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запозичити свої подібні ідеї), але не маємо сумнівів
щодо того, що "хліборобська ідеологія" українського
теоретика належить до системи ідей

східноєвропейського аграризму.

Г.Терела
Обговорення проекту основного земельного закону

в урядових

комісіях Української держави П.Скоропадського

29 квітня 1918 р. П.Скоропадський, в день
обрання його гетьманом, видав маніфест  "Грамота
до всього українського народу",  яким
проголошувалося відновлення права приватної
власності на землю, свободу укладення договорів з
купівлі-продажу землі. Як згадував пізніше гетьман,
нотаріуси з усіх місцевостей України почали
звертатися до міністра юстиції із запитом про
можливість затвердження купчих. За словами
П.Скоропадського, "було б легко відповісти
стверджувально і на цьому заспокоїтись, але, з одного
боку, потрібно було показати народу, що в уряду не
тільки на словах, але й на ділі є бажання збільшити
земельну власність, що належить дрібним власникам;
з іншого боку, бажання всіляко запобігти збільшенню
цін на землю... змусило уряд видати закон, згідно з
яким кожний великий наділ землі повинен бути
проданий повністю виключно лише в Державний
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Земельний Банк або селянам, але в останньому
випадку лише наділом не більше як 25 десятин*'1.

Дійсно, ці положення увійшли до тимчасового
"Закону про право продажу та купівлі землі поза
міськими оселями", що був ухвалений Радою
Міністрів 14 червня 1918 р. і обмежував розміри
земельних ділянок 25 десятинами. Володіння землями

більших розмірів допускалося за особливим дозволом
міністра земельних справ для громадських,
промислових або інших культурно-господарських
цілей.

Закон, проте, не зобов язував великих
землевласників продавати землю. І ситуація на селі
визначалася не стільки цим тимчасовим законом,
скільки виданим 18 травня циркуляром голови Ради
Міністрів та міністра внутрішніх справ Ф.Лизогуба,
що зобов язував губернських старост широко оповісти
населення про негайне повернення власникам
відібраного майна. Як відмічала в той час газета
"Рабочая жизнь", давня формула "зразу спокій, а потім
реформи", змінилася формулою "зараз реставрація, а
реформи згодом"* 2.

Отже, уряд не визнав того стану земельних
відносин, що склався на весну 1918 р. Власну аграрну
реформу він планував розробити на основі
дореволюційних порядків у аграрному секторі. За це
виступали праві політичні сили, представлені Союзом

Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917  грудень 1918.
 Київ-Філадельфія, 1995. - С. 201.
2 Цит. По: Вісти краєвої преси -1918. - 28 травня.
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земельних власників, Протофісом. Однак хлібороби-
демократи, а також і сам гетьман заради заспокоєння
селянства і стабілізації ситуації на селі готові були
піти на певні поступки, а саме: відчуження частини
великої земельної власності і наділення нею

малоземельних селян з метою створення на селі
верстви середньозаможних хліборобів-власників, які
були б опорою уряду. Мета наділення землею усіх
безземельних і безгосподарних не ставилась.

Взагалі, панівні політичні сили Гетьманату не
вбачали економічної доцільності аграрної реформи, а
сприймали тією чи іншою мірою політичний аспект її,
що полягав у ліквідації протистояння соціальних груп
та забезпеченні умов для успішного державного
будівництва. Сам П. Скоропадський розглядав аграрне
питання не з економічної точки зору, а прийнявши до
уваги "політичний бік життя країни"1. На його думку,
"з точки зору економічної аграрна реформа не
витримувала критики, вона просто в даний час не була
потрібна. З точки зору політичної вона була край
необхідна, і тут доводилось керуватись лише
державною необхідністю, а не інтересами приватних
осіб"2.

Для розробки основного земельного закону при
Міністерстві земельних справ була створена Комісія з
розгляду земельного питання. До її складу увійшли
представники земельних власників, Протофіса та

1 Скоропадський П.Спогади ... - С. 54.
Там само.
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вищих урядовців деяких міністерств. А очолив
Комісію міністр земельних справ В.Колокольцев.

Комісія працювала з 2 серпня по 20 жовтня 1918
р. З самого початку роботи Комісії серед її членів
виявилися різні погляди на вирішення аграрного
питання. І тому, щоб чітко вирізнити позиції та мати
можливість узгодити їх, головуючий на засіданні
В.Колокольцев 15 серпня запропонував доповідачам
викласти свої погляди в тезах, а потім підбити
підсумки.

Аналіз тез дає можливість з ясувати позиції з
питань аграрної реформи головних соціальних та
політичних сил, представлених у Комісії. Так,
представник Київського обласного союзу земельних
власників С.Горват зводив аграрну реформу лише до
відновлення землевпорядкувальних робіт у дусі
Столипінської реформи з деякими змінами, знищення
сервітутів та допомоги в організації селянського
господарства1. Цю точку зору підтримував і АЗноско-
Боровський  управляючий справами Київського
обласного союзу земельних власників, колишній
товариш міністра землеробства Російського уряду. До
речі, П.Скоропадський називав АЗноско-Боровського
одним із претендентів на пост міністра землеробства.
Але він не був призначений через діаметрально
протилежні  з гетьманом погляди на аграрне питання1 2.
Державне втручання в поземельні відносини
А Зноско-Боровський зводив лише до врегулювання

1 ЦДАВО України.  Ф. 1061.  Оп 3 - Спр. 12. - Арк. 4.
2 Скоропадський П. Спогади... - С. 151.
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процесу "вільної мобілізації" земельної власності, що
включав: а) скуповування земель державою і
утворення земельного фонду для "життєздатних
дрібних господарств"; б) допомогу землеробському
населенню в особі "справжніх господарів" у придбанні
земель; в) попередження земельної спекуляції1.

А.Зноско-Боровський, виступаючи на засіданні
Комісії, яке відбулося 6 вересня, наголошував: "Якщо
діяльність Земельного банку буде продуктивною, то
запас землі буде збільшуватись, разом з тим питання
примусового відчуження само собою відпаде"1 2. І,
підтримуючи С.Горвата, він наполягав, щоб центром
роботи Комісії стали проблеми розвитку
землевпорядкування вже існуючих господарств3.

Член Ради Міністерства землеробства
A. Афанасенко теж зводив аграрну реформу до
організації селянських господарств через

землевпорядкування, меліоративну та кредитку
допомогу4.

Член Ради Міністерства землеробства
B. Шацький у своїх тезах досить відверто визначав
мету аграрної політики уряду: завоювати в селян
довіру започаткуванням вирішення аграрного питання,
спрямованим на задоволення загальнодержавних і
особистих селянських інтересів; запевнити хліборобів,
що центр ваги аграрної політики лежить в організації

1 ЦДАВО України. - Ф. 1061. - Оп. 3. - Спр. 13. - Арк. 10.
2 Там само. - Спр. 12. - Арк. 12.
3 Там само.
4 Там само.
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їх власних господарств, до чого і потрібно негайно
приступити1. В.Шацький вважав за можливе
відчуження тієї частини земельної власності, яка не
була основною площею господарства і не порушувала
господарського плану (запольні землі, орендні
ділянки)* 2.

На думку професора В.Косинського,
роздробленню могли підлягати господарства
екстенсивні, але, знову ж таки, в порядку
добровільного продажу3.

В.Шемет, представляючи позицію хліборобів-
демократів, свій виступ присвятив питанню
конкретизації земельного фонду, яким, на його думку,
повинні бути: державні землі, - землі приватних
власників, що здавали її в оренду з 1910 р.; усі землі
приватних власників, які перевищували максимум,
встановлений для "господарств капітального
характеру" кожного хлібного району, і були
близькими до колишнього земського цензу, тобто 200
десятин. Не мали підлягати скороченню землі
наукових установ, необхідні для проведення
досліджень4.

Начальник відділу кооперації Міністерства
землеробства, член ради Державного земельного
банку І.Подольський у ряді випадків визнавав
принцип примусового відчуження на фоні вільної

Тамсамо. - Спр. 13. - Арк. 9.
Там само.

3 Там само.

Там само. - Арк. 11.
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купівлі-продажу землі та порушував питання
організації кооперативних кредитних установ з
наданням їм права видачі позик під заставу не лише
приватновласницьких, але і надільних земель.
Одночасно з Державним земельним банком він
пропонував допустити діяльність інших земельних
банків1.

Начальник відділу статистики при Міністерстві
землеробства Н.Черненков визнавав, що без елементів
примусовості реформа втратить свій державний
характер, та все ж пропонував встановити певний
термін (наприклад, трихрічний) для ліквідації земель,
що підходили під категорію відчужуваних, шляхом
укладення приватних угод власників з селянами1 2.

Такими були основні точки зору учасників
Комісії, підсумки тез яких підбив на засіданні 22
серпня А.Афанасенко. Він відзначив, що погляди
фахівців розділилися на дві групи. Одні вважали за
необхідне дотримуватися принципу лише аграрної
політики, вбачаючи центр ваги її у природному
переході землі. Державне втручання обмежувалося
"добровільним скуповуванням" приватних земель для
утворення спеціального фонду3. На думку інших
учасників Комісії, "потрібно застосувати форсований
метод, що вичерпується відчуженням частин великих

1 Там само. - Арк. 9-10.
2 Там само. - Арк. 14.
3 Там само. - Спр. 12. - Арк. 5.
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господарств 1. Все ж і друга група вважала за
необхідне попередити роздроблення землеволодінь.

У результаті обговорення Комісія 22 серпня
прийняла такі рішення: застосувати принцип
примусового відчуження лише у крайніх випадках1 2;
визначити непорушним принцип приватної власності;
передачу землі здійснювати лише шляхом продажу3.

Були проведені вибори в Підкомісію по розробці
питань аграрної реформи. До неї увійшли:
А. Афанасенко, А.3носко-Боровський, Р.Будберг,
Н.Черненков, Г.Сидоренко. На засіданні Підкомісії 16
вересня її голова, директор земельного департаменту
ААфанасенко конкретизував положення, прийняті на
останньому засіданні Аграрної комісії, а саме:

1) примусове відчуження землеволодіння
допустиме лише у крайніх випадках;

2) державний земельний фонд між населенням
розподіляється шляхом продажу, а не наділення;

3) продаж здійснюється переважно в одноосібну
власність селянам, які можуть вести самостійне
господарство;

4) подається широка меліоративна допомога
тим, хто набув землю;

5) деталі проведення у життя вищезгаданих
положень розробляються Підкомісією4.

1 Там само.

2 Там само. - Арк 11.
3Там само. - Арк. 15.
4 Там само. - Арк. 26.
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Результатом діяльності Аграрної підкомісії стала
підготовлена доповідь, за якою обов язковій купівлі
підлягали земельні наділи, необхідні для усунення
шкідливої у господарському плані залежності селян
від основного господарства, землі, - приватні землі,
що не обробляються власним інвентарем, або
здавались у постійну оренду протягом десяти років.
Обов язковій купівлі не підлягали: ліси, маєтки з тією
кількістю землі, що була необхідна для їх утримання,
але не більше колишнього земського цензу даного
повіту. Обов язковій купівлі підлягали усі перелічені
категорії земель тільки у тому випадку, якщо між
селянами і землевласниками не відбулася добровільна
угода протягом одного р. з дня видання майбутнього
закону. Після цього держава мала приступити до
примусового викупу земель перелічених категорій1. Та
далі заслухання і обговорення цієї доповіді справа не
пішла.

Проте ситуація на селі продовжувала
загострюватися. Там розростався повстанський рух,
каталізатором якого стали проблеми в земельних
відносинах. Не випадково Звенигородський повітовий
староста прохав уряд видати якщо не сам закон, то

хоча б основні положення про наділення селян землею
та закликав поміщиків на рік поступитися часткою
володінь в інтересах спокою і благополуччя держави1 2.

Навіть німецько-австрійське командування
розуміло, що при збереження такої гострої ситуації на

1 Там само. - Арк. 32-33.
2 Там само. - Ф. 1216. - Оп. 1. - Спр. 60. - Арк. 378.
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селі вони ніколи не отримають з України бажаної
кількості хліба і будуть змушені вести боротьбу на два
фронти. Ректор Берлінської сільськогосподарської
Академії професор Аухгаген, член Особливої Наради
для вироблення підвалин земельної реформи в
Україні, 4 грудня 1918 р., коли збирався залишати
разом з німецькими військами Київ, надіслав до членів
Наради листа. У цьому посланні професор
наголошував: рахуючись із тим фактом, що
поміщицькі господарства набагато перевищують
продуктивністю селянські, Вище командування усе ж
упевнене, що без широкого примусового відчуження
земель елементарний потяг селян до збільшення
земельної власності призводитиме до нових катастроф
і країна лише тоді знайде спокій, коли за допомогою
розподілу земельної власності утвориться чиселенний
стан середніх хліборобів-власників1.

Ще восени 1918 р. німецьке командування
зимагало від гетьмана активних пошуків компромісу з
селянством. Але й сам П. Скоропадський свої погляди
на вирішення аграрного питання уявляв як компроміс
між "демагогічними прийомами лівих партій" і
точкою зору наших російських і польських панів,

точкою зору, що забезпечувала... необхідність в якій
зи то не було поступці в аграрному питанні"2.
Основою цього компромісу гетьман вбачав передачу
а плату не безземельним, а малоземельним селянам
усієї землі, крім цукрових плантацій, лісів та

Там само. - Ф. 1061. - Оп. 3. - Спр. 6. - Арк. 75.
Скоропадський П. Спогади... - С. 285.
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необхідних для кіннозаводських і племінних

господарств земель. "У цьому відношенні потрібно
мати мету  державу, а не жалісливу
сентиментальність*'1,  писав він.

22 жовтня П. Скоропадський у грамоті до
громадян України оголосив, що найважливішими
державними проблемами він вважає аграрну реформу і
комплекс заходів, спрямованих на розвиток
промисловості. А 24 жовтня Ф.Лизогуб сформував
новий склад уряду, до якого, як представники
Українського Національного союзу, ввійшли
О.Лотоцький, ПСтебницький, А.Вязлов, В.Леонтович
та М.Славинський. В.Леонтовича було призначено
новим міністром земельних справ. Перед ним
поставили вимогу якнайшвидше представити основи
аграрної реформи. Крім того, спеціальною грамотою
гетьмана від 29 жовтня було створено Вищу Аграрну
нараду під його особистим головуванням. До складу
Особливої наради входили члени, призначені
гетьманом, головою Ради Міністрів і міністрами, та
представники Київського обласного союзу земельних
власників, Всеукраїнського союзу хліборобів, Спілки
хліборобів-демократів, Союзу земельних орендарів,
Всеросійського товариства цукрозаводчиків,
Протофісу, Всеукраїнського кооперативного комітету.

В.Леонтович під час Попередньої наради З
листопада 1918 р. наголосив на необхідності, з метою
заспокоєння населення відчуження частини великого

1 Там само.
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землеволодіння1. А. Афанасенко, як і влітку, вважав
відчуження шкідливим з економічної точки зору і
допускав принесення в жертву політичним інтересам
лише "мінімум економічних багатств"  земель
кабальних, запольних і тих, що знаходились у
тривалій орендній залежності. Але тут же застерігав,
що навіть відчуженням частини великого
землеволодіння не можна заспокоїти селян* 2.

Проте Попередня нарада 3-4 листопада
засвідчила, що відбулися у поглядах її учасників
порівняно з діяльністю І Комісії з розгляду земельного
питання. Так, обговорюючи долю земель під орендою,
директор Департаменту сільськогосподарської
економічної статистики АЯрошевич відзначав, що
таких земель на Лівобережжі було 1 млн. 800 тис
десятин, а у Південно-Західному краї - всього близько
300 тис. десятин. Отже, реформа, проведена на умовах
недоторканності великих інтенсивних господарств, а
обмежена лише орендними землями, не мала б, на
думку АЯрошевича, результатів у Південно-
Західному краї. Тому оратор виступив за відчуження і
певної частини латифундій3. Вказуючи на те, що у
Південно-Західному краї середній розмір селянського
наділу становить лише 3 десятини на двір,
АЯрошевич пропонував навіть відчуження третини
земель, призначених для вирощуванням цукрових

буряків.

ЦЦАВО України. - Ф. 1061. - Оп. 3. - Спр. 6. - Арк. 23.
Там само.

3Там само.
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Такий підхід боляче сприймали цукрові магнати,
котрі всіляко виступали проти будь-якого обмеження
цукрових плантацій, що, на їх думку, могло призвести
до занепаду основної галузі сільського господарства
України. На це АЯрошевич разом з І.Подольським все
ж пропонували кожному цукровому заводу скоротити

на 20 відсотків площі, відведені під вирощування
цукрових буряків1. В.Леонтович відчужувані від
заводів землі вважав за необхудне передати в оренду
селянам за умови обов язкової сівозміни з наступним
переходом землі у їх повну власність. На його думку,
це не могло негативно вплинути на розвиток цукрової
промисловості1 2.

Професор К.Воблий пропонував вирішити
протиріччя між необхідністю створення середніх
господарств і збереженням цукрових заводів через
викуп останніх державою або акціонерними
компаніями з залученням широких верств населення
При цьому К.Воблий звертав увагу учасників Наради
на те, що, оскільки врожайність цукрових буряків в
Україні була меншою, ніж у Західній Європі, увагу
треба зосередити на підвищенні продуктивності
плантацій, а не на розширенні площі останніх. В
Україні, зазначав він, на 200 заводів припадає півтора
мілн. десятин ріллі, він пропонував залишити
кожному заводу близько 7 тис. десятин, а решту 
передати селянам3.

1 Там само. - Арк. 25.
2 Там само. - Арк. 24.
Там само. - Арк. 26.
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К.Воблий разом з АЯрошевичем висунули
"механічний  спосіб вирішення проблеми а саме
встановлення максимальних норм для інтенсивних
господарств, прийнявши за основу величину
колишнього земського цензу, тобто 200 десятин1.

Усі матеріали обговорення Попередньої наради
були передані до Підкомісії, яка 8 листопада
представила проект загальних підстав земельної
реформи. В історичній літературі зазвичай авторство
цього проекту відводиться міністру В.Леонтовичу,
хоча П. Скоропадський основні заслуги приписував
В.Колокольцеву* 2. Основні положення проекту були
такими: пропонувалося встановити піврічний і річний
терміни (для окремих категорій), протягом якого
власники могли продавати землю як безпосередньо
селянам, так і Державному земельному банкові. По
закінченні даного терміну землі підлягали
примусовому викупу державою, а потім продажу за
допомогою банку, але не більше як по 25 десятин в
одні руки. Покупцями землі могли бути лише
хлібороби, що вже мали власне господарство і
необхідний інвентар. Обов язково вилучалися
запольні та орендні землі; наділи, необхідні для
позбавлення залежності хліборобів від власників
(доступи до водоймів і т.п.); землі власників, які за
характером господарства істотно не відрізнялися від
місцевого селянського господарства. Не повинні були
підлягати відчуженню володіння, що не перевищували

Там само. - Арк. 24.
2СкоропадськийП. Спогади... - С. 283.
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розмірами окреслених законом мінімальних норм у
межах від 150 до 250 десятин для різних місцевостей.
Більші розміри могли мати маєтки з господарством
племінним, насіннєвим, але не перевищувати
п ятикратний розмір мінімальних ділянок (150-250
дес.). До маєтків цукрових заводів підхід
індивідуальний.

Проект надійшов для обговорення до Вищої
аграрної наради. Проте на той час відбулися великі
суспільно-політичні зміни. 11 листопада було
підписано перемир я у світовій війні. 14 листопада
гетьман зробив поворот до федеративної злуки з
Росією. Новим головою Кабінету міністрів та
тимчасовим міністром землеробства став С.Гербель.
Одночасно Директорія оголосила повстання.

Особлива нарада під головуванням

П. Скоропадського все ж продовжувала обговорення
проекту, хоча і не всі вважали це за доцільне. Так,
представник Київського обласного союзу земельних
власників П.Мацко запитував, чи вважає Нарада
акомпанемент гармат вдалою обставиною для
проведення аграрної реформи, і радив чекати
відновлення у країні порядку1.

Протилежними були погляди товариша міністра
землеробства Г.Брунста, який на засіданні 23
листопада пояснював, що саме найшвидше
проведення реформи буде сприяти відновленню
порядку, і закликав негайно опублікувати тимчасовий
аграрний закон, не відкладаючи його до відкриття

1 ЦД АВО України. - Ф. 1061. - Оп. 3. - Спр. 6. - Арк. 41.
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сейму, оскільки останньому випадку справа може
затягнутися років на два1.

Та далеко не всі погоджувалися на це. Опозиція
гетьману навіть у цих умовах усе більше брала гору,
відшукуючи дедалі нові причини, що

унеможливлювали взагалі проведення земельної
реформи. Професор Н.Цитович виділяв такі мінуси .
Тенденція до рівномірного розподілу землі, по-перше,
на його думку, могла підірвати принцип набутого
права, оскільки ніхто не буде певним, що земля
залишиться за ним, а, отже, і не буде робити ніяких
затрат на поліпшення господарства. По-друге, у тієї
частини населення, якій загрожуватиме відчуження,
розвиватимуться всілякі шкідливі" інстинкти замість
позитивних якостей  працелюбства і т.п* 2. "Плюсом"
реформи Цитович вважав розширення площі земель
для меншості сільського населення. Але й тут він
зауважував, що тоді як у інших країнах (наприклад
Англія, Новозеландія), де майже не існувало дрібного
землеволодіння, такий захід дійсно був необхідним, то
в Україні, де площа дрібного господарства
перевищувала майже вдвоє площу середніх і великих
землеволодінь, не може бути і мови про термінові
заходи по розширенню перших із них. У всякому разі,
підсумовував Н.Цитович, не має державної
необхідності у розширенні селянського володіння. На
перше місце професор виставляв інші завдання:
підвищення продуктивності праці, усунення перепон

Там само. - Арк. 35.
2 Там само. - Арк. 51.
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до процесу "вільної мобілізації" землі, виховання у
народу поваги до права приватної власності1.

За підрахунками начальника відділу статистики
Н.Черненкова, у 1917 р. Україна (без Холмщини,
трьох повітів Гродненської губернії і двох повітів
Бессарабії) налічувала близько 45 млн. десятин
оподаткованих земель. Із них на потреби реформи
могло бути відведено лише 4 млн. десятин Прийнявши
норму в 25 десятин, вказану ще в законі від 14 червня
1918 р., за максимум, він рекомендував встановити
трудову норму (10-15 десятин на господарство). При
такій нормі, робив висновок ПЧерненков,
задовольнити потребу у землі можна лише для 400
тис. господарств, тоді як усіх таких господарств на
Україні налічувалось 4,5 млн 1 2.

Міністр праці В.Косинський взяв під сумнів дані
Н.Черненкова, оскільки вони базувалися на цифрах
земського обкладання, і запропонував керуватися
даними 1915 і 1917 рр., а за ними ж, на думку
В.Косинського, землі було так мало, що "порушувати
мову про аграрну реформу взагалі не доводиться"3. До
того ж В.Косинський додав ще один "мінус" реформи:
постраждають сільськогосподарські робітники, що
будуть зігнані з орендних наділів. У результаті, робив
він висновок, "маса населення від переділу землі
програє, а ті, що отримають наділи, складуть мізерну

1 Там само.

2 Там само. - Арк. 39.
3 Там само. - Арк. 45.
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кількість 1. Міністр праці також порушував питання
про характер селянських господарств, який, на його
думку, міг стати на перешкоді зростанню їх
інтенсивності, а саме: культурна відсталість,
черезсмужжя, а головне  споживчий їх характер.

С.Горват за головне вважав обговорити питання,
чи вистачить землі для задоволення потреб населення,
а якщо ні, то чи не призведе відчуження лише до
розпаду приватних володінь* 2. П. Скоропадський
пізніше згадував, що на засіданні Наради С.Горват
говорив більше години, "перемелюючи один і той же
аргумент"3. Коли після засідання гетьман попросив
його дати пояснення, той відповів, що він проти
аграрної реформи. Якщо дебати затягнуться,
продовжував він, питання в Комісії не буде вирішене
до приходу військ Антанти, а оскільки, за його
переконанням, держави Антанти проти всіляких
реформ, усе залишиться по-старому.

С.Горват був не поодинокий у своїх
переконаннях. Сам П. Скоропадський вказував, що як
"у великоросійських колах було переконання, що
Антанта, особливо Франція, повинні негайно особисто
знищити більшовиків і відновити демократичну
монархію, так у всіх поміщиків було переконання, що
в земельному питанні з приходом Держав Згоди все
повинно залишитись по-старому"4.

Там само.

2 Там само. - Арк. 43.
'Скоропадський П. Спомини... - С. 286.
*Там само.
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Характеризуючи ситуацію, котра склалася в
Аграрній нараді, представник Всеукраїнського союзу
хліборобів-власників Г.Бреус зазначав, що мова тут
іде про все, крім того народу, якому потрібна земля, і
навіть питанню кінних заводів приділено більше
уваги, ніж інтересам селян1.

За спогадами П. Скоропадського, він, розуміючи,
що справа може ще надовго затягнутися, наказав

міністру землеробства закінчити дебати і перейти до
голосування. Але через декілька днів після початку
заключних засідань гетьман зрікся влади. Показовим є
те, що лише у грудні, коли війська Директорії
підходили до Києва, на останньому засіданні Аграрної
наради був схвалений принцип примусового
відчуження землі1 2.

Як зазначала газета Нова Рада", "політичний,
соціальний та національний курс нового уряду не має
прихильників навіть серед тих, з гурту яких уряд
вийшов і для яких мав старатися. Поміщики, які
вибрали цей уряд, незадоволень лівим політичним
курсом нового уряду і тягнуть його до відбудування
того стану, який був до революції. Не визнають рівно
ж ніякої земельної реформи. Таким чином, уряд
вагається між двома істинами: не буде земельної
реформи, буде аграрний терор, буде земельна

1 ЦДАВО України. - Ф. 1061. - Оп. 3. - Спр. 6. - Арк. 52.
2 Малик Я. Земельне питання в Українській Гетьманській
Державі //Останній гетьман. - К., 1993. - С. 105.
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реформа, не буде на боці уряду навіть класу
поміщиків 1.

На думку сучасника тих подій В.Кучабського,
така земельна реформа була неможлива, бо вимагала б
від головної сили Гетьманщини  від поміщицтва

"добровільної самопосвяти і з його економічного, і з
його общерусского  інтересу1 2. Але в останніх не було
"навіть настільки політичного розуму, ні такту, щоб
здавати собі справу з того, що після величезних
потрясінь 1917 р. одним лише кнутом уже не можна
перевести реставрації, як це вдалося було у 1905
році"3.

Проекти аграрної реформи розроблялися, але не
були втілені, оскільки наштовхувалися на опозицію
землевласників. Невирішення земельного питання
стало однією з головних причин падіння Гетьманської
держави.

М.Боровик

Формування анархістської програми суспільних
перетворень

після перевороту 25 жовтня 1917 р.

Проблема форм та методів післяреволюційної
трансформації суспільства є одним з найбільш

1 Цит. По: Вісти краєвої преси. -1918. - 6 червня.
2 Кучабський В. Від первопочинів до Проскурівського
періоду // Історія січових стрільців. - К., 1992. - С. 103.
3 Там само.


