевидно, 
втомлена службою, дуже честолюбна, податливий до лестощів, 
старий холостяк з великою долею сентименталізму»7. Щодо 
залежності А. Мумма від несуголосної політики різних держав-
них інститутів і зміну орієнтацій відповідно до домінуючих 
тенденцій на батьківщині гетьман П. Скоропадський підмітив 
досить точно, а от щодо нерішучості, то вона була двоякою – 
внутрішньою, коли треба було зважати на позиції військових, і 
щодо України – рішучою і жорсткою. Чи йшлося про формування 
уряду, придушення селянських повстань чи укладання еконо-
мічних угод. 

Глава МЗС Д. Дорошенко писав, що посол барон Мумм і 
радник граф Берхем «не мали про Україну ніякісінького поняття, 
не цікавилися нею й дивились на справу української державності 
звисока. Мумм, як людина стара й бувала ще якось умів себе 
держати. Але граф Беркен (Берхем – Р.П.) у своєму поводженні 
доходив просто до нечемности й нахабства»8. Повністю з цими 
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оцінками погодитися важко. Безперечно, спочатку реальної си-
туації в Україні вони не знали і розглядали як територію, зайняту 
для отримання продовольчих ресурсів на договірних засадах.  
І справу свою робили професійно, в руслі відомчих установок, 
щоправда без зайвої дипломатичності, але незмінно на користь 
Німеччини.  

Підстави нарікати на німецьких представників у Д. Доро-
шенка справді були. А. Мумм заперечував проти його призна-
чення міністром і примусив написати особистого листа про 
відсутність у нього австрофільських уподобань. Посол безпосе-
редньо спілкувався з П. Скоропадським, важливі питання вирі-
шував з «правою рукою» гетьмана і водночас заступником 
міністра закордонних справ Олександром Палтовим. Показово, 
що саме він, а не Д. Дорошенко супроводжував і прем’єра 
Ф. Лизогуба, і гетьмана П. Скоропадського від час їх офіційних 
візитів до Німеччини.  

Голова ПРОТОФІСу князь Олександр Голіцин у спогадах 
пише, що військове командування у Києві відображало праві 
погляди свого керівництва, а посол А. Мумм орієнтувався на 
позицію канцлера і парламенту, у якому восени створилася 
соціал-демократична більшість. Виходячи з цього князь робить 
припущення, що звільнення С. Петлюри у листопаді 1918 р. 
могло бути інспіроване саме А. Муммом9. Щодо останнього, то 
тиск на гетьмана у справі С. Петлюри чинили німецькі і дип-
ломати й військові. До того ж ув’язнений він був до німецького 
блоку Лук’янівської тюрми.  

Начальник гетьманського штабу генерал Б. Стеллецький 
писав про А. Мумма: «За політичною платформою — соціаліст. 
Його відносини з вищим німецьким командуванням у Києві 
відразу стали дуже напруженими. Ейхгорн, а особливо його на-
чальник штабу Гренер, були крайні монархісти і бачили в кож-
ному соціалістові ворога, для них єдиною постаттю був імпе-
ратор, у той же час Мумм рахувався тільки з думкою німецького 
парламенту і зокрема з своєю партією»10. Оцінки генерала не 
зовсім точні: посол не був соціалістом і до жодної партії не 
належав, як й В. Гренер не був крайнім монархістом. Кожен з них 
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реалізував установки власного керівництва, які нерідко розхо-
дилися, але обидва намагалися знайти консенсус і уникнути 
міжвідомчого, а відтак і особистого протистояння. 

Міністр ісповідань В. Зеньковський більш глибоко проана-
лізував сутність розходжень у поглядах військового і дипло-
матичного представників Німеччини у Києві. Він зазначав, що 
спочатку В. Гренер не був прихильником самостійної України, 
хоч вважав необхідним зміцнення її становища, скинення більшо-
виків у Москві і повернення до заповіту Бісмарка про непорушну 
німецько-російську дружбу. У той же час А. Мумм був зобо-
в’язаний відстоювати позиції МЗС про включення України, Поль-
щі, Румунії в систему німецького владарювання (план Середин-
ної Європи). Міністр звертає увагу на те, що досить часто зако-
нопроекти українського уряду не діставали схвалення А. Мумма, 
«і тоді або доводилося переробляти закон, або просто йому не 
судилося побачити світ». Загалом на В. Зеньковського А. Мумм 
справив досить неприємне враження: «це був тип грубого німця, 
який добре знав своє завдання і нічого не жалів на шляху до його 
реалізації»11.  

16 березня А. Мумм прибув до Києва і поселився в готелі 
«Palast» у досить скромному однокімнатному номері. 19 березня 
посол у супроводі військового аташе Ф. Штольценберга наніс 
перший візит голові Ради Міністрів В. Голубовичу12. На час його 
приїзду В. Гренер вже отримав надзвичайно широкі повнова-
ження як військового, так і політичного характеру. Швидко 
з’ясувавши управлінську неміч урядовців УНР, генерал постійно 
інформував Генеральний штаб про неможливість отримати про-
довольство з України при нинішньому недієздатному уряді. 

А. Мумм же мав дотримуватися позиції МЗС щодо УНР як 
дружньої держави, уряд якої слід підтримувати, домагаючись 
виконання взятих зобов’язань з поставок продовольства і сиро-
вини. Перші тижні діяльності посла виявилися надзвичайно 
складними, вимагали маневрування між категоричними настро-
ями штабу Оберкомандо змінити управління Україною і вимо-
гами відомства канцлера та МЗС співпрацювати з українським 
урядом. 
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Формально за Брестським договором Німеччина надавала 
УНР військову допомогу і розглядала її як дружню державу. За 
цих умов вироблення політики щодо України належало до зав-
дань МЗС. Однак фактично визначення стратегічного курсу 
здійснював Генеральний штаб (П. Гінденбург, Е. Людендорф), а 
його реалізацію – штаб Оберкомандо у Києві (В. Гренер, Г. Айх-
горн). Кайзер Вільгельм ІІ підтримував Генштаб і це робило 
позиції військових домінуючими у проведенні «східної» кампанії, 
включаючи й економічну складову. І посол А. Мумм мав з цим 
рахуватися.  

Слід відзначити, що досвідченому дипломатові вдавалося 
уникнути конфронтації з В. Гренером і навіть постійно погамо-
вувати його досить прямолінійні спроби скинути соціалістичний 
уряд УНР. Як писав А. Мумм, генерал намагався розв’язати 
українську «квадратуру кола» військовими методами – замінити 
цей уряд німецьким генерал-губернаторством. Сам посол пояс-
нював, що дана ситуація виникла «внаслідок нерозв’язуваної 
проблеми ведення війни усередині чужої, але офіційно дружньої 
держави, не зачіпаючи суверенітет цієї держави»13. 

Не дивлячись на категоричні директиви МЗС щодо під-
тримки уряду УНР, вже через тиждень перебування в Києві він 
висловив певні сумніви щодо перспектив продовольчих поставок 
з України. На його думку, забезпечити постачання зерна зможуть 
тільки великотоварні поміщицькі господарства. А це ставило 
Німеччину перед складним вибором: зберегти правління Цент-
ральної Ради, але втратити продовольство, або ж привести до 
влади консервативні кола, які забезпечать обробіток землі, але 
ліквідують українську державу14. 

26 березня А.Мумм отримав від глави МЗС Р. Кюльмана 
розгорнуті директиви щодо діяльності німецького представ-
ництва в Києві. У них відзначалося, що військове вторгнення в 
Україну здійснене на прохання Центральної Ради, яка визнана 
законним урядом і з нею укладений мирний договір. Ці факти й 
повинні визначати «наше подальше ставлення до України, якщо 
ми не хочемо порушити основи нашої політики». Далі вка-
зувалося на головну ціль «нашої окупації» – забезпечення хліб-
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ного експорту з України до Центральних держав. І в реалізації 
цієї політики не слід допускати ніяких хитань. 

У документі наголошувалося на необхідності постійно вка-
зувати урядові Ради, що німці виконали його прохання, а він має 
вжити заходів до забезпечення вивозу хліба, оскільки постачання 
продовольства «є нашим єдиним сальдо у мирному договорі з 
Україною». МЗС робило застереження щодо втручання у внут-
рішні справи УНР, водночас доручало слідкувати за тим, щоб 
обробіток полів проводився у повному обсязі, якщо для цього 
доведеться пожертвувати тими чи іншими принципами. Зокрема, 
слід домагатися видання Радою розпорядження, яке б спонукало 
кожного власника землі до її обробітку15.  

А. Мумм добре усвідомлював основні завдання своєї дипло-
матичної місії у контексті проведення всієї «східної» кампанії. 
Відразу після прибуття до Києва німецьких фінансово-еконо-
мічних радників Карла Мельхіора і Отто Відфельдта був скла-
дений організаційний план, за яким у Києві створювалося спільне 
німецько-австрійське Центральне бюро для заготівлі хліба, про-
довольчих продуктів і фуражу з власними губернськими пред-
ставництвами. Цей орган мав діяти у тісному контакті з україн-
ським урядом, зокрема з міністерством продовольства. Передба-
чалося, що у разі успішної роботи українських продовольчих 
органів, Центральне бюро буде займатися лише прийомом, опла-
тою і відправкою хліба, якщо ж діяльність української сторони 
буде незадовільною, то комісіонери бюро будуть здійснювати 
прямі контакти з кооперативними організаціями і місцевими 
хліботоргівцями16.  

У кінці березня А. Мумм направив організаційний план канц-
леру Г. Гертлінгу і генералу В. Гренеру. Голова уряду його 
незабаром схвалив, а добре обізнаний з станом влади на місцях 
начальник штабу Оберкомандо скептично висловився щодо мож-
ливостей українських управлінців забезпечити хлібний експорт.  

2-3 квітня за участю прем’єра Всеволода Голубовича,  
в.о. міністра фінансів Михайла Ткаченка, міністра торгівлі і про-
мисловості Івана Фещенка-Чопівського, голови правління Дер-
жавного банку Володимира Ігнатовича посол А. Мумм і німецькі 
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економічні радники проводили наради щодо організації товаро-
обміну, платіжних засобів, обсягів поставок хліба та цін на нього.  

Перші контакти з вищими українськими посадовцями пере-
конали А. Мумма, що істотною перепоною в реалізації поставок 
хліба до Німеччини буде не тільки управлінська слабкість уряду, 
але й його соціалізаторська платформа. Він не поділяв військових 
методів впливу на ситуацію генерала В. Гренера і намагався 
знайти більш толерантні способи корекції соціалістичних погля-
дів лідерів Центральної Ради. 5 квітня він писав до МЗС: 
«Місцевий псевдоуряд своїми комуністичними експериментами 
посилює хаотичний стан на шкоду нашим інтересам». У зв’язку з 
цим пропонувалося відрядити до України «відомого друга укра-
їнської ідеї» проф. Пауля Рорбаха, а також поміркованих ні-
мецьких соціал-демократів типу доктора Альберта Зюдекума. 
Посол вважав, що такі заходи можуть бути набагато корисні-
шими, ніж прямі дії дипломатів чи військових, які будуть сприй-
няті як насилля. 

А.Мумм не виключав, що можлива зміна українського уряду 
викличе негативну реакцію лівих фракцій рейхстагу. Тому приїзд 
до Києва парламентарів – соціалістів мав переконати їх у слаб-
кості політики місцевого уряду17. Вибір для цієї місії саме 
П. Рорбаха був цілком вмотивованим, адже той був послідовним 
адептом дезінтеграції Росії шляхом її поділу на незалежні націо-
нальні держави. Під час війни він разом з А. Муммом працював у 
відділі пропаганди МЗС, а у березні 1918 р. заснував Німецько-
українське товариство. У Берліні повільно відреагували на про-
хання А. Мумма і П. Рорбах прибув до Києва вже після геть-
манського перевороту. 

Рада Міністрів УНР усвідомлювала необхідність договірно-
правового врегулювання економічних і військових відносин з 
союзниками. 5 квітня на засіданні уряду розглядався комплекс 
питань, пов’язаних з укладанням торгово-економічних угод з 
Німеччиною і Австро-Угорщиною. Зокрема, йшлося про затверд-
ження статуту Державного хлібного бюро, як органу мобілізації 
продовольчих ресурсів, умови отримання позички німецького 
уряду, курсу марки щодо рубля та ін. При обговоренні обсягів 
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поставок хліба, які мають бути записані у торгово-економічному 
договорі, керуючий справами МЗС М. Любинський заявив, що 
делегація УНР у Бресті формально не фіксувала «ніякої конк-
ретної цифри збіжжя», а 60 млн. пудів були названі на неофі-
ційному засіданні і занесені в протокол. В результаті уряд прий-
няв розгорнуту постанову, якою надав право Державній комісії з 
товарообміну укласти остаточну угоду з Центральними держа-
вами і зобов’язатися поставити до нового урожаю 60 млн. пудів 
зернових, бобових продуктів та борошна. Німцям пропонувалося 
припинити самовільний вивіз збіжжя із залізниць і надалі не 
втручатися в продовольчу справу18. 

Вже наступного дня А. Мумм інформував МЗС, що україн-
ський уряд прийняв складений німцями організаційний план, 
погодився поставити до 31 липня один мільйон тонн хліба і 
кормових продуктів, а переговори щодо цін ще продовжуються. 
Найвища ціна у селян за пуд пшениці – 6 руб., а жита – 5 руб. 
Крім того, на вимогу німецької сторони В. Голубович підписав 
зобов’язання до повного виконання поставок до Німеччини і 
Австро-Угорщини не продавати хліб іншим країнам19.  

Однак робота у підкомісіях, де узгоджувалися конкретні 
цифри поставок експорту до Центральних держав велася по-
вільно. З огляду на це А. Мумм 12 квітня ініціював нараду у 
голови Центральної Ради М. Грушевського за участю прем’єра 
В. Голубовича і заступника міністра закордонних справ Миколи 
Любинського. Крім посла німецьку сторону представляли еко-
номічні радники О. Відфельдт і К. Мельхор. А. Мумм заявив про 
серйозні труднощі у підготовці торговельно-економічної угоди, а 
його колеги охарактеризували фінансову і аграрну політику 
українського уряду як таку, що веде до господарського краху. 
В. Голубович почав скаржитися на наказ фельдмаршала Г. Айх-
горна про весняну сівбу. Це вивело А. Мумма з себе і він різко 
відповів керівникам УНР, що без німецької військової допомоги 
жоден з них не залишився б на своїй посаді. 

У телеграмі до МЗС він охарактеризував враження від зуст-
річі як невідрадне, наголосивши, що співпраця з цими людьми 
через їх соціалістичну за ангажованість неможлива, хоч заува-
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жив, що підтримувати цей уряд доведеться, принаймні, до під-
писання угод. До того ж ні посольство, ні штаб Оберкомандо ще 
не мають кандидатур для заміни нинішнього уряду. А. Мумм 
повідомляв, що ситуація змушує його поступово шукати кон-
тактів з більш правими партіями20. 

Очевидно, А. Мумм вже знав, що цими днями за завданням 
В. Гренера офіцери штабу Оберкомандо Г. Гассе і В. Ярош в 
пошуках майбутнього глави української держави зустрічалися з 
Павлом Скоропадським – лідером Української народної громади, 
політичної організації консервативного спрямування. Гетьман у 
спогадах датує ці зустрічі 11, 13 і 15 квітня. На них йшлося про 
його організацію – УНГ, стан тодішніх політичних угрупувань, 
колишню службу генерала, про царя Миколу ІІ. Г. Гассе заявив 
про можливу зустріч з генералом В. Гренером.  

А. Мумм поступово переконувався у необхідності зміни вла-
ди в Україні і фактично поділяв погляди начальника штабу 
Оберкомандо, але мав зважати на вичікувальну позицію МЗС.  
18 квітня він писав до Берліна, що вчора умовив В. Гренера 
затримати телеграму до Генштабу з вимогою санкції на скинення 
українського уряду. Генерал погоджувався, що слід дочекатися 
підписання торговельно-економічної угоди, умови якої б зобов’я-
зався виконувати новий глава української держави. Водночас 
треба було поспішати, адже Центральна Рада призначила на  
12 травня скликання Українських установчих зборів, упевненості 
в лояльності яких до Німеччини не було. А. Мумм побоювався, 
що зміна влади може викликати заворушення, які здатні зашко-
дити поставкам продовольства. 

А. Мумм відігравав роль фактичного координатора підго-
товки загальної торговельно-економічної угоди Німеччини і 
Австро-Угорщини з УНР. Для нього важливим було домагатися 
найбільш вигідних умов товарообміну для Німеччини. З огляду 
на незадовільний стан вугільної справи у Донбасі і опікуючись 
безперебійним забезпеченням паливом паровозів, А. Мумм за-
пропонував включення до договору поставок німецького вугілля 
до УНР. 21 квітня він доповідав МЗС про надзвичайно вигідні 
умови цієї оборудки. У мирний час в Україні пуд вугілля кош-
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тував 20 коп., а УНР буде платити по 4,5-5 руб. За поставку  
19 млн. пудів Німеччина отримає 96 млн. марок. За рахунок цього 
будуть значно покриті витрати на оплату українського хліба21.  

З огляду на гостру паливну кризу, обумовлену занепадом 
шахт Донбасу, а також відповідно до первісних намірів союз-
ників зупинитися на лінії залізниці Харків–Крим, уряд УНР  
19 квітня 1918 р. підписав договір з Німеччиною про поставку в 
Україну у наступні три місяці 315 тис. тонн вугілля. Ця стаття 
німецького експорту була нав’язана українській стороні з метою 
забезпечення стабільного функціонування залізниць як основного 
каналу вивезення продовольства і сировини з України. Адже Дон-
бас з його запасами вугілля ще залишався під владою більшо-
виків22.  

На засіданнях українського уряду регулярно обговорювалися 
питання підготовки економічних договорів з Центральними дер-
жавами. Здебільшого представники УНР у тристоронній комісії 
скаржилися, що німецькі делегати нав’язують УНР невигідні 
умови. Зокрема, 15 квітня голова фінансової комісії Христофор 
Барановський доповідав Раді Міністрів, що німці погоджуються 
взяти цінних паперів Державної скарбниці тільки на суму  
200 млн. крб., але без грошового еквіваленту. Більше того вони 
планують покласти їх під проценти у німецькі банки і погашати 
ними поставки німецьких товарів до України. Голова української 
делегації на переговорах М. Порш заявив, що заготовлено для 
відправки у Німеччину 3 млн. пудів хліба, але німці відмов-
ляються платити, посилаючись на відсутність військової кон-
венції. Уряд постановив: відхилити пропоновані німцями умови 
покупки цінних паперів, скликати засідання членів українського 
уряду та послів А. Мумма, Й. Форгача, військових аташе 
Ф. Штольценберга і М. Фляйшмана23. 

Коло питань, якими опікувався А. Мумм у стосунках з 
керівництвом УНР було доволі широким – політичні, економічні, 
кадрові, законодавчі і навіть військово-політичні. Брестська угода 
не передбачала юрисдикції УНР над Кримом. Але в ході ус-
пішного звільнення території України від більшовиків, у військо-
вого міністра О. Жуковського визрів таємний план, підтриманий 
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прем’єром В. Голубовичем. Він полягав у тому, щоб випере-
дивши німців, силами українського війська звільнити Крим, захо-
пити Севастополь і заволодіти Чорноморським флотом. Операція 
від самого початку мала авантюрний характер, оскільки наказ 
військового міністра мав усну форму і мав реалізуватися таємно 
від німецького командування, з яким здійснювалися спільні 
наступальні дії24.  

В. Голубович спробував прозондувати позицію німецької 
сторони щодо передачі кораблів Чорноморського флоту УНР.  
З цього приводу А. Мумм надіслав офіційну відповідь, посила-
ючись на положення Брестського миру і незавершеність звіль-
нення півострова. 19 квітня лист посла обговорювався на засі-
данні уряду. Була ухвалена постанова, якою прем’єрові і главі 
МЗС доручалося довести до відома А. Мумма, що рішенням 
Центральної Ради Чорноморський флот оголошений власністю 
УНР, і просити допомогти «очистити флот од тих злочинних 
більшовицьких елементів, котрі захопили його, і привести флот 
до послуху Українському уряду». При цьому пропонувалося ту 
частину кораблів, які будуть відбиті у більшовиків, віддати нім-
цям у якості морського призу (винагороди – Р.П.)25. Як відомо, 
українські частини першими увійшли до Криму і навіть звільнили 
Сімферополь, але на ультимативну вимогу німецького генерала 
Роберта Коша, змушені були залишити територію півострова. 
При цьому міністр О. Жуковський заявив, що не знав про дії 
українських військ і подав їх як особисту ініціативу П. Бол-
бочана. 

Робота тристоронньої комісії з укладення торгово-еконо-
мічної угоди вже пройшла стадію погодження обсягів експорту 
окремих видів продовольства і сировини, а також контрпоставок 
німецьких товарів. Залишалося підписання загального договору, з 
яким В. Гренер пов’язував можливість зміни влади в Україні.  
18 квітня А. Мумм телеграфував до МЗС, що для реалізації цих 
намірів може послужити намічена на 28 квітня «селянська де-
монстрація проти аграрної політики уряду. Звичайно поміщицькі 
кола не повинні залишитися осторонь від інсценування цієї 
демонстрації». Йшлося про скликання санкціонованого німець-
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кою військовою владою хліборобського конгресу, організатором і 
спонсором якого виступав Київський союз земельних власників.  

Штаб Оберкомандо не виключав військового спротиву з боку 
Центральної Ради, яка доволі різко відреагувала на наказ Г. Айх-
горна про засів полів. З боку окремих депутатів лунали вимоги 
відставки фельдмаршала і навіть виведення німецьких військ з 
України. Генерал В. Гренер направив Верховному командуванню 
прохання «вислати на Україну всі військові частини, без яких 
можна обійтися в інших місцях». 

22 квітня на засіданні Ради Міністрів голова української 
делегації на переговорах про укладення угоди з Центральними 
державами М. Порш доповів про завершення підготовки «сумар-
ного договору», заявивши, що українська сторона використала 
переговори «в напрямі, бажаному для Української держави».  
23 квітня договір про торговельно-економічні відносини Цент-
ральних держав з УНР був підписаний М. Поршем, а також 
послами А. Муммом і Й. Форгачем26. 

23 квітня увечері і зранку наступного дня В. Гренер провів 
наради за участю німецьких і австро-угорських послів та військо-
вих аташе. У цьому вузькому колі представників Центральних 
держав була сформульована спільна позиція щодо зміни влади в 
Україні. Співробітництво з урядом УНР визнавалося неможли-
вим, а створення німецького генерал-губернаторства – недоціль-
ним. Вирішили наскільки буде можливо зберігати український 
уряд, який у своїх діях повинен залежати від обох головно-
командуючих27.  

Учасники наради виробили вимоги до нового українського 
уряду, які мали ультимативний характер: в інтересах Німеччини і 
Австро-Угорщини скасувати всі розпорядження, які забороняють 
торгівлю продуктами і їх вивезення, а також відмінити заліз-
ничний контроль; розв’язати аграрне питання шляхом віднов-
лення права власності і оплати селянами отриманої ними землі, 
при цьому зберегти великі помістя з метою посилення екс-
портних можливостей сільського господарства; не створювати 
власного війська, обходитися обмеженими поліційними части-
нами за погодженням з головнокомандуючим (німецьким – Р.П.); 
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польовим судам союзників підлягають всі злочини проти німець-
ких і австрійських військ тощо. 

24 квітня штаб Оберкомандо зупинив свій вибір нового 
правителя України на кандидатурі генерала П. Скоропадського. 
Він мав очевидні переваги: фаховий військовий, походив з геть-
манського роду, великий землевласник, який не сприймав 
соціалістичні аграрні експерименти, очолював правоконсерва-
тивну політичну організацію, до якої входило чимало офіцерів. 
Цього ж дня В. Гренер запросив П. Скоропадського до штабу і в 
присутності майорів Г. Гассе і В. Яроша, а також кількох пере-
кладачів виклав умови підтримки його кандидатури на посаду 
гетьмана. Йшлося про щойно вироблені вимоги до майбутнього 
українського уряду, доповнені зобов’язанням визнати Брестський 
мирний договір, розпустити Центральну Раду і не скликати 
Установчі збори, нові вибори законодавчого органу призначити 
за згодою німецького командування. Майбутньому гетьманові 
надіслали текст російською мовою і він дав свою згоду, отри-
мавши запевнення у військовій і економічній підтримці з боку 
німецьких представників28. 

У ніч на 25 квітня група міністрів УНР з відома прем’єра 
В. Голубовича затіяла від мені міфічного «Комітету спасіння 
України» викрадення банкіра Абрама Доброго, який тісно спів-
працював з німцями. Реакція штабу Оберкомандо була швидкою і 
досить жорсткою. Генерал В. Гренер мав намір оголосити у Києві 
стан облоги, але А. Мумм умовив його утриматися від такого 
кроку з огляду на можливу реакцію у Німеччині і нейтральних 
країнах. Порадившись з В. Гренером, посол поставив В. Голу-
бовичу ультимативну вимогу до вечора звільнити А. Доброго. 
Прем’єр заявив, що вперше про це чує, обіцяв вжити заходів до 
виявлення місця знаходження бранця і його звільнення, але слова 
не дотримався. 

А тим часом німці агентурним шляхом встановили причет-
ність вищих українських урядовців до викрадення банкіра. 
В. Гренер запропонував фельдмаршалу Г. Айхгорну видати на-
каз, за яким всі злочини проти громадського порядку караються 
тільки спеціальними німецькими польовими судами. А. Мумм 
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висловив деякі застереження щодо політичного характеру цих 
заходів, але загалом їх підтримав.  

В інформаціях до МЗС посол постійно наголошує на своїх 
спробах утримувати військових від радикальних дій при зміні 
українського уряду. А про вторгнення 28 квітня німецького під-
розділу у зал засідань Центральної Ради і проведені там арешти 
урядовців він нібито дізнався від В. Гренера по телефону. На 
нараді, яку провів особисто Г. Айхгорн напередодні перевороту, 
А. Мумм висловив «дуже серйозні заперечення політичного ха-
рактеру з приводу проведених арештів і застосованого при цьому 
modus’a producendi (способу дії)»29. На наш погляд, досвідчений 
дипломат намагався створити власне алібі на випадок невдалої 
спроби усунення чинного українського уряду, з яким Німеччина 
мала договірні відносини. 

У другій половині дня 28 квітня на засіданні Центральної 
Ради В. Голубович повідомив про запровадження в Україні 
наказом Г. Айхгорна німецьких військово-польових судів. 
М. Порш, Б. Мартос, В. Винниченко закликали до рішучих про-
тестів, щоб у Берліні і Відні зрозуміли, яку шкоду наносять тут 
своїми діями військові, ставлячи під загрозу виконання поставок 
продовольства, а відтак й успішне ведення війни Центральними 
державами. Лунали також заклики домагатися «усунення з 
України теперішніх полководців». Дебати були перервані вторг-
ненням до зали засідань німецького підрозділу, яке завершилося 
арештом кількох урядовців30. 

У зв’язку з цим інцидентом до А. Мумма приїхав В. Голу-
бович і намагався з’ясувати: чи «насильницький акт в дружній 
країні» був вчинений за розпорядженням німецького уряду? 
Посол запевнив, що дії військових були санкціоновані німецьким 
суддею відповідно до його повноважень. Схвильований В. Голу-
бович патетично заявив, що він готовий розділити долю заареш-
тованих колег і буде чекати на арешт. Услід за прем’єром 
А. Мумм прийняв М. Порша, а також довірених осіб, серед яких 
«одну тямущу жінку – агента» (йдеться про дружину Дмитра 
Донцова Марію Бачинську – Р.П.). Усіх їх посол закликав не 
робити з інциденту висновків, що німці хотіли порушити само-
стійність України31. 
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29 квітня Мала Рада розпочала засідання з доповіді прем’єра 
В. Голубовича про поточну ситуацію в Києві. Після тривалих 
дебатів було вирішено направити до посла А. Мумма делегацію у 
складі В. Голубовича, М. Порша і М. Корчинського, доручивши 
їй при необхідності заявити, що нинішній уряд може бути від-
правлений у відставку, а новий – перегляне земельний закон у 
напрямку відновлення приватної власності для дрібних земле-
власників.  

Засідання Малої Ради продовжилося після 17-ї год. з заяви 
М. Грушевського про події учорашнього дня. Потім депутати 
приступили до розгляду і ухвалили відразу в трьох читаннях 
Конституцію УНР. А тим часом від А. Мумма повернулася 
делегація, від імені якої В. Голубович доповів, що посол відкинув 
пропозиції делегатів, як запізнілі. Він також нагадав, що німці 
неодноразово вказували і Раді й урядові на їх помилки, попе-
реджували про нездійсненність соціалізації землі і інших реформ. 
Оскільки вказівки ці до уваги не бралися, то й трапилося те, що 
трапилося. Останні слова прем’єра були заглушені рушничною і 
кулеметною стріляниною. Це викликало хвилювання серед членів 
Ради і засідання о 21 годині було закрито32. 

27-28 квітня до Києв прибували делегати хліборобського 
конгресу, який В. Гренер планував використати для зміни влади в 
Україні. Напередодні була отримана телеграма імператора Віль-
гельма ІІ про згоду на обрання П. Скоропадського гетьманом. 
А. Мумм доповідав канцлеру Г. Гертлінгу про склад учасників 
конгресу, наголошуючи, що частина депутацій справжні селяни, 
частково «інсценовані великими поміщиками і новоутвореною 
націонал-патріотичною партією, за якою, як передають, стоїть 
генерал Скоропадський». У листі А. Мумм намагається під-
креслити свою відстороненість від підготовки з’їзду хліборобів, 
представники якого «обережно намагалися увійти в контакт зі 
мною»33. 

Вжиті штабом Оберкомандо заходи по забезпеченню зміни 
влади в Україні, дозволили провести 29 квітня хліборобський 
конгрес, на якому генерала П. Скоропадського було проголошено 
гетьманом. Силами його прихильників були захоплені головні 
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державні установи. А зранку 30 квітня у кабінеті В. Гренера  
за участю А. Мумма та радника австро-угорського посольства 
В. Принціга розпочалося формування гетьманського уряду. 
Представники Центральних держав зробили висновки з недіє-
здатності уряду УНР, який створювався без їхньої участі і тепер 
намагалися взяти повністю під свій контроль призначення нового 
кабінету міністрів. Були обговорені вимоги союзників до нового 
уряду, які гетьман письмово зобов’язався виконувати, а також 
погоджені кандидатури деяких міністрів. При цьому А. Мумм і 
В. Принціг заявили, що уповноважені підтримувати відносини з 
новою владою лише де-факто, до подальших вказівок своїх уря-
дів. Тобто, розглядають цей кабінет міністрів як тимчасовий 
орган34.  

Цього ж дня вони висловили П. Скоропадському сумніви 
щодо постаті прем’єра М. Сахна-Устимовича і гетьман доручив 
складання уряду Миколі Василенку, який вже погодився взяти 
портфель міністра освіти. Тому упродовж двох днів вдалося 
сформувати основний склад уряду. Через відмову брати участь в 
його діяльності партії соціалістів-федералістів до Ради Міністрів 
увійшли в основному члени партії кадетів. 2 травня П. Скоро-
падський провів перше засідання уряду і письмово повідомив про 
це Г. Айхгорна і А. Мумма35. 

Штаб Оберкомандо і посольство були задоволені успішно 
проведеною зміною влади в Україні, повним визнанням П. Скоро-
падським їх вимог, контролем над формуванням уряду. 2 травня 
А. Мумм у шифрограмі МЗС з піднесенням писав: «За спиною 
нового уряду стоїть в першу чергу єдина авторитетна в даний час 
у країні сила – німецьке верховне командування. З огляду на це 
можна розраховувати, що нові правителі підуть назустріч будь-
якому бажанню генерала Гренера і моєму як особистого, так й 
ділового характеру»36.  

З посолом Болгарії в Україні Іваном Шишмановим, який  
2 травня відвідав А. Мумма, барон не був таким відвертим. 
Говорив про нейтралітет військових, про Скоропадського, який 
визнав Брестський мирний договір і уклав угоду з німцями. 
Інцидент з банкіром А. Добрим оцінив як аферу військового 
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міністерства УНР, а арешти у Центральній Раді рішенням ні-
мецького військового судді. Оберкомандо, мовляв, за це не від-
повідає. І. Шишманов занотував у щоденнику сумнів щодо версії 
німецького колеги37.  

А. Мумм продовжував тримати під контролем формування 
Ради Міністрів. Своєю прерогативою він вважав призначення 
міністра закордонних справ. На нараді у В. Гренера австрійський 
представник В. Принціг запропонував до складу уряду кілька 
кандидатур, в тому числі й Д. Дорошенка – колишнього комісара 
Тимчасового уряду в Галичині і Буковині. Оскільки між німцями 
й австрійцями існувало латентне суперництво за вплив на укра-
їнський уряд, то остання обставина викликала в німецьких вій-
ськових і дипломатів підозру у можливому австрофільстві Д. До-
рошенка. Є. Чикаленко 9 травня занотував у щоденнику: «Єсть 
чутка, що німці, підозрюючи Дорошенка у симпатіях до Австрії, 
не дозволяють доручить йому закордонного портфеля»38.  

А. Мумм усвідомлював ключову роль глави українського 
зовнішньополітичного відомства у налагодженні багатосторонніх 
зв’яків з державами Четверного союзу. З його погляду, це мала 
бути людина орієнтована насамперед на Німеччину. На той час 
найвірогіднішим кандидатом на посаду глави МЗС вважався Вя-
чеслав Липинський. Про це А. Мумм 8 травня доповідав безпо-
середньо рейхсканцлеру Г. Гертлінгу. За завданням генерального 
консула у Києві Е. Тіля близький до німців журналіст В. Степан-
ківський склав довідку про політичні погляди В. Липинського.  
У ній наголошувалося, що той належить до демократично-
хліборобської партії, високоосвічена людина, прихильник ідеї 
самостійної України, завжди був переконаним германофілом39 . 

Д. Дорошенко бажав очолити МЗС. Перед цим він відмовився 
від пропонованої Ф. Лизогубом посади заступника глави цього 
міністерства. Його дядько П. Дорошенко, близька до П. Скоро-
падського людина, влаштував зустріч з гетьманом, яка мала 
характер «взаємного вияснення позицій і поглядів на завдання 
біжучої хвилі»40. 

Призначенню Д. Дорошенка міністром серйозний спротив 
чинила німецька сторона. Про це свідчить його лист від 10 травня 



Барон Альфонс Мумм – глава німецької дипломатичної місії 267

до посла А. Мумма, де він прямо пише, що знає про заперечення 
німців проти його кандидатури на посаду міністра іноземних 
справ з огляду на колишні зв’язки, через які він міг би зайняти 
односторонню позицію у зовнішньополітичних питаннях. У листі 
містилося запевнення, що ніяких ні перед ким зобов’язань він не 
брав і, коли йому буде вручений портфель міністра, то він займе 
«лояльну позицію до політичної програми гетьмана: самостій-
ність України на національно-українській основі при найтісні-
шому політичному, економічному і культурному союзі з Німець-
кою імперією»41. 

Але й тривала бесіда з Д. Дорошенком і його особистий лист 
до кінця не розвіяли сумнівів А. Мумма щодо беззастережної 
пронімецької орієнтації автора. Він погодився на його призна-
чення не у статусі міністра, а керуючого МЗС. 20 травня 
Д. Дорошенко приступив до роботи в уряді Української Держави.  

А. Мумм намагався налагодити робочі контакти з дипло-
матами країн Четверного союзу В.Принцігом – радником австро-
угорської місії, І. Шишмановим – болгарським послом, приймав 
їх у себе, відвідував з візитами. Його становище у Києві як 
повноважного представника Німеччини фактично було провід-
ним, оскільки посольство і економічні радники сконцентрували у 
себе всю справу поставок українського продовольства на експорт. 
Австро-угорці мали свою зону військової окупації, проводили 
там енергійні заходи з відправки зерна і сировини на бать-
ківщину. А боргарський посол у справі продовольчих поставок 
мав апелювати до німців. 13 травня А. Мумм у готелі «Кон-
тиненталь» влаштував для них прийом, на якому основна розмова 
точилася навколо проблем отримання українського збіжжя.  

19 травня А. Мумм був запрошений на урочисте відкриття 
нового приміщення Українського клубу за участю гетьмана, 
австрійського і болгарського послів, представників української 
громадськості. П. Скоропадський у своїй промові наголосив: 
«Політика українська повинна бути завше демократичною і щиро 
народною. На це вказує й історія українського народу й інші дані 
і я завше буду додержуватися цієї політики». Промовляв й 
А. Мумм, який запевнив, що є щирим прихильником молодої 
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української держави. Він наголосив, що Україна має всі підстави 
стати дужою самостійною державою. Один з пасажів промови 
був явно адресований П. Скоропадському: «В складі українського 
правительства повинні бути справжні українці, а не ті вовки в 
овечій шкурі, які тільки видають себе українцями, а насправді є 
вороги України». Наступного дня А. Мумм повідомляв МЗС, що 
й сама присутність гетьмана і його демократична промова «були 
проведені за моєї ініціативи, не дивлячись на коливання прем’єра 
(Ф. Лизогуба – Р.П.)» 42. 

У середині червня до Києва прибув державний секретар 
військово-продовольчого управління Німеччини Вальдов. Під час 
прийняття на його честь посол А. Мумм окреслив головні зав-
дання української влади цілком в руслі директив німецького 
МЗС: демократизація суспільного життя; негайне проведення аг-
рарної реформи; національні основи культурної політики43. 
Керівник Українського телеграфного агентства Д. Донцов запи-
сав у щоденнику, що вечеря була досить велелюдною. Він сидів у 
протилежному кінці столу, був зайнятий «цікавими співрозмов-
никами і добрим вином» і не слухав промову Д. Дорошенка. Коли 
А. Мумм попросив Д. Донцова її перекласти, то він зімпровізував 
переклад, виходячи з того, що мав би сказати глава МЗС. 
Заступник Д. Дорошенка О. Палтов, який добре володів німець-
кою, іронічно посміхаючись, сказав Д. Донцову: «Галупчік, ви 
вєліколєпно пєрєвєлі!»44. 

Ставлення німецького командування і посольства в Україні, 
насамперед В. Гренера і А. Мумма, до П. Скоропадського було 
більш приязним, ніж до керівництва УНР. Але ж і гетьман не 
створював стільки складнощів як попередній уряд. Генерал 
В. Гренер у спогадах відзначав, що йому особисто гетьман був 
симпатичний від самого початку, а «у всіх німецьких діячів, з 
якими він спілкувався, викликав увагу і повагу. Він був надійний 
і чесний»45.  

Барон А. Мумм усвідомлював велику залежність П. Скоро-
падського від німців і не раз це демонстрував, однак вважав 
гетьмана «чимось середнім між правлячим монархом і прези-
дентом республіки». При підготовці вересневого візиту глави 
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Української Держави до Німеччини саме посол запропонував 
вжити до гетьмана офіційне звертання Durchlaucht – «Ясновель-
можний»46.  

Документи німецького посольства в Україні, відображають 
оцінки діяльності Ради Міністрів і прем’єра Ф. Лизогуба.  
20 травня посол А. Мумм, інформуючи МЗС про становище в 
Україні, наголошував: «Поки що гетьман користується більшою 
популярністю серед населення, ніж уряд. Проте останньому не 
можна відмовити у тому, що він працює сумлінно, швидко і 
передбачливо». Дипломат досить точно визначив, що більшість 
міністрів не дуже далека від великоруських ідей, але вважав, що 
це зовсім не трагічно, оскільки «кабінет міністрів є чисто робо-
чим і знаходиться під постійним контролем моїм і верховного 
командування»47.  

2 червня у гетьманському палаці відбулася урочиста цере-
монія визнання Української Держави Німеччиною та Австро-
Угорщиною. Посли А. Мумм, Й. Форгач оприлюднили офіційні 
декларації своїх урядів і вручили вірчі грамоти гетьманові. 
П. Скоропадський висловив щиру вдячність. Згодом це зробив й 
посол Болгарії І. Шишманов. Турецький посол Ахмет Мухтар-бей 
прибув до Києва лише у вересні48. 

6 червня у Києві сталася так звана Звіринецька катастрофа, 
потужні вибухи артилерійських складів, які привели до людських 
жертв і великих руйнувань у місті. Імператор Вільгельм ІІ і 
канцлер Г. Гертлінг висловили з цього приводу співчуття україн-
ському народові. 11 червня в церкві Александрівської лікарні 
відбулася жалібна панахида, на якій були присутні, Скоропад-
ський, Айхгорн, Гренер, Мумм, Форгач, Лизогуб, Дорошенко та 
інші.  

У кінці червня А.Мумм у листі до генерала В. Гренера писав, 
що Ф. Лизогуб висловив побоювання стосовно зменшення під-
тримки уряду з боку німців. На що посол висловив побажання 
надати кабінетові міністрів дещо більшого «couleur locale» (міс-
цевого колориту – фр.), щоб запобігти переходу його на бік 
Великоросії. Поза увагою німців не залишалося й міністерство 
внутрішніх справ, яке очолював особисто прем’єр. Серед заступ-
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ників міністра були люди антиукраїнських, промонархічних по-
глядів. Не випадково А. Мумм порадив Ф. Лизогубу: «Почистити 
своє міністерство залізною мітлою і взяти собі за правило 
німецьке прислів’я: «Landgraf, werde hart» (Ландграф, будьте 
тверді – нім.)49 . 

Слід зазначити, що процес формування і змін у складі 
українського уряду від перших днів функціонування гетьманату й 
до жовтня знаходився під постійним контролем німецьких вій-
ськових і посольства. Як перший склад Ради Міністрів форму-
вався 30 квітня у кабінеті генерала В. Гренера, так й другий склад 
у жовтні формувався під контролем генерального консула у Києві 
Е. Тіля та радника посольства графа Г. Берхема50. Безперечно, це 
не означало, що німці нав’язували лише свої кандидатури, але й 
гетьман без їхнього погодження не міг призначати міністрів.  

В. Гренер і А. Мумм, які брали безпосередню участь у фор-
муванні гетьманського уряду, фактично погодилися з переважно 
кадетським складом, хоч добре усвідомлювали його потенційну 
проросійську орієнтацію. Серед лідерів загальноросійських каде-
тів не було одностайності й у ставленні до Німеччини та її мож-
ливої ролі у розв’язанні російського питання. Зокрема, П. Мілю-
ков, раніше палкий антантофіл, змінив орієнтацію і почав шукати 
порозуміння з німецькою стороною. У середині червня він при-
був до Києва і через міністра освіти Миколу Василенка встановив 
контакти з німецькими військовими і дипломатами51.  

Спочатку П. Мілюков зустрівся з начальником розвідвідлу 
штабу Оберкомандо майором Г. Гассе, а 27 червня мав розмову з 
послом А. Муммом, якого переконував у необхідності якнай-
швидшого походу німецьких військ на Москву, бо успіхи анти-
більшовицького путчу чехословаків і висадка японців можуть 
серйозно ускладнити справу. Він вважав, якщо німці прислали в 
запломбованих вагонах більшовиків, то вони можуть й позбавити 
від них Росію. А. Мумм ухилився від прямої відповіді на про-
позиції лідера російських кадетів. На початку липня державна 
нарада у Спа за участю кайзера визнала небажаним домагатися 
ліквідації більшовицького режиму, тому пропозиції П. Мілюкова 
втратили актуальність52.  
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У середині липня на засіданні Ради Міністрів питання про 
ставлення до П. Мілюкова обговорювалася настільки гостро, що 
частина урядовців – кадетів готова була вдатися до відставки. 
Врешті, побоюючись арешту, він залишив Київ, деякий час пере-
бував на Чернігівщині, а потім виїхав на Дон53. На початку осені 
П. Мілюков знову повернувся в Україну, але вже антантофілом і 
звідси виїхав на Ясську конференцію, де відстоював відверто 
антиукраїнські позиції. 

З початком у травні 1918 р. українсько-російських мирних 
переговорів А. Мумм уважно слідкував за їх ходом. Німеччина 
домоглася від більшовицького уряду визнання її зацікавленою 
стороною у переговорному процесі, оскільки РСФРР за Брест-
ським мирним договором була зобов’язана піти на замирення з 
УНР. Штаб Оберкомандо і посольство уповноважили для участі у 
переговорах представника штабу Східного фронту майора Фрід-
ріха Брінкмана і дипломатичного радника Г. Берхема. Е. Люден-
дорф дав спеціальну вказівку про використання природних ресур-
сів України і Грузії насамперед для потреб військової економіки 
Німеччини, а потреби росіян – в останню чергу. В опублікованих 
протоколах і стенограмах переговорів між Українською Держа-
вою і РСФРР свідчення про участь у них німецьких представ-
ників відсутні. Не виключено, що це зроблено за їхнім бажанням. 
О. Федишин вважав, що незабаром німці облишили практику 
посилки своїх представників на переговори54. 

Та й сам переговорний процес у серпні фактично був забло-
кований російською стороною і уряд Ф. Лизогуба вже збирався 
його перервати. Але, як свідчить начальник гетьманського штабу 
Б. Стеллецький, А. Мумм настійно рекомендував не робити цього 
ризикованого кроку, який може привести до відкриття воєнних 
дій між Україною і Радянською Росією. При цьому досить від-
верто наголошував, що німецькі війська знаходяться тут не для 
того, щоб вести війну з Росією через самостійність України55. 

Відразу після приходу до влади П. Скоропадський почав пря-
мо і наполегливо ставити перед німецькою стороною питання про 
включення Криму до складу Української Держави. 10 травня 
гетьман направив послу А. Мумму офіційну ноту, у якій обґрун-
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товував особливе значення півострова для відродження України, 
встановлення її південних кордонів, забезпечення сіллю, фрук-
тами, вином, володіння портами. На завершення він запевняв, що 
передача Криму зробила б Україну міцним і вірним союзником 
німецької держави.  

30 травня керуючий МЗС Д. Дорошенко також подав ноту 
посольству Німеччини. У ній, зокрема зазначалося: «Стоючи на 
принципі самоозначіння, не бажаючи порушувати волі населення, 
нарешті, розуміючи різні відміни в житті Криму, Український 
уряд вважає, що приєднання Криму може відбутись на авто-
номних підставах». Він також застерігав від небезпеки вико-
ристання Криму для відновлення імперської Росії56.  

Однак Генеральний штаб в особі генерала Е. Людендорфа 
мав власні далекосяжні плани щодо Криму як плацдарму про-
сування інтересів Рейху на Схід. Зовнішньополітичне відомство 
не поділяло таких планів, але мусило рахуватися з позицією 
військових. Тому А. Мумм, як і раніше, у своїх відповідях укра-
їнським урядовцям апелював до положень Брестського мирного 
договору, за яким Крим не відносився до території України. Він 
не підтримував й ідею створення німецької колонії у Причор-
номор’ї, яку активно пропагував колишній міністр колоній Фрід-
ріх Ліденквіст, переконуючи Е. Людендорфа, що це дасть для 
армії значні людські і кінські ресурси. Канцлер Г.Гертлінг заявив 
про неприйнятність такого проекту, хоч Ф. Ліденквіст намагався 
особисто довести вигоди від його реалізації. 

А. Мумм мав враховувати позицію свого патрона, глави МЗС 
Р. Кюльмана, який відразу після перевороту в Україні однозначно 
заявив: «Зважаючи на несконсолідований характер України та 
непередбачуваність її розвитку у майбутньому, я не бачу зараз 
для нас жодного сенсу в тому, щоб бодай поворухнути пальцем 
заради приєднання Криму до України»57.  

Слід відзначити, що позицію уряду і МЗС поділяли не тільки 
посол А. Мумм, але й начальник штабу Оберкомандо В. Гренер. 
Генерал побоювався, що реакція гетьманського уряду на даний 
план може бути негативною і це згубно позначиться на поставках 
продовольства до Центральних держав58. Не знайшла підтримки й 
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інша ідея частини німців-колоністів про їх переселення на істо-
ричну батьківщину, яка в умовах війни була нереальною. Однак 
упродовж кількох місяців, доки делегації німецьких колоністів 
лобіювали ці проекти у Берліні, а Ф. Ліденквіст навіть отримав 
аудієнцію у імператора Вільгельма ІІ, питання про передачу 
Криму до складу Української Держави німецьким керівництвом 
не вирішувалося59. 

Українська Держава не визнала уряд С. Сулькевича, прирів-
нюючи його до управління губернського старости і направляючи 
документи українською мовою. Той прислав голові Ради Мініст-
рів Ф. Лизогубу телеграму різкого змісту, підкресливши, що він 
не «староста», а глава уряду самостійного краю і наполягає на 
встановленні відносин російською мовою. Зокрема, С. Сулькевич 
видав розпорядження: «Ні в які відносини з Урядом України не 
вступати, а в разі отримання вимог від Уряду України, такі не 
виконувати»60. 

У відповідь на початку липня Рада Міністрів запровадила 
економічну блокаду півострова. Було припинено залізничне і 
морське сполучення, торговельні операції, поштовий зв’язок 
тощо. На такий крок українські урядовці наважилися, викорис-
товуючи істотні розходження у кримській політиці німецьких 
військових з відомством канцлера та МЗС. Робилося це за спо-
глядальної, а фактично прихильної позиції В. Гренера і А. Мумма61.  

Формально вони намагалися переконати українську владу у 
недоцільності таких жорстких заходів щодо блокади Криму. 
А. Мумм з цього приводу мав розмову з Д. Дорошенком, а 
В. Гренер, отримавши вказівку верховного командування, просив 
посла використати свій вплив на гетьмана з метою пом’якшення 
антикримських санкцій. Однак обидва чільних представники 
Німеччини у Києві внутрішньо були переконані у необхідності 
приєднання півострова до України62. 

У липні фельдмаршал Г. Айхгорн і посол А. Мумм здійснили 
поїздку до Криму. С. Сулькевич розраховував поставити перед 
ними питання відносин з Києвом, але високі гості демонст-
ративно уникли контактів з кримськими урядовцями. Г. Айхгорн 
і А. Мумм у супроводі військово-морського аташе контр-адмі-
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рала Альберта Гопмана побували у Севастополі. Збереглися 
світлини зроблені під час відвідання ними історичних місць 
Херсонесу63.  

Дипломатична діяльність А. Мумма була ускладнена невиз-
наченою і мінливою політикою «верхів» Німеччини у «східній» 
кампанії. На початку липня у «російському питанні» вона зро-
била черговий поворот. Державна нарада за участю кайзера виро-
била документ, який містив нову орієнтацію щодо Росії. Ліквіда-
ція більшовицького режиму на даний момент визнавалася недо-
цільною, водночас рекомендувалося встановлювати контакти з 
російськими монархістами і не позбавляти їх сподівань на від-
новлення Великої Росії. Очевидно, саме з цим була пов’язана й 
зміна керівництва МЗС. 9 липня Р. Кюльмана на посаді статс-
секретаря закордонних справ замінив контр-адмірал Пауль Гінце.  

У руслі реалізації цього курсу новий глава МЗС дав дору-
чення послу А. Мумму встановити особисті контакти з Олександ-
ром Кривошеїним – відомим державним діячем, адептом монар-
хічної ідеї. Навесні 1918 р. він очолив у Москві об’єднання 
консервативних політиків «Правий центр», зібрав з місцевих під-
приємців 250 тис. руб. на допомогу царській сім’ї. Від чекіст-
ських переслідувань перебрався до Києва. 

П. Гінце цікавило бачення О. Кривошеїним шляхів віднов-
лення монархії в Росії та ставлення до гетьмана. Він харак-
теризував його як монархіста, германофіла, надійну людину, 
котру він особисто добре знав, оскільки служив військово-
морським аташе Німеччини в Петербурзі. В столичних колах тоді 
говорили, що П. Гінце був ближчий до російського царя, ніж до 
німецького кайзера64.  

Російські монархісти, які перебували у Києві, робили спроби 
через німецьких представників донести до керівництва Німеч-
чини турботу про спасіння сім’ї Романових. Колишній начальник 
канцелярії Імператорського двору генерал Олександр Мосолов 
звернувся до імператора Вільгельма з проханням сприяти звіль-
ненню царя. Лист повернувся до посольства Німеччини у Києві. 
А. Мумм заявив О. Мосолову, що в даний час думка кайзера у 
справах іноземної політики вже не має колишнього значення і 
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російські монархісти «не повинні розраховувати на допомогу 
Німеччини»65.  

Після вбивства Романових висловлювалися міркування, що 
кайзер і генштаб повелися пасивно у справі спасіння Романових. 
Зокрема, генерал А. Денікін писав: «16 липня сталася єкатерин-
бурзька драма, і глибоко обурена громадська совість звинуватила 
у цьому злодіянні німецьку владу, яка мала необмежений вплив 
на раду комісарів і не побажала скористатися цим для врятування 
царської сім’ї»66. 

А. Мумм дізнався про убивство царської сім’ї Романових  
19 липня підчас обіду в гетьманському палаці. Посольство і штаб 
Оберкомандо мали визначитися з виявом ставлення до пам’яті 
покійного царя. Перед П. Скоропадським і Радою Міністрів 
також постало складне питання щодо їхньої участі у траурних 
заходах. Було цілком очевидним, що вони перетворяться у ма-
сову монархічну демонстрацію. До того ж уряд мав зважати на 
позицію німецьких військових та дипломатів.  

На пропозицію А. Мумма взяти участь у панахиді австро-
угорський колега Й. Форгач зауважив, що для нього це немож-
ливо, якщо траурне богослужіння матиме не приватний, монар-
хічний, а більш-менш офіційний характер. На запит з цього 
питання глава МЗС Австро-Угорщини Стефан Буріан відповів, 
що молебень в пам’ять царя може бути сприйнятий як мані-
фестація у великоросійському дусі, спрямована проти української 
ідеї, а тому молебень видається не бажаним67.  

Гетьманський уряд висловив своє ставлення до поминальних 
заходів у спеціальній постанові: «Не втручаючись у канонічне 
життя Православної церкви на Україні, але визнаючи, що та чи 
інша форма поминання на панахидах померлого колишнього 
імператора Миколи ІІ має безперечно політичне значення, про-
сити міністра ісповідань довести до відома Митрополита Антонія 
у письмовій формі, що Рада Міністрів визнає можливим поми-
нання покійного на Україні, як імператора, але тільки з до-
даванням до цього титулу слова «колишнього», і що ніякого 
насилля з боку урядової влади у цьому відношенні застосовано не 
буде»68. 
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Німецькі дипломати і військове командування не взяли 
участі у поминанні колишнього російського імператора. Як на-
слідок, ні гетьман, ні члени уряду також не були присутні  
20 липня на багатотисячній панахиді по вбитому Государеві, яку 
провели митрополит Антоній, два єпископи та 12 священиків69.  

Влітку і восени 1918 р. у Києві поширювалися різні чутки 
про долю колишнього царя: ніби-то Микола ІІ вивезений до 
Німеччини; переодягшись у простого селянина, переховується у 
Сибіру і з’явиться на троні, коли народ Росії звільниться від 
генералів і буржуїв; цар врятувався, перелетівши на аероплані до 
Тібету тощо. Певні сумніви були й у гетьмана П. Скоропад-
ського, який у спогадах писав: «Хоч відразу після 16 липня у 
багатьох церквах і у мене ( в церкві гетьманського палацу – Р.П.) 
були відправлені за усіма панахиди, але все ж здавалося, що 
смерть колишніх царя і цариці далеко ще не констатований 
факт». Під час державного візиту до Німеччини він сподівався 
більше дізнатися про долю царської родини, проте з’ясувалося, 
що імператор Вільгельм ІІ також не володіє достеменною ін-
формацією, а принцеса Ірена сподівалася від гетьмана дізнатися 
щось нове про долю своєї сестри – російської цариці70.  

У липні спливав третій місяць діяльності уряду Ф. Лизогуба. 
П. Скоропадський, хоч публічно й дякував прем’єру за роботу, 
але був незадоволений, вважаючи, що між главою держави і 
керівником уряду не було необхідних довірливих відносин. 
Однак вдатися до змін в уряді він міг тільки заручившись 
підтримкою німецьких військових та дипломатів. Підтвердження 
цього містить телеграма посла А. Мумма до МЗС Німеччини від 
23 липня, у якій він писав, що гетьман конфіденційно повідомив 
його про наміри реорганізації уряду: «Виходом з становища він 
вважає призначення українця Петра Дорошенка прем’єр-мініст-
ром, а генерального (державного – Р.П.) секретаря Кістяківського – 
міністром внутрішніх справ». Йшлося також про відставку 
міністра праці Юлія Вагнера та передачу його функцій міністру 
торгівлі Сергію Гутнику. Ніяких заперечень такі пропозиції з 
боку А. Мумма не зустріли. Хоч, від’їжджаючи на якийсь час з 
Києва, попередив П. Скоропадського, щоб той без нього ніяких 
перестановок в уряді не робив71.  
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Далі справою реорганізації українського уряду зайнявся рад-
ник посольства Німеччини граф Г. Берхем. Спочатку пропо-
нувалася відставка Ради Міністрів майже у повному складі (за 
винятком М. Василенка, Д. Дорошенка та А. Ржепецького). До 
уряду мали запросити відомих українських діячів Д. Донцова, 
С. Єфремова, М. Порша та інших. Проте відмова бажаного для 
гетьмана Петра Дорошенка від посади прем’єра фактично забло-
кувала цей процес. Відбулося лише призначення Ігоря Кістяков-
ського главою МВС.  

31 липня група бойовиків, за рішенням ЦК Російської партії 
лівих есерів здійснила замах на фельдмаршала Г. Айхгорна, який 
того ж дня помер у лікарні. А. Мумм виїхав до Берліна, де взяв 
участь участь у похоронах фельдмаршала на меморіальному 
військовому кладовищі. Убивства в Москві посла В. Мірбаха і 
фельдмаршала Г. Айхгорна у Києві справили на А. Мумма гні-
тюче враження. Боячись за своє життя, він переселився з готелю 
до кварталів Печерська, які охоронялися німецькими солдатами. 
Його австро-угорський колега граф Й.Форгач 13 серпня повідом-
ляв до Відня, що А. Мумм, занепокоєний відсутністю особистої 
безпеки, дуже обмежив своє пересування і посилив охорону. 
Взагалі А. Мумм має намір невдовзі поїхати у відпустку і не 
повертатися до Києва, або приїхати на кілька тижнів72.  

А тим часом уряд Криму, населення якого через економічну 
блокаду вже потерпало від дефіциту продовольчих ресурсів і 
неможливості експорту садовини, спробував домогтися своєї 
підтримки безпосередньо у Берліні. З дозволу генерала Р. Коша, 
погодженого з Е. Людендорфом, до Німеччини виїхали міністр 
фінансів і юстиції граф Володимир Татіщев і міністр закордонних 
справ Джафар Сайдамет. МЗС Німеччини дало вказівку А. Мумму 
перешкодити даній місії, але через дозвіл верховного команду-
вання це зробити не вдалося. По дорозі до Берліна В. Татіщев 
зупинився у Києві, де А. Мумм організували його зустріч з 
П. Скоропадським. Однак вона була обставлена таким чином, що 
графа, який виступав під вигаданим прізвищем, супроводжував 
німецький офіцер, а гетьман вдав, що не розуміє чого домагається 
візитер і перервав аудієнцію73. Після цього В. Татіщев і Д. Сай-
дамет вирушили до Берліна. 
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Стурбований можливістю небажаного для Української Дер-
жави повороту політики Німеччини щодо Криму, П. Скоро-
падський 17 серпня відряджає до Німеччини делегацію на чолі з 
головою Ради Міністрів Ф. Лизогубом. А. Мумм не був впев-
нений у її доцільності і спочатку навіть радив відмовитися від 
поїздки, а потім погодився. Візит українського прем’єра відбувся, 
хоч і не був підготовлений належним чином. Ніким з найвищого 
керівництва рейху він не був принятий.  

Ф. Лизогуб провів переговори з державним секретарем МЗС 
П. Гінце. За свідченням прем’єра, вони торкалися питань «про 
границі, про затяжку наших мирних переговорів з більшовиками, 
про Холмщину, Крим та інше. Всі питання рішено в самому 
корисному для нас розумінні». Але головним досягненням візиту 
слід вважати ту обставину, що представники кримського уряду не 
були визнані офіційно і отримали пораду шукати порозуміння з 
українською стороною.  

В. Татіщев зустрівся з Ф. Лизогубом і заявив про готовність 
до переговорів при умові гарантій автономії Криму і зняття 
економічної блокади. Прем’єр пообіцяв передати дані пропозиції 
до Києва. Це були перші, ще не досить виразні ознаки підтримки 
Берліном гетьманату в українсько-кримському протистоянні. 
Вони були пов’язані з серйозними поразками німецьких військ на 
Західному фронті і втратою перспектив використання кримського 
плацдарму для східної експансії Німеччини. 

П. Скоропадський вважав, що поїздка Ф. Лизогуба до Берліна 
принесла чимало користі, але справа залишалася не до кінця 
з’ясованою. Зокрема, це стосувалося Криму, Чорноморського 
флоту, української армії тощо. Гетьман усвідомлював, що роз-
в’язати їх можна лише безпосередньо з керівництвом Німеччини. 
Він звернувся до А. Мумма з проханням організувати його 
офіційний візит до Берліна. Німецькі посол і МЗС спрацювали 
дуже оперативно. Вже у кінці серпня А. Мумм повідомив геть-
мана про погодження поїздки і навіть визначену дату його зуст-
річі з імператором Вільгельмом ІІ – 5 вересня74. 

29 серпня А. Мумм писав до МЗС: «Гетьман дуже щасливий 
милостивим дозволом виконання його бажання особисто пред-



Барон Альфонс Мумм – глава німецької дипломатичної місії 279

ставитися імператору». Посол також просив дозволу відрядити 
для супроводу П. Скоропадського радника графа Г. Берхема, 
оскільки сам зайнятий економічними переговорами. Якщо пла-
нується нагородження, то, на його думку, для гетьмана підійде 
великий хрест ордена Червоного орла75. 

2 вересня П. Скоропадський спеціальним потягом виїхав до 
Німеччини. Його супроводжували радник посольства Г. Берхем і 
капітан В. Альвенслебен, який фактично виконував роль пред-
ставника кайзера при гетьманові. За протоколом мав би їхати 
А. Мумм, але саме у ці дні закінчувалася підготовка укладання 
нової тристоронньої економічної угоди Німеччини, Австро-Угор-
щини і Української Держави. Переговорний процес перебував на 
завершальній стадії, однак залишалися неузгодженими деталі 
валютної угоди, можливості друку у Державному монетному 
дворі Німеччини понад 11 мільярдів українських грошей, оплата 
поставок хліба, цукру і спирту не марками, а карбованцями, от-
риманими від експорту німецьких товарів. За цих умов при-
сутність посла у Києві була вкрай необхідною.  

Ще у кінці липня завершився термін дії економічних дого-
ворів про товарообмін між УНР і Центральними державами від 
23 квітня 1918 р. Основні зобов’язання щодо експорту україн-
ською стороною хліба і сировини виконувалися незадовільно. 
Німці вимагали від гетьмана і уряду підготовки нових еконо-
мічної та валютної угод. 2 серпня на засіданні Ради Міністрів 
Ф.Лизогуб доповів про наполягання посла А. Мумма призначити 
членів української делегації для переговорів по укладанню угод. 
Цього ж дня був затверджений її склад з представників мініс-
терств торгівлі і промисловості, продовольчих справ та фінансів. 
Головою делегації був призначений міністр торгівлі і промис-
ловості С. Гутник. Уряд також виділив у його розпорядження  
25 тис. крб. на організаційне забезпечення переговорів. Були 
створені 8 підкомісій, до роботи в яких залучили десятки 
фахівців 76.  

Перші десять днів роботи українсько-німецької комісії ви-
кликали невдоволення А. Мумма, який повідомляв МЗС, що 
переговори просуваються черепашиним кроком, а з міністром 
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С. Гутником не можна працювати «російськими методами». 
Посол пояснював це важкими враженнями від літньої поразки 
німців на Західному фронті. У листі до рейхсканцлера Г. Герт-
лінга від 12 серпня він пропонував після укладання угод наго-
родити українських переговорників орденами Німеччини, але для 
поступливості повідомити їх про це вже зараз 77.  

Одночасно А. Мумм наважується на доволі неординарний 
крок з огляду на досить виразні німецько-австрійські супереч-
ності у царині економічної експлуатації українських продоволь-
чих ресурсів і ставлення керівництва Рейху до австро-угорців як 
молодших партнерів коаліції. Посол пропонує рейхсканцлерові 
нагородити орденом Червоного орла І-го ступеня посла Австро-
Угорщини в Україні Й. Форгача, наголошуючи, що граф «за час 
свого перебування тут був виключно лояльний стосовно нас і 
неодноразово енергійно відстоював німецьку точку зору, яку він 
цілком схвалював, як перед віденським кабінетом, так й перед 
австро-угорською військовою владою». Прикметно, що А. Мумм 
просить голову уряду не думати, що клопотанням за Й. Форгача 
він хоче отримати щось для себе від Відня, оскільки вже має 
високу австро-угорську нагороду78. Згода рейхсканцлера була 
отримана 24 серпня і С. Гутника було повідомлено про можливі 
державні відзнаки Німеччини за підсумками переговорів. 
Виявити відомості про реакцію українських переговірників на цю 
звістку не вдалося. 

Імпульс поспішному укладанню економічної угоди дав геть-
ман П. Скоропадський, який у той час перебував з державним 
візитом у Німеччині, був прийнятий кайзером й усіма вищими 
цивільними і військовими керівниками. Очевидно, це був жест 
доброї волі гетьмана у сподівання на згоду керівництва Рейху 
вирішити питання про передачу Україні Криму і Чорноморського 
флоту.  

9 вересня Рада Міністрів на закритому засіданні доручила 
С. Гутнику негайно підписати загальний торговий договір, а ін-
шим міністрам – профільні угоди. Постанова з цього питання 
мала яскраво виражений політичний характер. У ній зокрема 
наголошувалося, що умови договору не можна визнати «цілком 
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погожими (вигідними – Р.П.)» і все ж уряд бере на себе моральну 
відповідальність за його укладення79.  

Новий економічний договір був підписаний С. Гутником, 
А. Муммом і Й. Форгачем. Він мав діяти до 1 вересня 1919 р. і 
передбачав поставку з України до Центральних держав не менше 
40 млн. пудів хліба, 2,5 млн. пудів цукру, до 20 млн. літрів 
спирту, 6 млн. пудів великої рогатої худоби, 2,5 тис. вагонів яєць 
тощо. У той же час німці залишили дуже вигідні для них по-
ставки до України вугілля80. Слід відзначити, що посол А. Мумм 
дотримав слова і чимала група українських урядовців, які брали 
участь у підготовці договору, одержали державні нагороди Ні-
меччини. Голова делегації С. Гутник, міністри А. Ржепецький і 
С. Гербель були удостоєні ордена Корони І ст., а інші учасники 
переговорів – відзнак нижчого рівня 81.  

Успішно завершивши доволі складний процес укладення 
нового економічного договору, А. Мумм і В. Гренер відбули до 
Берліна. Вже в останній день візиту, 15 вересня П. Скоро-
падський на їх честь дав обід у готелі «Алдон». Увечері вони 
були присутні у Королівській опері, де слухали «Летючого 
голандця» Р. Вагнера. П. Скоропадський пише у спогадах, що 
після вистави він «розпрощався з своїми гостями, з Муммом 
остаточно, оскільки він на Україну не повернувся»82. 

Начальник гетьманського штабу Б. Стеллецький свідчить, що 
після візиту і виказаних найвищим керівництвом Рейху П. Скоро-
падському почестей, зверхнє ставлення А. Мумма і штабу Обер-
командо до гетьмана змінилося на більш шанобливе. Нібито  
18 вересня, на другий день після повернення П. Скоропадського з 
Німеччини керівництво Оберкомандо генерали Г. Кірхбах і 
В. Гренер явилися до гетьманського палацу в парадній формі і 
вели себе як підлеглі83. Тут Б. Стеллецький, як і в багатьох інших 
місцях своїх мемуарів, грішить неточністю, а то й вимислом. 
А. Мумм залишився у Німеччині і вже ніяк не міг виявити свого 
ставлення до гетьмана. В. Гренер повернувся тільки на початку 
жовтня і, не довіряючи гетьманові, взявся за реорганізацію Ради 
Міністрів, відповідно до отриманих у Берліні вказівок про укра-
їнізацію уряду. Щодо Г. Кірхбаха, то він у той час знаходився у 
своїй штаб-квартирі у Вільно. 
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З середини вересня А. Мумм офіційно перебував у відпустці. 
На цей час припала чергова зміна глави МЗС. Адмірала П. Гінце 
змінив відомий сходознавець, колишній міністр колоній Віль-
гельм Зольф. У жовтні новий статс-секретар ще направляв на імя 
А. Мумма директивні вказівки, але виконувати їх довелося вже 
Г. Берхему та Е. Тілю. В цей час у Києві поширювалися чутки, 
що посол в Україну вже не повернеться. Називалося навіть прі-
звище його наступника – Рудольфа Надольни, референта полі-
тичного відділу МЗС, учасника переговорів у Бресті84.  

На початку листопада газета «Відродження» повідомляла:  
«У зв’язку з політичною ситуацією німецький посол у Києві 
барон Мумм на Україну не повернеться і отримає призначення в 
інше місце. На днях повинен прибути в Київ новий німецький 
посол на Україні»85. Прогноз газети справдився лише частково. 
А. Мумм дійсно завершив службу в Україні, але новий посол так 
й не був призначений. Функції посла виконував радник Г. Бер-
хем, який очолював дипмісію аж до виведення німецьких військ з 
України на початку 1919 р. 

У кінці 1918 р. А. Мумм вийшов у відставку і проживав у 
своєму родовому маєтку в Йоханесберзі, розташованому у ма-
льовничій долині Рейну. Мав також власну віллу в містечку 
Портофіно неподалік Генуї в італійській області Лігурія, де й 
помер у липні 1924 р. Вже після війни вийшла збірка його 
поетичної лірики 1914–1918 рр. На жаль, він не залишив спогадів 
про часи Першої світової війни. 
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2. Радник Ганс Берхем 
 
 
 
Граф Йоханнес (Ганс) фон Берхем ( Johannes (Hans) Graf von 

Berchem) народився у 1881 р. у сім’ї Максиміліана фон Берхема 
(1841–1910), німецького державного діяча і дипломата. Мати – 
Ернестіна Паллавіціні (1849–1942). Мав двох сестер і двох братів. 

Працював у дипломатичних місіях Німеччини в Лондоні, 
Парижі, Берні. До початку Першої світової війни у 1914 р. був 
другим, а згодом першим секретарем посольства Німеччини в 
Санкт-Петербурзі при послу Фрідріхові Пурталесі, якому випала 
невдячна місія вручити МЗС Росії акт про оголошення війни1.  
У березні 1918 р., після призначення Альфонса Мумма главою 
німецької дипломатичної місії в Києві, зайняв посаду радника. 
Після відставки посла у листопаді став тимчасовим повіреним у 
справах Німеччини в Українській Державі. 

Гетьман П. Скоропадський писав про радника Г. Берхема, 
порівнюючи з послом А. Муммом: «більш гостра людина, дуже 
освічений і розумний», «стосовно мене залишився до кінця чес-
ною і порядною людиною»2. Міністр закордонних справ Д. Доро-
шенко відзначав зверхнє ставлення німецьких дипломатів до 
української сторони, наголошуючи, що граф Берхем у своєму 
поводженні доходив просто до «нечемности й нахабства». Як 
приклад, Д. Дорошенко наводить реакцію радника на добірку 
листів зі скаргами на негативне поводження німецьких військо-
вих, направлених МЗС до посольства Німеччини. У відповідь 
Г. Берхем надіслав «дуже грубого і зухвалого листа, заявляючи, 
що як то ми можемо вигадувати такі наклепи на німецьке військо, 
котре нас врятувало, а тепер обороняє»3.  

Міністр внутрішніх справ Віктор Рейнбот у мемуарах пише, 
що після від’їзду посла А. Мумма «загальне керівництво ні-
мецькою політикою (в Україні – Р.П.) взяв у свої руки радник 
посольства, розумний, хитрий граф Берхем». На думку міністра, 
граф схилявся до австрійського напрямку в українській політиці, 
тобто підтримки національних сил. Він також відзначає виключ-
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ний вплив на гетьмана Г. Берхема, якому вдалося домогтися того, 
що жодне суттєве розпорядження по МВС «не проходило мимо 
його очей, якщо не апробації»4. 

Міністр ісповідань Василь Зеньковський пише, що підчас 
одного із званих обідів у нього відбулася цікава розмова з 
радником німецького посольства, досить помітним дипломатом, 
прізвище якого він забув. Поза сумнівом, йдеться про Г. Берхема, 
адже він був єдиним радником у дипмісії, а помітних німецьких 
дипломатів у Києві було лише три – посол А. Мумм, радник 
Г. Берхем і генеральний консул Еріх Тіль. В. Зеньковського, який 
був твердо переконаний, що найбільш істотним завданням мо-
менту є боротьба проти більшовизму, вразили міркування спів-
розмовника про те, що «у більшовизмі потрібно бачити й творчу 
силу, а не тільки руйнівну»5. Але це було не «вільнодумство» 
Г. Берхема, а відображення нового політичного курсу Німеччини 
у Східній кампанії. Державна нарада 2-3 липня у Спа за участю 
кайзера дійшла висновку про недоцільність у той час ліквідації 
більшовицького режиму. 

Після зустрічі з Г. Берхемом цікаві нотатки у щоденнику 
зробив посол Болгарії в Україні Іван Шишманов: «Приходив граф 
Берхем – посольський радник у Мумма. Говорив про Київ з 
огидою. Звик до комфорту і культурного життя у Лондоні, Па-
рижі і Петербурзі. Форгач (посол Австро-Угорщини – Р.П.) теж 
ненавидить Київ. Одна з причин – вони не знають не те що 
української, але й російської мови. А тут мало хто розмовляє 
французькою. Та й дорожнеча тут. Хоче якомога швидше втекти 
звідси»6. 

Як відомо, «втекти» графу не тільки не вдалося, але й 
довелося після падіння гетьманату контактувати з Директорією і 
останнім з дипломатів залишати Україну. Аж до осені він пере-
бував у тіні авторитетної постаті посла А. Мумма. Прикметно, що 
один з найпоінформованіших і аналітичних українських діячів 
Є. Чикаленко, у своєму щоденнику десятки раз згадує А. Мумма і 
жодного – Г. Берхема7. Лише кілька гетьманських міністрів його 
згадують у мемуарах. У газетних хроніках зустрічаються пові-
домлення про участь графа в офіційних заходах, дипломатичних 
прийняттях, регаті на Дніпрі, театральних виставах тощо.  



ІІ. Дипломати 288

Документальні свідчення про його діяльність улітку 1918 р. в 
основному припадають на часи відряджень А. Мумма до Німеч-
чини. Так, 25 червня Г. Берхем інформував МЗС про селянський 
повстанський рух. Він відзначав, що не дивлячись рішучі репре-
сивні заходи німецьких військ «бродіння серед селянського 
населення в окремих районах все ще продовжуються». Зокрема, 
повстанці діють на Київщині між Таращею і Новомиргородом, а в 
австрійській зоні південніше Звенигородки й Умані8. 

9 липня Г. Берхем у телеграмі до МЗС повідомляв, що ук-
раїнська церковна адміністрація просить 5 тис. метрів шовку 
темних кольорів (чорний, темносиній, темнозелений і т.п.) на 
ряси для священиків. Він наголошував, що поставка бажана і в 
політичних цілях, тому слід встановити дешеві ціни9.  

У середині липня П. Скоропадський конфіденційно повідо-
мив А. Мумма про наміри реорганізації уряду: призначення 
Петра Дорошенка прем’єр-міністром, Ігоря Кістяковського – мі-
ністром внутрішніх справ, відставку міністра праці Юлія Вагнера 
та передачу його функцій міністру торгівлі Сергію Гутнику. 
Ніяких заперечень з боку А. Мумма такі пропозиції не зустріли10.  

Під час відрядження посла справою перестановок в україн-
ському уряді зайнявся Г. Берхем. Спочатку пропонувалася від-
ставка Ради Міністрів майже у повному складі (за винятком 
Миколи Василенка, Дмитра Дорошенка та Антона Ржепецького). 
До уряду мали запросити відомих українських діячів Дмитра 
Донцова, Сергія Єфремова, Миколи Порша та інших. Проте 
відмова бажаного для гетьмана П. Дорошенка від посади пре-
м’єра звела нанівець ці наміри, за винятком призначення главою 
МВС І. Кістяковського.  

На початку вересня відбувся офіційний візит П. Скоропад-
ського до Німеччини. У зв’язку з зайнятістю посла А. Мумма 
завершенням укладання нового тристороннього економічного до-
говору гетьмана у поїздці супроводжував Г. Берхем. Він був 
присутній на зустрічі П. Скоропадського з главою МЗС Паулем 
Гінце та його заступником Гільмаром Буше, на аудієнції у імпе-
ратора Вільгельма ІІ, у Генеральному штабі, поїздці до Кіля, на 
заходах культурної програми. А. Мумм приєднався до україн-
ської делегації вже наприкінці візиту гетьмана.  
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З середини вересня А. Мумм перебував у відпустці. Його 
обов’язки виконував Г. Берхем, спочатку як радник, а згодом у 
статусі тимчасового повіреного. На цей час припала зміна керів-
ництва МЗС Німеччини. Новим статс-секретарем став Вільгельм 
Зольф, відомий учений – сходознавець, колишній міністр коло-
ній. 10 жовтня він направив посольству у Києві розгорнуту про-
граму дій щодо України. Документ передбачав збереження геге-
монії Німеччини, українізацію гетьманського уряду, проведення 
аграрної реформи, опори уряду на Український національний 
союз (УНС), який згодом може відіграти роль національних 
зборів. Містилися й положення зовсім відірвані від українських 
реалій: «Великоросійські елементи і агенти Антанти повинні бути 
видалені з України». Граф Г. Берхем тоді хворів і реалізацію цих 
директив здійснював генеральний консул Еріх Тіль11 . 

Штаб Оберкомандо і посольство від початку жовтня активно 
займалися реорганізацією кабінету міністрів, виходячи з дирек-
тив МЗС Німеччини про його українізацію. Генерал В. Гренер 
особисто вів переговори з лідером Українського національного 
союзу В. Винниченком і намагався переконати його у недо-
цільності повної зміни складу уряду. 17 жовтня кадетська біль-
шість Ради Міністрів офіційно зажадала переорієнтації політич-
ного курсу Української Держави на небільшовицьку Росію.  
З огляду на урядову кризу гетьман розпустив Раду Міністрів. 

Справа формування нового уряду затягнулася. 23 жовтня 
Г. Берхем доповідав МЗС про свої посередницькі зусилля і пошук 
компромісу між протиборчими сторонами. Він мав тривалі роз-
мови як із П. Скоропадським та Ф. Лизогубом, так й В. Вин-
ниченком, котрий вимагав більше портфелів, ніж йому пропо-
нували. 

Аналізуючи ситуацію, яка склалася з формуванням уряду, 
Г. Берхем відзначає, що негативні процеси в загальному вій-
ськовому і політичному становищі (очевидна поразка Четверного 
союзу – Р.П.) значно посилили вплив правих сил, орієнтованих 
на возз’єднання з Росією. Вони намагаються усіма засобами не 
допустити, щоб «представники чисто українського націоналізму 
отримали вирішальний вплив у раді міністрів». Водночас позиції 
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УНС явно послабшали. Як приклад, він наводить падіння на-
кладів українських газет «Нової Ради» і «Відродження», редакції 
яких звернулися до Оберкомандо з проханням про субсидії. Далі 
він повідомляє про тривалі вмовляння П. Скоропадського зіпер-
тися на УНС, оскільки праві сили відмовляться від нього, як 
тільки настане можливість з’єднатися з Росією12. Врешті 25 жовт-
ня зусиллями Г. Берхема і Е. Тіля після тривалих консультацій з 
П. Скоропадським вдалося скласти коаліційний кабінет під голо-
вуванням Ф. Лизогуба, у якому значно посилилося українське 
крило, хоч незначна перевага залишалася за міністрами правої 
орієнтації13. 

31 жовтня Г. Берхем направляє главі МЗС В. Зольфу досить 
розлогу аналітичну доповідь. Зокрема, він пише, що розпад 
Четверного союзу, сепаратні переговори Туреччини можуть при-
вести до наступу Антанти на Чорноморському узбережжі, а це 
потягне приєднання до неї усіх небільшовицьких російських кіл. 
За цих умов П. Скоропадський намагатиметься застрахувати себе 
на випадок, коли Антанта, спираючись на ці сили, почне бо-
ротьбу проти Москви і тим самим остаточно завоює симпатії 
правих сил в Україні. Тому гетьман негласно бере участь у фор-
мування промонархічної Південної армії і вважає можливим 
використання її у майбутній боротьбі з більшовиками. 

Г. Берхем наголошує, що особа гетьмана є важливим фак-
тором всієї української політики німців. І слід все зробити, щоб 
зберегти його за Німеччиною. Але це може вдатися лише за 
умови, коли не будуть вимагати від нього неможливого. Він 
зауважив, якщо Антанта навіть домагатиметься виводу німецьких 
військ, «ми назавжди збережемо в особі Скоропадського чесного 
і відданого друга»14.  

Г. Берхем підтримував пошук П. Скоропадським шляхів по-
розуміння з представниками Антанти. 22 жовтня Д. Дорошенко 
виїхав до Німеччини, щоб просити новий уряд Максиміліана 
Баденського не виводити з України німецькі частини до приходу 
військ Антанти. Важливо було заручитися згодою німців на вста-
новлення контактів з урядами Франції і Британії. Глава МЗС 
В. Зольф сказав Д. Дорошенкові: «Так, їдьте до Парижа, до 
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Лондона, клопочіться про свою державу, можете відрікатись на-
віть від усякої спілки з нами, ми вже тепер нічим вам допомогти 
не можемо»15.  

На початку листопада за дорученням гетьмана до Ясс, де 
знаходилися представники Антанти, був відряджений досвідче-
ний дипломат Іван Коростовець. Його місія не увінчалась успі-
хом. Про збереження самостійної української держави не йшлося. 
На прохання про допомогу у зв’язку з загрозою більшовицького 
вторгнення в Україну після відходу німців було вказано на 
необхідність публічного відречення від Німеччини і об’єднання 
військових зусиль з Добровольчою армією. 

П. Скоропадський, розуміючи, що його заходи по згурту-
ванню антибільшовицьких сил Росії відповідають політиці Ан-
танти, робить перший крок у цьому напрямку. На початку 
листопада гетьман зустрічається на станції Скороходово (поблизу 
Полтави) з донським отаманом Петром Красновим. Було домов-
лено про координацію дій обох державних утворень проти біль-
шовиків. Зустріч генералів була санкціонована німецьким коман-
дуванням, а його представник при П. Краснові майор Ф. Кохен-
хаузен брав участь у переговорах. Гетьмана супроводжував 
німецький конвой.  

А тим часом листопадові революційні події привели до від-
речення імператора Вільгельма ІІ від влади, повної капітуляції 
Німеччини, утворення тимчасового уряду на чолі з соціал-
демократом Фрідріхом Ебертом. Важливу роль у цих бурхливих 
процесах відіграв колишній начальник штабу Оберкомандо у 
Києві генерал Вільгельм Гренер, у кінці жовтня призначений 
першим генерал-квартирмейстером Генерального штабу замість 
Е. Людендорфа. Він був серед тих, хто умовив кайзера зректися 
влади і залишити батьківщину, очевидно, маючи на увазі тра-
гічний досвід імператорської родини Романових. Генерал зміг 
порозумітися з соціал-демократом Фрідріхом Ебертом. Не дивля-
чись на поширення революційних настроїв у військах, створення 
солдатських рад, падіння дисципліни, армію вдалося вберегти від 
розвалу і провести її евакуацію на батьківщину. 

Крах німецької імперії П.Скоропадський сприйняв як осо-
бисту драму. У спогадах він писав: «Нарешті, наступило 9 лис-
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топада, день, який я завжди вважав останнім днем мого Геть-
манства. Через чотири дні після цього обставини так трагічно 
склалися, що фактично влада була вирвана у мене з рук». Саме в 
цей день, 9 листопада гетьман отримав докладну інформацію 
посла Української Держави у Берліні Федора Штейнгеля про 
революцію в Німеччині і повалення кайзера. 13 листопада Ук-
раїнський національний союз утворив Директорію і призначив на 
17 листопада скликання Українського національного конгресу. 
П. Скоропадський усвідомив, що йдеться про наміри повалення 
гетьманства16.  

14 листопада він проголошує курс на федерування з небіль-
шовицькою Росією і призначає нову Раду Міністрів на чолі з 
Сергієм Гербелем – колишнім членом Державної ради Росії, 
переконаним антантофілом. До неї увійшли проросійські діячі 
правих поглядів. Вперше за часи гетьманату кабінет міністрів 
формувався без участі німецьких військових і дипломатів. 
Г. Берхем внутрішньо був невдоволений таким складом уряду, 
але ніякої протидії не чинив. 

Головною турботою в.о. начальника штабу Оберкомандо 
майора Вальтера Яроша і графа Г. Берхема була організація без-
печної евакуації німецьких військ, у яких під впливом револю-
ційних подій на батьківщині знизилась дисципліна. У Києві була 
обрана Велика солдатська рада, яка стала однією з сторін у 
переговорах з представниками українських повстанців. 17 листо-
пада з її ініціативи у Білій Церкві була укладена перша угода про 
невтручання у справи один одного. Щоправда, порушували до-
мовленість обидві сторони, а німці допомогли гетьманським 
військам відкинути повстанців Директорії від Києва17. 

Евакуація німецьких військ з України була ускладнена ще й 
вимогами Антанти затримати виведення до прибуття її підроз-
ділів. У кінці листопада до Києва прибув призначений замість 
В. Гренера начальник штабу Оберкомандо полковник Пауль Рете 
(Paul Rethe). П. Скоропадський у спогадах писав: «Нарешті, 
здається 8-го (помилка у датуванні – Р.П.), приїхав новий на-
чальник штабу німців полковник Nethe (насправді Rethe – Р.П.), 
який у всіх нас залишив по собі дуже погану пам’ять». Дійсно, 
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прибувши до Києва, він не зустрівся з гетьманом, а терміново 
разом з графом Г. Берхемом, головою Великої солдатської ради 
Й. Кірхнером відправився до Вінниці на переговори з Директо-
рією. В результаті було підтверджено умови, за якими Обер-
командо займатиме нейтральну позицію щодо повстанців, а Ди-
ректорія сприятиме безперешкодній евакуації німецьких військ. 
Сподівання П. Скоропадського на підтримку з боку німців у 
захисті столиці, а також відкладання їх від’їду на батьківщину не 
справдилися. Дізнавшись про такі домовленості німецького 
командування з лідерами повстанців, він усвідомив, що втримати 
Київ не зможе18. 

Г. Берхем ознайомив з матеріалами угоди П. Скоропадського. 
2 грудня в.о. прем’єра Антон Ржепецький доповів про її умови на 
засіданні Ради Міністрів. У постанові з даного питання зазна-
чалося, що цією угодою німецьке головне командування фак-
тично поряд з гетьманським урядом визнає й Директорію та її 
владу на захоплених повстанцями територіях. Міністру закордон-
них справ Георгію Афанасьєву доручалося висловити письмовий 
протест військовим і дипломатичним представникам Німеччини, 
а також направити копію протесту і тексту угоди німців з пов-
станцями представникові країн Антанти19.  

Г. Афанасьєв був блискучим знавцем історії Франції і Англії, 
фанатично вірив у близький прихід військ Антанти і відзначався 
неадекватним ставленням до німців. П. Скоропадський у спо-
гадах писав: «Він усюди, де тільки і коли міг, катав їм заде-
рикуваті ноти і телеграми, що зовсім не сприяло намаганню 
німців нам допомагати»20. 

Не дивлячись на це, Г. Берхем і В. Ярош продовжували 
надавати П. Скоропадському підтримку, намагаючись зменшити 
вплив на нього проросійських монархічних кіл. Вони все ще 
сподівався, що реорганізація уряду з метою його українізації 
створить підстави для замирення гетьмана з Директорією. 
П. Скоропадський під тиском правих міністрів необачно при-
значив головнокомандувачем збройних сил авторитетного у ро-
сійській армії генерала Федора Келлера – відвертого монархіста і 
українофоба. Його зняття з посади було справою доволі ризи-
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кованою з огляду на рішучий характер генерала. П. Скоропад-
ський наважився його відставити лише після того, як німці 
пообіцяли «повну підтримку у випадку виникнення труднощів». 

5 грудня Г. Берхем отримав від МЗС Німеччини інструкцію 
про невтручання посольства у внутрішньоукраїнські справи і 
обмеження роллю нейтрального посередника21. Однак він робив 
спроби врятувати правління гетьмана чи хоча б відтягнути взяття 
Києва повстанцями. Тим більше, що цього вимагав від Обер-
командо французький консул в Одесі Еміль Енно. Г. Берхем 
повідомляв МЗС, що у переговорах по телеграфу з майором 
В. Ярошем консул вимагав зберегти у Києві і по всій країні 
порядок і «зі зброєю в руках вчинити опір повстанцям, біль-
шовикам і взагалі всім безладним елементам». У відповідь 
Е. Енно отримав запевнення, що німецьке командування буде 
намагатися зберегти статус кво до прибуття військ Антанти22. 

З ініціативи наближених до П. Скоропадського Миколи Ус-
тимовича і Петра Дорошенка 6-7 грудня відбулися консультації 
українських діячів, які наполягали на визначенні кандидатур до 
українського уряду, який має постати на час вступу до Києва 
військ Антанти. 9 грудня Г. Берхем прийняв представників де-
мократично-хліборобської партії, які просили сприяння переходу 
лінії облоги Києва її посланців до штабу С. Петлюри з посеред-
ницькою місією. Вони хотіли дістати пропуск від німецьких вій-
ськових, бо гетьманські посвідчення могли мати непередбачувані 
наслідки. Граф терміново звернувся до штабу 7-ї армії з запитом 
про можливість організації переходу згаданих делегатів23.  

12 грудня у Козятині граф Г. Берхем, представники штабу 
Оберкомандо і Великої солдатської ради уклали з посланцями 
Директорії нову угоду про гарантії нейтралітету німців у боротьбі 
проти гетьмана і забезпечення безперешкодного повернення ні-
мецьких військ на батьківщину24. Контакти Г. Берхема з пред-
ставниками Директорії мали за мету не тільки отримання гаран-
тій щодо евакуації військ, але сподівання, що нова влада визнає 
вересневі українсько-німецькі економічні угоди. 

14 грудня війська Директорії вели бої вже у районі Пе-
черська. П. Скоропадський розумів, справа йде до розв’язки.  
В цей час до гетьманського палацу прийшов Г. Берхем і запитав 
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П. Скоропадського: «Чого Ви чекаєте, адже Ви загинете!». Той 
відповів, що йому нікуди йти. Дипломат запропонував піти до 
нього в готель «Континенталь». Гетьман відмовився і поїхав до 
посла Туреччини Ахмеда Мухтар-бея, де й написав відречення 
від влади25. Слід відзначити, що розуміючи безвихідне становище 
гетьмана, німецьке командування пропонувало йому дістатися 
літаком Одеси, куди раніше були відправлені його діти і дещо з 
сімейного скарбу, але П. Скоропадський відмовився. Попередили 
німці гетьмана й про планований командуванням військ Дирек-
торії наступ на місто 14 грудня. 

П. Скоропадський у спогадах не пише хто організував його 
виїзд до Берліна під виглядом німецького вояка. Однак без допо-
моги Г. Берхема чи В. Яроша, який фактично виконував обо-
в’язки начальника штабу Оберкомандо, він обійтися не міг.  
П. Скоропадський був вивезений з Києва у санітарному поїзді під 
виглядом важкопораненого німецького солдата Фрідріха Августа 
Бляхау26.  

Група німецьких дипломатів на чолі з Г. Берхемом працю-
вала у Києві й після приходу до влади Директорії. За свідченнями 
герцога Георгія Лейхтенберзького, німецький комендант Києва 
генерал Бронсарт Шеллендорф і граф Г. Берхем взяли активну 
участь у врятуванні російських офіцерів інтернованих Директо-
рією у Педагогічному музеї. Внутрішню охорону здійснювали 
німці, припинивши розстріли. А потім організували вивезення 
інтернованих вояків кількома ешелонами до Німеччини27. 
Г. Берхем ще якийсь час залишався у Києві, але стрімкий наступ 
червоних військ змусив посольство переїхати до Вінниці, а  
7 лютого 1919 р. залишити територію України.  

Зустрічаються також відомості про його дипломатичну діяль-
ність у роки Другої світової війни. На допиті в МГБ у лютому 
1947 р. помічник військового аташе у Румунії Макс Браун свід-
чив: «Фон Берхем, барон. В 1942–1944 рр. являлся німецьким 
генеральным консулом у м. Констанца (Румунія). Походить з 
давнього дворянского роду, противник нацизму, прихильник 
встановлення дворянско-монархічного режиму у Німеччині. 
Старий дипломатичний діяч»28. 

Помер граф Ганс фон Берхем у 1962 році. 
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3. Генконсул Еріх Тіль 
 
 
 
Фріц Август Еріх фон Тіль ( Fritz August Erich von Thiel) 

(1881?–1962?) — німецький дипломат. Тривалий час був перекла-
дачем у німецьких дипустановах у Токіо і Осаці, а потім гене-
ральним консулом в Йокогамі. З 1915 р. працював у прес-відділі 
МЗС Німеччини. У березні 1918 р. призначений генеральним 
консулом Німеччини в Києві1. Очевидно, його кандидатуру реко-
мендував посол Альфонс Мумм, який добре знав Е. Тіля по 
спільній роботі в Японії та МЗС. До Києва генконсул прибув у 
середині березня. 

Нам не вдалося виявити жодного свідчення власне консуль-
ської роботи Е. Тіля. Водночас наявний джерельний матеріал за-
свідчує його діяльність як одного з впливових членів німецької 
дипломатичної місії, фактично третьої особи після посла 
А. Мумма і радника Г.Берхема.  

П. Скоропадський у спогадах писав про Е. Тіля: «Головним 
невидимим верховодою всієї справи був у дипломатів генерал-
консул Тіль, який пробув консулом 25 років у Японії. України 
зовсім не знав, але, завдяки своєму розуму і вмінню розбиратися 
у складних питаннях, досить швидко до них пристосувався»2. На 
якій підставі гетьман зробив висновок про «верховодство» Тіля, 
невідомо. Можливо, з огляду на його активну участь у форму-
ванні другого кабінету Ф. Лизогуба у жовтні 1918 р. Загалом 
діяльність Е. Тіля явно виходила за межі суто консульських 
питань. 

Головним завданням економічної делегації Німеччини в 
Україні було забезпечення дипломатичними засобами виконання 
положень Брестських угод щодо експорту хліба і сировини до 
Центральних держав. Е. Тіль відразу долучився до вироблення 
директив урядові УНР, які були покликані стимулювати здійс-
нення першочергових заходів у сфері продовольчих поставок. 
Документ мав цілком імперативний характер – «Український 
уряд повинен негайно опублікувати два закони наступного зміс-
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ту». Необхідність прийняття першого закону обґрунтовувалося 
тим, що положення ІІІ і ІV Універсалів Центральної Ради при-
вели до стихійного захоплення земель поміщиків, грабунків жи-
вого і мертвого інвентаря. Тому Рада Міністрів повинна видати 
розпорядження, за яким всі захоплені землі та інвентар мають 
бути негайно повернуті колишнім власникам, а порушене майно – 
відновлене. Уряд також повинен дати згоду на купівлю селянами 
землі у поміщиків, а тих зобов’язати максимально сприяти 
селянам. 

Друга постанова уряду мала зобов’язати кожного власника 
землі забезпечити «нормальну весняну сівбу». Е. Тіль та інші 
укладачі цих майже категоричних настанов українським уря-
довцям цілком усвідомлювали, що незасіяння полів обернеться 
істотним недобором майбутнього врожаю, а відтак й новими 
труднощами в отриманні з України продовольства. Закінчувався 
текст попередженнями щодо заходів, які будуть вжиті Цент-
ральними державами, якщо уряд не підкориться цим вимогам. На 
документі стоїть підпис «1. 4. 18. Тіль»3. Німецькі військові і 
дипломати розуміли, що примусити український уряд відмови-
тися від соціалістичних догм розв’язання земельного питання 
буде нелегко. 

Дійсно реакція Ради Міністрів на ці вимоги була досить 
кволою. Міністр земельних справ М. Ковалевський звернувся до 
селян з закликом обробляти землю. Його зобов’язали двічі на 
тиждень інформувати уряд про хід сівби4. Насправді вища 
українська влада не мала дієвих інструментів впливу на ситуацію 
в селі. Породжені революційною практикою земельні комітети 
були досить аморфними органами, для яких повернення земель 
колишнім власникам було неприпустимим. На звільнених від 
більшовиків територіях губернські та повітові комісари тільки 
почали призначатися, діючи паралельно з військовими комен-
дантами.  

За цих умов начальник штабу Оберкомандо генерал В. Гренер 
вирішив, що більш дієвим буде видання наказу вищого німець-
кого командування в Україні у справі проведення посівної кам-
панії. 6 квітня наказ стосовно обробітку землі (засів полів) під-
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писав щойно призначений командувач німецькими військами 
фельдмаршал Герман Айхгорн. На відміну від декларативних 
закликів міністра земельних справ, наказ містив конкретні захо-
ди. Вказувалося, що врожай має належати засівачам, а зерно у 
них буде придбано за фіксованими цінами. Власники великих 
земельних володінь за необробіток полів нестимуть суворе пока-
рання. Знищення і пограбування врожаю буде безпощадно кара-
тися. Начальники місцевих німецьких гарнізонів до 15 травня 
мали доповісти командувачу про виконання наказу5. 

Хоч наказ за формою був адресований німецьким військовим 
адміністраціям, він викликав різке неприйняття у Центральній 
Раді і розцінювався як грубе втручання у внутрішні справи УНР. 
Справа дійшла до розгляду правомірності наказу у Рейхстазі. 
Однак, як відомо, обструкція наказу стала каталізатором пова-
лення Центральної Ради. 

Після відомого вторгнення німецького загону 28 квітня до 
зали засідань Центральної Ради за поясненнями до посольства 
з’явився голова уряду В. Голубович, де мав розмову з Е. Тілем і 
домагався нової зустрічі з А. Муммом увечері того ж дня. Але 
зустріч не відбулася, оскільки прем’єр «випадково» був затри-
маний німецьким патрулем і доставлений в комендатуру. Е. Тілю 
за дорученням посла прийшлося також заспокоювати українських 
діячів – прихильників Німеччини, які вважали, що такими діями 
союзники образили українські національні почуття. Їх просили не 
робити з цього висновків, що німці хотіли порушити самостій-
ність України6. 

Після приходу до влади гетьмана П. Скоропадського у центрі 
уваги штабу Оберкомандо і посольства, крім формування нового 
уряду, перебували й питання призначення повноважних пред-
ставників Української Держави країн Четверного союзу. З канди-
датурою посла у Німеччині Федора Штейнгеля – етнічного німця, 
поміщика і респектабельного громадського діяча, члена кадет-
ської партії німці погодилися без довгих вагань.  

А от до пропозиції призначити українським послом в Австрії 
В’ячеслава Липинського – відомого українського діяча, поляка за 
похоженням, поставилися із застереженнями. На прохання посла 
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А. Мумма Е. Тіль доручив українському журналістові В. Степан-
ківському, наближеному до німецьких кіл, зібрати інформацію 
про В. Липинського. На її основі генконсул склав досить точний 
політичний портрет постаті майбутнього посла. Він характери-
зувався як дуже розважлива, високоосвічена людина, палкий 
адепт самостійності України. У довідці вказувалося, що Липин-
ський – католик, вільно володіє французькою мовою і завжди був 
щирим германофілом, водночас різко налаштований проти авст-
рійців. Можна припустити, що остання теза й була вирішальним 
аргументом на користь згоди німців на призначення В. Липин-
ського послом в Австро-Угорщині. Адже його характеристику 
А. Мумм надіслав на погодження канцлеру Г. Гертлінгу7. 

У сучасній російській історіографії можна зустріти доволі 
сумнівні висновки щодо твердої україноцентричної позиції Е. Тіля. 
Зокрема, російський дослідник Родіон Пришва пише: «Генераль-
ный консул Німеччини у Києві Еріх фон Тіль старався макси-
мально обмежити вплив правих (тобто «білих») сил на політику 
Української Держави і самого Павла Петровича»8. Такі висновки 
автор робить на підставі широковідомих документів про напо-
лягання генконсула восени 1918 р. на входження українських 
діячів до другого кабінету Ф. Лизогуба. Однак Р. Пришва не вра-
ховує досить жорсткої вимоги нового глави МЗС Вільгельма 
Зольфа українізувати гетьманський уряд, яку мало реалізувати 
посольство.  

Насправді ж Е. Тіль належав до кола тих представників Ні-
меччини в Україні, які пов’язували майбутнє України з віднов-
ленням Росії. В той час, коли посол А. Мумм уникав контактів з 
представниками правих російських кіл, то Е. Тіль вже 4 квітня 
зустрівся з одним з лідерів російських монархістів, керівником 
союзу «Наша Родина» Георгієм Лейхтенберзьким. Герцог пропо-
нував ввести в Україні правління за німецьким зразком і, по-
чавши з Києва, відновити монархічний лад у всій Росії9.  

Г. Лейхтенберзький був рафінованим українофобом, не ви-
знавав ні України, ні українського народу, при написанні неод-
мінно брав у лапки. Вже в день вступу німців до Києва герцог 
написав листа своєму знайомому і родичу, командувачу Східним 
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фронтом фельдмаршалу Леопольду Баварському. Він попереджу-
вав керівництво Німеччини, що не слід давати вводити себе в 
оману: ніякого «українського» народу, який би хотів відділитися 
від Росії немає; а відмінності між великоросами і малоросами не 
більші, ніж між баварцями і прусаками10. І в подальшому Г. Лейх-
тенберзький контактував з німцями у справі формування Пів-
денної армії, яка створювалася на противагу Добровольчій армії і 
фінансувалася німецьким командуванням та гетьманатом.  

Очевидно, Е. Тіль швидко зневірився у перспективах само-
стійного функціонування гетьманської держави, але мав діяти у 
руслі політичної лінії німецького уряду на підтримку гетьманату. 
З цього приводу 26 липня він писав: «Не дивлячись на існуючі 
умови, ми все ще намагаємося триматися первісного плану дій, 
тобто створювати за допомогою своїх збройних сил незалежну 
Україну»11. 

Влітку у ході придушення селянських повстань німецькі і 
австрійські війська несли суттєві людські втрати. Командування 
Східної австрійської армії виступило з пропозицією накладати 
штрафи на українську владу (підкреслено нами – Р.П.) за вбив-
ство генерала 200 тис. руб., офіцера штабу – 150 тис., за офіцера – 
100 тис., за солдата – 50 тис. Е. Тіль виступив проти вжиття таких 
заходів з політичних і правових міркувань12. Адже МЗС і відом-
ство канцлера вимагали від посольства в Україні діяти в дусі 
відносин з дружньою державою. 

Після вбивства фельдмаршала Г. Айхгорна керівництво Ук-
раїнського національно – державного союзу, який об’єднував 
українські політичні партії і організації, якийсь час вагалося 
щодо виявлення співчуття німецьким представникам у Києві. 
Врешті, через кілька днів вирішили це зробити, але посол 
А. Мумм був на похоронах фельдмаршала у Берліні і їх прийняв 
генконсул Е. Тіль. 

Висловивши співчуття німецькому народові, члени делегації 
наголосили, що Г. Айхгорна убили великороси – вороги україн-
ської державності і українці до теракту не мають ніякого від-
ношення. На це генконсул зауважив, що не все так просто, адже 
німецьке слідство вже виявило зв’язки організаторів убивства – 
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московських лівих есерів з одеськими. У відповідь делегація 
заявила, що українські партії стоять на платформі державної са-
мостійності України, а от нинішня влада в Україні попала в руки 
росіян і це дає широкий простір централізаторським намірам.  

Переповідаючи газетні звіти про прийом делегації УНДС 
Е. Тілем, відомий український діяч і автор надзвичайно скрупу-
льозного щоденника Є. Чикаленко резюмує: «На жаль, Тіллє ві-
домий давно, як неприхильник української держави. Тож у він в 
бажаному собі світлі і освітить заяву «Українського національно – 
державного союзу» і в результаті політика німецька на Україні 
лишиться такою самою русофільською, яка була досі, на шкоду і 
німцям, і українцям»13. 

Влітку і восени Державна варта провела масштабні заходи по 
викриттю підривної діяльності дипломатичних місій РСФРР в 
Україні. Були здобуті докази зв’язків російської мирної делегації 
з представниками УНС. З’ясувалося, що німецький штаб мав 
інформацію про підготовку повстання проти гетьмана, але не по-
відомив українську владу. Глава МВС І. Кістяковський санкціо-
нував арешти радянського консула в Одесі Михайла Бека та 
частини співробітників. Однак генконсул Німеччини у Києві 
Е. Тіль домігся звільнення заарештованих, повернення вилучених 
матеріалів і вимагав відставки українського міністра14. 

П. Гай – Нижник стверджує: «Це призвело до урядової кризи, 
коли 19 жовтня 1918 р. 9 міністрів (Василенко, Ржепецький, 
Романов, Колокольцов, Гутник та ін.), вступившись за міністра 
внутрішніх справ, демонстративно подали у відставку»15. З цим 
погодитися не можна, оскільки демарш міністрів – кадетів був 
інспірований зовсім не діями Е. Тіля, а політичними чинниками 
більш вагомого значення. 

Повернувшись з Німеччини, П. Скоропадський був схильний 
вдатися до реконструкції складу Ради Міністрів на користь по-
повнення її представниками українських партій. Про серйозність 
цих намірів свідчить те, що гетьман особисто розпочав 5 жовтня 
переговори з лідерами УНС Володимиром Винниченком, Анд-
рієм Ніковським та Федором Швецем. Саме в цей час сталася 
зміна керівництва німецького МЗС. Адмірала Пауля Гінце замі-
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нив відомий сходознавець Вільгельм Зольф. Вже 10 жовтня він 
підписав директиви посольству в Україні: «Гетьману буде дана 
вказівка про українізацію уряду і проведення аграрної реформи, 
причому він має спиратися на національний союз, який потім 
може грати роль національних зборів»16.  

На цей час посол А. Мумм формально перебував у відпустці, 
а фактично вже завершив свою місію в Україні, радник посоль-
ства граф Г. Берхем хворів, тому контроль за формуванням геть-
манського уряду здійснював генеральний консул Німеччини у 
Києві Е. Тіль. Саме йому довелося реалізувати установки глави 
МЗС щодо українізації кабінету міністрів. Він зустрічався з ліде-
рами Українського національного союзу, очолюваного В. Винни-
ченком, які домагалися більшості портфелів у майбутньому 
уряді.  

Е. Тіля відвідала також делегація Демократично-хлібороб-
ської партії, яка вручила меморандум з викладом бачення полі-
тичного становища в Україні: «Самостійна Україна на чолі з 
гетьманом Скоропадським, швидке скликання передпарламенту, 
припинення великоросійської агітації, видалення з України груп 
російської орієнтації, прискорення організації національно-укра-
їнської добровольчої армії». Документ також містив запевнення, 
що у разі виконання цих побажань «вся українська нація буде 
стояти за своїх високих союзників… також підніме свій голос за 
залишення союзних військ на Україні»17.  

Активна участь німецьких представників у формуванні но-
вого уряду, цілком виразні наміри глави держави піти на його 
українізацію, можлива радикалізація самостійницького курсу ви-
кликали гостру реакцію з боку правих сил, зокрема діячів 
ПРОТОФІСу та Союзу земельних власників, Головного комітету 
партії кадетів в Україні. Під їх впливом 17 жовтня на засіданні 
уряду група міністрів виступила з декларацією щодо майбутнього 
України у зв’язку із зміною міжнародної ситуації та наступним 
скликанням світової мирної конференції. Головні її положення 
зводилися до того, що Україна має «бачити своє благополуччя в 
благополуччі інших російських держав і зокрема Великоросії».  
А звідси й нагальна потреба об’єднання зусиль у боротьбі проти 
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більшовиків та координації дій на майбутній міжнародній кон-
ференції18.  

Як бачимо, не захистом міністра І. Кістяковського опікува-
лася проросійська кадетська більшість уряду, а перспективами 
відновлення Росії і місцем України у її лоні. У відповідь на 
демарш десяти міністрів прем’єр Ф. Лизогуб скликав позачергове 
засідання уряду і обґрунтував необхідність відставки з огляду на 
міжнародну ситуацію та внутрішнє становище держави. П. Ско-
ропадський прийняв відставку міністрів, подякувавши їм за пра-
цю і просив продовжити виконання обов’язків до складання но-
вого уряду.  

Ще майже тиждень Е. Тіль вів важкі переговори з В. Винни-
ченком і П. Скоропадським. У повідомленні до Берліна генкон-
сул писав, що стосовно прем’єра гетьман готовий погодитися на 
кандидатуру відомого діяча, колишнього члена Державної думи 
Іллі Шрага, але віддав би перевагу харківському професору 
Дмитру Багалію, який, на жаль, відмовляється від пропозиції.  

Гострі дебати велися й довкола постаті І. Кістяковського. 
Гетьман вперто заперечував проти звільнення міністра внутріш-
ніх справ, допомогу якого у боротьбі проти більшовицької не-
безпеки він вважав абсолютно необхідною. У той же час В. Вин-
ниченко заявив, що відставка І. Кістяковського є conditio sine qua 
non (обов’язковою умовою – лат.)19. 

Збереглися складені Е. Тілем різні варіанти персонального 
складу майбутнього уряду. У списку, який обговорювався  
17 жовтня з П. Скоропадським, ліву колонку прізвищ заповнив 
генконсул, а праву, також німецькою мовою, гетьман. Слід за-
значити, що у жодному з варіантів не фігурувало прізвище І. Кіс-
тяковського. І це була принципова позиція німецьких військових 
і дипломатів20. 

Діяльність амбітного і впливового міністра ще раніше почала 
непокоїти німецьких військових і дипломатів у Києві. На їх ви-
моги посилити боротьбу із спекуляцією І. Кістяковський запропо-
нував урядові повідомити німецьких представників, що такі 
заходи вже вживаються. Він виступив проти наполягання німців 
ввести в Україні хлібну монополію. На лист генерала В. Гренера 
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про квартирну кризу у Києві склав формальну відписку про те, 
що при МВС вже діє відповідна комісія21.  

Становище Е. Тіля у при формуванні нового складу кабінету 
міністрів було дійсно складним. Потрібно було виконувати прямі 
вказівки міністра В. Зольфа опиратися в основному на кадри Ук-
раїнського національного союзу. У цій справі на МЗС тиснули 
ліві фракції рейхстагу, які мали безпосередні зв’язки з україн-
ською соціалістичною опозицією. У цей час лідери соціалістів–
федералістів Сергій Єфремов, Андрій Ніковський і Арнольд Мар-
голін телеграфно звернулися за допомогою до депутатів рейх-
стагу. Вони інформували про небезпеку проросійських впливів в 
уряді, наголошували на деструктивній роботі окремих офіцерів 
Оберкомандо, ставили питання про залишення німецьких військ в 
Україні в умовах перемоги країн Антанти.  

Очевидно, під тиском депутатів рейхстагу В. Зольф пого-
дився відрядити їх колегу, правого соціал-демократа доктора 
Альберта Зюдекума з групою чиновників МЗС до Києва для 
допомоги посольству в реалізації нових підходів німецької полі-
тики в Україні. Про це статс-секретар повідомляв київське дип-
представництво. Е. Тілю довелося добре попрацювати над аргу-
ментацією небажаності погоджувальноїї місії А. Зюдекума. Він 
писав до МЗС, що гетьман вже й так контактує з Українським 
національним союзом і навряд чи погодиться на посередництво 
спеціально присланого німецького партійного діяча. Більше того, 
це може похитнути його лояльне ставлення до німців. В умовах 
можливого наступу військ Антанти на Крим і Україну, у гетьмана 
може виникнути спокуса приєднатися до походу на більшовицьку 
Росію, що віталося б державами Згоди. Врешті приїзд А. Зюде-
кума до України не відбувся. 

Програма В. Зольфа щодо політики Рейху в Україні містила й 
зовсім нереальні положення: «Великоросійські елементи і агенти 
Антанти повинні бути видалені з України». І знову Е. Тіль нама-
гався довести МЗС, що виселення великоросійських діячів є дуже 
проблематичним, оскільки чимало з них є громадянами Україн-
ської Держави. Що ж до агентів Антанти, генконсул взагалі 
висловлював сумнів у політичній доцільності таких дій з огляду 
на перемогу Антанти і становище Німеччини22.  
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Врешті Е. Тілю разом з радником Г.Берхемом, який після 
одужання став до роботи, вдалося сформувати компромісний 
склад Ради Міністрів, затвердженої гетьманом 24 жовтня. З 15 мі-
ністрів попереднього уряду сім залишилися на своїх посадах,  
в т.ч. й прем’єр Ф. Лизогуб. Україноцентрична група міністрів 
поповнилася п’ятьма посланцями партії соціалістів-федералістів і 
склала понад третину кабінету. Д. Дорошенко, який був безаль-
тернативним кандидатом на посаду глави МЗС, такий склад уря-
ду називав перемогою національно-самостійницької течії. Дійсно 
гетьман змушений був піти на певний компроміс і не останню 
роль у цьому процесі відіграла позиція німецьких дипломатів.  

Сам П. Скоропадський такий склад нового кабінету оцінив як 
буржуазний, але з сильним українським забарвленням23. Проте 
надто національно забарвленим він був лише для гетьмана, бо 
В. Винниченко відразу ж заявив, що УНС стає до уряду в опо-
зицію і за його діяльність ніякої відповідальності на себе не бере. 
Очевидно, лідер лівої опозиції вибудовував прогностичну модель 
розвитку міжнародної ситуації, за якою поразка Німеччини по-
збавить гетьманський уряд військової підтримки. Антанта ж 
зацікавлена у відновленні небільшовицької Росії не захоче само-
стійності Української Держави – колишнього союзника Німеч-
чини. Гетьманське правління настільки ослабне, що згодом його 
можна буде повалити шляхом внутрішнього повстання. 

У зв’язку з хворобою радника Г. Берхема на початку жовтня 
генконсулу Е. Тілю довелося займатися питанням українсько-
кримських переговорів про автономію Криму у складі Україн-
ської держави. Не дивлячись на прямі вимоги Берліна, глава 
Кримського уряду генерал С. Сулькевич зволікав з відрядженням 
до Києва повноважної делегації. П. Скоропадський поскаржився 
Е. Тілю, що Рада Міністрів тимчасово зняла економічну блокаду 
півострова, а приїзд кримської делегації відкладається. Гетьман 
входження Криму до України на правах автономії пов’язував  
з подальшою передачею гетьманату Чорноморського флоту. 
Е. Тіль через штаб Оберкомандо і командувача німецькими вій-
ськами в Криму Роберта Коша домігся прискорення прибуття 
кримської делегації, очолюваної сенатором А. Ахматовичем.  
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Діяльність другого уряду Ф. Лизогуба тривала фактично два 
тижні і супроводжувалася гострим протиборством української  
і проросійської, проантантівської груп. Під тиском останньої, а 
також з огляду на інформацію дипломатів про негативне став-
лення представників Антанти до Української Держави, П. Скоро-
падський змінює політичний курс на об’єднання з силами небіль-
шовицької Росії. 14 листопада він видав так звану федераційну 
грамоту, відправив у відставку Раду Міністрів і затвердив новий 
уряд. На цей раз вже без участі як німців, так й українських 
діячів. Очолив його відомий адміністратор царських часів, член 
Державної ради, переконаний антантист Сергій Гербель24. Водно-
час українська опозиція утворила тимчасовий керівний центр – 
Директорію на чолі з В. Винниченком і закликала до збройного 
повалення гетьманського правління. Під тиском революційних 
настроїв серед німецьких військ у Києві була створена Велика 
солдатська рада, яка поряд зі штабом Оберкомандо і посольством 
стала істотним чинником у відносинах керівництва повстанців і 
гетьманського уряду. 

Німецькі дипломати у Києві мали сприймати це як ситуацію, 
вимушену геополітичними обставинами. Тим більше, що міністр 
Д. Дорошенко, який перебував у Німеччині, отримав згоду глави 
німецького МЗС на встановлення контактів з представниками 
Антанти для порятунку Української Держави. Дії німецьких дип-
ломатів у Києві визначалися директивами В. Зольфа, прогностич-
ність яких виявилася досить сумнівною: «Україна як самостійна 
держава і наша гегемонія у ній по можливості зберігаються. 
Німецько-український мирний договір не підлягає ревізії загаль-
ним мирним договором»25. У Берліні все ще сподівалися зберегти 
Україну у полі своїх економічних інтересів. 

У руслі цих директив й діяли радник Г. Берхем, який у лис-
топаді став тимчасовим повіреним, та генконсул Е. Тіль. Якщо 
П. Скоропадський почав видаляти з уряду діячів виразно проні-
мецької орієнтації, насамперед заступника міністра закордонних 
справ Олександра Палтова і прем’єра Ф. Лизогуба, то в посоль-
стві все ж хотіли бачити в уряді діячів лояльних до Німеччини. 
На початку листопада Е. Тіль мав зустріч з одним з лідерів 
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соціалістів-федералістів, сенатором А. Марголіним, який висло-
вив думку, що Антанта демонструє ворожість щодо всіх нових 
державних утворень, які позначені маркою «made in Germany». 
Очевидно, й Україна стане об’єктом таких нападок. Тоді нічого 
іншого не залишається, як відмовитися від гетьмана заради спа-
сіння незалежності України.  

Сенатор наголосив, що в інтересах Німеччини було б, щоб 
українську владу очолювали люди, прийнятні для Антанти і вод-
ночас лояльні до Німеччини. На його думку, такими кандида-
турами могли бути О. Шульгин, А. Ніковський, В. Винниченко. 
Е. Тіль з цього приводу зауважив: «Коли б Німеччині вдалося 
зробити цих людей, проти яких з боку Антанти не буде ніяких 
заперечень, стовпами республіканського режиму на Україні, то це 
послужило б гарантією, що такий уряд не буде проводити різкої 
антинімецької політики»26. Як бачимо, навіть за тиждень до краху 
імперії Е. Тіль не втрачав надії на збереження впливу Німеччини 
в Україні та повоєнній Європі. 

Встановити, коли генконсул залишив Україну не вдалося. 
Ймовірно, через відсутність посла він працював з Г. Берхемом аж 
до від’їзду співробітників посольства на батьківщину в лютому 
1919 р. Відомостей про його життя у Веймарській республіці 
також бракує. Очевидно, це пояснюється тим, що Е. Тіль не на-
лежав до вищого дипломатичного корпусу Німеччини. Є підстави 
сумніватися у точності дат його народження і смерті. У статті 
україномовної Вікіпедії вказано, що Е. Тіль народився у 1881 р. і 
тут же стверджується, що з 1880-х рр. і по 1907 р. він працював у 
німецьких дипустановах у Японії27. Про його чвертьстолітню 
працю в Японії йдеться й у спогадах П.Скоропадського28. Отже, 
Е. Тіль народився раніше вказаної дати. На певний сумнів наво-
дить й та обставина, що дати народження і смерті Е. Тіля абсо-
лютно збігаються з цими ж датами радника німецької делегації у 
Києві 1918 р. Ганса Берхема29. 

 
——————— 

1 https://uk.wikipedia.org/wiki/Еріх_фон_Тіль. 
2 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ–

Філадельфія, 1995. С. 246. 
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товій війні: український напрямок. Київ, 2009. С. 288. 
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4. Економічний радник Отто Відфельдт 
 
 
 
Отто Відфельдт (Otto Wiedfeldt) – німецький економіст, полі-

тик і дипломат народився у серпні 1871 р. в Тюрінгії. Займав 
вищі адміністративні посади у Міністерстві внутрішніх справ.  
У 1918 р. став головою правління підприємств концерну Круппа і 
головою торгової палати в Ессені, мав титул дійсного таємного 
радника. Після підписання Брестського мирного договору з УНР 
постало питання про направлення до України представницької 
делегації, головним завданням якої мала стати організація по-
ставок до Німеччини продовольства і сировини. Йшлося й про 
більш широкі плани економічного визиску України, сприяння по-
верненню власності німецьких підприємців, захист німців-коло-
ністів. Густав Крупп погодився відрядити О. Відфельдта до Києва 
на час війни як представника німецького економічного відомства1.  

В історичній літературі його статус називається по-різному – 
керівник імперського економічного відділу при німецькій деле-
гації, головний економічний радник німецького посольства, пред-
ставник німецького міністерства економіки, керівник економіч-
ного представництва Німеччини тощо. Загалом всі визначення 
відповідають змісту його функціональній діяльності. Фактично 
він був членом німецької делегації в Україні, очолюваної послом 
Альфонсом Муммом, працював під його керівництвом. Водночас 
він представляв Імперське економічне управління і постійно ін-
формував його керівництво про перспективи отримання хлібних 
ресурсів, про переговори з укладення торговельно-економічних 
угод, хід експортних операцій тощо. Фінансове відомство пред-
ставляв інший член німецької делегації Карл Мельхіор з банку 
«Варбург». 

Гетьман П. Скоропадський у спогадах дав розлогі характе-
ристики німецьких вищих військових і дипломатів, з якими йому 
довелося контактувати. Зокрема, він пише: «Всі ці пани, без-
перечно, явились на Україну з широкими планами, не дарма їх 
супроводжували видатні спеціалісти з фінансів, промисловості і 
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торгівлі, створювалися всілякі проекти заснування банків, у Ні-
меччині виникали різні товариства для експлуатації наших ба-
гатств, чинився й тиск на міністрів з питань надання залізничних 
концесій і т.п. З таких крупних ділків пам’ятаю Мельхіора і 
Відфельда, останнього я знав добре, він разів зо два сидів у мене 
увечері, і я особисто вражався, як він добре орієнтувався у наших 
справах»2. 

Заступник міністра торгівлі і промисловості у гетьманському 
уряді Володимир Ауербах, відомий в Росії гірничий інженер, фа-
хівець з розробки вугільних родовищ, у спогадах передає атмо-
сферу взаємовідносин українських урядовців з представниками 
німецької місії, зокрема з О. Відфельдтом. В. Ауербах пише, що 
він ніколи не їздив до німців і, навіть не відгукнувся на запро-
шення відвідати банкет у яхт-клубі на Дніпрі, який був влашто-
ваний на честь гетьманських міністрів і їх заступників. Воло-
діючи німецькою мовою, він з німцями спілкувався російською, 
або ж за допомогою перекладача. Але одного разу через міністра 
Сергія Гутника О. Відфельдт передав В. Ауербаху прохання прий-
ти до нього. Щоб не підставити свого патрона С. Гутника, він 
вирішив піти до офісу німецької Економічної централі. Там він 
застав О. Відфельдта в оточенні німецьких і австрійських офіце-
рів, чиновників, промисловців. 

Промову О. Відфельдта він оцінив як «задовгу і нудну». 
Основні її тези зводилися до констатації занепаду господарської 
діяльності в краї і щирого бажання німців прийти на допомогу 
своїми знаннями і досвідом. Економічний радник запропонував 
створити спеціальний орган по розподілу палива за участю укра-
їнської, донської сторони і німецького командування. У відповідь 
В. Ауербах чемно подякував за пропоновану допомогу, але за-
явив: «Населені дітьми Росії державні утворення (Гетьманат і 
Велике військо Донське – Р.П.) зуміють по-братськи примирити 
свої крайові інтереси, не вдаючись ні до чийого посередництва». 
Така заява викликала обурення О. Відфельдта і його оточення. 
Прощаючись, радник пообіцяв з цього приводу мати розмову з 
Сергієм Гутником і прем’єром Федором Лизогубом. Дійсно, че-
рез деякий час В. Ауербах подав у відставку. Причина такого 
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кроку крилася не тільки в неприйнятті диктату німців, але й 
небажанні брати участь у надмірно українізаторській, з його 
погляду, політиці гетьманського уряду. Від’їжджаючи на Донбас, 
він прийняв кореспондентів газет і «фактично продиктував їм 
цілу довгу статтю на тему про «Єдину і Неділиму» Росію»3. 

О. Відфельдт і К. Мельхіор прибули до Києва приблизно че-
рез тиждень після приїзду А. Мумма. У повідомленнях до МЗС 
він писав, що з їх приїздом має розпочати роботу тристороння 
економічна комісія. Як відомо, перше її засідання відбулося  
28 березня. Радники відразу взялися за складання плану органі-
зації заготівлі продовольства, сировини, фуражу для вивозу до 
Німеччини і Австро-Угорщини. Вони усвідомлювали, що нала-
годження регулярного експорту з України хліба і сировини мож-
ливе лише за умови розгортання широкої мережі власних еконо-
мічних структур. З цією метою представництва обох держав мали 
створити у Києві Центральне бюро (Zentralstelle), а також його 
губернські відділення, які призначать комісіонерів у райони за-
готівельних операцій. Український уряд мав право виділити свого 
представника для зв’язку з Центральним бюро. Міністерство про-
довольчих справ УНР повинно було допомагати бюро в його ро-
боті, гарантувати особисту безпеку його членів і співробітників. 
Українська сторона зобов’язувалася не допускати до заготівлі 
хліба ніяких скупників, крім призначених губернськими відді-
леннями бюро. Якщо заготівлі місцевими продовольчими орга-
нами виявляться недостатніми, то комісіонери Центральних дер-
жав можуть працювати безпосередньо з кооперативними органі-
заціями і торгівцями4. Цей план посол А. Мумм погодив з МЗС, 
відомством канцлера і генералом В. Гренером. 

О. Відфельдт і К. Мельхіор, знаючи про кризовий стан гро-
шової системи УНР, зайнялися узгодженням ключового питання 
здійснення торговельних відносин – платіжних засобів. 2-3 квітня 
з цього приводу вони провели нараду за участю прем’єра В. Го-
лубовича, міністрів фінансів, торгівлі і директора Державного 
банку. Німецькі радники пропонували примусити селян викупити 
захоплену поміщицьку землю через державне казначейство. Це 
дало б значні фінансові ресурси урядові, певні компенсації земле-
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власникам, стимулювало б обробіток землі, сприяло б отриманню 
іноземних інвестицій тощо. Міністри підтримали ці плани, але 
В. Голубович, лідер українських есерів, хотів знайти іншу еко-
номічну і юридичну форму розв’язання проблеми. Він пообіцяв 
поставити ці питання на розгляд Ради Міністрів5. 

3 квітня на засіданні уряду обговорювалося питання отри-
мання від німців позички для погашення заборгованої зарплати 
залізничникам. Дебати велися навколо неприйнятності курсу 
марки (1 м. 33 кр.) до рубля. Міністри ухвалили продовжити 
переговори про отримання позички, домагатися підвищення кур-
су марки, аванс мав бути виділений тільки Раді Міністрів у  
100 млн. без контролю з боку кредиторів за його використанням. 
Цього ж дня уряд дозволив Державній комісії з товарообміну, яку 
очолював Микола Порш, укласти з німцями і австро-угорцями 
договір на наступних умовах: поставити до нового врожаю мак-
симум 60 млн. пудів зернових, бобових і борошна; Центральні 
держави повинні авансувати заготівлю хліба, а також повернути 
рухомий залізничний склад, вивезений більшовиками, і забез-
печити мішками; розпочати імпорт до України сільгоспмашин і 
мануфактури; негайно припинити самовільний вивіз збіжжя і 
втручання в продовольчу справу. Уряд також затвердив статут 
Державного хлібного бюро – головного органу з заготівлі, екс-
порту хлібопродуктів та забезпечення внутрішнього ринку6. 

6 квітня О. Відфельдт телеграфував до Імперського еконо-
мічного управління, що розроблений ними організаційний план 
заготівель зерна на експорт в основному прийнятий. Український 
уряд обіцяє до 31 липня поставку одного млн. тонн (60 млн. пудів – 
Р.П.) хліба і кормових продуктів. Переговори щодо цін продов-
жуються. Вища ціна у селян за пуд пшениці близько шести, а 
жита – біля п’яти рублів. Крім того, українська сторона за на-
кладні видатки, комісію, прокат мішків і підвіз виставляє над-
бавку у 40 відсотків7.  

А. Мумм вимагав від В. Голубовича прискорити підготовку 
торговельно-економічних угод. Але робота тристоронніх підко-
місій, де узгоджувалися обсяги і ціни на окремі види продо-
вольства та сировини просувалися досить повільно. Українські 
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представники – досвідчений заступник міністра продовольчих 
справ Микола Гаврилов, відомі вчені-аграрники Соломон Франк-
фурт, Сергій Фрідолін та інші вперто відстоювали державні інте-
реси. До того ж в уряді вважали, що першою має бути підписана 
воєнна конвенція щодо умов перебування в УНР військ союз-
ників. 

А. Мумм добре розумів, що затягування укладення тристо-
ронньої угоди істотно гальмує початок регулярних поставок хліба 
до Центральних держав, а фактично торпедує ефективну діяль-
ність очолюваної ним німецької делегації. Посол вирішив підняти 
рівень представництва УНР й ініціював 12 квітня зустріч його, 
О. Відфельдта, К. Мельхіора з головою Центральної Ради 
М. Грушевським, головою уряду В. Голубовичем і керуючим 
МЗС М. Любинським. Основною метою розмови було намагання 
німецької сторони привернути увагу до серйозного політичного 
та економічного становища України і стимулювати активізацію 
переговорів щодо укладання економічних договорів УНР з 
Центральними державами. Зокрема, О. Відфельдт і К. Мельхіор 
наголошували, що нинішні фінансова і аграрна політика 
українського уряду неминуче приведе до господарського краху. В 
результаті А. Мумм і його колеги зайвий раз переконалися у 
недієздатності керівництва УНР, але вважали передчасним його 
зміну до підписання тристоронньої торговельно-економічної 
угоди8. 

О. Відфельдт був прихильником британської моделі управ-
ління колоніями і сподівався застосувати її в Україні. Але вище 
військове і дипломатичне керівництво відмовилося від ідеї вве-
дення прямого німецького правління і намагалися зберігати ста-
тус України як самостійної держави. Фельдмаршал Г. Айхгорн 
вважав, що це необхідно для протидії Польщі і Росії. Посол 
А. Мумм остерігався небажаної реакції лівих фракцій рейхстагу, 
а генерал В. Гренер прогнозував селянський спротив у справі хлі-
бозаготівель. 

Перші тижні перебування у Києві викликали в О. Відфельдта 
досить райдужні сподівання на використання українських про-
довольчих ресурсів в інтересах Рейху. Вони були породжені не 
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тільки інформацією про величезні хлібні і сировинні ресурси, але 
й заміною недієздатного уряду УНР більш прогнозованим геть-
манським правлінням. На початку травня він доповідав керів-
никові Імперського економічного управління Гансу Штейну:  
«З Україною для нас пов’язані такі сприятливі й перспективні 
економічні можливості, які нам навряд ще колись трапляться»9. 

О. Відфельдт виступав прихильником жорсткої економічної 
експлуатації продовольчих і сировинних ресурсів України. І коли 
у Києві в травні 1918 р. розпочалися мирні переговори делегацій 
Української Держави і РСФРР, то він вже 1 червня підготував 
спеціальний меморандум – застереження гетьманському урядові. 
У ньому наголошувалося, що завдяки військовій допомозі союз-
ників стало можливим існування УНР, склалися тісні господар-
ські відносини з Центральними державами. Це дає їм право ви-
магати від української сторони виконання певних економічних 
умов. Вони мають бути враховані на переговорах між Україною і 
Росією: 

1. Україна має з своїх надлишків забезпечити населення і 
худобу хлібом та фуражем у тій мірі, яка буде потрібна Цент-
ральним державам. 2. Якщо йтиметься про поставки до Росії 
сировини, особливо руди, шерсті або фосфатів, то в першу чергу 
необхідно забезпечити потреби Центральних держав. 3. Якщо 
Україна отримає від Росії партії цінної сировини, типу платини, 
то Центральні держави змушені будуть претендувати на певну 
частину цих партій. 4. При відшкодуванні Росією старих дер-
жавних боргів Україні, мають бути враховані інтереси німецьких 
і австро-угорських кредиторів. 5. Україна мала компенсувати гро-
мадянам німецького та австро-угорського походження втрати, 
понесені ними у час війни. Остання вимога насамперед стосу-
валася німецьких колоністів, виселених царською адміністрацією 
з південних регіонів Росії10.  

О. Відфельдт вимагав від української сторони створення дер-
жавного органу опікування німцями-колоністами Півдня Украї-
ни. За дорученням прем’єра Ф. Лизгуба міністр земельних справ 
Василь Колокольцов підготував проект постанови уряду про 
створення спеціальної комісії у справах німецьких колоністів.  
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28 червня після обговорення кабінет міністрів дійшов висновку, 
що така комісія має функціонувати при міністерстві юстиції у 
складі відомчих юрисконсультів з метою з’ясування правових 
наслідків для гетьманату репресивних дій царського уряду щодо 
колоністів11. Оскільки відомостей про дану комісію виявити не 
вдалося, то можна стверджувати, що вона так й не розгорнула 
діяльності. 

Очевидно, причина крилася в тому, що начальник штабу 
німецьких військ в Україні В. Гренер та посол А. Мумм не схва-
лювали колоністський проект, який активно пропагував колиш-
ній міністр колоній Фрідріх Ліденквіст. Для них першочерговим 
завданням було отримання з України обумовлених обсягів хліба і 
сировини, а ймовірна конфронтація з гетьманським урядом могла 
цьому завадити. Не знайшла підтримки й інша ідея частини 
німців-колоністів про їх переселення на історичну батьківщину, 
яка в умовах війни була не реальною12.  

А. Мумм і економічні радники уважно стежили за розробкою 
новим урядом аграрного законодавства. По-перше, вони намага-
лися виключити можливість соціалізації земельного питання 
шляхом відновлення приватної власності та сплати селянами вар-
тості отриманої землі. По-друге, вимагали виконання положень 
квітневого наказу Г. Айхгорна про весняну сівбу, зокрема щодо 
відносин власників землі і орендарів. По-третє, наполягали на 
введенні держаної хлібної монополії, яка б гарантувала поставки 
збіжжя до Центральних держав. Рада Міністрів у травні почала 
розгляд надзвичайно важливого в контексті земельної реформи 
проекту закону про порядок набування і позбування земель на 
території Української Держави. Кожному власникові земель на-
давалося право їх продажу, а Державний земельний банк отримав 
право купувати їх без обмеження. Фізичні і юридичні особи 
могли придбати не більше 25 десятин землі. Хоч А. Мумм на 
деякий час й затримав прийняття закону, він був затверджений  
14 червня 1918 р. під назвою «Про право продажу та купівлі 
землі поза міськими оселями»13. О. Відфельдт висловив задово-
лення з приводу цього закону, вважаючи, що він посилює про-
шарок крупного селянства, тобто «піонерів сільськогосподарської 
культури»14.  
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Рада Міністрів ухвалила закон про введення хлібної моно-
полії, за яким міністерство продовольчих справ отримало право 
реквізиції хліба на період з 1 серпня по 1 грудня, а також вста-
новлювати тверді ціни на зерно та хлібовироби з подальшим зни-
женням на 25%. Такі абсолютно неринкові підходи викликали 
неприйняття з боку деяких міністрів. Зокрема, Ігор Кістяковський 
і Борис Бутенко подали свої «осібні гадки»15. П. Скоропадський у 
спогадах наголошував, що закон про хлібну монополію був прий-
нятий виключно під тиском німецьких представників в Україні. 
Він вважав це однією з корінних помилок німців у їх прагненні 
будь-якою ціною отримати 60 млн. пудів хліба. Врешті-решт 
німці більше хліба не отримали, але «надзвичайно налаштовували 
проти себе селянство і весь поміщицький класс»16.  

У німецько-австро-угорській Економічній (господарській) 
централі О. Відфельдт відігравав провідну роль. Він оточив себе 
численними консультантами з місцевих німців. До нього направ-
лялися офіційні і приватні запити від співвітчизників, які в ре-
зультаті війни і революційних подій втратили власність на півдні 
Росії, зокрема у Донбасі. Його особистим перекладачем став ко-
лишній директор Таганрозького металургійного заводу. А. Мумм 
доручав йому й розгляд звернень українського уряду, поданих, як 
правило, через МЗС, щодо самовільних реквізицій німецькою 
військовою адміністрацією продовольства і фуражу у населення. 
У серпні 1918 р. у телеграмі статс-секретарю економічного відом-
ства він фактично визнавав незаконність таких дій: «Не може 
бути жодних сумнівів у тому, що в цій дикій країні з непевною 
ситуацією наші військові і цивільні служби не завжди і, власне, у 
перший період, поводилися легально й відповідно»17.  

У липні українські селяни розпочинали жнивування і невід-
кладне завдання О. Відфельдта полягало у доборі і направленні 
до губернських контор Державного хлібного бюро та їх філій 
представників німецької економічної місії. Станом на 3 серпня 
вони вже були призначені до 25 контор18. 

У кінці липня закінчився термін дії тристороннього укра-
їнсько-німецько-австрійського торговельно-економічного догово-
ру, укладеного ще у квітні 1918 р. Гетьманський уряд не по-
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спішав з укладенням нових угод і тільки під тиском німців 
призначив делегатів з українського боку на чолі з міністром тор-
гівлі і промисловості Сергієм Гутником. Посол А. Мумм 12 серп-
ня повідомляв МЗС, що переговори просуваються «черепашиним 
кроком». Причини такого стану він вбачав у впливі важких по-
разок Німеччини на Західному фронті на українських урядовців, а 
також надмірних вимогах німців, які йдуть з Берліна. А. Мумм 
нарікав, що з міністром С. Гутником важко працювати «росій-
ськими методами». Далі він пише, що Відфельдт і Мельхіор, на 
яких лежить весь тягар проведення переговорів у комісії, підняли 
питання про нагородження прусськими орденами головних 
українських учасників переговорів, повідомивши про це їх вже 
тепер. Посол був переконаний, що високі нагороди справлять 
враження на український уряд і принесуть німцям реальну 
користь. 

О. Відфельдт з групою німців-консультантів активно працю-
вав над проектами угод щодо поставок до Центральних держав 
конкретних видів українських продовольчих товарів, продуктів 
тваринництва, сировини, а також ввозу до Української Держави 
сільськогосподарських машин, паперу, вугілля, нафтопродуктів. 
10 вересня загальний «рамковий» тристоронній договір був під-
писаний міністром С. Гутником, послами А. Муммом та Й. Фор-
гачем. Навряд чи обіцянка німцями державних нагород відіграла 
у цьому головну роль. Очевидно, це була вказівка П. Скоропад-
ського, який у цей час перебував з офіційним візитом у Німеччині 
і отримав від німецького керівництва сприятливі для гетьманату 
перспективи розв’язання проблем Криму і Чорноморського фло-
ту. А. Мумм дотримав слова і десять членів української делегації 
отримали німецькі ордени19. 

Договір від 10 вересня був структурно досить складним до-
кументом з численними додатками. Підпис О. Відфельдта стоїть 
майже під усіма конкретними угодами щодо поставок до Німеч-
чини: хліба, сала, масла, сиру, яєць, цукру, спирту, м’ясних кон-
сервів, закупівлі великої худоби, овець, птахів, а також імпорту в 
Україну німецьких промислових виробів та паливних мате-
ріалів20. 
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Під час перебування гетьмана П. Скоропадського у Німеч-
чині з Берліна 10 вересня надійшла урядова телеграма з порадами 
голові Кримського уряду генералу Сулейману Сулькевичу розпо-
чати переговори про об’єднання з Українською Державою за по-
середництва німецької сторони. З цією метою до Сімферополя 
відрядили таємного радника О. Відфельдта, який представляв Ім-
перське економічне управління та майора К. Девіца від штабу 
Оберкомандо. До цього кола також входив капітан, принц Генріх 
Райс, який постійно представляв німецьке верховне команду-
вання у Криму.  

Командувач німецькими військами на півострові генерал Ро-
берт Кош в ультимативній формі зажадав від С. Сулькевича на-
правити до Києва повноважну делегацію. 15 вересня кримський 
уряд погодився з «порадами» Берліна щодо майбутніх перего-
ворів. При цьому С. Сулькевич зазначив, що двічі звертався до 
України з пропозицією про переговори, але безуспішно. На що 
О. Відфельдт зауважив, що клопотання до німецького команду-
вання у Києві треба скласти відповідним чином, щоб знову не 
отримати відмову. Присутні на засіданні німецькі посередники 
запропонували сформулювати основні вимоги до українського 
уряду. Головним чином вони стосувалися зняття з Криму еконо-
мічної блокади, яка поставила під загрозу експорт кримських 
овочів та фруктів21. О. Відтфельд був присутнім у жовтні на укра-
їнсько-кримських переговорах у Києві, де було досягнуто попе-
редньої угоди про автономію Криму у складі Української Дер-
жави. У кінці жовтня він повернувся до Німеччини. 

Г. Крупп знову призначив О. Відфельдта головою дирекції 
концерну «Крупп АГ» в Ессені. Він відіграв важливу примирю-
ючу роль під час робітничих заворушень у Німеччині, оскільки 
користувався довір’ям як з боку профспілок, так й центру. 
Прийшовши до влади новий республіканський уряд оцінив його 
знання та досвід і неодноразово пропонував у міністерстві різні 
посади. У травні 1922 р. він був призначений послом у США. 
Після повернення знову працював директором круппівського ви-
робництва. У 1923 р. О. Відфельдт розглядався кандидатом на 
пост рейхсканцлера. Помер О. Відфельдт у 1924 р. від лейкемії. 
Похований у м. Ессені, де одна з вулиць названа на його честь22.  
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Розвиток Української революції 1917–1921 рр. зумовлений не 

тільки складністю внутрішніх процесів, але й потужними інозем-
ними впливами. Одним з таких зовнішніх чинників стала ні-
мецько-австрійська окупація України 1918 р. Це багатовимірне 
явище було породжене ходом Першої світової війни, розпадом 
Російської імперії, пошуками українцями форми національно-
державного самовизначення, прагматичними устремліннями Цент-
ральних держав отримати засоби продовження воєнного проти-
стояння з Антантою. Збіг інтересів країн Четверного союзу і УНР 
привів до підписання Брестського мирного договору, за яким 
українська сторона взяла досить обтяжливі економічні зобов’я-
зання, але отримала збройний захист від більшовицької експансії.  

Поспішність, з якою нові союзники відгукнулася на прохання 
української делегації у Бресті про військову допомогу, була зу-
мовлена насамперед потребами розв’язання продовольчої пробле-
ми, життєво необхідної для продовження війни. Німецькі офіцій-
ні кола розуміли, що саме вони детермінували появу суверенної 
УНР, але не розглядали її як самодостатнього і рівноправного 
партнера. Водночас лідери Центральної Ради не усвідомлювали 
усіх труднощів відносин з новими союзниками, щиро вірячи у 
коротке перебування в Україні німецько-австрійських військ і 
власну спроможність домогтися їх виведення після завершення 
мілітарної місії. 

«Очищення огнем» більшовицького нашестя, за образним 
висловом М. Грушевського, вивільнило Україну від «песького 
обов’язку» перед Москвою, але ніяким чином не позбавило полі-
тичний провід УНР від намірів продовжувати задекларовані пере-
творення, особливо в галузі земельних відносин. Приватновлас-
ницька ідеологія поміщиків була більш зрозумілою і близькою 
німецькому офіцерству, ніж соціалістичне реформаторство Цент-
ральної Ради. 

Безплідність спроб німецьких військових і дипломатів повер-
ути кермо соціального курсу УНР вправо, зростаючий скепти-
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цизм щодо здатності українського центрального уряду оволодіти 
ситуацією на місцях, а відтак і пряма загроза зриву експортних 
поставок з України, все більше підштовхувала вище німецьке 
військове командування у Києві до необхідності заміни Цент-
ральної Ради більш дієздатним і консенсусним урядом. Вико-
риставши організовані сили землевласників і визначившись з 
кандидатурою майбутнього правителя України, штаб Оберко-
мандо інспірував у кінці квітня 1918 р. проведення державного 
перевороту. 

Привівши до влади в Україні генерала Павла Скоропад-
ського, відомого російського військового діяча, великого зем-
левласника, нащадка українського шляхетського роду, німецькі 
очільники врахували досвід складних взаємовідносин з аморф-
ним урядом УНР. За особистої участі В. Гренера і А. Мумма був 
сформований гетьманський уряд, до якого увійшли фахівці у 
різних галузях економіки, науки, права, управління, переважно 
етнічні українці, члени кадетської партії. Німці підтримували 
консервативно-ліберальну політику гетьманату, розглядаючи її як 
запоруку виконання взятих П. Скоропадським економічних зобо-
в’язань перед Центральними державами. 

Вплив представників німецької влади на членів гетьман-
ського уряду був постійним і доволі жорстким, однак носив лат-
ентно-патерналістський характер. Постать П. Скоропадського за-
лишалася поза публічною критикою, атрибути дипломатичного 
етикету витримувалися, а офіційний візит гетьмана до Німеччини 
був проведений за стандартами вищого державного рівня. Екс-
портні поставки українського продовольства і сировини істотно 
відставали від передбачених квітневими угодами, однак німецькі 
представники бачили намагання уряду виправити становище 
шляхом величезних бюджетних вливань, насамперед у продо-
вольчу справу. Укладення урядом гетьманату на початку вересня 
1918 р. нових, не менш важких економічних угод, налаштованість 
української влади сприяти експортно-імпортним операціям до-
зволяли уникати кризових ситуацій у тристоронніх відносинах. 

Вже упродовж останнього століття німецько-австрійська оку-
пація України 1918 р. розглядається міжнародною історико-
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дослідницькою спільнотою як двоскладове, але однорідне явище. 
Насправді ж таким воно є лише за ключовою його метою – 
використання українських продовольчих і сировинних ресурсів, 
яких гостро потребували виснажені Світовою війною Німецька і, 
особливо Австрійська імперія. З початком Великої війни обидві 
держави виявилися у різному становищі щодо «українського» 
питання. Двоїста імперія, у складі якої перебували західноукра-
їнські землі, була давно у нього інтегрована і хотіла отримати 
Волинь і Поділля. Німецьке керівництво у ході війни не виробило 
чітких позицій щодо української державності, хоч усвідомлювало 
можливість використання самостійної України для дезінтеграції і 
ослаблення Російської імперії. За умови переможного завершення 
війни планувалося створити Пангерманський союз, куди б увійш-
ли й українські землі.  

Роль Німеччини була провідною як у Четверному союзі, так у 
Брестському переговорному процесі (грудень 1917 – березень 
1918 рр.), де закладалися умови майбутньої «східної» кампанії 
Центральних держав. Під впливом німецької делегації та реаль-
ною загрозою голоду Відень пішов на підписання мирного дого-
вору з УНР, погодившись на втрату Холмщини та утворення в 
Східній Галичині коронного краю, оформлене окремою таємною 
угодою.  

Двоїста імперія, не маючи такої військової потуги і політич-
ної ваги у Четверному альянсі, як Німеччина, була змушена по-
годитися з роллю молодшого партнера «східної» кампанії задля 
головного – врятування країни від продовольчої катастрофи. 
Виходячи з цього цісар і уряд, скріпивши серце і гонор, мирилися 
з диктатом Берліна.  

Баденська військова конвенція від 25 березня 1918 р. щодо 
розподілу сфер впливу між Німеччиною і Австро-Угорщиною, а 
фактично про розмежування окупаційних зон в Україні, містить 
асиметричні умови з явними преференціями для німецької сто-
рони у справі збирання і транспортування хлібно-сировинних 
ресурсів. Штаб Оберкомандо у Києві мав майже необмежений 
вплив на українську владу, поваливши уряд УНР і, сформувавши 
та контролюючи гетьманський кабінет міністрів. Австрійське 
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командування в Одесі контактувало лише з спеціальним упов-
новаженим прем’єр-міністра Української держави. Однак це не 
завадило відразу ж розпочати масштабне вивезення харчових 
продуктів і вилучених матеріально-технічних запасів на батьків-
щину, користуючись Дунайським водним шляхом.  

Функціонування німецької окупаційної зони в Україні, спря-
моване на виконання, окреслених рамковим Брестським мирним 
договором, конкретних торговельно-економічних угод, забезпе-
чувалося німецькою військово-цивільною адміністрацією – шта-
бом Оберкомандо і посольством Німеччини. Верховне коман-
дування, виходячи з нагальних цілей «хлібного» миру, ставилося 
до України як до джерела продовольчих поставок. Водночас ви-
ношувало далекосяжні плани використання України і Криму як 
плацдарму німецького прориву на Схід з метою послаблення 
британського впливу. Канцлер і МЗС також головним завданням 
вважали одержання продовольчих і сировинних ресурсів, але у 
відносинах з Україною робили наголос на дотриманні партнер-
ських відносин у рамках Брестських угод. МЗС відстоювало 
приорітетність свого права на вироблення і реалізацію «східної» 
політики.  

Висвітлення діяльності головних постатей німецької окупа-
ційної зони дозволяє персоніфікувати роль кожного з них у 
виконанні одного з основних завдань окупації України – хлібного 
експорту. Вище керівництво держави доручило реалізацію цієї 
місії визначним представникам імперського військового і дип-
ломатичного істеблішменту генералові В. Гренеру і послові 
А. Мумму. Вони представляли різні владні центри Рейху, нерідко 
конкуруючі у впливі на кайзера стосовно зовнішньополітичних 
рішень. Ці розходження екстраполювалися на діяльність штабу 
Оберкомандо і посольства, однак у питаннях економічної екс-
плуатації України обидва чільних репрезентанти Німеччини зна-
ходили консолідовану позицію, ставлячи інтереси батьківщини 
над усе.  

Члени їх команд скептично оцінювали перспективи суверен-
ної УНР, однак для розв’язання поставлених завдань змушені 
були миритися з «фікцією дружньої держави». Згодом, пересвід-
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чившись в управлінській безпорадності, соціалізаторських ілю-
зіях лідерів УНР, зробили ставку на консолідацію правих кіл і 
привели до влади одну з найорганічніших постатей тогочасного 
українського політикуму генерала Павла Скоропадського. Дер-
жавний переворот збігся із завершенням звільнення української 
території від більшовицького нашестя. Одночасно зміна дер-
жавно-політичної моделі УНР означала завершення першої стадії 
присутності німецько-австрійських військ як союзницької допо-
могової акції і переведення її у другу стадію – жорстку окупацію 
економічного типу з елементами застосування збройної сили. 

Ліквідація УНР означала й кінець першого національно-де-
мократичного етапу Української революції, який за тогочасних 
конкретно-історичних умов був близьким до вичерпаності свого 
потенціалу. Ініційована німецькими військовими і дипломатами 
зміна влади в Україні, започаткувала новий, фактично альтер-
нативний попередньому, консервативно-ліберальний етап україн-
ського революційного процесу. 

Від лютого до кінця 1918 р. військові контингенти Німеч-
чини і Австро-Угорщини перебували на території України. Згідно 
положень, діючих у роки Першої світової війни норм міжна-
родного права, присутність союзних армій на етапі звільнення від 
більшовицьких військ не була типовою окупацією. Воно здійс-
нювалося на прохання УНР в рамках надання збройної допомоги. 
На зайнятій території функціонували центральний уряд, регіо-
нальні адміністрації, правоохоронна система, органи місцевого 
самоврядування. Діяли двосторонні дипломатичні відносини, 
торговельно-економічні угоди, відбувалися державні візити.  

Ще одним аргументом на користь кваліфікації військового 
контролю Центральних держав в Україні як нетипової окупації 
може служити її порівняння з діями Німеччини і Австро-Угор-
щини на завойованих збройним шляхом територіях Бельгії та 
Сербії, які управлялися безпосередньо військовою адміністрацією 
держав-загарбниць. Генерал В. Гренер з огляду на недієздатність 
уряду УНР у квітні 1918 р. схилявся до запровадження в Україні 
прямого німецького управління, але змушений був піти на його 
заміну іншим місцевим правлінням, позбавленим «комуністичних 
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теорій», більш зговірливим і готовим виконувати договірні 
зобов’язання.  

Однак грубе втручання вищого німецького і австрійського 
командування, військових адміністрацій на місцях у внутрішні 
справи країни перебування, введення військово-польових судів, 
страти, екзекуції, арешти та вислання українських громадян, ши-
рокі реквізиції продовольства та промислової сировини, захоп-
лення державного майна і матеріалів підпадають під дію окремих 
статей ІV Гаазької конвенції «Про правила і звичаї війни» 
(жовтень 1907 р.).  

Укладення УНР сепаратного Брестського мирного договору з 
державами Четверного союзу, фактичне перебування у їх таборі 
на завершальному етапі Світової війни драматично відобразилася 
на подальшій долі українців. Переможниця Антанта розглядала 
Україну як сателіта Німеччини і відмовила їй у національно-
державному визначенні, віддавши українські землі до складу 
інших країн.  

Не дивлячись на майже столітній процес формування істо-
ріографічної бази німецько-австрійської окупації України 1918 р., 
активізацію сучасних тематичних студій як українськими, так й 
зарубіжними ученими, насамперед німецькими і австрійськими, 
ця наукова проблема залишає низку актуальних і водночас ма-
лодосліджених аспектів. Німецько-австрійська окупація України 
була породженням Першої світової війни, однак досі недостатньо 
«вписана» у її історичний контекст. Більш глибокого аналізу 
потребує вплив окупації на хід українського революційного і 
державотворчого процесу, обумовленість появи консервативно-
ліберального проекту.  

Сучасний історіографічний образ німецько-австрійської оку-
пації як багатовимірного явища вимагає певної корекції у бік 
виявлення його нетиповості у порівняні з іншими європейськими 
державами, зайнятими військами Четверного союзу. Глибшого 
вивчення потребує двоїстий характер окупації, наявність сут-
тєвих протиріч між альятами на теренах України.  

Історична картина окупації України знеособлена, хоч у ви-
робленні стратегічних завдань «східної» політики та її реалізації 
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були активно задіяні імператори, прем’єр-міністри, начальники 
генеральних штабів, глави МЗС і економічних відомств, визначні 
воєначальники і дипломати. Дослідження їх особистої участі у 
цих процесах дозволило б персоніфікувати загальну історичну 
панораму окупації України Центральними державами, висвітлити 
її типові і специфічні риси.  
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Рис. 1. Імператор Німеччини  

Вільгельм ІІ 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Вільгельм ІІ  
і П. Скоропадський.  
Вересень. Берлін 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Імператор Австрії Карл І 
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Рис. 4. Рейхсканцлер Німеччини 
Георг Гертлінг 

Рис. 5. Прем’єр-міністр  
Австро-Угорщини  
Ернст Зайдлер 

Рис. 6. Начальник  
Генерального штабу Німеччини 

Пауль Гінденбург 

Рис. 7. 1-й генерал-квартирмейстер 
Генерального штабу Німеччини  

Еріх Людендорф 
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Рис. 8. П. Гінденбург, П. Скоропадський, Е. Людендорф.  
Вересень. Берлін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Начальник Генерального 
штабу Австро-Угорщини  

Артур Арц 
Рис. 10. Глава МЗС Німеччини 

Ріхард Кюльман 
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Рис. 11. Глава МЗС  
Австро-Угорщини ОттокарЧернін 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Начальник штабу Східного фронту Макс Гофман, Р. Кюльман, 
О. Чернін. Брест-Литовський. Січень 
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Рис. 13. Підписання Брестського мирного договору УНР  
з державами Четверного союзу. Брест-Литовський. Лютий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Голова Української 
Центральної Ради  

Михайло Грушевський 

Рис. 15. Голова Ради  
народних міністрів УНР  
Всеволод Голубович 
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Рис. 18. Карта окупаційних зон Центральних держав в Україні. 
Середина травня 

Рис. 16. Командувач німецьких 
військ в Україні Александер 
Лізінген (лютий–березень) 

Рис. 17. Командувач німецьких 
військ в Україні Герман Айхгорн 

(квітень–липень) 
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Рис. 19. Зустріч Г. Айхгорна на Київському вокзалі.  
Поряд В. Гренер. Квітень 

 

 
 

Рис. 20. Г. Айхгорн приймає парад німецьких військ. Таганрог. Травень 
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Рис. 21. Зліва направо А. Мумм – п’ятий, Г. Айхгорн – восьмий  

у Севастополі. Липень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23. В. Гренер. 1916 р. 
 

Рис. 22. Начальник штабу 
німецьких військ в Україні 
Вільгельм Гренер. 1908 р. 
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Рис. 24. В. Гренер. 1926 р. 
 

 
 
 

 
 
Рис. 25. Командувач німецьких військ в Україні Гюнтер Кірхбах  
з гетьманом П. Скоропадським на параді Сірожупанної дивізії.  

Київ. Вересень 
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Рис. 26. Командувач  
австро-угорських військ в Україні  

Едуард Бем-Ермолі (лютий–червень) 
 
 
 

 
 
Рис. 27. Концерт австро-угорського військового оркестру.  

Проскурів. Квітень 
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Рис. 28. Командувач  
німецьких військ в Криму  

Роберт Кош  
(березень–листопад 1918 р.). 

 
 
 
 

 
 
Рис. 29. Марш німецьких військ у Сімферополі. Крим. Травень 
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Рис. 30. Командувач корпусу  
німецьких військ Карл Кнерцер  

(лютий–листопад). 
 
 
 

 
 
Рис. 31. К. Кнерцер з офіцерами штабу корпусу. Таганрог. Квітень 
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Рис. 32. Командир дивізії німецьких військ Густав Арнім  
на позиції під Ростовом. Травень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 33.  
Граф Вернер Альвенслєбен  

і П. Скоропадський.  
Німеччина. 1926 р 
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Рис. 36. Посли А. Мумм і Й. Форгач після вручення вірчих грамот 

гетьманові П. Скоропадському. Київ. Червень 

Рис. 34. Посол Німеччини  
в Україні Альфонс Мумм 

(березень–жовтень)

Рис. 35. Посол Австро-Угорщини 
в Україні Йоган Форгач  

(березень–жовтень)
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Рис. 39. Готель «Паласт», у якому мешкали німецькі дипломати. Київ 

Рис. 37. Радник посольства  
Німеччини в Україні  

Ганс Берхем  
(березень–грудень) 

Рис. 38. Економічний радник 
посольства Німеччини в Україні 

Отто Відфельдт  
(березень–листопад ) 
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Рис. 40. Посол Української Держави  
у Німеччині барон Федір Штейнгель 

 
 
 
 

Рис. 41. Посол Української 
Держави у Австро-Угорщині  

В’ячеслав Липинський 
 

 
Рис. 42. Спільний молебень українських урядовців  

і німецьких військових. Київ. Серпень 
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Рис. 43. Могила німецького офіцера. Березень 

 

 
Рис. 44. Німецькі офіцери на Софійській площі  

у Києві. Березень 
 

 
Рис. 45. Німецькі офіцери з місцевими жінками.  

Катеринослав. Квітень 
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Перелік умовних скорочень 
 
 
 

ВАК – вище армійське командування Німеччини 
ВКА – Вище командування армією Австро-Угорщини 
ГКСВ – Головне командування східних військ 
КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків) України 
РМ – Рада міністрів 
РНК – Рада народних комісарів 
РНМ – Рада народних міністрів 
РПЛСР – Російська партія лівих соціалістів-революціонерів 
РСФРР – Російська Соціалістична Федеративна Радянська 

Республіка 
СЗВ – Союз земельних власників 
УД – Українська Держава 
УНГ – Українська народна громада  
УНР – Українська Народна Республіка 
УНС – Український національний союз 
УПСР – Українська партія соціалістів-революціонерів 
УПСС – Українська партія соціалістів-самостійників 
УПСФ – Українська партія соціалістів-федералістів 
УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія 
УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка 
УТА – Українське телеграфне агентство 
УЦР – Українська Центральна Рада 
OHL – Oberste Heeresleitung (Вище армійське командування 

Німеччини) 
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