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ГЕТЬМАН ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ:  

ПОГЛЯД 100 РОКІВ ПО ТОМУ 

 

У вогні і бурі революції Україна здобувала свою державність у 1917–

1923 рр., в огні і бурі Революції гідності та неоголошеної війни Росії проти 

України відстоює Україна свою незалежність у сотий ювілей Української 

революції. Історичний час початку XXI ст., коли розриваються імперські 

пута України, актуалізує й державотворчий процес, наповнення національ-

ним змістом Української державності, зокрема й українського минулого. 

Три покоління українців в Україні сприймали образ Української рево-

люції та образи її діячів через призму російських окупантів. Та й здо-

бувши незалежність у 1991 р. мало пройти ціле покоління, доки вдалося 

повернути ракурс історичного мислення до україноцентричного погляду. 

На початку 1990-х рр. останній Президент УНР Микола Плав’юк у 

своїх публіцистичних працях наголошував на потребі прописання в основ-

ному Законі – Конституції України тяглості української державності від 

УНР. Це не було зроблено і початок української державності завис на 

1991 р. Однак, чи був реальним задум Миколи Плав’юка в середині 

1990-х рр.? Очевидно, що ні. На хвилі національного піднесення кінця 

1980-х рр. на референдумі 1 грудня 1991 р. понад 90 % українців підтри-

мали Акт проголошення незалежності, однак виявилися не готовими нести 

відповідальність за власну, українську державу. На той час Українська 

революція сприймалась у кращому разі як визвольні змагання, в яких 

обов’язково “перемагає дружба”, а на загал – у російських схемах “грома-

дянської війни в Україні”, а то й контрреволюції. Та навіть на 2018 р. в 

українських архівосховищах та бібліотеках, зокрема у Національній біблі-

отеці України ім. В. І. Вернадського (який сам далеко не був прихильний 

до України) Українська революція каталогізується за рубрикою “контрре-

волюція” та “буржуазні діячі контрреволюції”… Потрібна напружена 

багаторічна праця істориків для руйнування російських схем і створення 

українського погляду на українське минуле, зокрема Українську рево-

люцію. 

Відтак, попри всі напрацювання, попри відкриту військову агресію та 

окупацію частини території України Росією і на 2018 р. зрусифікований 

Київ ніяк не може позбутися свого мальоросійства, не усвідомлює себе 

столицею незалежної держави, значна частина населення не бажає себе 

визнавати титульною нацією, а воліє й далі залишатись російською нац-

меншиною в Україні, залишаючись у просторі російської культури та 

суспільно-політичної практики. Таким самим є й український політикум, 

коли, наприклад, Міністерство освіти і науки України у 2018 р. відмовляє 
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інституту НАН України у реєстрації збірника як фахового через україн-

ську мову видання! 

Натомість діячі Української революції були на висоті своїх завдань. 

Попри нерозвиненість українського політичного руху на початку ХХ ст., 

кадровий голод, воєнну інтервенцію сусідніх держав, насамперед більшо-

вицької Росії, українським політикам вдалося ствердити українську дер-

жавність, ствердити ідею окремої політичної нації, фактично – завершити 

процес її формування. Якщо Україна й програла у воєнному протистоянні, 

то виграла в політичному. Українська політична акція продовжилась в 

еміграції, а на окупованих землях була створена хоча й маріонеткова, але 

Українська СРР, згодом – УРСР. Таким чином, Україна як модерна дер-

жава відбулась! 

У роки Української революції Україна випробувала кілька варіантів 

своєї державності: соціалістична УНР доби Центральної Ради, консерва-

тивна Українська Держава Гетьмана Павла Скоропадського та соціал-демо-

кратична УНР доби Директорії. В історичній перспективі проект УНР 

виявився найуспішнішим, недаремно 23 серпня 1992 р. саме представник 

Державного центру УНР в екзилі – Президент Микола Плав’юк передав 

владні повноваження Президенту України Леоніду Кравчуку. 

Чому ж не вдався консервативний проект, який, на перший погляд, 

найбільше відповідав українській історичній традиції? Частково, як вида-

ється, відповідь на це питання криється у відповіді на іншу дилему, чому 

Центральна Рада та Гетьман проголошуючи відродження української дер-

жави ніколи не уточнювали, якої саме державності. На початок ХХ ст. в 

історичній свідомості українців Україна, з одного боку, все ще мислилась 

як складова загальноруського минулого, з другого, створений російською 

історіографією образ гетьманів України як якихось зрадників, за винятком 

хіба що Богдана Хмельницького, не сприяв відродженню й проекту Геть-

манщини, лише з початку 1930-х рр. в еміграції зароджується й активно 

розвивається українське мазепознавство. З третього – Тарас Шевченко 

пророкував Україні свого Вашингтона з “новим і праведним законом”, що 

відсилало саме до республіканської традиції. 

Яке ж місце Української Держави та її очільника – Гетьмана Павла 

Скоропадського в історії України та Української революції? Частково 

дати відповідь на це питання і покликаний збірник, укладений на основі 

Наукової конференції, присвяченої 100-річчю Української Держави геть-

мана Павла Скоропадського, що відбулася 15 травня 2018 р. в Музеї Геть-

манства у Києві.  

Дмитро ГОРДІЄНКО  
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Георгій ПАПАКІН (Київ) 

 

КІНЕЦЬ 1917:  

АЛЬТЕРНАТИВИ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 

 

Кінець 1917 року, як, утім, і весь цей революційний рік, став для 

Павла Скоропадського, в минулому успішного генерал-лейтенанта 

російської імператорської армії, часом вирішального життєвого вибо-

ру. В січні він неочікувано потрапив в Україну і взяв під командування 

34-й армійський корпус, відмовившись від подальшої гвардійської і 

придворної кар’єри. У березні, зреченням останнього царя позбавлений 

родових зобов’язань перед династією Романових, зробив, на відміну 

від свого старшого друга Хана Гусейна Нахичеванського, вибір на 

користь демократичного Тимчасового уряду Російської Республіки, 

задумуючись про Україну1. Наприкінці літа, під враженням від пов-

ного провалу російського наступу внаслідок розкладу армії, приступив 

до українізації власного корпусу, усвідомлюючи, що ця збройна поту-

га може відіграти суттєву політичну роль у наступних подіях2. Зреш-

тою цей час прийшов: на початку грудня 34-й армійський корпус отри-

мав назву 1-го Українського і активно залучився до антибільшовиць-

кої боротьби Української Центральної Ради і створеного нею уряду – 

Генерального секретаріату. Не забуватимемо, що для тодішніх україн-

ських керівників у той момент йшлося не стільки про зовнішньополі-

тичну боротьбу, скільки про виживання. Соціалістичний Київ потра-

пив між трьох вогнів: російського Раднаркому, який висунув 4 грудня 

Центральній Раді ультиматум і підкріпив його пізніше загонами Чер-

воної Гвардії підполковника М. Муравйова з півночі та більшовиць-

ким повстанням зсередини; нового Верховного головнокомандувача 

прапорщика М. Криленка, який зі Ставки у Могильові направив в 

Україну особливий загін Р. Берзіна, сформований з революційних сол-

датів і матросів, та закликав фронтовиків іти зі зброєю на Київ; збіль-

шовиченого 2-го гвардійського корпусу та інших військ Південно-

Західного та Румунського фронтів, що під проводом Є. Бош групува-

                                                 
1 Див.: Г. В. ПАПАКІН, Листи з 1917 року (Кореспонденція Павла Скоропадського часів 

Лютневої революції в Росії), Архіви України, 1–3 (2002) 81–112.  
2 Див.: Г. В. ПАПАКІН, Українізація 34-го корпусу: за наказом Л. Корнілова чи за покли-

ком душі? (за новими джерелами), Гетьманат Павла Скоропадського: Історія, постаті, 

контроверсії. Всеукраїнська наукова конференція 19–20 травня 2008 р., К. (Вид. 

ім. Олени Теліги), 2008, с. 223–238.  
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лися на Поділлі. Спробуємо з’ясувати, яку ж роль відіграв у цих умо-

вах, на початковому етапі першої російсько-української (точніше – 

більшовицько-української) війни кінця 1917 – початку 1918 років 

командир українізованого 34-го армійського / 1-го Українського кор-

пусу, і чому ця роль зрештою не стала вирішальною у боротьбі за 

незалежність України. Адже маємо протилежний приклад дій друга і 

однополчанина Скоропадського – Карла Густава Маннергейма, який 

практично у таких само умовах уже на початку 1918 р. врятував націо-

нальний уряд Фінляндії та її незалежність, розгромивши російських і 

місцевих більшовиків3.  

В існуючій історіографії з цієї проблеми висловлені кілька точок 

зору. Представники однієї вважають, що саме Скоропадський своїми 

діями на Правобережжі врятував Київ, пояснюючи наступні події пере-

ляком соціалістичної Центральної Ради, яка побачила у переможному 

командувачеві майбутнього Наполеона4. Інші, практично ігноруючи 

цей етап, зводять все українсько-російське / більшовицьке протистоян-

ня після Жовтневого перевороту у Петрограді і проголошення ІІІ Уні-

версалу Центральної Ради виключно до ультиматуму ленінського Рад-

наркому, трагедії Крут і повстання на Арсеналі, вважаючи справжнім 

героєм цієї війни Симона Петлюру5. Деякі сучасні науковці взагалі 

повністю заперечують самому фактові війни між двома державами, 

будь-якій ролі Скоропадського в її подіях, говорячи лише про цілко-

витий розклад українізованих частин та внутрішньоукраїнський кон-

флікт між місцевими більшовиками та Центральною Радою6. На наш 

погляд, наявні архівні документи дають підстави говорити про дещо 

відмінний від викладених сценарій подій, у якому саме Павло Скоро-

падський був здатним відіграти вирішальну роль, але на заваді цьому 

стали суттєві об’єктивні та суб’єктивні чинники.  

Поки залишимо осторонь проблеми політичної характеристики 

подій, які охопили всю територію України: була це війна між двома 

                                                 
3 Див.: К. Г. МАННЕРГЕЙМ, Мемуары, Москва (Вагриус), 1999, с. 89–106.  
4 Див.: Д. ДОРОШЕНКО, Історія України 1917–1923 рр., т. 1: Доба Центральної Ради, 

Ужгород, 1932, с. 375–378.  
5 Див.: Я. ТИНЧЕНКО, Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 

1918). К.; Л., 1996; електронний ресурс. – Режим доступу: http://vijsko.milua.org 

/Tinchenko-1UBV.htm 06BFD8F0-1134-4685-A16F-8DC63BB26083 1.0  
6 Див.: В. Ф. СОЛДАТЕНКО, Л. Г. ХАЛО, Військовий чинник у боротьбі за політичну владу 

в Україні і 1917–1918 рр., К. (П. П. Позднішев), 2002, с. 179–211.  
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державами (що природно випливає хоча б з факту ультиматуму Рад-

наркому Росії Українській Центральній Раді), або ж початок внутріш-

ньої громадянської війни (вона ж – “тріумфальна хода Радянської 

влади”), про що свідчить розкол І Всеукраїнського з’їзду Рад, створен-

ня у Харкові альтернативних вищих державних органів: Центрального 

виконавчого комітету Рад України (Цикука) та Народного секретаріату 

тощо, які позірно представляли не тільки більшовиків, але більш ши-

рокий спектр лівих партій. Нас цікавлять місце і роль у цих подіях 

командира фактично єдиного на той час боєздатного вищого тактич-

ного військового з’єднання – 1-го Українського корпусу, який мав 

честолюбний намір “в той или иной форме принять живое участие в 

общественной жизни”7.  

У листопаді 1917 р. (подаємо всі дати за старим стилем) процес 

українізації колишнього 34-го армійського корпусу вважався остаточно 

завершеним. Постало питання про його вихід з подільського Меджи-

божа і визначення свого місця у поточних подіях Української револю-

ції, на чому, здається, наполягав і командувач корпусу, який був свідо-

мим щодо небезпеки розкладових процесів в умовах глибокого тилу. 

Вимальовувалося кілька сценаріїв: піти тримати фронт, повернути на 

Київ, як того вимагала Центральна Рада8, або ж опанувати Правобе-

режжям, очистивши його від банд мародерів і фронтовиків, які стихій-

но рухалися на Росію.  

За директивою головнокомандувача Південно-Західним фронтом 

корпус мав заступити на передових позиціях 6-й (2-й Січовий Запо-

різький) корпус, що відводився в запілля для остаточного завершення 

українізації й поповнення. Після наради у Бердичеві (ставці головного 

командування Південно-Західним фронтом) за участю комкора і С. Пет-

люри було схвалене компромісне рішення: 104-та дивізія і штаб кор-

пусу йдуть на фронт, а 153-тя – до Києва. Проте лише два полки (1-а 

                                                 
7 Лист П. Скоропадського дружині від 12.03.1917, Центральний державний архів Укра-

їни (м. Київ) (далі – ЦДІАК), ф. 1219, оп. 2, спр. 694, арк. 7. Опубл.: Г. В. ПАПАКІН, 

Листи з 1917 року.., с. 105.  
8 Ще 3 листопада на засіданні Центральної Ради говорилося про необхідність присут-

ності саме 34-го корпусу в Києві, але С. Петлюра пояснював, що корпус має бойовий 

наказ; постановили “ужити заходів, щоб замість 34-го корпусу в Київ прибули інші 

українські військові сили”: Центральний державний архів вищих органів влади Укра-

їни (далі – ЦДАВО), ф. 1063, оп. 1, спр. 1, арк. 56; опубл.: Українська Центральна 

Рада. Документи і матеріали у двох томах, т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р., К. 

(Наукова думка), 1996, с. 390.  
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бригада) 104-ої дивізії дійсно вирушили до фронту. Там вони відмови-

лися стати на позиції, оскільки інші два полки (2-а бригада) самовіль-

но повернули на схід – на захист Української Центральної Ради9.  

Такий стан справ дуже бентежив Павла Скоропадського – як 

людина відповідальна і дисциплінована, він не міг допустити неаргу-

ментованої відмови від виконання наказу вищого військового керів-

ника. Пізніше у спогадах Скоропадський описував ситуацію так: “Я 

став роздумувати над становищем, яке оце склалося, коли фронту вже 

фактично немає і коли збільшовичені фронтові частини збираються йти 

на Київ і його навіть нікому буде від них оборонити. Тоді я прийняв 

рішення, що я до Криленка на фронт не піду, а рушу енергійно на схід 

для того, щоб, ставши в Козятині, не допустити 2-й гвардійський кор-

пус до Києва. Рішення це мені далося нелегко”. Аргументом щодо неви-

конання наказу, наведеним Скоропадським у мемуарах і яким, за його 

словами, переконував свого начальника штабу генерала Я. Сафонова, 

був такий: “Та хто ж тепер Главковерх!”10.  

Насправді питання було в іншому, адже наказ рушити на фронт зі 

штабом генерал отримав також і від Генерального секретаря військо-

вих справ, якому генерал мав підкорятися, оскільки це була та україн-

ська влада, сумлінно служити якій зобов’язувався комкор. Спогади 

гетьмана, як ми вже зазначали, є глибоко суб’єктивною пам’яткою, і 

не можна сприймати на віру всі викладені там факти11. Цього ж разу 

слід підкреслити, що є підстави заперечити точному відбиттю в них 

справжніх думок і настроїв майбутнього гетьмана в такий відповідаль-

ний час. Адже Скоропадський звинувачував С. Петлюру в таємному 

підбурюванні козаків корпусу до походу на Київ, офіційно віддаючи 

вказівку йти на фронт12.  

На нашу думку, у Скоропадського не було підстав для такого вис-

новку. Йшлося про те, що Генеральний секретар військових справ був 

поставлений перед необхідністю виконувати водночас два важливих, 

але різновекторних завдання: забезпечити існування Українського 

                                                 
9 Телеграма штаба головнокомандувача Південно-Західним фронтом генеральному се-

кретарю військових справ С. Петлюрі від 03.12.1917: ЦДАВО, ф. 1076, оп. 1, спр. 1, 

арк. 3–5.  
10 ГЕТЬМАН ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Спомини, К. (Вид. “Україна”), 1992, с. 41.  
11 Див.: Г. ПАПАКІН, Архів Скоропадських: Фамільні архіви української еліти другої поло-

вини XVII–ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських, К., 2004, с. 308–309.  
12 ГЕТЬМАН ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., c. 37–38.  
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фронту проти німців та австрійців в умовах повного розвалу російсь-

ких фронтів та захистити Київ від навали збільшовичених солдат, які 

рушили в Росію через Україну. Перше питання було висунуте високою 

міжнародною політикою, адже головною умовою визнання незалежної 

України державами Антанти було створення Українського антинімець-

кого фронту. Друге ж диктувалося внутрішньою проблемою захисту 

цієї незалежності. Неопубліковані спогади полковника М. Удовиченка, 

який був українським комісаром при головному командуванні Півден-

но-Західного фронту, а пізніше працював у апараті Генерального секре-

тарства військових справ, яскраво засвідчують першу складову цього 

процесу. Описуючи діяльність французьких військових агентів гене-

рала Табуї та полковника Ваньє, він зазначав: “Они отлично понимали 

и говорили мне об украинских ошибках и препятствиях для нацио-

нальных устремлений, но каждый раз приветствовали и верили в 

здоровый национализм украинцев. Вот одна короткая фраза генерала 

Табуи: «Украина воскреснет путем жестоких войн и никак иначе»”13. 

Реалізацією такого курсу на створення єдиного Українського фронту 

було об’єднання командування колишніх російських Південно-захід-

ного і Румунського фронтів у руках генерала Д. Щербачова, 4 грудня 

проголошеного Києвом командувачем Українського фронту14. Але дуже 

скоро з’ясувалося, що, по-перше, вибір був невдалим, адже Щербачов 

не визнав над собою владу Генерального Cекретарства військових 

справ; по-друге, фронтові частини танули з такою швидкістю, що 

реально тримати Український фронт уже не було кому. Очевидно, що 

одним з останніх намагань його зміцнення і була спроба відправити 

104-ту дивізію зі штабом корпусу на передові позиції. І Скоропадсь-

кий був готовий виконати таку директиву Генерального Секретарства 

військових справ за будь-яку ціну.  

Маємо опубліковані спомини полковника Г. Порохівського, на той 

час – старшини 1-го Українського корпусу, який безпосередньо відпо-

відав за відправлення ешелонів корпусу з найближчої залізничної стан-

ції Деражня. Він згадував, що виїхати на фронт через Проскурів, уже 

                                                 
13 [М. УДОВИЧЕНКО,] Начало движения и первичные национальные соединения среди 

военных украинцев, Державний архів Російської Федерації (ГАРФ), ф. 5881, оп. 1, 

спр. 584, арк. 202–203. 
14 Протокол засідання Генерального секретаріату від 04.12.1917, ЦДАВО, ф. 2592, 

оп. 1, спр. 2, арк. 52; опубл.: Українська Центральна Рада: документи і матеріали у 

двох томах, т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917, с. 498.  
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зайнятий частинами 2-го гвардійського корпусу, солдати якого або 

повбивали, або розігнали своїх офіцерів, означало для комкора нара-

жатися на вірну, але даремну загибель. Ім’я Павла Скоропадського на 

той час було дуже відомим і ненависним не тільки місцевим більшо-

викам, але і петроградським. Натомість виїхати на схід, у напрямку 

Жмеринки було ще можливим. Мемуарист стверджував, що Павло 

Скоропадський був однозначно налаштованим “за всяку ціну, навіть 

ціною свого життя, показати свою слухняність наказам Військового 

Секретаріату. Теперішні мої почуття до генерала Скоропадського, 

колишнього гетьмана України, не можуть затерти в моїй пам’яті тих 

почувань, що я мав до нього тоді як до свого начальника і доброго 

українця”. Порохівський навіть зацитував слова генерала: “Нехай мене 

уб’ють більшовики, але ніхто не сміє сказати, що я не виконав нака-

зу”15. Саме така позиція відповідала засадничим переконанням і погля-

дам Скоропадського, офіцера і людини честі. Згадаймо, що власним 

життям він не дуже дорожив і ще у квітні 1917 р. писав дружині (не без 

певної самоіронії) про реальність власної загибелі від руки “какого-

нибудь хулигана”.  

Чому ж він зрештою змінив свою думку? Відповідь можна шука-

ти у суто раціональному зважуванні імовірної користі, і про це також 

ішлося в мемуарах Скоропадського: “...йдучи на фронт, я нічого доб-

рого не зроблю, і остаточно корпус зруйную, а тут я зможу принести 

реальну користь”16. У разі втрати свого командира корпус, який фак-

тично лише його волею і діями тримався осторонь від революційної 

анархії, що охопила й українізовані частини, міг припинити своє існу-

вання як бойова одиниця, що, власне, і сталося на початку січні 1918 р., 

після відходу комкора з посади. Тому збереження життя командира, 

завдяки якому це з’єднання ще існувало, вірогідно було важливим 

фактором у розв’язанні існуючої альтернативи.  

Проте, на нашу думку, слід говорити також і про ймовірність 

отримання директиви Генерального секретаря з військових справ, яка 

вимагала від комкора зосередитися на антибільшовицькій боротьбі. 

Така директива серед наявних сьогодні в ЦДАВО документів цього 

відомства поки не виявлена. Можливо, вона і не була оформлена 

належним чином. Але можемо послатися на низку свідчень очевидців, 

                                                 
15 Г. ПОРОХІВСЬКИЙ, Спогади про 1-й Український корпус, Календар-альманах “Дніпро” 

за 1934 р., c. 46–47.  
16 ГЕТЬМАН ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., c. 41.  
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які підтверджували наявність відповідного розпорядження. Першим з 

них був старший офіцер Генерального секретарства військових справ 

полковник М. Удовиченко, який у своїх неопублікованих спогадах 

стверджував: “1-й Украинский корпус, который собирался ехать на 

смену 2-го Украинского, получил новое распоряжение из Киева, а 

именно: занять железнодорожную линию Жмеринка, Винница, Каза-

тин, Коростень, имея задачею на этой линии сдерживать уходящие 

вглубь Украины части и толпы, разоруживать их и систематически 

эшелонами отправлять на север в Россию”17. Мемуарист також цитує 

спогади не названого ним члена української корпусної ради штабс-

капітана Б., який у листопаді був у Києві і свідчив таке: “Когда Глав-

нокомандующим (Київським військовим округом. – Авт.) был назна-

чен [под]полковник Павленко (Постановою Генерального Секретарі-

ату від 02.11.1917. – Авт.), то он приказал мне немедленно же ехать в 

штаб корпуса и передать генералу Скоропадскому приказание пере-

двинуть весь корпус на Киев. В моей просьбе дать мне письменное 

распоряжение Главнокомандующий отказал и предупредил, что под-

твердит свое приказание по телеграфу. Когда я явился в штаб корпуса, 

то был удивлен представившейся мне картиной. Части корпуса грузи-

лись в эшелоны, чтобы отправиться не на Киев, … а на позиции. Гене-

рал Скоропадский ходил по станции, наблюдая погрузку. Я передал 

ему приказание Главнокомандующего. Он же мне передал о совер-

шенно ином распоряжении Генерального комитета. Стали справляться 

в штабе корпуса, нет ли подтверждающей телеграммы Главнокоман-

дующего [под]полковника Павленко, о назначении которого вообще 

корпус ничего не знал. Телеграммы не оказалось. Генерал Скоропад-

ский собрал совещание из всех командиров и представителей Рад, 

объяснил им, в чем дело, и до выяснения вопроса официальным путем 

просил спокойно продолжать погрузку. Но это сообщение было искрой, 

совещание окончилось… и корпус начал растягиваться по железной 

дороге… Наконец пришло определенное приказание корпусу занять 

железную дорогу от Коростеня до Жмеринки и создать оборонитель-

ную линию между фронтом и Киевом, ввиду захвата большевиками 

верховного командования над русскими частями”18. Полковник Б. Сул-

ківський, який залишив мемуари про створення 2-го Українського 

                                                 
17 [М. УДОВИЧЕНКО,] Op. cit., арк. 210–211.  
18 Ibid., арк. 190.  
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Січового Запорізького корпусу, на зміну якому мав їхати на фронт 

П. Скоропадський, писав: “... скоро начали прибувати ешелони з 

частинами [1-го] корпусу: штаб 1-ої дивізії з командиром ген. Ган-

дзюком на чолі і два полки. Але не встигли вони розпочати зміну, як 

одержали наказа негайно вирушати назад. Причиною було те, що зде-

моралізовані зграї салдацькі, які сунули з фронту, самовільно кидаючи 

цей останній, грабували і нищили всю Правобережну Україну, загро-

жуючи самому Києву. Треба було рятуватися від цієї навали, і 1-й 

корпус мав це перевести”19. Таким чином, є ціла низка опосередко-

ваних свідчень про наявність такої директиви з Києва і, отже, не можна 

говорити про наступні дії комкора як про такі, що були здійснені 

виключно з власної ініціативи.  

За розпорядженням генерального секретаря військових справ 

Симона Петлюри, повідомленого комкору телеграмою від 7 грудня за 

№ 118, саме в ці дні корпус офіційно отримав нову назву – 1-й 

Український корпус; його дивізії також були перейменовані: 104-та 

піхотна – на 1-шу пішу Українську козацьку, 153-та піхотна – на 2-гу. 

Відповідних перейменувань зазнали і полки, які до того носили, крім 

двох (415-го Бахмутського і 416 Верхньодніпровського) назви російсь-

ких міст (413-й Порховський, 414-й Торопецький, 609-й Красноуфим-

ський, 610-й Мензелинський, 611-й Кунгурський, 612 Чердинський). 

Вони отримали номери від 1-го до 8-го піших українських козацьких 

полків20. Історичні назви полків на честь гетьманів (Київський ім. Бог-

дана Хмельницького, Стародубський ім. Івана Скоропадського, Черні-

гівський ім. Павла Полуботка, Полтавський ім. Петра Сагайдачного), 

що згадуються в літературі21, таким чином, не здобули офіційного 

затвердження. У наказі не названі гарматні частини корпусу (дивізійна 

та корпусна артилерія), хоча вони і мали перебувати у складі корпусу. 

Я. Тинченко згадує ще і про 156-ту дивізію, яка нібито теж у складі 

1-го Українського корпусу проходила українізацію, проте у грудні 

                                                 
19 Б. СУЛКІВСЬКИЙ, З історії формування 2-го Січового Запорізького корпусу на Півден-

но-Західному фронті в році 1917 (Спомини), Табор, 4 (липень, 1927) 77.  
20 Наказ по 1-му Українському корпусу від 07.12.1917 № 1: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, спр. 1, 

арк. 1.  
21 З. СТЕФАНІВ, Українські збройні сили 1917–1921 рр., ч. 1: Доба Центральної Ради і 

Гетьманату. – 2-ге випр. вид., СУВ, 1947, с. 24–25; І. ПЕТРЕНКО, Діяльність Павла 

Скоропадського щодо українізації частин російської армії в 1917 році, Персонал, 8 

(2007) Електронний ресурс. – Режим доступу: http://personal.in.ua/article.php?ida=552  

http://personal.in.ua/article.php?ida=552
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діяла окремо22. Але насправді такого з’єднання ніколи не було у під-

порядкуванні Скоропадського. Можливо, йдеться про 56-ту дивізію, 

яка до літа 1917 р. дійсно входила до складу 34-го армійського кор-

пусу, але ще перед червневим наступом була приєднана до іншої, 7-ої 

армії. Главковерх Л. Корнілов обіцяв повернути її Скоропадському 

для українізації, але не встиг виконати обіцянку. Новий Главковерх 

О. Духонін у вересні навіть видав таке розпорядження, але тут запро-

тестували дивізійний комітет і офіцери, посилаючись на виключно 

російський склад з’єднання23. Тому ніяка третя дивізія не згадувалася 

у відповідному наказі по корпусу. Точна кількість багнетів у його 

складі залишається і досі невідомою. Адже різні автори, як мемуа-

ристи, так і сучасні історики, виходячи з власних підрахунків, назива-

ють від 1624, 18,825 до 60 тис.26 особового складу корпусу (при тому, 

що звичайний штат дводивізійного корпусу російської армії складав 

до 40 тис. військовослужбовців).  

Водночас, так само за розпорядженням Генерального секретаря 

військових справ, до складу корпусу почали включатися інші частини 

і підрозділи. Це були 270-й піхотний запасний полк зі ст. Вапнярка, 

підпорядкований особисто комкору27; 27-й піхотний запасний з Ново-

град-Волинського, 15-й піхотний Шліссельбурзький полки, що ввій-

шли до складу 1-ої пішої Української дивізії. 1-ша батарея 72-го важ-

кого артилерійського дивізіону, яка перед тим прибула до Козятина, 

поповнила 2-гу пішу Українську дивізію28. Дві кулеметні запасні роти 

зі складу бригади 51-ої дивізії, що стояла в Новоград-Волинському, 

ввійшли до 1-ої та 2-ої Українських піших козацьких дивізій, коли ті 

                                                 
22 Див.: Я. ТИНЧЕНКО, Українські збройні сили: березень 1917 р. – листопад 1918 р. (орга-

нізація, чисельність, бойові дії), К. (Темпора), 2009, с. 24–25.  
23 Див.: М. КОВАЛЬЧУК, Українізація на Південно-Західному фронті Російської армії 

(травень–листопад 1917), Військово-історичний альманах, ч. 2 (15) (2007) 70.  
24 Я. ТИНЧЕНКО, Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 1918); 

GRZ. SKRUKWA, Formacje Wojskowe ukraińskiej “rewolucji nаrodowij” 1914–1921, Toruń, 

2008, s. 197.  
25 М. КОВАЛЬЧУК, Op. cit., c. 79.  
26 Н. ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО, Історія України, т. 2: Від середини XVII ст. до 1923 р., 

К. (Либідь), 1995, с. 474; Ю. ПАВЛЕНКО, Ю. ХРАМОВ, Українська державність у 1917–

1919 рр. (історико-генетичний аналіз), К. (Манускрипт), 1995, с. 74.  
27 Уже 17 грудня цей полк вивели з його підпорядкування і направили до Одеси: Наказ по 

1-му Українському корпусу від 17.12.1917 № 6: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, спр. 1, арк. 10.  
28 Наказ по 1-му Українському корпусу від 11.12.1917 № 2: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, 

спр. 1, арк. 2зв–3.  



Г. Папакін, Кінець 1917: альтернативи Павла Скоропадського 
 

 

16 

опинилися відповідно у Бердичеві та Козятині29. Очевидно, що цей 

перелік навіть за станом на 11 грудня був неповним, оскільки в листу-

ванні Генерального секретарства військових справ 5–6 грудня йшлося 

також про 4-ту важку гарматну батарею, 9-ту кавалерійську та одну не 

названу точно українізовану піхотну дивізію з Румунського фронту, що 

мали перейти під оруду командувача 1-м Українським корпусом30. А 

напередодні навіть обговорювалася можливість підпорядкування Ско-

ропадському донських, уральських, кубанських та інших козачих час-

тин Російської армії, що перебували в Україні. Зрештою це питання 

так і не вирішилося, очевидно, з огляду на бажання комісара козачих 

частин скоріше завершити їх передислокацію на Дон31. Є також опо-

середковані свідчення щодо підпорядкування Скоропадському і 10-ої 

кавалерійської дивізії харківського формування, адже начальник штабу 

корпусу питав комкора, чи дійсно той дозволив перевезення дивізії 

залізницею на Васильків32.  

Значно пізніше була зроблена спроба передати командиру корпу-

су також частково українізовану 100-ту піхотну дивізію, яка в середині 

грудня була знята з позицій і похідним порядком йшла на Здолбунів. 

Скоропадський, за інформацією начальника штаба корпусу Я. Сафо-

нова, видав наказ підпорядкувати 1-шу бригаду цієї дивізії, яка йшла у 

голові колони, командиру 1-ої Української пішої козацької дивізії для 

зміцнення гарнізонів Старокостянтинова, Здолбунова і Рівного. Але, 

як свідчив командир 100-ої дивізії, стан її був поганим, у ротах зали-

шалося по 15–20 багнетів, і тих сильно виснажених; з’єднання потре-

бувало як мінімум місячного відпочинку і поповнення33, тому вияви-

лися нездатними навіть для несення гарнізонної служби. Таким чином, 

зібрати на Правобережжі в одних руках значну збройну силу україні-

                                                 
29 Телеграма начальника штабу 1-го Українського корпусу Я. Сафонова б/д.: ЦДАВО, 

ф. 4104, оп. 2, спр. 9, арк. 7.  
30 Телеграма комісара Шумицького С. Петлюрі від 06.121917: ЦДАВО, ф. 1076, оп. 1, 

спр. 1, арк. 23; Телеграма С. Петлюри полковій раді 27-го полку від 06.12.1917: ibid., 

оп. 3, спр. 6, арк. 21; Телеграма С. Петлюри помічнику главкома Румунського фронту 

від 13.12.1917: ibid., арк. 42; Телеграма т. в. о. начальника Українського генерального 

штабу Кельчевського штабу Румунського фронту від 05.12.1917: ibid., арк. 56.  
31 Телеграма т. в. о. начальника Українського генерального штабу Кельчевського коміса-

ру козачих військ при штабі Південно-Західного фронту від 04.12.1917: ibid., арк. 43.  
32 Телеграма начальника штабу 1-го Українського корпусу Я. Сафонова П. Скоропадсь-

кому від 20.12.1917: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, спр. 9, арк. 306.  
33 Телеграма начальника штабу 1-го Українського корпусу Я. Сафонова командуючому 

військами України Ю. Капкану від 22.12.1917: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, спр. 9, арк. 62–69.  
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зованого війська, незважаючи на всі заходи Генерального секретарства 

військових справ, новосформованого українського генерального штабу 

та самого Скоропадського, не вдалося. Визнавав це і сам комкор, коли 

відмовлявся вести наступ на Рівне: “Для посылки в Ровно, к сожа-

лению, совершенно не имею никаких войск”34.  

Разом з тим корпус зазнав і втрат в особовому складі. Оскільки 

31-й інженерний полк на чолі зі своїм командиром корпусним інже-

нером полковником Тягинським відмовився разом з усіма частинами 

виступити з Меджибожа і перейшов на бік військово-революційної ради 

7-ої армії, Павло Скоропадський оголосив його виключеним з корпу-

су35. Крім того, в умовах відкритого протистояння з російськими біль-

шовиками виникла потреба остаточно позбутися непевного елементу 

зі складу корпусу (співчуваючих більшовикам та росіян-великодер-

жавників), і комкор дав наказ до 18 грудня звільнити таких солдатів 

старшої вікової категорії – 1900, а з 18 грудня – 1901 років призову36.  

Виникає питання щодо офіційного акта Генерального секретарства 

військових справ про призначення комкора 1-го Українського керів-

ником оборони Правобережної України, як про це писав 22 грудня 

1917 р. начальник його штабу Я. Сафонов37. Принаймні у відповідному 

фонді ЦДАВО такий акт (хоча б у вигляді телеграми, не кажучи про 

наказ) досі не виявлено. Маємо з цього приводу лише дотичні свідчен-

ня. Так, виступаючи на засіданні Генерального секретаріату 18 грудня 

1917 р., новопризначений у зв’язку з демісією С. Петлюри М. Порш 

говорив про військову обстановку: “Українське військо розкидане на 

три часті: на Київ, Лівий берег і Правий берег. Найкраще стоїть справа 

на Лівому березі, де командує полковник Капкан. В Києві військом 

командує генерал Греков, на Правому березі – генерал Скоропадсь-

кий”38. Отже, йшлося про офіційні повноваження щодо керівництва 

                                                 
34 Телеграма комкора П. Скоропадського С. Петлюрі б/д.: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, спр. 9, 

арк. 8.  
35 Наказ по 1-му Українському корпусу № 3 від 14.12.1917: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, 

спр. 1, арк. 4.  
36 Телеграма начальника штабу 1-го Українського корпусу Я. Сафонова начдивам 1-ої 

та 2-ої Українських дивізій від 14.12.1917: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, спр. 9, арк. 36.  
37 Телеграма начальника штабу 1-го Українського корпусу Я. Сафонова від 22.12.1917: 

ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, спр. 9, арк. 61. 
38 Протокол засідання Генерального секретаріату від 18.12.1917: ЦДАВО, ф. 3690, оп. 1, 

спр. 5, арк. 26. Опубл.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох 

томах, т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р., К. (Наукова думка), 1997, с. 44.  
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обороною Правобережжя, надані від імені Центральної Ради команду-

вачу корпусом.  

Існувало ще одне потенційне джерело антибільшовицьких сил – 

Вільне козацтво. Перебуваючи на чолі цієї парамілітарної формації як 

її наказний отаман, Павло Скоропадський мав можливість черпати 

звідти морально здорові та національно свідомі кадри для боротьби за 

Україну. Один з перших таких загонів у складі 250 козаків прибув 

напередодні 18 грудня на ст. Миронівка, де отримав за вказівкою 

начальника штабу 1-го Українського корпусу зброю та набої39. У своїх 

спогадах Скоропадський пише, що з метою залучити новий резерв до 

оборони України видав якусь відозву до вільних козаків Звенигород-

ського та Бердичівського повітів (“оголосив добровільний призив”). 

З’явилося кілька сотень козаків, які були включені до складу 6-го 

пішого українського полку, але в деяких випадках, на погляд комкора, 

керівники таких загонів були непевні особи, авантюристи40. На жаль, 

документального підтвердження наявності такої відозви не знайдено. 

Є лише свідчення участі комкора у вільнокозачому з’їзді Бердичівсь-

кого повіту 21 грудня 1917 р.41.  

На рівні Генерального військового секретарства проект мобіліза-

ції “вільного козацтва” для охорони ладу і порядку в тилу, як висло-

вився на засіданні генерального секретаріату С. Петлюра, був сформу-

льований ще на початку грудня. 4 грудня його схвалив Генеральний 

секретаріат: “... з огляду на державну необхідність, вважає потрібним 

для охорони порядку в краю викликати організації “вільного козацт-

ва”42. Проте лише 20 грудня 1917 р. загальна мобілізація Вільного 

козацтва була оголошена новим Генеральним секретарем військових 

справ М. Поршем. Коші, курені та сотні Вільного козацтва мали підпо-

рядкуватися начальникам місцевих гарнізонів, які мали забезпечити їх 

інструкторами, зброєю, постачанням і використати “для боротьби з 

                                                 
39 Телеграма начальника штабу 1-го Українського корпусу Я. Сафонова від 18.12.1917: 

ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, спр. 9, арк. 39.  
40 ГЕТЬМАН ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., c. 47–48.  
41 Телеграма (без закінчення) помічнику наказного отамана Вільного козацтва І. Пол-

тавцю від 20.12.1917: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, спр. 9, арк. 44.  
42 Протокол засідання Генерального секретаріату від 04.12.1917, п. 5: ЦДАВО, ф. 2592, 

оп. 1, спр. 2, арк. 53. Опубл.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у 

двох томах, т. 1: 4 березня – 9 грудня 1917 р., К. (Наукова думка), 1996, с. 500–501.  



Державник і держава 
 

 

19 

ворогами Української Народної Республіки”43. Але слушний момент 

уже минув.  

З наведеного можна зробити висновок, що Павло Скоропадський 

на той час практично не зміг використати унікальну можливість скон-

центрувати навколо себе основні національні антибільшовицькі сили 

на Правобережжі. Українізовані частини колишньої російської армії 

Південно-Західного та Румунського фронтів не перейшли однозначно 

під його оруду. Не використав він уповні й можливості, отриманої 

завдяки його обранню у жовтні 1917 р. наказним отаманом Вільного 

козацтва. Створити військову “амальгаму” з бойових частин старої армії 

та добровольців-ополченців (саме такий засіб врятував Французьку 

Республіку 1789 р., а Фінляндію – на початку 1918 р.) Скоропадському 

не вдалося, та він, очевидно, цього ще не прагнув. Як людина глибоко 

військова, яка, на відміну від майбутнього фінського маршала 

К. Г. Маннергейма, ще не усвідомила реалій збройної боротьби рево-

люційної доби, він просто не уявляв потенційних можливостей Віль-

ного козацтва як цементуючої національної сили у революційній війні. 

Його “добровільний призов” став радше експериментом (про це він 

пише щиро у мемуарах: “хотів у дійсності побачити, що вони собою 

являють”), ніж бойовою директивою, і тисячі добровольців-козаків, 

здатних і охочих протистояти навалі розагітованої більшовиками сол-

датні з фронту на власні оселі, практично не були задіяні на цьому 

першому етапі війни. Отже, внаслідок недостатньо рішучих і повіль-

них дій командира 1-го Українського корпусу збройна сила, що пере-

бувала в його розпорядженні, виявилася досить обмеженою, а, найго-

ловніше, він не побачив і не використав нових можливостей револю-

ційної боротьби, все ще лишаючись у полоні старих шаблонів ведення 

бойових дій.  

Однак повернемося до грудня 1917 р., коли політичні і військові 

обставини вимагали від комкора рішучих дій у двох основних напрям-

ках. Перший полягав у зупиненні навали більшовицьких загонів із 

заходу та північного заходу44; другим було рятування від цих банд 

                                                 
43 Наказ по військовому генеральному секретарству УНР Ч. 82 від 20.12.1917: ЦДАВО, 

ф. 1076, оп. 3, спр. 32, арк. 15.  
44 Нині робиться спроба поставити під сумнів самий факт більшовицького наступу з 

фронту: нібито єдине свідчення про рух 2-го гвардійського корпусу на Київ – замітка 

у “Новій Раді” (В. Ф. СОЛДАТЕНКО, Українська революція. Історичний нарис, К. (Ли-

бідь), 1999, c. 379–380 та інші його ж публікації, в тому числі спеціального дослі-
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мародерів значного військового та господарського майна, що знахо-

дилося на складах по залізничних станціях, у містах та містечках на 

шляху цієї навали, а також у відновленні нормального залізничного 

сполучення, перекритого більшовиками. Загальна ситуація, за спога-

дами очевидців, була такою: “Развал фронта достиг высших градусов. 

Иногда командование корпусами переходило в случайные руки, пол-

ками часто командовали писаря, конюхи и проч. Было объявлено вы-

борное начало. Рады и советы становились фактическими господами 

положения, но силы за собой не имели. Организовывались целые бан-

ды во главе с коммунистами. Они разрушали сельское хозяйство, 

объедали население, жгли поместья и сахароварни. На подожженных 

винокурнях погибали в огне сотни пьяных солдат. Пожары, руины и 

банды – вот общая картина, которая приближалась к Днепру вместе с 

идущими домой бандами”45.  

Бойові зіткнення з більшовиками розпочалися вже наприкінці 

листопада. Фактично це і є датою початку тої війни, яку Раднарком 

Росії оголосив українському уряду, як засвідчив М. Удовиченко: “С 

момента, когда 1-й Украинский корпус стал на охрану железнодорож-

ной линии и когда начали пробиваться на Украину упомянутые части 

(українізовані частини і з’єднання з інших фронтів. – Авт.), началась 

открытая вооруженная борьба с большевиками, перетворившаяся пос-

тепенно на настоящую войну. Большевистское верховное командова-

ние открыто начало выступать против вооруженных украинских груп-

пировок как на территории Украины, так и вне ее”46. У складі доку-

ментів Генерального військового секретарства відклалася інформацій-

но-аналітична довідка про події цього періоду, на жаль, без дати і 

авторства. Її опублікував у своїй праці Я. Тинченко47, але ми також 

подаємо цей документ, оскільки там ідеться саме про дії Скоропад-

ського, і разом з тим вона однозначно засвідчує факт більшовицького 

наступу з фронту:  

                                                                                                            
дження з військового чинника Української революції: В. Ф. СОЛДАТЕНКО, Л. Г. ХА-

ЛО, Op. cit., c. 199–200). Шановний автор таким чином просто ігнорує численні 

архівні документи з фондів Генерального секретарства військових справ, 34-го кор-

пусу, в яких відбилася вся боротьба Скоропадського з більшовиками у грудні 1917 р.  
45 [М. УДОВИЧЕНКО,] Op. cit., арк. 210.  
46 Ibid., арк. 211.  
47 Див.: Я. ТИНЧЕНКО, Українські збройні сили.., с. 25–26. 
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“Силы большевиков находятся приблизительно на линии, идущей 

вдоль железной дороги Коростень – Шепетовка – Проскуров – Дераж-

ня – Жмеринка. Большевистские войска главным образом группиру-

ются в двух районах Луцко-Ровненском и Барско-Жмеринском. Особо 

опасен второй район, так как там войска 7-ой армии лучше сохра-

нились и разложение их коснулось меньше. Кроме того, жмеринский 

радиотелеграф даст возможность связи и сношений с Ставкой.  

Луцко-Ровненский район. По сведениям к 2 декабря в Радзивилове 

находились 78-й пех[отний] полк и 48-й отд[ельный] тяж[елый] диви-

зион, эти части готовились к посадке. В Кременце готовились к посад-

ке 109-й пех[отный] полк и одна батарея 5-го Сиб[ирского] мортир-

ного дивизиона.  

Сарны находятся в руках большевиков.  

Ст. Шепетовка 6 декабря занималась украинцами, первые эшелоны 

дошли до Антонин, части большевиков дезорганизованы, их уверяли, 

что с украинцами Корнилов.  

5.12. По сообщению комиссара Василенко стягивались больше-

вистские войска к Ровно.  

6.12. Из Проскурова сообщают, что из Волочиска идет на Шепе-

товку 27-й пех[отный] полк, эти эшелоны подтверждались другими 

источниками. Вероятно, задержанные большевики в Антонинах есть 

27-й пех[отный] полк.  

6.12. Из Особой армии сообщают, что вся власть в руках больше-

виков. Броневой дивизион, ехавший из Каменца, направился походом 

на Староконстантинов. Ст. Здолбуново занята большевиками, есть пе-

хота, пулеметы и артиллерия, собираются ехать на Бердичев.  

6.12. Скоропадский подтверждает о движении большевистских 

эшелонов на Шепетовку.  

6.12. Василенко сообщает, что на Бердичев из района Ровно идет 

кавалерия.  

Таким образом, в этом районе в руках украинцев ст. Шепетовка по 

направлению на юг в дороге несколько эшелонов. В направлении же 

на северо-запад сведений о движении большевистских эшелонов пока 

не имеется.  

Жмеринский район. Комиссар ст. Жмеринка 6 декабря сообщает, 

что со всех сторон на Жмеринку идут большевики, движение идет 

походным порядком.  

6.12. Качура доносит, что кто-то походным порядком из Дунаевцы 

идет на Бар и Жмеринку.  
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8.12. Комиссар Кузьменко доносит, что Жмеринка занята 2-м гвар-

дейским корпусом и частями 7-й армии.  

8.12. Ген[ерал] Скоропадский доносит, что в Жмеринку беспрерыв-

но подвозят подкрепления, грузится железнодорожный батальон для 

исправления пути при предстоящем наступлении большевиков. Эти 

данные служат доказательством о желан[ии] развить активных 

действий в этом районе. Доказательством этому же служит появление 

вооруженного паровоза к востоку от Жмеринки и захват им 20 вагонов 

с боевыми припасами, о чем доносит один из дежурных по станции. 

Итак, в районе Жмеринки сосредоточивается 2-й гв[ардейский] корпус 

и 2-я финляндская дивизия, более надежные 5-й и 7-й полки этой 

дивизии прибыли в Жмеринку. В районе Жмеринки 86 орудий. Идет 

систематическое продвижение на восток, причем большевики зани-

мают одну деревню за другой.  

Вывод.  

1. Большевики сосредотачиваются в двух районах.  

2. Луцко-Ровненская группа пока пассивна и ограничилась проч-

ным занятием станции Здолбуново.  

3. Жмеринская группа пробует двигаться на восток, подводятся 

войска, и следует ожидать дальнейшей активности. […]”48.  
 

Уже неодноразово згаданий нами мемуарист М. Удовиченко, добре 

обізнаний у ситуації, наводить неспростовні свідчення про наявність 

офіційних наказів Главковерха М. Криленка щодо такого наступу: 

“...когда 1-й Украинский корпус занял свою охранную линию, Главко-

верх приказал трем корпусам сбить этот корпус и занять большевист-

вующими частями охрану всех железных дорог до Днепра на Право-

бережье. С этой целью даже была отдана «Главковерхом» фронтовому 

ревкому целая директива, по которой имели задачей продвинуться на 

восток до Днепра корпуса: 3-й Кавказский из Каменца-Подольского, 

2-й Гвардейский в направлении на Жмеринку и части Гренадерского 

по направлению на Ровно-Шепетовку”49.  

Як бачимо, є достатньо свідчень про організоване просування 

керованої більшовиками значної збройної сили аж до Києва. Тому 

завдання, що постало перед П. Скоропадським, було складним. Він 

                                                 
48 Записка Українського генерального штабу б/д.: ЦДАВО, ф. 1076, оп. 1, спр. 1, арк. 97–

97зв.  
49 [М. УДОВИЧЕНКО,] Op. cit., арк. 212.  
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взявся за його розв’язання з притаманними йому відповідальністю й 

ініціативою. Документи Генерального секретарства військових справ 

засвідчують, що командувачу 1-м Українським корпусом удалося впо-

ратися з Луцько-Рівненською групою: між 11 та 12 грудня Скоропад-

ський провів удалу операцію із роззброєння більшовицьких військ на 

ст. Здолбунів, які поєднувалися зі справжніми боями50.  

У перших зіткненнях більшовицько-української війни команду-

вачу українськими військами на Правобережжі довелося використати 

такі прийомі ведення боїв, яких не передбачали військові статути. 

Йдеться про застосування мобільних загонів найбільш дисциплінова-

них солдатів, які займали залізничні станції. Фактично це були спеці-

альні потяги, озброєні кулеметами, підривними снарядами, які дозволя-

ли оперувати незначними силами на великому за протяжністю фронті51.  

Таким чином 1-й Український корпус разом з приданими йому 

з’єднаннями і частинами контролював правобережну залізницю від 

Рівного до Фастова. Командувач корпусу вже на початку грудня розта-

шував свій штаб у Білій Церкві, що було пов’язане не тільки з геогра-

фічним розташуванням цього містечка, але й з зосередженням там 

керівних інституцій Вільного козацтва – Генеральної козацької ради та 

отаманської сотні. Станом на 20 грудня успіхи П. Скоропадського у 

боротьбі з більшовиками були очевидні: він не пропустив неорганізо-

вані фронтові частини на Київ, зміг роззброїти і відправити в Росію 

більшу їх частину, і, до того ж, врятував значну кількість військового 

майна від грабежу. Так, на ст. Фастів знаходилися радіомайстерні і 

склад з майном на мільйони рублів, що знаходилися під загрозою зни-

щення більшовиками-працівниками цих майстерень, і за завданням 

Генерального секретарства Скоропадський зайняв їх своїми підрозді-

лами52. На ст. Рудниця були збережені 174 вагони з цінним вантажем, 

що викликав підвищену увагу озброєних грабіжників53.  

                                                 
50 Запис розмови прямим дротом між українським комісаром Сливинським та невідо-

мим (імовірно С. Петлюрою) від 11.12.1917: ЦДАВО, ф. 1076, оп. 1, спр. 1, арк. 76–

77.  
51 Телеграма начальника Українського генерального штабу Б. Бобровського П. Скоро-

падському від 12.12.1917: ЦДАВО, ф. 1076, оп. 3, спр. 6, арк. 26.  
52 Телеграма начальника Українського генерального штабу Б. Бобровського П. Скоро-

падському від 11.12.1917: ЦДАВО, ф. 1076, оп. 3, спр. 6, арк. 10.  
53 Телеграма начальника Українського генерального штабу Б. Бобровського П. Скоро-

падському від 15.12.1917: ЦДАВО, ф. 1076, оп. 3, спр. 6, арк. 58.  
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Чому ж цей локальний, але суттєвий успіх не переріс у загальну 

перемогу України? Варто говорити про суспільно-політичну, військо-

ву складові названого процесу. І тут можна стверджувати, що причини 

наступних поразок містилися у перших перемогах. Достатньо легко 

українським частинам під командою Павла Скоропадського вдавалося 

оточувати, роззброювати, наносити поразку наспіх сформованим, мо-

рально нестійким більшовицьким загонам. Але така нестійкість вияв-

лялася, з одного боку, гнучкою, дозволяла швидко відновити сили, з 

іншого – заражала бацилами більшовизму українські війська. Усвідом-

лював це і сам П. Скоропадський. Наводячи у спогадах свої думки з 

приводу його прийняття графинею Браницькою в її палаці в Білій 

Церкві, він писав: “Зі мною були надзвичайно ласкаві, і я гостро від-

чував, що ці люди впевнені в тому, що саме я зможу їх врятувати і 

оберегти. Я старався їм пояснити, як жорстоко вони помиляються, 

покладаючи на мене такі великі надії”. Сенс полягав у тому, що ком-

кор відчував: “...хоч мої частини ще й билися з більшовиками, але це 

не означало, що, потрапивши до Білої Церкви, вони будуть обороняти 

маєтки графині Браницької”54. Намагаючись подолати розкладові про-

цеси, інспіровані контактами з більшовиками, комкор вимагав особис-

то від С. Петлюри: “Убедительно прошу помочь войсками, агитатора-

ми, так как наши части, хотя и медленно, но постепенно разлагаются”55.  

Тому, мабуть, все ж таки був правим новий Генеральний секретар 

військових справ М. Порш, стверджуючи 18 грудня: “Ні в Києві, ні на 

Правому березі справа не стоїть настільки добре, як того вимагають 

обставини”56. 

Але насамперед справа полягала у відсутності дійового централь-

ного військового керівництва. М. Удовиченко згадував: “…Военное 

министерство и Генеральный штаб, руководя организацией военного 

дела и армии, далеко не руководили происходящими боевыми опера-

циями. Существовал военный министр, в непосредственном подчине-

нии которому был сам организующийся Генеральный штаб. Суще-

ствовал революционный Главнокомандующий всеми вооруженными 

                                                 
54 ГЕТЬМАН ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., c. 46.  
55 Телеграма комкора П. Скоропадського С. Петлюрі б/д.: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, спр. 9, 

арк. 8.  
56 Протокол засідання Генерального секретаріату від 18.12.1917: ЦДАВО, ф. 3690, 

оп. 1, спр. 5, арк. 26. Опубл.: Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у 

двох томах, т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р., К. (Наукова думка), 1997, с. 44.  
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силами Украины, в распоряжении которого был только штаб округа. 

Существовал также командующий Одесским военным округом с чрез-

вычайными правами, возможными только в революцию, и Главно-

командующие фронтами, и не известно было, кому они все подчи-

няются хотя бы в оперативном отношении: военному министру или 

Главнокомандующему вооруженными силами”57. З калейдоскопічною 

швидкістю змінювалися постаті на цих посадах: генерального секре-

таря С. Петлюру замінив М. Порш, Головнокомандувача підполков-

ника Павленка – підполковник Ю. Капкан. Відчуваючи потенційну 

спроможність стати на чолі верховного командування, П. Скоропадсь-

кий, разом з тим, усвідомлював неможливість цього. Він відверто 

висловлював М. Удовиченку такі думки: “... с военной точки зрения он 

совершенно не видит себе конкурентов в Киеве, относительно же недо-

верия называл последнее оскорблением его национальному чувству и 

терял веру в необходимость своей организационно-боевой деятельно-

сти”58. Особливо слід підкреслити, що у майбутнього гетьмана повні-

стю не склалися стосунки з новим Генеральним секретарем військових 

справ М. Поршем, на відміну від його попередника С. Петлюри. І це 

була політична складова майбутніх поразок української збройної сили.  

Бойового генерала не влаштовували ігрища за лаштунками, від-

верта недовіра з боку політичних керівників, підозри у бонапартист-

ських задумах. Нарешті йому, кадровому військовому високого рангу, 

який мав під своєю орудою єдине боєздатне з’єднання, здавалося не-

природним бути під командою підполковника Ю. Капкана, типового 

революційного авантюриста, або громадського діяча М. Порша, який 

не розбирався у військовій справі. Крім того, Скоропадський усвідом-

лював основний напрям руху Центральної Ради до виходу України з 

війни, очевидний з Третього універсалу. Його ж загальні плани на той 

час, на нашу думку, полягали у розгромі більшовиків на території 

України і відновленні Українського фронту світової війни – інакше 

важко пояснити наступні дуже тісні контакти з представниками фран-

цузької військово-дипломатичної місії в Києві.  

За таких обставин Павло Скоропадський робить ще один рішучий 

крок – вимагає своєї відставки від верховного військового керівництва. 

У спогадах він описував ці події так: “... я вважав своїм обов’язком 

                                                 
57 [М. УДОВИЧЕНКО,] Op. cit., арк. 213.  
58 Ibid., арк. 215.  
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одійти від командування корпусом, аби таким способом полегшити 

встановлення більш нормальних відносин між українським політич-

ним центром і тією збройною силою, на яку цей центр мав спертися в 

першій війні за українську державність. Це рішення я прийняв з вели-

ким болем у серці, бо руйнувалися мої мрії, яким я віддав стільки 

невсипучої, тяжкої праці; руйнувалася надія закласти міцний фунда-

мент для будови регулярної української армії і тим утворювалися 

умови, без яких держава Українська не могла існувати.  

Обдумавши все це, я тут же в другій кімнаті написав рапорт про 

моє звільнення од командування разом з наказом тимчасово вступити 

в командування начальнику 104-ої дивізії генералу Гандзюку”59. Там 

стверджувалося також, що рапорт був поданий 25, а корпус зданий – 

29 грудня.  

Але документи ЦДАВО свідчать про дещо інші обставини і пере-

біг подій. Важко сказати, чи був насправді написаний згаданий Скоро-

падським рапорт про відставку; йог сліди відсутні у справах військо-

вого міністерства УНР. Звільнення корпусного отамана було офіційно 

оформлено вже навесні 1918 р. Причому існує кілька проектів такого 

наказу: № 43 від 5 березня 1918 р. з таким текстом: “Наказую занести 

в послужний список отамана Скоропадського, що згідно прохання 

[його] увільнено в одставку міністром військовим Поршем. Жуковсь-

кий” та № 55 від того ж числа: “Позаяк документи і папери Військового 

міністерства знищені більшовиками, сим затверджую, що отаман Ско-

ропадський був увільнений згідно прохання від служби військовим 

міністром Поршем в перших числах січня [1918 року]”60. Крім того, 

маємо наказ по корпусу самого Скоропадського від 23 грудня: “Заболев 

20 сего декабря, во временное командование корпусом предписываю 

вступить командующему 1-й пешей Украинской дивизией генерал-

майору Гандзюку”, а також наказ самого Гандзюка щодо вступу на 

тимчасове командування корпусом від того ж 23 грудня61. 

Отже, події відбулися раніше за вказаний у спогадах гетьмана 

термін. Що ж до рапорту, то можна припустити, що такий міг бути 

написаний (між 22 і 23 грудня), але вочевидь не прийнятий Генераль-

                                                 
59 ГЕТЬМАН ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., c. 48–49.  
60 ЦДАВО, ф. 1076, оп. 1, спр. 11, арк. 16зв.–18; 29–29зв.  
61 Наказ по 1-му Українському корпусу від 23.12.1917 № 12: ЦДАВО, ф. 4104, оп. 2, 

спр. 1, арк. 20; Наказ по 1-му Українському корпусу від 23.12.1917 № 13: ibid., арк. 19.  
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ним секретарем з військових справ (у документах військового міні-

стерства йдеться про відставку в січні 1918 р.). На таку думку наштов-

хують спогади М. Удовиченка, який зазначав: “Когда я уже заведывал 

инспекторскими делами формируемой украинской армии, то генерал 

Скоропадский несколько раз настаивал, чтобы ему дали чистую отстав-

ку – «чтобы поскорее их успокоить» – говорил он. Сколько я ни хотел 

помочь ему в этом деле, но с корпуса официальным приказом уволен 

он не был и отставку не подписывал, решили дело покончить «рево-

люционным путем»”62.  

24 грудня 1917 року, залишивши командування 1-м Українським 

корпусом, Павло Скоропадський зробив черговий вибір своєї долі. 

Відмовившись від конфронтації з Генеральним секретаріатом на чолі з 

В. Винниченком та військовим секретарством на чолі з М. Поршем, не 

проявивши жодних наполеонівських амбіцій, він фактично віддав пере-

могу в першій російсько-українській війні російським більшовикам. 

На Правобережжі встановилася крихка рівновага між більшовицькими 

та українськими силами, вже за кілька днів порушена активним біль-

шовицьким наступом: 27 грудня 1-й Туркестанський корпус роззброїв 

українські відділи у Рівному і розвинув успіх, а 1 січня 1918 р. М. Порш 

мав розпочати з ними переговори.  

Ми не пишемо альтернативної історії, і тому не стверджуємо, що 

інший спосіб дій привів би до національної перемоги, а, можливо, і до 

придушення більшовизму на всій території колишньої Російської 

імперії. Але очевидним є те, що майбутній гетьман наприкінці 1917 

року в силу свого шляхетного характеру, нездатності до інтриг або 

протиправних учинків, неусвідомлення засадничого характеру рево-

люційних подій та специфіки, породженої їх стрімким розгортанням, 

по-перше, не використав наявних можливостей нетрадиційної револю-

ційної боротьби, а, по-друге, не виявив жодних владних амбіцій, що 

зрештою призвело українську державність до першої збройної поразки.  

                                                 
62 [М. УДОВИЧЕНКО,] Op. cit., арк. 215–216.  
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ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ  

НАПЕРЕДОДНІ ТА В ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ 

29.04.1918 

 

Питання щодо ролі і місця постаті Павла Скоропадського в органі-

зації державного перевороту 29 квітня 1918 р. належить до числа най-

більш контроверсійних в історії новітньої Української гетьманської дер-

жави. Очевидним є лише одне – повалення попереднього лівосоціаліс-

тичного режиму, вособленням якого стала Центральна Рада, було здій-

снено його іменем. І саме Павло Скоропадський очолив новий режим, 

в оцінці якого від самого дня перевороту висловлюються найрізнома-

нітніші думки.  

Водночас не можна назвати згадану тему недостатньо дослідже-

ною. Навіть за останні п’ять років опубліковано не менш, ніж п’ять 

статей відомих істориків (В. Солдатенка1, П. Гай-Нижника2, В. Гора-

ка3), не кажучи вже про раніші публікації4, в яких основна увага при-

ділена обставинам здійснення та рушійним силам перевороту. У загаль-

них працях про Українську Державу 1918 р. та про самого Скоропад-

ського цим подіям приділено також багато уваги5.  

Умовно всі версії ролі майбутнього гетьмана у перевороті можна 

звести до такого:  

                                                 
1 В. Ф. СОЛДАТЕНКО, Прихід П. Скоропадського до влади: механізм державного пере-

вороту та визначальні чинники закріплення режиму, Український історичний жур-

нал, 4 (2008) 5–19; IDEM., До питання про механізм державного перевороту 29 квіт-

ня 1918 р., Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії. Всеук-

раїнська наукова конференція 19–20 травня 2008 р. Збірник, К. (Вид. ім. Олени Теліги), 

2008, с. 41–52.  
2 П. П. ГАЙ-НИЖНИК, Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг 

захоплення влади П. Скоропадським, Український історичний журнал, 4 (2011) 132–165; 

IDEM., З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р.: представницька складова гетьманського 

перевороту, Гілея. Науковий вісник, вип. 62 (№ 7) (2012) 25–31.  
3 В. С. ГОРАК, Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропад-

ського, Український історичний журнал, 4 (2008) 110–122.  
4 О. А. ГАВРИЛЕНКО, І. А. ЛОГВИНЕНКО, Гетьманський переворот 1918 р.: причини і 

наслідки, Актуальні проблеми юридичної науки у дослідженнях вчених: науково-

практичний збірник, 3 (К., 2000) 2–10.  
5 Див.: Р. Я. ПИРІГ, Українська гетьманська держава 1918 р. Історичні нариси, К., 2011, 

336 с.; О. П. РЕЄНТ, Павло Скоропадський, К., 2003, 200 с.; В. А. САВЧЕНКО, Павло 

Скоропадський – останній гетьман України, Х. (Фоліо), 2008, 380 с.  
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1. Павло Скоропадський був лише ширмою, яка прикривала справ-

жні механізми та події державного перевороту. Найяскравіше про це 

заявив В. Дмитришин: “...Скоропадський був або дуже наївною, або 

недалекою особою, яка на ділі допомагала німцям скинути Централь-

ну Раду. Справжній переворот відбувся вранці6 27 квітня 1918 р. ...”7. 

Фактично повторює ці думки В. Солдатенко, утім називаючи іншу дату: 

“...переворот розпочався, по суті, 25 квітня. Його здійснював аж ніяк 

не П. Скоропадський «власними силами», а окупаційні війська”8. Він 

навіть припустив, не наводячи жодних доказів: “...Скоропадський від 

самого початку, як ніхто інший, знав свою справжню роль в перево-

роті, розумів, що від нього мало що залежить (зважаючи на сили, яких 

явно бракувало), а тому терпляче чекав фіналу”9. І взагалі, на думку 

автора, Скоропадський “нічим не керував, не впливав на події”, навіть 

на своє проголошення гетьманом10. В. Савченко розділив весь держав-

ний переворот на три етапи, два з яких (роззброєння дивізії Синьожу-

панників, наліт військового загону на Центральну Раду) здійснили 

німці, і лише третій крок залишився за майбутнім гетьманом. Він окрес-

лив і “масонську руку” в кар’єрі Скоропадського11. Більш ствердно про 

це раніше говорив В. Федюк, посилаючись на донесення агента росій-

ської підпільної організації “Азбука”12. Р. Пиріг авторитетно запевняє, 

що Оберкомандо “вирішили провести зміну уряду УНР шляхом дер-

жавного перевороту, формально здійсненого опозиційними внутріш-

німи силами”13. Ця точка зору не є якимсь відкриттям, вона лише пов-

торює сказане українськими соціалістами (В. Винниченко, М. Грушев-

ський, П. Христюк та ін.) і більшовиками (В. Ленін, Д. Мануїльський). 

“Дивним” чином такої ж думки дотримуються російські великодержав-

ники, адже зі сторінок спогадів А. Денікіна пішов гуляти по історич-

                                                 
6 Насправді німці здійснили арешт членів уряду та Центральної Ради під час вечірнього 

засідання Малої Ради 28 квітня.  
7 В. ДМИТРИШИН, Повалення німцями Центральної Ради у квітні 1918 р.: нові дані з 

німецьких архівів, Політологічні читання, 1 (1994) 115.  
8 В. Ф. СОЛДАТЕНКО, Прихід П. Скоропадського до влади.., с. 11.  
9 В. Ф. СОЛДАТЕНКО, До питання про механізм державного перевороту.., с. 49.  
10 В. Ф. СОЛДАТЕНКО, Прихід П. Скоропадського до влади.., с. 12.  
11 В. САВЧЕНКО, Op. cit., c. 131–134 та ін.  
12 В. П. ФЕДЮК, Украина в 1918 г. Гетман П. П. Скоропадский, Ярославль, 1993, c. 13.  
13 Р. Я. ПИРІГ, Українська гетьманська держава 1918 р. .., с. 84. Див. також: IDEM., Геть-

манат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією, К., 2008, с. 63–66.  
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них працях “наказ кайзера Вільгельма” від 24 квітня про повалення 

Центральної Ради14.  

2. Павло Скоропадський самостійно дійшов думки про необхід-

ність повалення Центральної Ради і почав готуватися до того ще у 

грудні 1917 – січні 1918 років, а контакти з представниками Оберко-

мандо у квітні не стали визначальними, лише підштовхнули його діяти 

активніше. Уся акція із захоплення влади здійснювалася офіцерами з 

найближчого оточення Скоропадського під командуванням генерала 

В. Дашкевича-Горбатського (майбутнього начальника штабу гетьмана), 

а німці дотримувалися сприятливого нейтралітету15. В. Горак беззасте-

режно називає Скоропадського “безпосереднім керівником” перево-

роту, хоча і дорікає спогадам гетьмана в недостовірному висвітленні 

ролі великих землевласників та німецького командування у перево-

роті16. Такі погляди теж не є новими, оскільки базуються на спогадах 

та історичних працях здебільшого прихильників Скоропадського, почи-

наючи від Д. Дорошенка, автора найбільшої праці про Українську Дер-

жаву та її керманича. Зокрема, Дорошенко стверджував: “Переворот 

був підготовлений членами “Української народної громади” і присто-

сований до хліборобського конгресу...”17.  

На нашу думку, такі висновки виглядають дещо примітивізова-

ними. Всі названі публікації спираються на недостатню повну, на наш 

погляд, джерельну базу (як правило, це досить суб’єктивні спогади 

самого гетьмана та його сучасників, свідчення тогочасної преси, певна 

кількість опублікованих ще за радянські часи джерел). Прикладом та-

кого вузького підходу є стаття американського професора В. Дмитри-

шина, в який використані виключно документи німецького Оберко-

мандо в Києві18. Автор першим увів до наукового обігу цей цікавий і 

потрібний пласт документів, але у підсумку досить однобічно висвіт-

                                                 
14 Див.: В. С. ГОРАК, Op. cit., c. 120. Насправді ж Денікін писав про копію телеграми 

кайзера, нібито здобуту підпільною білогвардійською організацією В. Шульгіна в 

Києві, зі згодою першого на обрання Скоропадського гетьманом: И. ДЕНИКИН, Гет-

манство и Директория на Украине, Революция на Украине по мемуарам белых, сост. 

С. А. АЛЕКСЕЕВ, Москва; Ленинград, 1930, с. 138. 
15 П. П. ГАЙ-НИЖНИК, Державний переворот 29 квітня 1918 р. .., с. 144, 150, 162 та ін.  
16 В. С. ГОРАК, Op. cit., c. 118, 121.  
17 Д. ДОРОШЕНКО, Історія України 1917–1923, т. 2: Українська гетьманська Держава 

1918 р., К. (Темпора), 2002, с. 26.  
18 В. ДМИТРИШИН, Op. cit., c. 104–120.  
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лив хід історичних подій. До того ж особливістю його праці є прак-

тично повна відсутність прямих цитат, тобто неможливо дізнатися, де 

наводяться точні слова В. Гренера, а де йдуть думки та оцінки самого 

автора. Безумовно, що відомості про очолювання Павлом Скоропадсь-

ким Союзу земельних власників, родинні стосунки його з фельдмар-

шалом фон Айхгорном, “важкоозброєні німецькі підрозділи”, які нібито 

оточували депутатів хліборобського конгресу, належать до останніх. 

В. Гренер як начальник штабу головнокомандувача німецькими війсь-

ками в Україні, а тим більше сам фельдмаршал просто не могли таке 

написати.  

Нашим завданням є показати, що висвітлення ролі і місця Павла 

Скоропадського в державному перевороті потребує комплексного ана-

лізу всіх наявних, а також пошуку нових, ще не виявлених джерел. 

Тільки на ґрунті якнайповнішої джерельної бази можна робити об’єк-

тивні висновки.  

На сьогодні ми приречені покласти в основу нашого аналізу спо-

гади гетьмана, хоча вже неодноразово наголошували на їх суб’єктив-

ності, неповноті наведених там фактів19. За цими мемуарами, канва 

подій була такою.  

На початку березня Павло Скоропадський ще “про владу не ду-

мав”. Він нічого не робив, нудьгував і обурювався, що інші теж не 

здійснюють ніяких кроків у непевній ситуації, що склалася з приходом 

німців та австрійців в Україну20. І навіть наприкінці місяця, вже очо-

люючи Українську народну громаду і говорячи про відродження геть-

манства, “никаких переворотов не хотел и о них не думал”21. Навіть і 

пізніше “сам не шел сознательно к гетьманству”, а підштовхували його 

зовнішні обставини, внаслідок чого не все було вчасно готовим, а най-

головніше – не було згуртованого кола однодумців. Але зустріч з кня-

зем Карлом Радзівілом, перші контакти з представниками німецького 

Оберкомандо, наближення 12 травня – дати скликання Українських 

                                                 
19 Див.: Г. ПАПАКІН, Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти другої поло-

вини XVII–ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських, К., 2004, с. 307–310; 

IDEM., Habent sua fata libelli [в:] П. П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади: кінець 1917 – 

грудень 1918, упорядник І. ГИРИЧ, К. (Наш формат), 2016, с. 364–376.  
20 П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918, головн. ред. Я. ПЕЛЕНСЬ-

КИЙ, К.; Філадельфія, 1995, с. 132.  
21 Ibid., c. 135.  
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установчих зборів підштовхнули до дій. Приблизно 14–16 квітня (спо-

гади гетьмана не відрізняються точністю датування подій) він “был 

совершенно готов действовать решительно и немедленно”22.  

Прибічники отримали від нього завдання готувати активістів пере-

вороту: полковники О. Устимович та Каракуца вербували офіцерів, 

юрист Парчевський – слухачів школи прапорщиків, І. Полтавець-Остря-

ниця – вільних козаків. Дуже скоро “офицерства и людей, сочувству-

ющих и решительных” набралося багато. В ході переговорів з німцями 

була досягнута угода про їхнє невтручання та прихильний нейтралітет. 

24 квітня, після першої зустрічі з В. Тренером, Павло Скоропадський 

переїжджає на квартиру Безаків, призначає собі начальника штабу (ге-

нерала В. Дашкевича-Горбатського), знайомиться з О. Палтовим, який 

склав текст гетьманського маніфесту за викладеними йому ідеями. 

Нарешті, “вечером того же дня” (за логікою, 24 квітня) відбулася оста-

точна нарада, на якій майбутній гетьман офіційно оголосив про свої 

плани. Коло її учасників невідомо (названий лише М. Устимович), але 

очевидно, що їх було достатньо багато. У спогадах йдеться про тих, 

хто був втаємничений у плани перевороту, і тих, кого довелося ще 

переконувати: “После некоторых колебаний они соглашались и стано-

вилися рьяными сторонниками гетьманства”23. 26 чи 27 квітня Ско-

ропадський зустрівся з делегатами хліборобського конгресу під час 

їхньої реєстрації; 28 йому “ничего не приходилось делать”: провів обід 

з прибічниками, відвідав Володимирську гірку, отримав благословен-

ня архієпископа Никодима (Кроткова), тодішнього предстоятеля право-

славної церкви в Україні. Всупереч власній заяві Скоропадський зафік-

сував у спогадах, що ввечері 28 він через Дашкевича-Горбатського 

віддавав останні розпорядження командирам офіцерських загонів, від-

коригував тест свого маніфесту, призначив главу уряду і разом з ним 

підписав “Грамоту до всього українського народу”. Переворот (став-

лення гетьмана) планувалося провести 30 квітня, але, отримавши інфор-

мацію про готовність делегатів, Павло Скоропадський “решил, что 

нечего откладывать до завтра то, что можно сделать сегодня”, віддав 

наказ усім загонам “немедленно приступить к выполнению своїх за-

дач”, і виїхав до цирку Крутикова, де відбувалися збори земельних 

власників. “Вся маса людей, находящихся в зале, как один человек, 

                                                 
22 П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918, c. 141.  
23 Ibid., c. 152.  
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встала и громкими криками начала выражать свое сочувствие”24. Далі 

– проголошення Скоропадського гетьманом, молебень на Софіївській 

площі, захоплення урядових споруд, яким керував Дашкевич-Горбат-

ський, а гетьман “мало вмешивался”. Натомість він вів переговори з 

Є. Коновальцем, командиром Січових стрільців, приймав полковника 

М. Аркаса, який присягнув йому від імені всього загону варти Педаго-

гічного музею, полковника О. Сливинського, начальника Українського 

генерального військового штабу, та якихось інших людей. Одним сло-

вом, “уже ни одной минуты не было свободной”25. Але пізно вночі до-

велося втрутитися і в хід перевороту – віддати команду негайно зібра-

ти всі сили і захопити “участок на Липках, где помещалось военное ми-

нистерство, министерство внутренних дел и государственный банк”26.  

Як бачимо, у власних спогадах Павло Скоропадський змалював 

себе організатором та головною дієвою особою державного перево-

роту 29 квітня 1918 р. Змальована ним картина не дає жодних підстав 

стверджувати, як це іноді роблять, що він “терпляче чекав фіналу”.  

Проте згадані рядки спогадів викликають безліч запитань, а іноді 

виглядають суперечливими. По-перше, надто вже намагається Скоро-

падський підкреслити відсутність думок про переворот у березні та на 

початку квітня. Створюється враження, що за такими повторюваннями 

він намагається приховати свої дійсні плани. Адже відомо, що кілька 

разів артикульовані слова у тих саме спогадах щодо необізнаності і 

навіть нерозуміння українського руху навесні 1917 р. насправді прихо-

вували плани “сделаться украинцем”, “принять в той или иной форме 

живое участие в общественной жизни”, про що він повідомляв дру-

жині 12 березня 1917 р.27. Тому варто визнати такі рядки спогадів ско-

ріш за приховане зізнання у формулюванні самої ідеї повалення Цент-

ральної Ради і захоплення влади.  

По-друге, цікавим видається факт переїзду майбутнього гетьмана 

буквально напередодні перевороту з Хрещатика до будинку Безаків. У 

спогадах кілька разів наголошено, що це – випадковий факт, що “бід-

                                                 
24 П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918, c. 154–155.  
25 Ibid., c. 156.  
26 Ibid., c. 157.  
27 Лист Павла Скоропадського дружині від 12.03.1917: Центральний державний істо-

ричний архів Україні (м. Київ), ф. 1239, оп. 2, спр. 694, арк.. 4–7. Опубл.: Г. ПАПАКІН, 

Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси, 

К., 2003, с. 256.  
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ний Безак” потім не радий був цьому, не співчував перевороту, і вза-

галі не мав жодного впливу на гетьмана. Але, як і в першому випадку, 

нам здається, що такими заявами прикрито справжню роль Ф. Безака, 

відомого російського діяча правого толку, члена Клуба російських 

націоналістів у Києві, депутата ІІІ та IV Державної думи, члена Дер-

жавної ради Російської імперії, київського губернського маршалка, а 

під час революції – учасник монархічного з’їзду, підпільної організації 

“Великая единая Россия”, “Особого политического бюро на Украине”. 

Він був колишнім кавалергардом, старим знайомим Скоропадського, 

а, можливо, і близьким другом. За свідченням гетьмана, першими вхо-

дили до спальні Павла Скоропадського, коли той прокидався о 9-й 

ранку, начальник його штабу та особистий радник і керівник канцеля-

рії О. Палтов. Але начальник гетьманського штабу Б. Стеллецький на-

зивав такою особою Безака і стверджував, що саме той повідомляв главі 

держави останні новини28. При головнокомандувачі графі Ф. Келлері у 

грудні 1918 р. Безак став головою створеною першим Ради оборони.  

По-третє, стосовно безпосередніх виконавців перевороту прак-

тично нічого не сказано. А те, що сказане, є суперечливим. З одного 

боку, заявлено, що їх “набралось много”: офіцерів, співчуваючих і 

рішучих; достатньо було і зброї. Був сформований Охочий полк, який 

під проводом полковників В. Глинського, О. Сахно-Устимовича та гене-

рала В. Дашкевича-Горбатського займав урядові споруди. Але раптом 

знаходимо відомості, що сил не вистачало: час ішов, але жодної міні-

стерської будівлі гетьман не контролював, незважаючи на відсутність 

опору. Німці вже починали сумніватися в успіху перевороту, і для ово-

лодіння урядовим кварталом на Липках довелося “собрать все, что 

оставалось у меня”. І коли був захоплений будинок міністерства внут-

рішніх справ (кол. будинок генерал-губернатора) і гетьман миттєво 

переїхав туди, в нього для охорони лишилося ледь 10 осіб. Пізно вночі 

з’ясувалося, що сили заколотників відтиснені по Банківській, є загроза 

самому життю Скоропадського, і він відіслав п’ять осіб з цієї охорони 

на допомогу29. Таким чином, можна за опосередкованими даними суди-

                                                 
28 Див.: П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918, c. 174; Б. СТЕЛЛЕЦЬ-

КИЙ, Гетман Павло Скоропадський. Воспоминания о событиях на Украине в 1918 г. 

От Грушевского до Петлюры: Центральний державний архів вищих органів влади 

України, ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 57.  
29 П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918, c. 157.  
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ти, що сили гетьманців не були значними, якщо навіть п’ятеро офіце-

рів зіграли вирішальну роль. Питання щодо чисельності офіцерського 

загону є відкритим. Тодішня преса називала цифру до 500 старшин, які 

оточували Скоропадського в день 29 квітня. Є альтернативні свідчен-

ня про 20 або 50 активних учасників захоплення будівель. Також є 

відомості, що українські січові стрільці, єдина боєздатна сила Цент-

ральної Ради, не тільки вбили трьох, але і роззброїли 40 офіцерів. 

Одним словом, очевидно, що це було не 500, але і не 20 безпосередніх 

учасників перевороту.  

За існуючими відомостями, а тим більше за спогадами гетьмана 

неможливо з’ясувати – хто конкретно здійснив переворот, скільки офі-

церів брало в тому участь, хто ними безпосередньо керував. У спо-

гадах гетьмана, як ми згадували, такою особою названий Генерального 

штабу генерал-майор В. Дашкевич-Горбатський, колишній начальник 

24-ої стрілецької дивізії, активний діяч УНГ. По перевороті – перший 

начальник Штабу гетьмана, потім – керівник української делегації на 

переговорах з Антантою в Яссах, з 1919 р. продовжив боротьбу з біль-

шовиками у складі Білої Армії в Сибіру. Добирали (знову ж за спога-

дами гетьмана) офіцерів – рушійну силу перевороту – ротмістр О. Усти-

мович, діяч Вільного козацтва в Одесі та на Полтавщині, та полковник 

В. Каракуца з 1-го Українського корпусу. Перший став одним з ад’ю-

тантів гетьмана, другій – столичним отаманом, а згодом був заарешто-

ваний за службові зловживання.  

Але досі нез’ясована роль у подіях 29 квітня генерала К. Прісов-

ського та створеного ним Охотницького (добровільного) офіцерського 

полку. Ця частина почала формуватися в Києві ще у січні 1918 р. Під 

тиском червоногвардійців підполковника М. Муравйова загін відійшов 

на Житомирщину, але повернувся з німецькими військами і 1 березня 

вибив більшовиків з Києва. Основні кадри офіцерського полку згодом 

увійшли до Запорозької бригади О. Натієва, яку відправили подалі від 

столиці на кордон з Росією. Але, вочевидь, певна частина офіцерів-

добровольців лишилася у Києві, як і сам Прісовський, і ввійшли до 

складу заколотників. Щодо цього існують окремі згадки в мемуарах 

сучасників. Крім того, ще з березня самостійник І. Луценко, який висту-

пав політичним куратором полку, залучив його офіцерів до обгово-

рення підготовки гетьманського перевороту. Можливу участь Прісов-
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ського у перевороті засвідчує факт призначення того комендантом геть-

манського палацу, тобто Скоропадський довірив йому своє життя.  

У спогадах журналіста А. Маляревського зафіксований такий ціка-

вий факт: уже влітку 1918 р. Павло Скоропадський за столом завів 

мову про те, чому родини загиблих під час перевороту офіцерів досі не 

забезпечені. На це йому відповіли, що їхні прізвища не встановлені. 

Це однозначно підтверджує, що гетьман особисто їх не знав, отже, вони 

не служили ані в 1-му українському корпусі, ані у Вільному козацтві. 

Невідомими вони були і начальнику гетьманського штабу, а це на-

штовхує на думку, що не він тримав у своїх руках усі привідні ремені 

заколоту.  

Інша цікава проблема – хто був присутній у цирку Крутикова 29 

квітня? Чиїми голосами було обрано гетьмана? Прихильники остан-

нього стверджують, що це були “землероби-власники” – від великих до 

дрібних, які в кількості 8,5 тис. осіб представляли 8-мільйонне сіль-

ське населення і одностайно проголосили нову владу. Але насправді 

організації під такою назвою не існувало. Був Союз земельних власни-

ків, українська філія колишньої загальноросійської партії під прово-

дом О. Вишневського, М. Вороновича, І. Дусана. Саме від нього невда-

ло балотувався до Установчих зборів у грудні 1917 р. Павло Скоро-

падський. На загал їх національне налаштування можна оцінити ско-

ріш як байдуже до українства. Інший союз землевласників польського 

походження – Союз земян на чолі з графом Грохольським – був нала-

штований проти українського руху. Існувала Українська демократична 

хліборобська партія, що мала за лідерів В. Липинського, М. Міхновсь-

кого та С. Шемета і діяла головним чином на Полтавщині. Вона об’єд-

нала національно свідомих землевласників – від великих до дрібних. 

Відносини між цими силами не були безхмарними. Якщо перші та 

другі категорично виступали проти ліворадикальної Центральної Ради, 

то останні не заперечували її існуванню за умов зміни аграрної полі-

тики. Очевидно, що 29 квітня на Хліборобському конгресі були 

представлені лише делегати Союзу земельних власників. Прихильники 

УДХП спробували провести альтернативний з’їзд, але не отримали 

дозволу німецького командування та Центральної Ради. Тому якась 

частина хліборобів-демократів усе ж таки була присутня на конгресі в 

цирку. Отже, вважати, що вони об’єдналися задля обрання гетьмана, у 

нас немає підстав. Процедура обрання згаданих 8,5 (чи, за іншими 
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даними, 7 тис. делегатів від дев’яти губерній України так само зали-

шилася нез’ясованою. Підкреслимо, що звичний на той час спосіб полі-

тичної репрезентації фактично не передбачав виборів на пропорційній 

або іншій основі, лише напівформальне делегування чи радше само-

вільне представництво. Так, на Другий Всеукраїнський селянський 

з’їзд, що відбувся вже після перевороту на початку травня, як згадував 

П. Христюк, “селянство направилось до Києва десятками, сотками, ти-

сячами...”, звичайно ж, без будь-якого обрання чи мандатів. Крім того, 

незрозуміло, яким чином таку кількість людей міг умістити київський 

Гіппо Палас, якщо він був розрахований максимум на 2 тис. глядачів?  

Ще одне цікаве питання – в який спосіб відбулася процедура 

“ставлення у гетьмани” чи обрання Павла Скоропадського? Літера-

турна традиція (М. Булгаков) говорить про вибори шляхом прямого 

голосування. Є спогади сучасника, другого начальника штаба гетьма-

на Б. Стеллецького, в яких ідеться про висунення на Хліборобському 

конгресі водночас трьох кандидатур на гетьмана: Павла Скоропадсь-

кого, І. Луценка (полковника медичної служби, лідера самостійників), 

І. Полтавця-Остряниці, генерального писаря та наказного отамана 

Вільного козацтва, очолюваного ще з жовтня 1917 р. Павлом Скоро-

падським. Причому в результаті таємного голосування ніби 20-ю голо-

сами переміг Луценко, а оточуючі Скоропадського, не чекаючи оста-

точного підсумку підрахунків голосів (згадаємо булгаковського Таль-

берга!), закричали: “Хай живе гетьман України Скоропадський”. Проте 

Стеллецький особисто на конгресі не був, передавав це з посиланням 

на чутки, що ходили містом. Отже, є ґрунтовні підстави сумніватися в 

достовірності цього та інших свідчень, що містяться в його мемуарах, 

написаних у Белграді 1923 р.  

Пізніші газетні репортажі (адже у Великодній тиждень 1918 р. га-

зети не виходили), як і спогади самого Павла Скоропадського подають 

іншу картину обрання. Він з’являється на конгресі під час промови 

про нагальну потребу “сильної руки, диктатора, за старим звичаєм 

гетьмана”, і всі повертають голови до його ложі. Після того лунають 

голоси: “Хочемо гетьмана, хочемо Скоропадського”. Новообраний геть-

ман коротко дякує конгресу. У спогадах залишилася ремарка, яка натя-

кала на неочікуваність такого розвитку подій: “Я почему-то думал, что 

настроение будет более деловито спокойное, что будет баллотировка, 

что придется выступать с программной речью. На самом же деле это 
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был такой экстаз, что все условности исчезают”. Отже, про “баллоти-

ровку” (вибори) говорив і сам гетьман, але підкреслив: до неї не дій-

шло. Та і важко уявити процедуру підрахунку голосів делегатів, біль-

ша частина яких знаходилася поза будівлею, на Миколаївській вулиці 

(нині Архітектора Городецького).  

І засаднича проблема – роль німецького командування та дипло-

матів у перевороті. Смішно було б говорити про невтручання німців у 

процес підготовки перевороту. Тим більше і в спогадах гетьмана їхня 

роль окреслена досить виразно, розкритий і предмет переговорів. Але 

збереглися достеменні документальні свідчення (архів німецького 

командування в Україні), зокрема інструкція київській залозі від 24 

квітня 1918 р. про готовність до військової операції за такими сигна-

лами: “Vorberreiten” (зайняти збройною силою опорних пунктів), 

“Durchführen” (здійснити роззброєння українських військових частин) 

та “Nachristensperre” (запобігти зв’язку Києва з провінцією). Це безпо-

середньо підтверджувало, що німецьке Оберкомандо передбачало мож-

ливу невдачу гетьманського перевороту і запровадження прямого оку-

паційного режиму. За беззастережної підтримки Скоропадського і 

забезпечення перевороту німецькою військовою силою розроблення 

такого альтернативного варіанту дій було б не потрібним. Про умовну 

підтримку (лише у разі перемоги) свідчить і той факт, що саме 29 

квітня ніхто не згадував про німецьких військовиків (за винятком 

анекдотичного кулеметника на куполі цирку). 28-го німці влаштували 

провокацію у Центральній Раді, здійснивши обшук і арешт кількох 

міністрів; 30-го вони роззброїли січових стрільців. Проте між цими 

числами на вулицях їх взагалі не було помітно. Деяким мемуаристам 

навіть довелося перенесли проголошення гетьмана на день раніше, щоб 

показати зв’язок перевороту із трусом у Центральній Раді та діями 

німецького командування.  

Таким чином, доводиться констатувати недостатність наявної дже-

рельної бази для окреслення ролі Павла Скоропадського в державному 

перевороті, який привів його до влади. Свідчення жодного з опри-

люднених на сьогодні джерел фактично не можна вважати повністю 

об’єктивними. Насамперед це стосується мемуарів самого гетьмана.  
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Георгій ПАПАКІН (Київ) 

 

ЩОДО СПАДКОВОСТІ АКТІВ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  

1917–1918 РОКІВ: СУБ’ЄКТИВНИЙ АНАЛІЗ 

 

Найпоширенішим поглядом на розвиток подій Української рево-

люції в 1917–1919 роках є така схема: демократична Українська Цент-

ральна Рада розпочала національне державотворення; контрреволю-

ційні сили, спираючись на підтримку / виконуючи волю “німецьких 

окупантів”, скинули її, створивши Українську гетьманську державу 

(російський чи малоросійський проект), перервавши на певний час 

природну ходу революції; і лише з поваленням Гетьманату Директорія 

УНР відновила і розвинула національно-демократичні засади державо-

творення. Таким чином, період між 29 квітня та 14 грудня 1918 року 

виступає чорною плямою, “пропащим часом” в історії національної 

революції і розбудови національної держави; “батькам УНР” (С. Пе-

тлюра, В. Винниченко) з грудня 1918 р. довелося починати хіба не з 

початку, долаючи наслідки семимісячного панування “реакційної геть-

манщини”. Відповідно кожному з цих періодів (доба Центральної Ради, 

Гетьманату, Директорії УНР) притаманні категорична негація щодо 

попереднього; скасування або заперечення тих основних державних 

актів, що були стрижнем діяльності минулого режиму.  

Усупереч таким усталеним і традиційним поглядам дозвольте пре-

зентувати власну точку зору на державотворчі процеси, що спирається 

не на усталені міфологеми чи емоційне сприйняття кризових подій 

сучасниками, а на аналіз змісту державних актів найвищого рівня, по-

шук у них механізму правової спадковості, з’ясування їх долі за наступ-

ного режиму. Це своєрідний дослід з нового, переважно герменевтич-

ного, прочитання давно відомих історичних документів, проте з інши-

ми, так би мовити, суб’єктивними висновками.  

Розпочати потрібно з універсалів Української Центральної Ради 

як основоположних актів нової державності України, віддзеркалення в 

них механізму правонаступництва новітньої національної держави. Досі 

питання спадковості актів новітнього державотворення практично не 

ставилися; здебільшого аналізувалися їх ідеологічні та політичні попе-

редники1.  

                                                 
1 І. ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ, Четвертий Універсал та його ідеологічні попередники [в:] 

І. ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ, Історичні есе, т. 2, К. (Основи), 1994, с. 1–27.  
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Перше, що кидається в очі, – видове окреслення акта. Звідки на 
початку ХХ ст. виплив термін “універсал”, пояснював Голова Україн-
ської Центральної Ради М. Грушевський: “Магічне слово «універсал», 
несподіване винесене на поверхню демократичного, селянського, соці-
алістичного, давало задоволення всім, хто прагнув демонстрації україн-
ської суверенності. Се слово ставило на порядок дня спомин українсь-
кої державності колишньої гетьманщини, перетопленої і очищеної в 
огні нового революційного руху, відкликалося на підсвідомі мрії на 
відновлення старих державних традицій в нових, кращих формах”2. За 
його ж свідченням, цей термін запропонував автор первісного тексту 
акта В. Винниченко, і це було єдиним, що залишилося від того тексту 
незайманим. Іншими словами, вживаючи таку видову назву найпер-
шого свого державного акта, “батьки-засновники” рішучо і беззасте-
режно заявили про спадковість державної традиції новопосталої націо-
нальної держави від стародавнього Гетьманату (офіційна самоназва – 
Військо Запорозьке) середини XVII – кінця XVIII ст. Звідти ж, з 
глибин XVII ст., була запозичена і назва крайового уряду, що з’явилася 
в ІІ Універсалі – Генеральний секретаріат (за аналогією з генеральною 
старшиною Гетьманщини). Правда, цим все і обмежилося – в самих 
універсалах годі й шукати інших згадок про попередню українську 
державність.  

Але найголовнішим знаковим терміном, який, власне, і ліг в осно-
ву її назви-характеристики, є “гетьман” – керівник, глава означеної 
держави між 1648 та 1764 роками (з перервами). Чи передбачало про-
тягнення історичної спадковості від Гетьманщини до новітнього дер-
жавного відродження і цей елемент? Тут нам доведеться вже говорити 
не про вищі акти (у жодному з них упродовж 1917 р., зрозуміло, немає 
гетьмана), а про народну (історичну) пам’ять, яка миттєво зреагувала 
згадкою такого призабутого терміна. Йдеться навіть не про хрестома-
тійний лозунг під час української маніфестації 1 квітня 1917 р. у Києві 
з лозунгом: “Хай живе самостійна Україна з гетьманом на чолі”3. 
Достатньо зазирнути у щоденник В. Винниченка, щоб серед конспек-
тивних записів 29 березня – 10 квітня 1917 р. знайти і таку: “7. Теле-
грами, гетьман, хроніка – Садовський В.”4 Очевидно, йдеться про пер-
ший хронікальний фільм “Український національний рух”, де є кадри 

                                                 
2 М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ, Спомини, Київ, 9 (1989) 143.  
3 Н. ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО, Історія України, т. 2: Від середини XVIII ст. до 1923 

року, К. (Либідь), 1995, с. 462. 
4 В. ВИННИЧЕНКО, Щоденник, т. 1: 1911–1920, Едмонтон; Нью Йорк, 1980, с. 259.  
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з відомим актором у гетьманському вбранні XVII ст. Тим не менш 
“гетьмана” (поруч з “універсалом” та “генеральним” урядом) варто 
записати до набору змістовно-термінологічних елементів, які яскраво 
засвідчували спадковість новітнього національного державотворення. 
Тільки ставлення керівників Ради до нього було зовсім іншим, нега-
тивним: вони чомусь убачали в гетьмані авторитарну постать, здатну 
зруйнувати “демократичну Україну”. В очах населення ж, очевидно, 
згадана тріада була логічною і не мала жодного негативного наванта-
ження. Таким саме ставлення до “гетьмана” було в національних колах 
несоціалістичної орієнтації – пригадаємо програму М. Міхновського 
перед Першим українським військовим з’їздом у викладі В. Євтимо-
вича5.  

Разом з тим в універсалах міститься інший вагомий аргумент, що 

мав засвідчити юридичні підстави постання нової держави. В усіх них, 

насамперед у ІІ-му, закладена чітка легітимація створених інституцій 

та їхніх повноважень у вигляді зв’язку із загальноросійським “демо-

кратичним урядом” – “Тимчасовим Правительством”, а після його лікві-

дації внаслідок “Жовтневого перевороту” більшовиків – згадки про 

“федеративний зв’язок з народними республіками бувшої Російської 

держави” (ІV Універсал). Отже, негація щодо попередньої держави, яка 

здійснювала свій суверенітет над українською територією, згаданим 

актам не притаманна. Посилання на волю Українського народу, при-

сутня в усіх універсалах, на наш погляд, не може вважатися такою.  

Отже, перші державні акти чітко визначили два джерела спадко-

вості, що їх заклала Українська Центральна Рада: історична традиція 

(Гетьманщина) та російська легітимація.  

Унаслідок державного перевороту (coup d’etat) 29 квітня 1918 р. 

до влади в Україні прийшов інший режим під іншим проводом, який 

вже в найперших своїх актах, здавалося, чітко висловився щодо свого 
ставлення до попереднього. Зокрема, у Грамоті до всього Українсь-

кого народу стверджувалося: “Бувше Українське Правительство не 

здійснило державного будування України, позаяк було зовсім не здат-

не до нього”. І далі: “... всі розпорядження бувшого Українського 

Уряду, а рівно і Тимчасового уряду російського, відміняються і касу-
ються”6. Разом з тим жодного слова щодо відміни саме універсалів, 

                                                 
5 Див.: В. ЄВТИМОВИЧ, Військо іде: уривок зі спогадів про березень 1917 р. в Києві, 

передм. П. САГАЙДАЧНОГО, Л. (Видавець І. Тиктор), 1937, c. 50–54. 
6 Державний вістник, 1 (16.05.1918).  
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навіть ІІІ-го, яким була скасована приватна власність на землю – най-

головніший предмет протестів землевласницької верстви – в оголоше-

них документах немає. Натомість ішлося про відновлення загального 

права приватної власності, звичайно ж, і на землю. З цього напрошу-

ється висновок, що новий режим не хотів і не збирався в будь-який 
спосіб скасувати універсали, які стали сходинками до створення новіт-

ньої Української держави: адже державний переворот 29 квітня був у 

Грамоті як такий, що спрямований на “спасіння України, її цілісності і 

спокою”. Офіційно йшлося про відміну лише деяких норм і тільки од-
ного ІІІ-го Універсалу (втім, він спеціально не називався)7. Всі інші 

демократичні свободи, оголошені згаданим універсалом, жодним чи-

ном не відмінялися: права робітничого класу (соціальне законодавство 

Української Центральної Ради та російського Тимчасового уряду було 

потім підтверджено окремим законом); свобода особи, думки, зібрань, 
недоторканість житла – все це спеціально згадувалося серед Прав і 

обов’язків Українських козаків та громадян у Законах про тимчасовий 

державний устрій України8.  

Таким чином, немає підстав виключати універсали Української 

Центральної Ради з кола тих актів, яким наслідували основоположні 

документи Української Держави. Але не ним наслідували Закони про 

тимчасовий державний устрій гетьманської держави за формою та 

змістом. З цього приводу дослідники залюбки цитують відомого київ-

ського юриста О. Гольденвейзера, який нібито, побачивши їх публіка-

цію, одразу дістав з книжкової шафи першоджерело – Звід законів 

Російської імперії, Основні закони за редакцією 1906 року9. Проте 

забувається найголовніше – йшлося про фактично першу конституцію 

Російської імперії, що з’явилася унаслідок Російської революції 1905–

1907 років, була достатньо демократичною (принаймні дещо обмежу-

вала самодержавство, запроваджувала народне представництво, відпо-

відальний уряд, основні права та свободи), але фактично не викону-

валася (скасована в ході т. зв. “третьиюньского государственного пере-

ворота” 1907 р.). Нагадаємо, що саме вона стала основою іншої кон-

                                                 
7 Спеціально згадав гетьман ІІІ Універсал (точніше, закладену в ньому ліквідацію при-

ватної власності на землю) тільки в інтерв’ю газеті “Berliner Tageblatt”, даному на 

початку травня 1918 р.: Д. ДОРОШЕНКО, Історія України 1917–1923, т. 2: Українська 

гетьманська держава 1918 року, К. (Вид. “Темпора”), 2002, с. 69.  
8 Державний вістник, 1 (16.05.1918).   
9 А. А. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР, Из киевских воспоминаний (1917–1920), Революция на Украине 

по мемуарам белых, сост. С. А. АЛЕКСЕЕВ, Москва; Ленинград (Госиздат), 1930, с. 37.  
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ституції революційної доби – державного акта, схваленого вибірними 

представниками Всевеликого Війська Донського у червні 1918 р.10 Не 

забуватимемо і найостанніший приклад – як незалежна Україна у 

1991–1996 роках жила за виправленою Конституцією УРСР 1978 р. 

Іншими словами, Павло Скоропадський та його однодумці, що здій-

снили державний переворот, не маючи часу на детальне опрацювання 

власної конституції, цілком логічно скористалися основним законом 

попередньої держави, що здійснювала свій суверенітет над Українсь-

кими землями, взявши за взірець найдемократичніший з наявних під 

руками текстів конституції.  

Що ж стосується оприлюдненого у день державного перевороту 

тексту Законів про тимчасовий державний устрій України, то будь-хто 

з дослідників, який підіймав в архіві всі їх варіанти, не зможе запе-

речувати колосальній роботі над остаточним їх текстом, проведеним у 

найстисліший термін (фактично один день). Графологічна експертиза 

правок на цих документах засвідчила, що гетьман власноручно їх не 

редагував11. Відомо, однак, що з кількох варіантів розділу Законів про 

тимчасовий державний устрій “Про владу” Павло Скоропадський обрав 

саме той, який відповідав історичній традиції Гетьманщини.  

Тому очевидно, що іншим взірцем для Української гетьманської 

держави, який визначив спадковість її урядової практики, була україн-

ська державність середини XVII – кінця XVIII ст., що вплинула на 

видову назву основоположних документів Української Центральної 

Ради. Про це спеціально йшлося у декларації Ради міністрів УД від 10 

травня: “Назва Гетьман – це втілення в історичній національно-україн-

ській формі ідеї незалежної й вільної України”12. Несоціалістичні кола 

пішли значно далі від соціалістів Ради, рішучо запозичивши з мину-

лого назви керівних державних урядів, починаючи від найвищої дер-

жавної посади – гетьмана, а також його найближчого оточення, до 

армійської термінології, форми обмундирування тощо. Мабуть, певною 

мірою вони надто захопилися цим, створюючи те, що в очах спосте-

рігачів-росіян було дуже схоже на “костюмовану малоросійську опе-

ретку”. Одним з головних ініціаторів такого звернення до старовини 

                                                 
10 Див.: П. Н. КРАСНОВ, Всевеликое войско Донское, Белое дело: Дон и Добровольчес-

кая армия, Москва (Голос), 1992, с. 10–11.  
11 Д. ЯНЕВСЬКИЙ, Проект “Україна”, або Спроба Павла Скоропадського, Х. (Фоліо), 

2010, с. 89–90.  
12 Державний вістник, 1 (16.05.1918).  
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був генеральний писар гетьмана І. Полтавець-Остряниця, який і в по-

буті намагався користуватися лексикою XVII ст.  

Прикметно, що саме термін “універсал” фактично не використо-

вувався за Української Держави. Знаємо лише універсал Гетьмана всієї 

України і військ козацьких від 16 жовтня про відновлення козацтва як 

соціального стану. Натомість видавані гетьманом акти називалися гра-

мота, розпорядження, відручний лист тощо. Для нас це також підтвер-

дження думки про збереження правної сили універсалів Української 

Центральної Ради за Гетьманату.  

Нарешті, ще один аспект спадковості державницьких ідей, закла-

дених у вищих актах Центральної Ради та Гетьманату: проголошення 

необхідності всенародних виборів – у першому випадку до Україн-

ських Установчих Зборів (які були проведені, але результати їх не 

затверджені, самі Збори не скликалися), у другому – до Українського 

Сойму, скликання якого було обіцяно у гетьманській грамоті від 29 

квітня 1918 р. Проте пригадаймо, що в І-му Універсалі Центральної 

Ради цей термін (Сойм) фігурував як інша назва Всенародних україн-

ських зборів.  

Таким чином, можна стверджувати, що Гетьманат Павла Скоро-

падського продовжив і поглибив ту лінію спадковості між українською 

державністю середини XVII – кінця XVIII ст. та початку ХХ ст., запо-

чатковану (скоріше лише позначену) за часів Центральної Ради. І в 

цьому сенсі маємо пряму, неперервну спадкову лінію впродовж всього 

1917–1918 року. Аналогічно можна говорити і щодо спадковості / пра-

вонаступництва російської державності: від посилань на повноваження, 

отримані від Тимчасового уряду Росії, до використання як основи влас-

ної конституції конституційного акта Російської імперії 1906 р.  

Ознаки спадковості / правонаступництва, незважаючи на сам факт 

зміни влади шляхом державного перевороту, можна констатувати і 

щодо державності доби соціалістичної Центральної Ради та несоціа-

лістичної Української гетьманської держави. Остання не касувала уні-

версали своєї попередниці, лише відповідним чином запроваджуючи 

певні зміни до соціальної (не загальнодемократичної, а саме соціаль-

ної) програми, закладеної в них (зокрема, ІІІ-му Універсалі). Демокра-

тичне наповнення універсалів (гарантування прав і свобод Українсь-

кого народу), принаймні в основних державних актах, залишалося 

незмінним. Спадкові традиції, що тягнулися від XVIII ст., і тільки 

позначені Центральною Радою, були розширені та зміцнені. 
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Руслан ПИРІГ (Київ) 

 

ПРИХІД ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО 

ДО ВЛАДИ У СВІТЛІ ТОГОЧАСНОЇ  

НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ 

 

Проголошення генерала П. Скоропадського гетьманом України 29 

квітня 1918 р. викликало у Німеччині та Австро-Угорщині чималу заці-

кавленість, жваві відгуки преси та політичних діячів. Інтерес цей був 

зумовлений кількома факторами. По-перше, з укладенням Брестського 

мирного договору і відправкою кількасоттисячного військового кон-

тингенту, Україна зайняла стійке місце в інформаційному просторі 

Центральних держав. По-друге, перші місяці співпраці з соціалістич-

ним урядом УНР не дали очікуваних результатів щодо поставок хліба і 

сировини, тому прихід нової влади, уособлюваної П. Скоропадським, 

породив сподівання на активізацію експорту харчових продуктів. І на-

решті, здійснений штабом Оберкомандо державний переворот дав під-

стави лівим фракціям у Рейхстазі посилити критику верховного коман-

дування за втручання у сферу зовнішньої політики, що також знайшло 

відображення у пресі. 

Зауважимо, що у статті проаналізовані лише травневі повідомлен-

ня преси з обраної теми. До того ж в наступні місяці українській проб-

лематиці вже відводилося менше місця. 

Відразу ж після перевороту у штабі армій фельдмаршала Германа 

Айхгорна для головнокомандуючого Східним фронтом принца Лео-

польда Баварського склали характеристику нового керманича України: 

“Гетьман Скоропадський – людина років 45, високий, стрункий, з різко 

окресленим профілем, дещо кавказького типу. У нього породисте об-

личчя, він прекрасно виглядає у своїй чорній козацькій формі. У наш 

час ідеологів, фантастів і недоумкуватості (явний закид на адресу ліде-

рів УНР. – Авт.) він все ж проявив себе як чоловік. Якою буде його 

подальша поведінка важко сказати. В усякому випадку він створює 

враження непересічної особистості”1. Містилося також твердження, 

що Скоропадський знаходиться цілком і повністю під впливом голов-

ного командування у Києві. Очевидно, авторами характеристики були 

                                                 
1 Крах германской оккупации на Украине: (по документам оккупантов), Москва, 1936, 

с. 61. 
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аналітики розвідувального відділу штабу Оберкомандо, який очолював 

майор Ганс Гассе. Саме він найбільше контактував із П. Скоропадсь-

ким під час пошуку кандидатури майбутнього правителя України. До 

того ж пресова служба штабу фактично підпорядковувалася майору. 

Німецька преса особливо підкреслювала германофільську позицію 

гетьмана. Так, газета “Vossische Zeitung” наводила слова Скоропадсь-

кого про те, що він “не знає нікого, від кого можна навчитися б більше 

державності і винести більше користі, ніж від Німеччини”2. 

Військовий кореспондент газети “Die Post” з явною симпатією 

змальовує постать гетьмана: “темний стрій кубанських козаків, де як 

одинока ясна пляма виділяється георгіївський кавалер; подовгувате 

ясне лице та холодні енергійні очі, ласкава поведінка, саркастична ри-

сочка біля уст; видно уміння володіти собою і волю, головну прикмету, 

властиву державним мужам, – прислуховуватися. Цікаво, що товариші 

по гвардії, де він виховувався в корпусі пажів, прозивали його вже 

гетьманом”3. 

Зустрічаються порівняння П. Скоропадського з видатними євро-

пейськими діячами. Зокрема, лозанська “L’Ukraine” писала: “коли гене-

рал Скоропадський зуміє, як колись Людовик ХIV, підібрати і групу-

вати навколо себе найінтелігентніші і найталановитіші сили краю, зуміє 

поставити республіку на ноги – народ буде певно вдячний йому”4. 

Депутат Рейхстагу Ф. Ерцберг заявив газеті “Taglische Rundschau”, що 

гетьмана “вважають за Буланже і він не приховує своїх планів повер-

нути порядок в Росії”5. 

У німецькій пресі з’явилася низка інтерв’ю з П. Скоропадським. 

Зокрема, у розмові з кореспондентом газети “Vossische Zeitung” він 

наголосив, що тісне зближення України з Німеччиною не лише осо-

биста потреба гетьмана, але й усієї України. Він висловив намір запро-

сити до Києва кількох представників соціалістичних партій для озна-

йомлення зі становищем у краї і висловлення правдивої думки6. 

В інтерв’ю іншій німецькій газеті “Berliner Lokal Anzeiger” гетьман 

розлого говорив про важливість для самостійної України добросусід-

                                                 
2 Vossische Zeitung (1918, 13 травня). 
3 Die Post (1918, 25 червня). 
4 L’Ukraine (1918, 4 липня). 
5 Taglische Rundschau (1918, 25 травня). 
6 Vossische Zeitung (1918, 13 травня). 
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ських відносин з Центральними державами. Не обійшов і певні прикрі 

обставини, зокрема зайняття німцями Криму, деяких портів тощо. Й 

цього разу П. Скоропадський підтвердив запрошення німецьких парла-

ментарів 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”7. 

Будучи поінформованим, що в зарубіжний, у тому числі й німець-

кій пресі, з’явилося чимало звинувачень у проросійському складі геть-

манського 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 

самостійність України”8. 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-абсолютистською Росією, 

сказати зараз не можна. 

Німецька преса формувала у громадськості думку, що окупація 

України є справою цілком вмотивованою і вимоги деяких політичних 

сил щодо невтручання у внутрішні справи краю є нереальними, оскіль-

ки воно зумовлене вже однією військовою присутністю Німеччини, а 

головною “пружиною всіх вчинків в Україні є німецький державний 

інтерес” як відверто писала газета “Berliner Tageblatt”9. 

Видання “Der Tag” намагалося довести безпідставність звинува-

чень на адресу німецького командування щодо державного перевороту 

в Україні: “Однак це не доведено. Все зробили самі українці… Гово-

рять, що з переворотом до влади прийшли великоруські елементи. 

Проте всі ці люди були й є українцями”10. 

                                                 
7 Berliner Lokal Anzeiger (1918, 21 травня). 
8 Neue Freie Presse (1918, 5 червня).  
9 Berliner Tageblatt (1918, 16 травня). 
10 Der Tag (1918, 15 травня). 
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Публікувалися враження німців, які відвідали в цей час Україну. 

Зокрема, доктор Вірт після повернення з Києва висловив впевненість, 

що нарешті там встановився остаточний порядок і Україна знову стане 

хлібною коморою Європи11. 

Для виправдання “східної” політики Німеччини нерідко наводи-

лася 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”12. 

Частина авторів намагалася обґрунтувати прихід П. Скоропадсь-

кого до влади. Так, газета “Deutsche Warsсhauer Zeitung” наголошувала 

“на історичній традиції українського народу, над яким до часу цілко-

витого поневолення Московщиною панували гетьмани”. Автор статті 

прогнозував, що П. Скоропадський виводить свій рід від останнього 

гетьмана України, а тому “селянин охоче буде повинуватись новим 

розпорядженням, які так різняться від фантастичних програм комуні-

стичних теорій (Центральна Рада. – Авт.)”13.  

 Формування кістяка гетьманського уряду значно посилило кри-

тичний тон німецької та австрійської преси щодо можливого політич-

ного курсу України. Вже 12 травня газета “Neue Lemberger Zeitung” 

писала: “Владу перейняв генерал Скоропадський і зложив правитель-

ство з кадетів. Закон же знесення великої земельної власності відкла-

дено і через це зміцнено впливи польських і російських великих земель-

них власників. Українська мова, найважніша підвалина незалежної від 

Росії українсько-національної державності сходить на другий план. 

Конгрес багатих хліборобів – вів наради по-російському. Генерал Ско-

ропадський пообіцяв виконувати постанови Берестейського 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”14. 

Газета німецьких соціал-демократів “Vorwarst” послідовно наго-

лошувала на неукраїнському складі і політиці уряду Ф. Лизогуба. 23 

                                                 
11 Deutsche Lemberger Zeitung (1918, 12 травня). 
12 Der Tag (1918, 22 травня). 
13 Deutsсhe Warschauer Zeitung (1918, 22 травня). 
14 Neue Lemberger Leitung (1918, 12 травня). 
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травня вона опублікувала статтю під промовистою назвою “Контрре-

волюція на Україні”. Наводилися факти припинення виходу газет “Нова 

Рада”, “Боротьба”, “Народня воля”, “Відродження”, заборона селянсь-

кого, робітничого та інших з’їздів, повернення російської мови до дер-

жавних 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”15. Військовий оглядач “Frankfurter 

Zeitung” відзначав, що українські соціалісти залишилися осторонь 

уряду, а до гетьмана туляться люди не зовсім вільні від русо- і царе-

фільства16. 

 Слід відзначити, що не лише німецькі ліві, але й серйозні аналі-

тики з числа військових і науковців вже в перших заходах гетьмансь-

кого режиму побачили ознаки русофільського курсу. Зокрема, відомий 

німецький військовий діяч М. Гофман – начальник штабу Східного 

фронту і один з творців Брестського миру, 23 травня записав у щоден-

нику: “Нинішні правителі ведуть країну прямо до союзу з Великою 

Росією”17. Авторитетний німецький вчений проф. О. Гетш у статті 

“Центральні держави і Україна” звернув увагу на те, що проголошений 

гетьманом проект конституції (“Закони про тимчасовий державний 

устрій України”. – Авт.) списаний з Основного закону Російської імпе-

рії 1906 р.18 

Австрійська преса з гордістю писала про високу місію імператор-

ської 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 Центральною Радою і німецьким 

командуванням зводився лише до питань весняної сівби. Містилися 

безпідставні запевнення, що українське селянство і широкі верстви 

міщан виявляють щиру симпатію до Австро-Угорщини19. 

Відзначалося, що П. Скоропадський знаходить опору в лавах 

самостійників, українських незалежників і кадетів. Однак оглядачі 

                                                 
15 Vorwarst (1918, 23 травня). 
16 Frankfurter Zeitung (1918, 20 травня). 
17 О. ФЕДЮШИН, Украинская революция. 1917–1918, Москва, 2007, с. 177. 
18 Neue Freie Presse (1918, 14 серпня).  
19 Norddeutsche Fremd Blatt (1918, 30 квітня); Algemeine Zeitung (1918, 5 травня). 
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наголошували, що кінцевою метою кадетів є федеральний зв’язок з 

Росією в конституційно-монархічній державі20. 

 Очевидно, німецькі соціалісти знали про можливу зміну влади в 

Україні. Напередодні перевороту один з лідерів соціал-демократів, де-

путат рейхстагу Ф. Шейдеман направив спеціального листа віце-кан-

цлеру Ф. 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 

загострену реакцію21.  

4 травня на засіданні Рейхстагу з докладною інформацією про по-

дії в Україні виступив Ф. Пайєр. Він наголосив, що головним завдан-

ням німецького уряду є зміцнення порядку в Україні, а також зробити 

можливим виконання договору про поставки збіжжя до Німеччини та 

союзних з нею держав. Коментуючи утворення нового українського 

уряду, Пайєр запевнив депутатів, що це повністю внутрішня справа, у 

якій німці жодної участі не беруть22. 

Безперечно, доповідь Пайєра не відбивала повної картини дер-

жавного перевороту в Україні та ролі в його організації німецької сто-

рони. Однак пояснення віце-канцлера парламентарів задовольнило, крім 

групи депутатів-соціалістів. Вони висловлювали невдоволення надмір-

ною самостійністю військових в Україні, наголошуючи, що ті мають 

бути “органами реалізації політики, а не керманичами політики”23. Не-

зважаючи на певні розходження, більшість учасників дебатів підкрес-

лювала, що на передньому плані має бути практична мета – захоплен-

ня якнайбільше хліба.  

Отже, аналіз реакції німецькомовної преси на прихід до влади 

гетьмана Павла Скоропадського дозволяє зробити такі висновки: 

Зміна влади в Україні і проголошення генерала П. Скоропадського 

гетьманом знайшли досить широке висвітлення у тогочасній німецько-

мовній пресі. Переважно відгуки були позитивні, а місцями й глорифі-

каційні, адже кореспондентський загал був свідком управлінської не-

спроможності попереднього соціалістичного уряду. Прихід до влади 

                                                 
20 Breslau Neueste Nachrichten (1918, 8 травня). 
21 О. ФЕДЮШИН, Op. cit., c. 167. 
22 Berliner Lokal Anzeiger (1918, 5 травня). 
23 Ibid. (8 травня). 
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бойового генерала, великого землевласника давав підстави оптиміс-

тично оцінювати перспективи його правління, насамперед у царині 

реалізації завдань “Brotfrieden” – Хлібного миру. 

Переважання кадетів у складі гетьманського уряду дало підстави 

частині журналістів і політичних оглядачів звернути увагу на можливі 

русофільські тенденції у його діяльності. Нам відомі вісім інтерв’ю 

П. Скоропадського, в яких він доводить безпідставність цих прогнозів. 

Частина журналістів стверджувала, що державний переворот був 

справою самих українців і проведений без німецького втручання. Це 

була спроба дезавуювати звинувачення окремих депутатських фракцій 

парламенту на адресу Генштабу щодо втручання військових у внутріш-

ні справи України, а також у зовнішньополітичні прерогативи уряду і 

Рейхстагу. 

І насамкінець слід наголосити, що при певних розбіжностях в 

оцінці постаті П. Скоропадського і перспектив гетьманського правлін-

ня панівною лінією виступало сподівання на його спроможність вико-

нати взяті зобов’язання з поставок хліба і сировини. 
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Ігор ГИРИЧ (Київ) 

 

ПРОБЛЕМА СПАДКОЄМНОСТІ МІЖ  

ДЕРЖАВНІСТЮ УНР ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО:  

історіографічні стереотипи і справа пов’язання  

між собою різних моделей української державності 

 

Столітній ювілей Акта про незалежність та Української Держави 

Павла Скоропадського налаштовують істориків говорити про уроки 

Української революції 1917–1921 років1; говорити про досягнення і 

помилки та висновки для сьогодення. Помилки Української революції 

випливали з непідготовленості суспільства до необхідних змін: мен-

тального сприйняття потреби здобуття незалежності, руху в бік побудо-

ви європейського суспільства, орієнтації на власну національну ідею, 

на протиставлення себе Росії. Відіграли свою роль пошук можливого 

компромісу з колишньою метрополією, ментальна неготовність бути 

незалежними, відсутність сил, здатних вести війну за українську ідею 

до переможного кінця2. Звісно, говоримо не про свідомість одиниць, а 

про масові суспільні цінності. 

Можна наголошувати на відсутності досвіду державотворення. 

Але варто передусім говорити про відсутність готовності як еліти сус-

пільства, так і тієї його частини, яка визначає поступ. Не було бажання 

незалежності з боку підприємців, фінансистів, землевласників. Відсут-

ня була національна свідомість у тієї “буржуазії”, яка мала б цю рево-

люцію очолити й підтримати Грушевського, Петлюру, Винниченка. 

Найкращий приклад для нас – чехи. У них з’явився професор-філософ 

Томаш Масарик, а з’явився тому, що було на кого спирати свій інте-

лектуальний багаж. Були такі київські підприємці, власники заводів 

Йозеф Криванек, Томаш і Вацлав Неєдли (вони якраз фінансували пере-

бування Т. Масарика в Києві в часи революції), Антонін Унгерн, Вац-

лав Фільверт, Франтішек Дєдіна, які, заснувавши свої заводи в Києві, 

віддавали “десятину”, як колись київські князі на церкву, у фонд побу-

                                                 
1 Українська Держава – жорсткі уроки. Павло Скоропадський. Погляд через 100 років, 

Х. (Книжковий клуб “Клуб сімейного дозвілля”), 2018. 
2 Про інтерпретаційні проблеми історії Української революції див.: Українська рево-

люція: інтерпретаційні проблеми, Дати і події: 2017, перше півріччя: календар зна-

менних дат, №1(9), уклад. В. КОНОНЕНКО та ін., К. (Нац. парлам. б-ка України), 2016, 

с. 10–16. 
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дови майбутньої незалежної Чехо-Словаччини3. Можна назвати і інших 

підприємців у самій Чехії, скажімо, у Пльзені провадив бізнес Еміль 

Шкода – засновник всесвітньовідомої фірми “Шкода”. Чехія теж була 

під монархією Габсбургів, як Велика Україна під імперією Романових, 

проте іншими були завдання чеської промислово-інтелектуальної еліти 

– вільна Чехо-Словаччина. В Україні таких готових жертвувати власне 

добро на спільну справу було хіба двоє – Василь Симиренко і Євген 

Чикаленко. Національна революція будується на гроші національної 

еліти. Без грошей така революція апріорі не може перемогти. 

 
 

Чи було готове українське суспільство до ідеї незалежності? 
 

На жаль, досі в нас переважають оцінки Д. Донцова щодо Україн-

ської революції. Він стверджував, що маси були готові до незалеж-

ності, але не готові були керівники. Донцов схематизував проблему 

ХІХ століття, не бачив нічого позитивного у лідерів національного 

руху. Хвалив лише Т. Шевченка та Лесю Українку, обкидаючи багном 

і зневагою всю українську інтелігенцію, що стала на чолі революції. 

Це було зрозумілим у 1920-ті роки, коли поставав новий ідейний нап-

рям – інтегральний націоналізм. Будь-яка ідеологія відштовхується від 

своїх попередників, заперечує минуле. Але сьогодні не можна так 

мислити. Насправді, коли б не було М. Грушевського, С. Єфремова, 

С. Петлюри, українцям взагалі б не вдалося нічого досягти, і УНР не 

була б проголошена і не стала б на їхніх плечах Українська Держава. 

Ці лідери домоглися значно більшого, ніж те, до чого було готове 

тодішнє рустикальне українське суспільство. 

Не варто й надалі протиставляти УНР Українській Державі, бачи-

ти в першій суцільні негативи, а в другій – самі досягнення. Насправді 

недоліків у другій було не менше, ніж у першій. Ми маємо говорити 

про два різних проекти української державності: республіканський і 

консервативний. Якби один з них здійснився, для національної справи 

був би лише виграш. На жаль, практика показала, що ні до першого, ні 

                                                 
3 С. ШУЛЬГА, Просвітницька діяльність чеських громадських організацій та часописів 

в Україні (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.), Науковий вісник Східноєвроп. націон. ун-ту ім. Лесі 

Українки. Розд. ІІ: “Просвіта і розвиток культури”, 3 (2016) 101–106; А. МУРАТОВ, 

Д. МУРАТОВА, Чешские промышленные предприятия в Киеве 100 лет назад, Дзеркало 

тижня, 31 (7 вересня – 14 вересня 2012) – [Електр. ресурс]. Реж. доступу: http://gazeta. 

zn.ua/SOCIETY/cheshskie_promyshlennye_predpriyatiya__v_kieve_100_let_nazad.html. 
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до другого суспільство не дозріло. І добре, що обидва з них мали місце 

в нашій історії. 

В Україні у 1917–1921 роках панувала малоросійська свідомість 

як у низах, так і у верхах суспільства. Назви “Малоросія”, “малороси”, 

“малоросійство” від кінця ХІХ ст. стали уособленням несвідомого, 

недержавного українства, українців, що мали лише походження україн-

ське, а політично були росіянами4. З ними нещадну боротьбу вів україн-

ський рух і передусім М. Грушевський. Самоназва “українець” вже 

сама по собі означала бажання політичної і культурної окремішності 

від Росії, саме таке розуміння вкладали в неї Шевченко, Куліш і Косто-

маров ще в середині ХІХ ст. Але і Куліш, і Костомаров ще зберігали 

культурну й політичну амбівалентність. Лише від М. Грушевського та 

О. Барвінського, з 1890-х років, почався рух за те, щоб покінчити з 

“рутенством” і “малоросійством”. На жаль, більшість українців-над-

дніпрянців до 1917 р. все ж залишалися “малоросами” за свідомістю. 

Саме Грушевський, Єфремов, Петлюра були тими лідерами, які запро-

вадили поняття “українець” у політичну свідомість, протиставивши 

антиподним явищам – малоросійству, русинству, рутенству5. 

Українська політична свідомість у Галичині мала своє “малоро-

сійство” – у формі москвофільства. Були свої “русини” – відповідник 

наддніпрянських “малоросів”. Але в Галичині існувала можливість 

легальної політики. З москвофільством успішно боролися місцеві наро-

довці через громадські інституції, газети і журнали, а також Галицький 

сейм і Австрійський парламент. Створювалися паралельні структури, 

які мали національне спрямування і через відкриту змагальність зму-

шували скорочуватись і самоліквідовуватися москвофільські структу-

ри, які щедро фінансувалися з Москви. Москвофіли гуртувалися нав-

коло т. зв. Ставропігійського інституту – структури, яка була створена 

уніатськими митрополитами. І до 1890-х років – часів А. Шептиць-

кого, орієнтувалися на клерикалізм та російську державу. “Руська бе-

сіда”, “Просвіта”, педагогічні товариства, газета “Діло”, журнал “Прав-

да”, львівська академічна гімназія, НТШ були тими структурами, що 

продемонстрували свою більшу життєздатність і актуальність для укра-

                                                 
4 І. ГИРИЧ, Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ – початок 

ХХ ст.), К. (Укр. письменник), 2014, с. 81–123. 
5 Докладніше про необхідність подолання негативістського стереотипу щодо М. Гру-

шевського див.: І. ГИРИЧ, Актуальні питання сучасного грушевськознавства: громад-

сько-політичний напрям діяльності, Записки НТШ, т. ССLХХ (Л., 2017) 9–35. 
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їнської нації. І на початок ХХ століття галицьке москвофільство схо-

дить з політичної арени майже цілком, а лідери москвофільства почи-

нають називати себе не русинами, а галицькими росіянами, підкреслю-

ючи цим перехід на цілковито російські політичні рейки. 

Зацікавленість австрійських урядових чинників у народовцях, які 

визнають іншу національність, ніж “русскую”, сприяла постанню чисто 

української свідомості у Східній Галичині. Український рух тут стає 

масовим, на відміну від Наддніпрянщини. Діяльність націонал-демо-

кратичної партії, “Просвіти”, УГКЦ, державні і приватні українські 

гімназії, початкові школи, окремі українські кафедри гуманітарного 

циклу при Львівському і Чернівецькому університетах, парамілітарні 

формування “Січей” творять у великій масі українську інтелігенцію, 

що мислить соборницьки і ставить перед собою завдання зі здійснення 

української національної ідеї. За 50 років все це створило українську 

націю. Звідси і УГА, і Січові стрільці, і організована українська праця 

в ЗУНР. 

Україна до 1918 р. була патріархальною територією, заселеною 

традиційно етнографічно мислячим селянством, не охопленим модер-

ною національною освітою. Для верхніх шарів суспільства дорого-

вказом була “історична Польща” – відновлення давньої Речі Посполи-

тої “від можа до можа”, або “русский мір” від Камчатки до Босфору і 

Дарданелл. Ідея “України від Сяну до Дону” цікавила лише галицьких 

українців, які завдяки конституційній Австрії здобули право на свою 

середню і початкову освіту, на виклади українською в університетах 

(Львів, Чернівці), на свою національну церкву (УГКЦ). Велика про-

блема Наддніпрянщини полягала в тому, що українська інтелігенція 

переважно вважала себе інтегральною частиною всеросійської інтелі-

генції. А отже, добровільно брала на себе виконання завдань російсь-

кої національної ідеї, яка сприймала самостійність України, як ледь чи 

не святотатство, християнську зраду ідеї триєдиного “русского народа”. 

Кордон по Збручу не дозволив розвиватися українській націо-

нальній ідеї рівномірно по всій українській етнічній території. Але 

Західна Україна – український П᾽ємонт приваблювала своїми перева-

гами передусім інтелектуалів з підросійської України. Вони свідомо 

хотіли скористатися з можливостей конституційної Австрії, щоб утво-

рити загальноукраїнську культуру спочатку від Збруча до Львова-Пере-

мишля, а згодом перенести її на Велику Україну. Цю акцію задумали 
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О. Кониський, В. Антонович і В. Барвінський, а виконав М. Грушевсь-

кий6. Соборництво за своєю суттю було самостійницьким проектом. 

Тому й говорити про українців як одвічних і невиправних федераліс-

тів, як це робив Д. Донцов, є нонсенсом. 

Більшість українців в усі часи до революції були селянами. Неви-

рішеність соціальних і національних проблем крилася в патріархаль-

ності населення. Національна революція не може перемогти в суто 

селянському суспільстві, де понад 80 % – це мешканці села. В Україні 

існувало різке національне протиставлення: стихійно українське село і 

російсько-польсько-єврейське місто. А революція твориться і перема-

гає в містах. Отже, для її перемоги національні інтенції мають стати 

панівними в місті.  

У містах українське населення складало від 15 і в кращому випад-

ку до 20 %. Причому українці перебували на нижчих щаблях соціаль-

ної драбини: були прибиральниками, двірниками, служниками. Інтелі-

гентський прошарок населення мали хіба підавстрійські міста, де було 

багато українських адвокатів, нотарів, медиків. 

Існує легенда-жарт, викладена зокрема у спогадах Є. Чикаленка, 

що якби раптом сталася аварія з одним потягом на залізниці, то укра-

їнці втратили б усю інтелігенцію. Насправді йдеться все ж передусім 

про лідерів інтелігенції, які у 1903 р. приїхали до Полтави на відкриття 

пам’ятника Котляревському. Революції здійснює передусім інтеліген-

ція. Вона керує процесом. Але такої інтелігенції має бути принаймні 

до 10 % населення. Тобто для українських реалій підросійської України 

це становило б близько 400 тис. чол. Але Україна не могла “на-

шкребти” і 1 % від цієї цифри. А як могло бути інакше, якщо офіційна 

українська школа з’явилася на Наддніпрянщині лише за Центральної 

Ради, а російська освіта в Україні продукувала з українців політичних 

росіян. 

 
 

Федералізм чи самостійність: перше не заперечує друге 
 

Говорячи про федералістів і самостійників, ми повинні завжди 

пам’ятати про відсутність – через заборони – української школи до 

                                                 
6 І. ГИРИЧ, М. Грушевський у досягненні ідейно-культурної соборності та подоланні 

наддніпрянського партикуляризму в 1906–1907 роках (за матеріалами щоденника), 

Український історичний журнал, 5 (2016) 101–138. 
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самої Лютневої революції (чехи і поляки такі школи мали вже про-

тягом майже 100 років перед 1917 р.), українських наукових і культур-

них товариств та нормального політичного життя. Більшість українсь-

кої інтелігенції мала у кращому разі подвійну національну самоіденти-

фікацію, з пріоритетами російської ідентичності. А заклик до само-

стійності в російських реаліях означав кримінальний злочин. Україн-

ські діячі хотіли самостійності – Грушевський був не меншим само-

стійником за Міхновського, – але змушені були зважати на ментальні 

настрої суспільства. Цінність російської ідеї для освіченого українця 

була, на жаль, вищою за українську. Тому ідея федерації як можливий 

компроміс давала українським діячам доступ до дальшої роботи – 

виховання незалежницьких інтенцій у ще федералістично налаштова-

ного загалу. Тому так і вийшло, що всі колишні федералісти стали 

самостійниками, – бо виникла зовнішня обставина: мир з Німеччиною 

на початку 1918 р. Українські політики жили під неослабним пресом 

поліційного тиску. Він змушував українців засвоювати цінності “рус-

ского міра” як свої. Тому ті люди, які ставали на рейки лише україн-

ської тотожності, мусили діяти для широкого загалу у два етапи: спо-

чатку федерація, згодом самостійництво. Вони говорили про всесвіт-

ню федерацію, де кожна федерована частина мала бути самостійною 

державою. Вони мислили всесвітню федерацію на зразок сучасного 

Європейського Союзу. Тому федеративне мислення не тільки не було 

антисамостійницьким, а навпаки – являло собою частину окреміш-

нього українського проекту7. Всі були впевнені, що для культурного 

перетворення суспільства в націю необхідно 40–50 років. А такі мож-

ливості мала дати часткова самостійність – тобто федерація / автономія. 

Але війна прискорила дозрівання: замість сорока років українцям було 

дано лише чотири роки на здійснення самостійного проекту. 

Російський політичний рух в Україні завжди був сильніший за 

питомо український. Навіть єврейська і польська самоорганізація випе-

реджали українську суспільну працю. Губернські центри формувалися 

як міста, де зосереджувалася служила еліта Російської імперії: чинов-

ники, військовики та інтелігенція, сформована російською освітою. 

Тому Київ був одним з найбільш чорносотенних міст імперії, не 

стільки столицею України, як третьою столицею монархічної Росії. 

                                                 
7 Докладніше див.: І. ГИРИЧ, Українські інтелектуали і політична окремішність.., 

с. 248–286. 
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Усі антиукраїнські розпорядження щодо “мазепинців-сепаратистів” 

ініціювали київські діячі “Союза русского народа” та Союзу Михаїла-

Архангела. Заборона “Просвіти”, заборона святкування сторіччя Шев-

ченка, заборона спорудження пам’ятника Т. Шевченку виходили з цих 

кіл. Цікаво, що за заборону пам’ятника і офіційного святкування 100-

річчя поета було зібрано більше тисячі підписів усіх домовласників 

центральних вулиць Києва, які паралельно були діяльними членами 

російських націоналістичних партій. У Києві жили найвидатніші діячі 

російських великодержавних шовіністичних партій: Василь Шульгін 

(редактор “Киевлянина”), Анатолій Савенко (найбільший розвінчувач 

“происков злокозненных мазепинцев”), професор історії античності 

Юліан Кулаковський, батько авіаконструктора, визначний психіатр, 

професор та ідеолог російського націоналізму Іван Сікорський, голов-

ний цензор, теж професор-славіст, Тимофій Флоринський. Сьогодні 

їхні праці перевидані в путінській Росії. Газета “Киевлянин” була най-

улюбленішим чтивом киян і взагалі українських малоросів. Її перед-

плачувало бл. 25-ти тис. чол. Українську “Раду” передплачувало у 25 

разів менше киян. 

Грамотність пересічного українця була, може, й ненайгірша, але 

російська. Село в Україні було не тупішим, а навпаки – розвиненішим 

за російське село, але всуціль неписьменним. Національної свідомості 

не могло бути за таких стартових умов. Бо свідомість – це передусім 

індоктринація мас, мобілізація на боротьбу з існуючим режимом. Існу-

вала свідомість історична: козаччина як ідеал українського устрою, 

пам’ять про часи козаччини за Хмельницького і Коліївщини. Але козач-

чина була аморфною державністю, її ідеал був анахронізмом стосовно 

модерного розуміння самостійності. 

Між Західною та Східною Україною на початок ХХ ст. існувала 

велика ментальна різниця. У підавстрійській Україні вже не мало сен-

су плекати федеративні гасла, натомість актуалізувалося самостій-

ництво. Легітимація для західних українців національного способу 

мислення була запорукою успіху в боротьбі з польською домінацією. 

Поляки давали приклад виборення національних прав у австрійської 

держави. Творення кооперативів, національна економічна самооргані-

зація ставали базою для політичних аспірацій західних українців. 

Наперед висувалася ідеологія органічної праці, набувало популярності 

гасло “свій до свого по своє”. УГКЦ стає на позиції національної 

церкви. На початку 1890-х років українська мова стає однією з офіцій-
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них мов Австро-Угорщини, рівнорядною з німецькою і польською. 

Українці переходять з етимологічного правопису, що тяжів до російсь-

кої мови і сполучав рух з москвофільством, на фонетичний – відруб-

ний від російської мови. Усе суспільство відстоює ідею утворення 

окремого коронного краю у Східній Галичині з розмежуванням з поля-

ками – теж, до речі, федералістичне гасло. 

У Східній Україні у цей час була відсутня економічна само-

організація. Кооперативи “Дніпросоюзу” розвинулися тільки в період 

Української революції. Кафедр українознавства при університетах не 

вдалося заснувати, шкіл і гімназій теж не дала відкрити російська 

влада. Легальних політичних партій не існувало, лише підпільні. Вихо-

дила єдина щоденна українська газета “Рада”, яка мала лише 3 тисячі 

передплатників на всю Велику Україну, а існувала вона лише за раху-

нок дотацій Є. Чикаленка. Галицькі українці свої газети утримували за 

рахунок передплати, наддніпрянці – лише на гроші спонсорів. Україн-

ські фракції депутатів існували лише у першій і другій російських Дер-

жавних думах. Виникли вони спонтанно, вже по потраплянні в Думу. 

Православна церква дозволялася лише московського зразка. Церковне 

українське життя напівпідпільно відбувалося лише на рівні окремих 

парафій. 

Перша світова війна поставила національне питання на повний 

зріст для всіх народів Центральної і Східної Європи. Проте українське 

питання виявилося зовсім незнаним для ключових країн світу. Вони 

дивилися на нього очима росіян і поляків, які вважали українців інте-

гральною частиною своїх націй, як русинів або малоросів. В українців 

не було політичної еміграції, як у поляків (Адам Чарторийський і меш-

канці паризького готелю “Ламберт” після поразки повстання 1830–1831 

років) або чехів (з еміграційним центром у Лондоні, очоленим з 1914 р. 

Томашем Масариком)8. Чехи висунули гасло: “За поразку Австро-

Угорщини у війні”. Російські українці зайняли позицію – війна до 

переможного кінця або, у кращому випадку, – нейтральність. Україн-

ське питання мало висвітлювалося в закордонній пресі. Лише “Союз 

визволення України” (1914–1918) намагався актуалізувати проблему 

серед західноєвропейської громадськості, видавши історію України 

                                                 
8 О. БОЧКОВСЬКИЙ, Т. Ґ. Масарик, національна проблема та українське питання (спроба 

характеристики та інтерпретації), [в:] О. І. БОЧКОВСЬКИЙ, Вибрані праці та доку-

менти, т. ІІ, К. (Журн. “Україна модерна”; Дух і літера), 2018, с. 9–284. 
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всіма мовами Європи. Але було обмаль часу. В українській незалеж-

ності були зацікавлені лише країни Центрального блоку, приречені на 

поразку, а отже, проти незалежності апріорі виступали Антанта і США. 

Зовсім інша річ – поляки й німці, їх готова була підтримати Антанта. 

Війна дала можливість творити на Західній Україні перші національні 

мілітарні з’єднання, з 1914 р. – Січове стрілецтво. На Східній Україні 

націоналізація військових частин почалася лише після березня 1917 р. 

Соборництво у масовій свідомості почало поширюватись у часи 

війни, коли східні українці опинялися в Галичині, а західні – у Східній 

Україні. До таборів військовополонених потрапили Євген Коновалець 

і Андрій Мельник. Звісно, освічені люди зі Сходу цікавилися галиць-

ким життям. Є. Чикаленко у спогадах оповідав випадок, коли трамвай-

ний кондуктор, почувши українську галицьку говірку у вагоні, що їхав 

до Печерської лаври (а то якраз були гості Євгена Харлампійовича зі 

Львова), запитав: “А чи немає серед вас голови парламентської репре-

зентації Костя Левицького?” Питання показувало добру обізнаність 

цього трамвайного кондуктора із ситуацією в Галичині, бо він був 

читачем української газети “Рада”. 

 
 

Проголошення самостійності. Чи М. Грушевський менший 

самостійник від П. Скоропадського? 
 

Проголошення незалежності України Українською Центральною 

Радою у січні 1918 р. – логічний крок усієї української політики від 

березня 1917 р. До перемовин з німцями у Бересті політика УЦР могла 

бути лише федеративною, бо тривала війна, яка не дала б можливості 

Україні вийти з неї незалежною. Берестейський мир таку можливість 

надав. Україна ставала суб’єктом міжнародного права. З війни вийшла 

більшовицька Росія як диктаторський режим однієї партії і Україна як 

незалежна демократична держава. 

Часто можна чути, що саме обставини підштовхували діячів УЦР 

до проголошення незалежності, бо самі вони були в кращому разі феде-

ралістами. Реально політичний напрямок думання не змінювався. Біль-

шість лідерів Центральної Ради були прихованими самостійниками, 

але до часу мусили залишатися тактичними федералістами. Більшість 

активних членів Центральної Ради були есдеками (С. Петлюра, В. Вин-

ниченко, М. Порш), виховані в РУП. А програмою РУП була “Само-

стійна Україна” М. Міхновського (1900 р.). Не випадково ж спершу 
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РУП стояла на позиції самостійності і лише потім, шукаючи поро-

зуміння з РСДРП, вона перейшла на федеративні позиції. Але пере-

йшла з тактичних, а не стратегічних міркувань. 

Більшість членів УЦР мали певні проблеми із самостійниками, 

боялися їхнього радикалізму. Самостійники були “небезпечні”, хоч як 

це парадоксально звучить, своєю слабкістю та малочисельністю. Через 

цю слабкість український рух і змушений був розігрувати “федератив-

ну карту”. Самостійники, не враховуючи реалій, вимагали самостій-

ності негайно. А це могло спровокувати розгін УЦР російськими війсь-

ками і суспільством. УЦР була лише однією з сил в Україні, – і до того 

ж найслабшою, легітимнішими для тодішніх мешканців були російські 

Совєти “рабочих и крестьянских депутатов” та структури Тимчасового 

уряду. 

Голова Центральної Ради М. Грушевський, так само як і більшість 

членів УЦР, прагнув самостійності9. Саме він був головним творцем 

Четвертого універсалу. Підписуючи у 1991 р. з Б. Єльциним Біловезьку 

угоду, Л. Кравчук не хотів оновленого СССР – СНД, тому що не був 

певним, що Україну не роздушила б Росія / СССР. Якщо у 2014 р. 

росіяни відрізали від України лише Крим і частину Донбасу, то напев-

но така акція мала би для нашої країни 1991 р. куди сумніші наслідки. 

Ми могли зовсім нічого не зберегти. За такою логікою мусив мислити 

і Грушевський. Мусив лавірувати проти сил, які були сильнішими за 

українські в Україні10. 

Разом з тим у 1918 р. Павло Скоропадський аж ніяк не був само-

стійником, а федералістом. Українське для нього могло бути лише 

частиною російського. У мемуарах Скоропадський писав, що для єди-

ної Росії федеративний устрій не становить небезпеки. Від початку він 

закладав у ідеологію держави амбівалентну свідомість, намагався 

всидіти на двох стільцях, декларуючи, що Україна – держава, але вона 

ж і федерація, частина Росії: “...я хотел Украину, не враждебную Вели-

                                                 
9 Про це передусім свідчить його публіцистика доби Української революції. Див.: 

І. ГИРИЧ, Михайло Грушевський: публіцистика Української революції (1917–1919), [в:] 

М. ГРУШЕВСЬКИЙ, Повороту не буде!: Соціально-політичні праці 1917–1918 рр., упо-

ряд., передм. І. ГИРИЧА; текстологія С. ПАНЬКОВОЇ, Х. (Видавець Савчук О. О.), 2015, 

с. 9–42. 
10 Про М. Грушевського – політика та філософа історії див.: І. ГИРИЧ, Михайло Грушев-

ський: конструктор української модерної нації, К. (Смолоскип), 2016, 840 с. [збірник 

статей]. 
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короссии, а братскую...”11. Подібних суперечливих думок у спогадах 

розкидано багато. Скоропадський протягом усього тексту постійно до 

них повертається, ніби для того, аби добре означити свою магістраль-

ну позицію: “...Украина на существование имеет полное основание, но 

лишь как составная часть будущей российской федерации...”12 

Жовтневий переворот у Петрограді демонстрував новий розклад 

сил. Договори з Тимчасовим урядом йшли у небуття. Україна робила 

перший крок до повної незалежності Третім універсалом. Але сили 

були ще так само нерівними, тому остаточне розірвання зв’язків з 

Росією не проголошувалося. 

Більшовики потребували легітимності в Україні. Центральна Рада 

в Києві продемонструвала своє небажання визнати росіян-більшовиків 

господарями над Дніпром. Необхідна була ілюзія демократії. Така 

сама, як т. зв. референдум у Криму та на Донбасі. В зоні більшовиць-

кого впливу призначається маріонетковий уряд у Харкові – аналог 

“урядів” ДНР / ЛНР у 1917 р., і він визнає владу російських більшовиків 

від імені українців. Хоч таке визнання було відвертою фікцією, бо 

його проголошували люди, які призначалися для того з Росії і були 

російськими політиками. 

Демократії часів Тимчасового уряду наступав кінець. Усе вирішу-

вала зброя. “Другова нєт у нас путі, в руках у нас вінтовка”. Хто 

перший створив військо, той і переміг. Більшовики скористалися реван-

шистсько-шовіністичними настроями широких верств населення, духом 

мілітаристичної російської державності, поширеним як серед низів, 

так і верхів суспільства Росії. Росіянин не мислив свій простір душі 

без України. Підсвідомо це право, на жаль, визнавало і велике число 

українських мешканців – з відомих вищезгаданих причин. 

Для здобуття незалежності завжди потрібна зацікавленість однієї, 

а бажано кількох великих держав Європи. Німеччина, і це для нас було 

великим плюсом, була дуже зацікавлена в незалежній Україні. Лікві-

дується цілий Східний фронт, німці мають можливість одержати збіж-

жя для голодної Німеччини, а австрійці – для Австро-Угорщини. 

Українці для боротьби з російськими більшовиками отримують вишко-

лене військо, що пройшло горнило війни. Берестейська угода – одна з 

найбільш успішних акцій часів Української революції. Це ситуація 

                                                 
11 П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918, К. (Наш формат), 2017, с. 51. 
12 Ibid., c. 54. 
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взаємної вигоди. Німці вступали в Україну союзниками, а не окупан-

тами. На жаль, УНР не скористалася з наданої історією можливості, як 

країни Балтії, які збудували життєздатні держави, а в Україні один 

режим – демократичний – замінили іншим – консервативним. Проте 

втримати ситуацію у своїх руках українська влада не змогла. І прий-

шов новий / старий окупант – Червона Росія. 

Російська червона пропаганда вдало використовувала неготов-

ність українців до ідеологічної війни за державу. Грали на низьких 

почуваннях натовпу: “грабуй награбоване”, що означало: “багатий зав-

жди ворог, а бідний завжди товариш”; застосовували брехливу соціаль-

ну демагогію: “Влада Радам” – а насправді комуністам, “земля селянам, 

заводи робітникам”, – а насправді комуністичній державі; “влада про-

летаріату”, а насправді – касті комуністів; “воля масам”, а насправді, 

поневолення індивідуума, перетворення його на погній історії, без-

іменного ґвинтика тоталітарної системи. Більшовики несли старі імпер-

ські забобони. А тому сприймалися “малоросами” – відновлювачами 

російської влади в Україні. 

Українську революцію здійснювала молодь. Центральну Раду скла-

дали люди, 1880-х років народження. Прем’єру Винниченку було 37 

років. А він ще й не був наймолодшим. Відсіч окупантові здійснювала 

молодь, народжена на зламі ХІХ / ХХ століть. Змін потребувала молодь, 

вона не хотіла пристосовуватися до обставин, як її батьки. 

Крути стали втіленням ідеї жертви за незалежність. Не випадково 

і П. Тичина (“Вмерли в Новім Заповіті з славою святих”), і Л. Ста-

рицька-Черняхівська порівнювали крутян зі святими нової релігії – 

національної України, апостолами нової віри. А апостоли мусять офіру-

вати життя задля майбутнього. Володимир Шульгин – ідейний натхнен-

ник крутян, студент київського університету – подавав великі надії на 

діяча всеукраїнського масштабу, але віддав найдорожче – життя у бо-

ротьбі за Незалежність! 

Більшовики захопили Київ у кінці січня 1918 р., розпочалася пер-

ша більшовицька його окупація. Розстріляли 5 тисяч офіцерів царської 

армії і українців. Берестейський мир з німцями був підписаний у мо-

мент вуличних боїв. Для укладення необхідних дипломатичних угод 

необхідно було мати справу з незалежною державою. Акт державної 

самостійності давав право Україні підписувати угоду з німцями про 

їхню допомогу в боротьбі з російськими більшовиками. Вже не німець 

був страшний українцям, найбільшим ворогом ставав вчорашній союз-
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ник і “брат”. Треба було перейти психологічний рубікон, зуміти швидко 

перемкнути запобіжники свідомості. На це було готове невелике число 

людей. Навіть М. Грушевський говорив, що тепер російські шовіністи 

заявлятимуть, що мали рацію щодо німецьких грошей, які буцімто 

Грушевський отримував від кайзера13. Щось подібне було на початку 

російсько-української війни 2014 р., коли наші вояки здавали свої танки 

противнику, який ховався за мирними жителями. Імперець завжди 

більш готовий вести відкриту війну, ніж житель колонії, якого привчи-

ли до права колонізатора дивитися на його землю як на свою власність.  

Більшовики (хоч насправді атакою на Київ командував російсь-

кий підполковник Муравйов, який визнавав себе есером) користува-

лися ментальними шаблонами царських часів, нібито українці – це 

зрадники “общерусскова дєла”. Це переконання рухало зграєю мурав-

йовських бандитів. Терором вони хотіли налякати “хохлів”. Тому стрі-

ляли запалювальними набоями з гармат, поставлених на залізничних 

коліях, аж доки будинок головного “буржуя – українського націона-

ліста” М. Грушевського згорів дощенту. Мордували людей на вулицях, 

катували у численних катівнях ЧК на Липках. 

Грушевський хотів прикрасити Київ гарним будинком в українсь-

кому стилі. Постав він у 1909 році, а простояв менше 10 років. Його 

обгорілий кістяк стояв ще на початку 1920-х, і споруду цілком можна 

було відновити, але більшовики настільки були лютими на Грушев-

ського, що вирішили знищити рештки, заклавши під фундаменти вибу-

хівку. Тепер на цьому місці будинок вчених університету і АН УССР, 

що постав у 1950-х роках. 

Український рух завжди був слабкий і поступався в Україні росій-

ському національному рухові. Через цю слабкість існувала ілюзія про 

                                                 
13 У своїй статті А. Жук писав: “Голова української мирової делегації в Берестю О. Сев-

рюк в своїх споминах оповідає, що коли він, по підписанні мирового договору з 

центральними державами, зустрівся на Волині з проф. М. Грушевським й оповідав 

йому про вислід своєї і товаришів місії, то проф. Грушевський розплакався. Може, з 

радости, що утворилася можливість при німецькій помочі звільнити Україну від ро-

сійсько-большовицької інвазії і зберегти державну самостійність України? – Ні. Тому, 

бо москалі, що обкидували професора наклепами, ніби він служить знаряддям австрій-

ської і німецької інтриги, діставали тепер в свої руки зброю проти нього, бо дійсно 

німці прийшли на Україну на запрошення того уряду, над яким стояв проф. Грушев-

ський!” (Див.: Українські вісті, ч. 22 (з 15/ІІІ.1927, Париж)). А. ЖУК, Проф. М. Гру-

шевський і Союз визволення України в перших роках Першої світової війни, Молода 

нація, 3 (24) (2002) 131. 
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можливість домовитися з росіянами – іншого не залишалося. Віра в 

добрих “русских” існувала завжди. Є реакціонери, чорносотенці – з 

ними не домовишся. Але з лібералами, соціалістами – прогресивними 

росіянами – домовитися можна і треба. Так гадали і пересічні українці, 

і керманичі Української революції. Але ще у 1880-х роках лідер україн-

ського руху Володимир Антонович писав про російських революціо-

нерів Михайлові Драгоманову (останній якраз і мав ілюзії щодо росій-

ських лібералів): “Вони ті ж самі держиморди під червоним прапором, 

що і влада царська, з якою воюють. Столоначальники від революції”. 

Грушевський по поверненні до Києва після першої більшовицької інва-

зії пише свій політичний заповіт – книгу “На порозі Нової України”, де 

каже про необхідність і конечність самостійництва. Він зазначає, що у 

вогні пожежі його будинку згоріли не лише книжки і рукописи, але й 

орієнтація на Росію. Михайло Сергійович каже пророчі слова: “Пора 

покінчити з песім обов’язком супроти Москви”14. Пора перестати бути 

тим заляканим постійним терором слугою, який так звик одержувати 

ляпаси від господаря, що не лише вважає це за норму взаємин, але вже 

і самих цих ударів не відчуває, бо служить господареві не за страх, а за 

совість. Берестейська угода дійсно була першим проривом України на 

світову арену. Вона ставала суб’єктом міжнародного права, чого дуже 

не хотіли як російські більшовики, так і білогвардійці усіх мастей. Як 

державу її визнали країни Четверного союзу: Німеччина, Австро-Угор-

щина, Туреччина і Болгарія. Країни Антанти надіслали до Києва своїх 

дипломатичних представників. Україна уклала на вигідних умовах 

угоди з Центральними державами, але об’єктивно не мала ні відповід-

них сил, ні засобів опанувати ситуацією в Україні. 

 
 

Чи була Україна формально окупована Німеччиною? 
 

Більшовики та радянська історіографія стверджували, що прихід 

німців до України був німецькою окупацією. Насправді це був наслі-

док міждержавної угоди, за умовами якої Україна об’єктивно не мала 

                                                 
14 М. ГРУШЕВСЬКИЙ, Повороту не буде!: Соціально-політичні праці 1917–1918 рр., упо-

ряд., передм. І. ГИРИЧА; текстологія С. ПАНЬКОВОЇ, Х. (Видавець Савчук О. О.), 2015, 

с. 367–368: “Перше, що я вважаю пережитим і віджитим, таким, «що згоріло в моїм 

кабінеті», се наша орієнтація на Московщину, на Росію, накидувана нам довго й 

уперто силоміць, і кінець кінцем, як то часто буває – справді присвоєна собі значною 

частиною українського громадянства”. 
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рівноправних взаємин. Не мала рівнозначного війська, організованої 

структури, добре вишколеного державного апарату, досвідчених уря-

довців, грошей на оснащення війська, налагодженої фінансової систе-

ми тощо. Сьогодні деякі історики пишуть, що про класичну окупацію 

говорити не можна15. Адже німці офіційно визнавали український 

уряд, мали через нього зносини з громадами. При класичній окупації 

створюється окупаційна адміністрація, як це було у 1918 р. в Білорусі. 

Коли порівняти німців з більшовиками, то якраз хазяйнування остан-

ніх в Україні тих часів відповідає поняттю “окупація”. Німці купували 

хліб за низькими фіксованими цінами, росіяни його просто фізично 

відбирали у селян продрозкладкою. За час перебування німців в Україні 

до Німеччини було відправлено в кілька разів менше хліба, ніж до 

Росії після фізичного відібрання озброєними продзагонами. З боку 

більшовиків то був відвертий збройний грабунок селян. 

За умовами Берестейської угоди УНР зобов’язалася до 31 липня 

1918 р. поставити Німеччині близько 1 млн. т зерна (60 млн. пудів), 44 

тис. т м’яса, 600 тис. т залізної руди, 400 млн. штук яєць, сало, крупи 

тощо. Натомість Німеччина і Австро-Угорщина мали вигнати з України 

більшовиків і відновити нормальний політичний та економічний лад 

національної держави в підросійській Україні. Друге об’єктивно варте 

було першого, бо самостійно без допомоги сторонньої сили українці 

не могли впоратися з більшовиками. Така добра справа з боку німців 

заслуговувала на виплату визначених у договорі натуральних компен-

сацій. Це було покриття німецьких витрат у боротьбі з більшовизмом. 

Звісно, Україна мала обмежений державний суверенітет, але його мало 

стати в перспективі куди більше, ніж це було за часів панування росій-

ського більшовизму. 

Цей мир німці називали “хлібним миром”. Він був потрібний 

Німеччині для забезпечення змученої і голодної країни хлібом. Саме 

це підштовхнуло німців до підтримки ідеї української незалежної дер-

жави. Подібна ситуація склалася і в країнах Балтії та у Фінляндії. Але, 

на відміну від цих країн, Україна не встигла створити добре відлаго-

джений державний організм і програла. Тоді як після відходу німців 

постали нові держави Фінляндія, Естонія, Литва і Латвія. Їм Берестей-

                                                 
15 Р. Я. ПИРІГ, Відносини України і Центральних держав: нетипова окупація 1918 року, 

К. (Ін-т історії України НАНУ), 2018. 
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ський мир допоміг більше, ніж Україні, бо ті були більш організова-

ними і згуртованими. 

В Україні як селянській країні питання землі було питанням дер-

жавної влади і взагалі стійкості самої української держави. Оскільки 

есери визнавалися виразниками інтересів селян у земельному питанні, 

то і керівниками УНР стала саме ця партія. Існували три варіанти його 

вирішення: 

 1) Земля перерозподіляється на користь середнього і дрібного 

землевласника – вводився інститут приватної власності; на приватно-

му власнику будувалася економіки європейських країн та фермерство 

США;  

2) Соціалізація – по суті довгострокова оренда. Попри індивіду-

алізм українського селянства – громадська власність на землю сприй-

малася його питомою рисою. Приватна власність на землю асоціюва-

лася у селян з поміщицтвом. Індивідуальна власність на землю серед 

селянства не була поширеною. Найбільшою проблемою в аграрному 

секторі було страхітливе малоземелля, через перенаселеність сіл, неста-

чу землі. Тому десятки тисяч гектарів землі поміщиків-латифундистів 

стояли поруч з маленькими селянськими наділами. Селяни мріяли поді-

лити поміщицькі й казенні та церковні землі між собою. Тому ідея 

індивідуальної власності не здобула популярності, на відміну від ідеї 

соціалізації, яка полягає в тому, що вся земля йде в державний фонд, а 

з нього наділяється потім селянам на певний період часу. Попри певні 

недоліки та соціальну наївність цей есерівський постулат не можна і 

близько порівнювати з  

3) Комуністичним принципом одержавлення усієї орної землі і 

перетворення селян у фактичних кріпаків держави. Замість пана на 

місце експлуататора, і куди більш жорстокого, приходила комуністич-

на олігархія, з якою неможливо було сперечатися і шукати правди, як з 

паном. 

Новий німецький порядок встановлювався з символічного акту. 

Колишні вороги відмивають київський вокзал, але руками місцевих 

українських жінок. Але це була демонстрація ставлення до порядку, 

який починається з елементарної чистоти в публічних місцях. 

Не всі території, зайняті німецькими військами, увійшли до скла-

ду УНР. Зокрема це стосується Криму і Дону з Ростовом-на-Дону. На 

кордонах з Росією німці утворювали буферні державні утворення під 

своїм керуванням. Крим у етнічному відношенні не був українським, 
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тому УНР на нього не претендувала, лише на Таврію – узбережжя 

Азовського моря. Проблема Криму мала вирішуватися на другому 

етапі, разом з проблемою Кубані. Але межі України за Берестейською 

угодою були куди більш справедливі для нас, ніж пізніший кордон 

УССР. Весь південь сучасної Білорусі був українським. Кордон чітко 

повторював етнічне заселення українцями території від Берестя до 

Гомеля. Українськими за УНР були Кобрин, Турів, Пінськ, Мозир, уся 

Чернігівська область з козацьким Стародубом. Добра частина Курщи-

ни та Білгородщина, Таганрог Донської області теж були за Україною. 

Площа цих українських земель у кілька разів перевищувала площу 

Криму16. 

Незабаром німецьке військове керівництво переконалося, що соці-

алістична влада Центральної Ради неспроможна фізично виконати взяті 

зобов’язання з поставки Німеччині хліба. Маленькі малотоварні, а 

часто-густо просто натуральні господарства, що не працювали на ри-

нок, не могли дати того збіжжя, яке б могли постачати великі помі-

щицькі господарства. По-друге, в країні з анархізованою демократією 

важко змусити селян продати хліб задешево. Необхідна диктаторсь-

кого типу влада. Тому у німців і виникла ідея розігнати Раду і 

замінити її гетьманом. А тим часом німецькі команди, не бачачи влади 

на місцях, почали без урядовців УНР відбирати у селян хліб. 

Самочинне поводження німецького війська викликало невдово-

лення як селян, так і уряду УНР. Останній постійно звертався до вій-

ськової німецької влади припинити самоправні дії. Непорозуміння з 

урядом УНР та його службовцями набирало обертів. І німці вирішили 

зробити ставку на сили землевласників і підприємців. Але ці сили 

апріорі були проросійськими і не співчували ідеям незалежності Укра-

їни. Проте німецькій владі потрібний був хліб, а не забезпечення 

інтересів української держави. 

Приводом для розгону ЦР у німців був авантюристичний арешт 

24–25 квітня 1918 р. банкіра Абрама Доброго представниками міні-

стерства внутрішніх справ, керованого М. Ткаченком. Через Доброго 

відбувалися фінансові трансакції між УНР і німецькими державними 

банками. Урядовці діяли як типові сучасні колектори. Від людини, 

                                                 
16 Українська Центральна Рада. Українська революція 1917–1921. Карта, авторський 

колектив: СОССА Р. І., ГРИЦЕЛЯК В. П., КУЧЕРУК О. С., ЛОЗА Ю. І., СКАЛЬСЬКИЙ В. В., 

ФАЙЗУЛІН Я. М., К. (Українська картографічна група), 2018. 
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задіяної ніби у фінансові махінації, вимагали грошей. Без офіційного 

арешту банкіра вивезли з київської квартири на вул. Великій Жито-

мирській до Харкова, де хотіли посадити до в’язниці. Але навіть 

тюремне начальство відмовилося саджати його за ґрати, бо не було 

офіційного наказу про арешт. Урядовці зажадали від А. Доброго підпи-

сати чек на видачу 100 тис. карбованців.  

Ефемерність влади Центральної Ради була така, що її міг доволі 

просто у будь-який момент розігнати невеликий німецький відділ 

вояків. Так і сталося, коли під час чергового засідання прибув загін 

озброєних німців й зажадав видачі осіб, причетних до викрадення 

банкіра Доброго. Пролунала команда підняти руки догори, яку ніби всі 

виконали, окрім голови Президії Михайла Грушевського. Німці змуси-

ли всіх депутатів вийти з приміщення Центральної Ради на вулицю і 

замкнули будівлю. 

Усі влади в Україні мали слабку суспільну базу. Дії влади більше 

дратували населення, ніж викликали підтримку. Селяни були невдово-

лені, бо не одержали поміщицької землі, а ті ж більшовики її демаго-

гічно обіцяли. Землевласників лякав соціалістичний експеримент, хоча 

саме комуністична влада покінчила з приватною власністю, а не УНР. 

Дії влади були нерішучими і повільними. А часу на це історія не 

давала. 

За УНР питання належності Криму Україні не було вирішене. 

Спроба де-факто заволодіти Кримом через наступ військової групи 

П. Болбочана виявилася невдалою. Якби Болбочан сам атакував укріп-

лення червоних, невідомо, чи були б такі успішні наслідки. Німці 

керували ситуацією, їхня армія домінувала. Вони не дуже-то й хотіли 

віддавати Крим УНР, а згодом УД. Німеччина на Крим мала свої пла-

ни, німці розглядали півострів як плацдарм для просування на Північ-

ний Кавказ задля оволодіння джерелами нафтовидобутку. При Україн-

ській Державі П. Скоропадський обрав позицію далі просувати приєд-

нання Криму. Німці підтримували Кримський крайовий уряд генерала 

Сулькевича, який займав проросійську позицію і протистояв курултаю 

кримськотатарського народу. Скоропадський вважав Крим стратегічно 

дуже важливим для безпеки України. Економічно Крим цілком залеж-

ний від України. Тому гетьман вдавався до економічної блокади (забо-

рона руху товарів, телеграфного і транспортного сполучення) пів-

острова, яка призвела до початку перемовин Сулькевича з УД, які не 

завершилися до кінця перебування німців в Україні. УД пропонувала 
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Криму автономний статус, Сулькевич волів мати його радше від Росії, 

ніж від України. Гетьман продовжував заходи УНР по закріпленню 

Криму за українською державою. І в цьому питанні простежується 

спадкоємність влади між УНР і Українською Державою на чолі зі 

Скоропадським. 

У Криму склалися три політичні сили. Місцеві кримські татари 

орієнтувалися на побудову власної держави. Спиралися на Туреччину, 

яка сподівалася на домінацію в Криму і на політичний союз Осман-

ської імперії з Кримом. Поміщицтво і підприємці та ліберальна інтелі-

генція російської культури орієнтувалися на Росію і на входження до її 

складу. Проукраїнські сили сподівалися на УНР та УД, але їх у Криму 

була меншість. 

 
 

Павло Скоропадський: превалювання російського вектору в 

політиці 
 

Павло Скоропадський за національною свідомістю був типовим 

малоросом, але його швидка метаморфоза в бік української свідомості 

(остаточно в ньому перемогла лише на еміграції – у 1920–1921 роках) 

свідчила, що українська справа при певних обставинах могла залучити 

до своїх лав великий консервативний елемент, вороже налаштований 

до 1917 р. до “мазепинців”17. Скоропадський сам визнавав, що до 

моменту українізації його 34-го корпусу він до українського руху не 

мав жодного стосунку і нічого про нього не знав. Лавр Корнілов 

примусив його до українізації влітку 1917 р. Сам П. Скоропадський 

виконав наказ, але вважав це шкідливим для цілісності російської 

держави. Існує легендарний переказ, що під час українізації Скоропад-

ський, щоб відокремити росіян від українців, дав особовому складу 

34-го корпусу команду: “Українці, крок уперед”. Ніхто не вийшов з 

лави. Тоді пролунала друга команда: “Хохли, крок уперед”. Майже вся 

маса людей цей крок зробила. Коли людина себе усвідомлювала хох-

лом, а не українцем, годі сподіватися на позитивні наслідки її дій. З 

часом вир подій так захопив П. Скоропадського, що поза власною 

волею він потрапив в епіцентр українського визвольного руху. Пер-

                                                 
17 Докладніше про суспільно-політичні погляді П. Скоропадського, висловлені в його 

спогадах, див.: І. ГИРИЧ, Державність, національна ідея та люди гетьманської України 

у спогадах Павла Скоропадського, [в:] П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади. Кінець 1917 – 

грудень 1918. [український переклад], К. (Наш формат), 2017, с. 360–435. 
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шим поштовхом було обрання його в колишній гетьманській столиці 

Чигирині отаманом Вільного козацтва у жовтні 1917 р. 

З УНР позитивних стосунків у П. Скоропадського не склалося. 

УЦР підозрювала Скоропадського у бонапартистських намірах, бажан-

ні військовим шляхом узурпувати владу. Як командир військового 

з᾽єднання він врятував Центральну Раду і Київ від походу на місто 

збільшовиченого корпусу під проводом Є. Бош. Він роззброїв більшо-

вицьке військо і відправив у Росію. Павло Петрович визнав після 

ІІІ Універсалу владу УНР і співпрацював з військовим міністерством. 

Але підтримки не мав і змушений був піти у відставку. Муравйовсь-

кий шабаш у січні 1918 р. застав його у Києві на нелегальному ста-

новищі. На щастя, йому вдалося уникнути арешту і розстрілу більшо-

виками. 

Відставка з посади командира корпусу відразу поставила його в 

опозицію до Центральної Ради. Але спеціальних політичних планів він 

не виношував аж до приходу німців у Київ. Коли стала зрозумілою 

криза влади лівих сил і розпочався пошук німцями кандидата на май-

бутнього наступника-диктатора, П. Скоропадський вирішив стати пуб-

лічною політичною фігурою. Звісно, як будь-яка нова влада, він відки-

дав політику й заходи своїх попередників. 

Киянам старшого віку добре знаний будинок старого Централь-

ного гастроному. Це був перший і найкращий продовольчий магазин 

радянського Києва, візитівка міста для гостей, які отоварювалися в 

столиці УССР харчовими припасами. Мало кому і тепер відомо, що 

цей напівзруйнований сьогодні будинок, який нещодавно пережив під-

пал і пожежу (боротьба за власність), пов’язаний з приходом до влади 

гетьмана П. Скоропадського. Тут він жив протягом місяця у квітні 

1918 р., зустрічався з учасниками заколоту, провадив зустрічі з май-

бутніми кандидатами на урядовців Української Держави. 

Німці не відразу звернули свою увагу на Скоропадського. Спершу 

вони розглядали кандитатури українських діячів на цю посаду. Пост 

гетьмана пропонувався передусім Євгенові Чикаленку – відомому 

українському діячеві, спонсору всіх культурних починань українсь-

кого руху початку ХХ ст., щирому патріотові української справи, пред-

ставнику першої десятки лідерів українського руху18. Є. Чикаленко 

                                                 
18 Докладніше про Є. Чикаленка як філософа історії див.: І. ГИРИЧ, Євген Чикаленко як 

суспільний мислитель, Записки НТШ, т. ССLХV. Праці Історично-філософської секції 

(Л., 2013) 98–130. 
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був дідичем, але демократом. Мав авторитет у Винниченка і Петлюри, 

товаришував з Єфремовим і Грушевським. Він казав у приватних роз-

мовах і писав у своїх щоденниках, повністю виданих кілька років тому, 

що “нам не німців боятися треба, а сподіватися на їх прихід і допо-

могу”, бо німці несуть культуру, вони балтійців зробили культурними 

і освіченими. А росіяни принесли українцям лише некультурність. 

Німці, очевидно, знали про ці настрої Євгена Харлампійовича і спо-

чатку вирішили йому запропонувати пост диктатора. Приватні розмо-

ви не привели до згоди. Чикаленко рішуче відмовився, сказавши, що 

не має відповідного характеру, що на цю посаду потрібен військовий. 

Популярністю у військовиків користувався генерал Скоропадський. 

На його користь свідчив один найважливіший для легітимності факт – 

його предки вже були гетьманами. Тому зрештою вибір німців упав на 

нього. Він справив на представників німецької влади позитивне вра-

ження своєю поставою, військовою виправкою, рішучістю. 

Підготовка до перевороту тривала передусім серед сил, що гурту-

валися довкола ідей монархічної російської реставрації: Протофіс 

(“Союз промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства”) 

та “Союз зємєльних собствєнніков”. Це були великі політичні російські 

партії, що фактично зорганізувалися ще з дореволюційних часів. Укра-

їнських сил було обмаль: Українська народна громада – інтелігентська 

партія, що складалася з членів кадетської партії, які виступали за дуже 

помірковану федерацію з культурною домінацією Росії. На чолі її був 

відомий компромісний діяч, колишній головний редактор “Киевской 

старины” Володимир Науменко. Але складалася вона лише з кількох 

десятків осіб. Фактично це були залишки Київської Старої громади, 

яким перейшло вже за шістдесят років. Також існувала дуже малочи-

сельна УХДП – партія хліборобів-демократів В. Липинського. Дійсно 

реалістична самостійницька партія консервативного європейського 

зразка, яка не мала, на жаль, впливу на землевласницьке середовище. 

Це була єдина партія, яка змогла на рік у своїх лавах поєднати усіх 

перших українських самостійників В. Липинського, М. Міхновського, 

Д. Донцова, братів В., М. і С. Шеметів. Зібрання заколотників також 

відбувалися у лікаря М. Любінського – майбутнього міністра охорони 

здоров’я, який мешкав за адресою теперішнього Будинку вчених на 

Володимирській вулиці. 

Центральна Рада не бездіяла. Вона підготувала нову Конституцію 

УНР, яка на законодавчому рівні закріплювала соціалістичну неза-
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лежну демократичну республіку. Не випадково, мабуть, розгін ЦР від-

бувся саме в час проголошення цієї Конституції. Замість шукати шляхів 

виконання зобов’язань перед німцями, Рада прийняла позицію відсто-

ювання свого суверенітету, який неможливо було реально продемон-

струвати. Проблема Ради була в нерозумінні того, що необхідно не 

вести внутрішню війну із землевласниками, а намагатися знайти ком-

промісне рішення і дійти згоди про добровільне одступлення надлиш-

ків землі на користь ефективного власника – міцного селянина (курку-

ля за визначенням більшовиків). Тим більше, що існувало стале нега-

тивне сприйняття українських постулатів у цьому середовищі.  

Для легітимації влади гетьмана було скликано конгрес земельних 

власників. З’їхалося бл. 2000 людей, але більшість у ньому складало 

проросійськи налаштоване поміщицтво. Конгрес відбувався в будинку 

на місці сучасного кінотеатру “Україна” на вул. В. Городецького. Це 

було одне з найбільших критих приміщень у Києві, яке могло вмістити 

до 2-х тис. чол. У народі його називали цирк (або “Гіпо-палас”) Кру-

тікова – визначного київського наїзника-дресирувальника, власника 

театру циркових коней. Споруда відзначалася чи не найкращою акус-

тикою серед київських будівель. Тут виступали великі оперні співаки 

світу під час своїх артистичних вояжів до Києва (Шаляпін, Карузо, 

Баттістіні). Сама будівля не пережила Другої світової війни і була 

висаджена в повітря більшовицькими підпільниками. Символічно, що 

в середині 1960-х, на цьому місці вже в кінотеатрі “Україна” на 

прем’єрі фільму “Тіні забутих предків” відбувся перший публічний 

протест шістдесятників проти перших арештів українських диси-

дентів, який започаткував нову добу національно-визвольного руху – 

шістдесятництво. 

Силова сторона перевороту була в руках німецького війська. 

Звісно, діяли офіцерські дружини майбутнього гетьмана, але не вони 

правили бал. Німці роззброювали найбоєздатніші збройні частини 

УНР – синьожупанників. Якийсь час готовим дати відсіч був курінь 

Січових стрільців полковника Є. Коновальця. Він зустрічався з Грушев-

ським і пропонував йому стати диктатором, але від цього історик у 

силу багатьох особистісних причин відмовився. Науковець не може 

бути диктатором. Це не його харизма. Опиратися німцям не було жод-

ного сенсу. Знаючи це, не варто було йти на конфронтацію з ними.  
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Перемога гетьмана урочисто святкувалася на Софійському май-

дані, де відбувся молебень з єпископом Никодимом. Учасниками дій-

ства були члени хліборобського конгресу, які після схвалення канди-

датури Скоропадського на гетьмана передислокувалися з вул. Горо-

децького на майдан перед Софією. 

Урядові будинки не складно було захопити, мало хто був готовий 

їх обороняти. Були взяті під контроль будівлі військового міністер-

ства та внутрішніх справ. Керівниками становища були німці. Вони і 

передали їх новому “тримачу акцій” – Павлові Скоропадському. 

Резиденцією гетьмана став колишній будинок генерал-губерна-

торів, збудований на початку ХІХ ст. З нього здійснював керівництво 

Україною (т. зв. Південно-Західним краєм) російський намісник у 

Києві – київський, подільський і волинський генерал-губернатор. Сам 

будинок був висаджений у повітря відступаючими військами Ю. Піл-

судського у 1920 р. Це було ніби помстою поляків Миколі І та Олек-

сандру ІІ за придушення повстань 1830 і 1863 років. Ці каральні акції 

були пов’язані з особами губернаторів Дмитра Бібікова та Олександра 

Безака, мешканців будинку на розі Інститутської та Шовковичної. Зле-

тів у повітря й ще один витвір Миколи І – Ланцюговий міст. Все-таки 

німці поводилися більш цивілізовано, навіть вибухи Звіринецьких поро-

хових льохів пов’язані не з ними, а з російськими соціалістами, які 

воювали з “окупантами” їхньої історичної російської посілості – Укра-

їни. У палаці генерал-губернатора жив і прем’єр-міністр УНР – Воло-

димир Винниченко. До сьогодні, кажуть, збереглися деякі дерева внут-

рішнього парку генерал-губернаторів, в якому виховувався майбутній 

радянсько-російський генерал Ігнатьєв – автор знаних спогадів “50 лет 

в строю”, в кінці ХІХ ст. його батько був царським генерал-губерна-

тором у Києві. Символічно, що коли до Києва перевели столицю 

УССР, на цьому місці архітектор С. Григор᾽єв побудував новий 5-по-

верховий будинок для радянських чиновників. І тут жили гауляйтери 

України Д. Коротченко, О. Шліхтер та навіть видатний кінорежисер – 

людина у золотій клітці – Олександр Довженко. Збереглися меморі-

альні дошки цим діячам на фасаді. 

 Німецько-українські непорозуміння тривали і за наступної влади, 

хіба що у менших розмірах. Попри певне налагодження господарства, 

зруйнованого більшовицьким пануванням і так само занепалого за 

УНР, П. Скоропадський не зміг до кінця виконати взятих на користь 

німців зобов’язань. Тому і залишалися певні тертя. До того ж німці 
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підозрювали гетьмана у проросійських настроях і намагалися спону-

кати його до налагодження стосунків з українськими центристськими 

силами – УПСФ. 

 
 

Парадокси гетьманської влади 
 

Найбільшою проблемою гетьманського уряду, як і урядів УНР, 

був кадровий голод. 

Гетьман потрапив у парадоксальну ситуацію. Він намагався буду-

вати самостійну Україну з допомогою кадрів, які прагнули збереження 

великодержавної і централізованої Росії. Особи, що були опорою геть-

манського режиму, мріяли про відбудову російської імперії, а Україна 

в їхньому уявленні мала виступати плацдармом для такого віднов-

лення19. Ті ж сили, які хотіли і могли будувати самостійну Україну, 

були лівими, а отже, не вписувалися в концепцію державного будів-

ництва гетьмана. І серед лівих були статечні особистості, ровесники 

гетьмана або старші за нього віком: Д. Дорошенко, О. Лотоцький, 

П. Чижевський, П. Стебницький, Є. Чикаленко, М. Василенко, М. Ле-

витський та багато інших. 

Переворот Скоропадського був не лише зміною соціального орі-

єнтиру, але, на жаль, і національного. Гетьмана привели до влади про-

російські сили, і за своєю суттю це був антиукраїнський переворот. 

Для Протофісу і “Союза земельных собственников” завданням нового 

режиму було стати плацдармом для відновлення російської монархії в 

межах усієї Російської імперії. Скоропадський обрав тактику (а іншої і 

не було) балансування між нечисленними правими українцями, яких у 

глибині душі не сприймав за “національну вузькість” (справжній 

патріотизм), “щирість” (несприйняття російського культурного впли-

ву), “український шовінізм” (бажання справжньої, а не опереткової 

незалежності) (повний спектр чорносотенних наличок на діячів україн-

ського руху – наличок, яким співчував Павло Петрович). 

Проросійські діячі складали основу нового уряду. Їх була пере-

важна більшість. А як відомо, короля грає оточення. На посадах навіть 

міністерських опинялися люди, які емігрували з Росії, втікаючи від 

більшовиків, і жодним чином не були пов’язані з Україною, ні своїм 

                                                 
19 Р. Я. ПИРІГ, Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір, 

К. (Ін-т історії України НАНУ), 2016, 518 с. 
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корінням, ні родинними зв’язками. Але вони мали досвід державної 

роботи. Так, але як російські державні діячі будували б українську 

державу в Україні? Серед діячів департаментів і клерків-урядовців 

опинилися провідники “Союза русского народа” та Союза Михаїла-

Архангела, такі як В. Демченко і А. Стороженко, були і відверті росій-

ські шовіністи, як Келлер. Уся біда була в тому, що як таких україн-

ських консервативних партій до 1917 р. не було створено жодної. Щось 

подібне намагався здійснити В. Липинський, утворивши у 1909 р. 

товариство симпатиків української культури з землевласників римо-

католиків Правобережжя. Але навіть на таку квазі-партію лівобережне 

дворянство, колишнє козацьке шляхетство, і у першому наближенні не 

спромоглося. 

Особами українського впливу при гетьмані були члени Україн-

ської хліборобсько-демократичної партії В. Липинського, В. Шемета і 

М. Міхновського. Д. Донцов очолював Українське телеграфне агент-

ство. Ще такими особами можна назвати Д. Дорошенка і М. Василенка 

(але останній був членом ЦК російської партії кадетів). База цієї 

підтримки була дуже обмеженою. Їм П. Скоропадський обіцяв вести 

український курс, але протилежна проросійська сторона мала куди 

більше впливів, та й її представників гетьман куди краще знав ще з 

дореволюційних часів. Це було його звичне оточення. 

П. Скоропадський та його урядовці погано розуміли український 

політикум. 

Хоч як дивно, щодо лівих національних партій сам гетьман та 

його оточення й міністри мали характерні чорносотенні і великодер-

жавні упередження часів царської влади. Вживалися традиційні заяло-

жені ярлики стосовно українських партій есдеків, есерів, есефів, що 

вони “яриє шовіністи”, “російськоненависники”, “австрофіли” (коли 

йшлося про самостійників галичан – Січових стрільців); слова “щирі” і 

навіть “українці” вживалися як негативні поняття. Бо самі прихильники 

гетьмана воліли вважати себе малоросами. Звідси і нерозуміння реалій 

моменту, потреби принципового українського курсу, культурного роз-

межування з російською національною ідеєю в Україні. 

Можна пошкодувати, що не склалося порозуміння між Скоропад-

ським і Петлюрою. Про Петлюру Павло Петрович неодноразово згаду-

вав у спогадах. Вони багато разів зустрічалися в резиденції гетьмана. 

Петлюру гетьман характеризує як людину особисто порядну та ідейну, 

яка очолила український рух не заради меркантильних інтересів. Якби 
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вдалося переступити через кастові упередження і використати потен-

ціал цієї людини та партії, яку вона представляла, наслідки правління 

Скоропадського були б куди більш успішними. Проте на перешкоді 

була і певна доктринерська позиція Петлюри як соціаліста. Але чи не 

більше доктринерства було і в П. Скоропадського? 

Скоропадському, з позицій сьогодення, не позаздриш. Ставши 

гетьманом, він потрапив у середовище людей російської культури, 

ідеології і державності, які на дух не сприймали українського само-

стійництва. На жаль, серед оточення гетьмана таких було в рази біль-

ше, ніж людей з українськими переконаннями. Складалася парадоксаль-

на ситуація. Чиновники УД стали на службу завдяки німецькій силі, 

але ненавиділи німців і залишалися російськими патріотами та полі-

тичними росіянами. Багато хто вважав Скоропадського зрадником 

російських національних інтересів, авантюристом і кар’єристом. Це 

було оточення, рідне гетьману за інтересами, вихованням, культурою. 

Саме для цих людей і писав Скоропадський свої спогади, в яких нама-

гався виправдатися перед росіянами в Україні, говорячи про третій 

шлях України – не самостійницький. Вважав, що не можна йти проти 

російської культури (що означало зберегти домінацію російської куль-

тури в Україні). Третій шлях – це федералістично-автономістська 

Україна в межах Росії. Доля ж його штовхала до неминучого відокрем-

лення інтересів Росії від України, і він цьому позасвідомо сприяв, 

створюючи Академію, університети, гімназії. І тим наживаючи ворогів 

серед представників “русского народа” в Україні і Росії. 

Німці підштовхували Скоропадського до пошуку компромісу з 

питомо українськими партіями. Таким компромісом було реформу-

вання Кабінету міністрів Ф. Лизогуба, до якого увійшло кілька міні-

стрів, що представляли праве крило Української партії соціалістів-

федералістів. Проте цих міністрів поставили на гуманітарний блок. 

Силових міністерств вони не зайняли. О. Лотоцький став міністром 

сповідань, А. В’язлов – міністром юстиції, сенатором Українського 

суду став Петро Стебницький, міністром сільського господарства – 

Володимир Леонтович. Проте вже за місяць під впливом політичної 

ситуації і росіян навколо себе гетьман круто змінив курс на право-

реакційний проросійський, який закінчився сумнозвісною федератив-

ною грамотою. 
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П. Скоропадський став чужим для своїх, але, на жаль, залишився 

чужим і для чужих. Бо сам ще не визначився, з ким він. Він не 

“українець”, бо не “шовініст” і не “щирий”. Він вже і не “русский”, бо 

бачить Україну суб’єктом історії. Складається враження, читаючи його 

спогади, що він ніби запізнився з розвитком і ні на мить не потрапляє 

в такт з історією. Він не встиг пройти шляхи українського зростання. 

Не читав нової української літератури, не знайомився з громадськими 

осягненнями, не вивчав книжок з історії, не знав сучасної української 

мови. Він ішов шляхом поступової націоналізації свідомості, але йому 

було відведено дуже мало часу перебувати на вершинах історії. Ско-

ропадський остаточно прийшов до політичного українства зрештою на 

еміграції. Там він знайшов себе як гетьман українців, а не гетьман 

малоросіян, яким був Кирило Розумовський. Скоропадський у собі 

відобразив трагедію українського суспільства, його неготовність до 

осягнення своєї держави у слушний час.  

Якщо на німців Скоропадський орієнтувався і від них мав під-

тримку, то австрійців він побоювався і чекав з їхнього боку лише 

інтриг. По-перше, австрійці толерували Василя Вишиваного і розгля-

дали скоріше кандидатуру сина Франца-Йосифа на диктатора в Україні. 

По-друге, Вільгельма Габсбурга обстоювали галицький політикум і 

військові. Австрійці підтримували Січових стрільців і взагалі галиць-

ких військовиків, а ті були переконаними українцями і не йшли на 

будь-які компроміси з росіянами та російською культурою. А отже, 

були небезпечними для Скоропадського як “щирі” та “австрофіли”. 

 
 

Кінець консервативного проекту України 
 

Поразка німців у Першій світовій війні стала відчутною вже в 

жовтні 1918 р. Скоропадський намагався змінити політичний курс – 

перейти від орієнтації на імперську консервативну Німеччину до про-

антантівської політики. Він шукав зближення з дипломатичними пред-

ставниками Англії і Франції в Україні. Проте ті сприймали Скоро-

падського більше як маріонетку в німецьких руках, ніж як самостій-

ного політика й не поспішали підтримати в боротьбі проти більшовиків. 

Перед гетьманом завжди стояла дилема – співпрацювати з україн-

ськими силами чи з російськими. Російський вектор переміг. Співпра-

цювати передусім з росіянами підштовхнуло Скоропадського те, що 

Антанта робила ставку на відновлення Великої Росії. Це, зрештою, 
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відповідало менталітетові гетьмана, що поділяв тоді цінності малоро-

сійської свідомості. І вибір на користь росіян, схоже, він зробив без 

серйозних вагань. 

Український національний союз так само реагував на радикальну 

зміну курсу гетьмана, готуючи повстання проти нього. Часто історики 

говорять про елемент громадянської війни у повстанні Директорії 

проти гетьмана. Євген Чикаленко, який не любив гетьмана, закидав 

Директорії нищення української держави20. Постаючи проти гетьмана, 

вона нищила те позитивне, що було, – українську державу. Тим часом 

поява федеративної грамоти фактично означала, що Українська Дер-

жава перестала існувати, і руку до цього приклав сам гетьман. Де-

факто Україна ставала частиною Російської держави і припиняла існу-

вання як самостійне державне утворення. Об’єктивно у С. Петлюри і 

Є. Коновальця не було вибору, виступати проти гетьмана чи ні. Якраз 

для збереження національної держави і варто було повставати. Німці з 

початком революції у Німеччині переставали бути чинником реальної 

української політики. А вакуумом влади без Скоропадського мали 

скористатися білі і червоні росіяни. Цей вакуум влади і намагалася 

заповнити Директорія, відновлюючи УНР. 

Федеративна грамота, можливо, найбільший “гріх” гетьманського 

правління. Це розуміли і визнавали самі гетьманці пізніше в еміграції, 

але трактували вони грамоту як вимушений крок. Проте скоріше цей 

крок виглядає на певну закономірність, виходячи з федеративних інтен-

цій П. Скоропадського щодо Росії від 1917 до 1918 років. Ніколи 

самостійність для нього не була принциповою позицією, що в кінці 

життя з жалем визнав і сам ідеолог гетьманства В’ячеслав Липин-

ський. 

Повстання Директорії проти гетьмана може мати паралель із сучас-

ністю. Проросійський режим Віктора Януковича впав під натиском 

євромайданівських сил. В. Янукович узяв курс замість Європи на від-

новлення єдиної і неподільної Росії / СССР – курс в нікуди, у “щасливе” 

вчора. Директорія була об’єктивно носієм курсу на незалежність і на 

                                                 
20 “Легко було розруйнувати українську гетьманську державу, а неможливо будувати 

соціалістичної, а я волію мати хоч гетьманську Українську державу, ніж не мати 

ніякої, а через те не можу простить Винниченкові, М. Шаповалові та Петлюрі того, 

що вони, скористувавшись революцією в Германії, підняли повстання проти Скоро-

падського і тим завалили українську державу”: Є. ЧИКАЛЕНКО, Щоденник, 1919–1920, 

К. (Вид-во ім. Олени Теліги; Нью-йорк), 2005, с. 156. 
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євроінтеграцію у 1918 р. Курс П. Скоропадського на федерацію з Росі-

єю був потаємною мрією для сил, які його підтримували у 1918 р. – для 

Союзу землевласників і Протофісу. З європейського вектора П. Скоро-

падський перейшов на вектор євроазійський. Самостійництво Скоро-

падського було покликано до життям не його власними інтенціями, а 

бажанням німців, щоб Україна була незалежною державою. Про це він 

пише у своїх спогадах досить відверто. Натомість федерація М. Гру-

шевського – завжди була завданням мінімум, тоді коли максимумом 

була самостійність. Це і є основною ідеєю його книги “На порозі Нової 

України”. Знову паралель із сучасністю. Для Януковича незалежність 

України – не вистраждана його ідея, лише пристосування до ситуації 

після 1991 р. Натомість незалежності справжньої прагнув Майдан.  

Офіцерські загони не бажали проливати кров за Скоропадського. 

Вийшло так, що Скоропадський створив армію, яка переважно вою-

вала на стороні А. Денікіна у 1919 р. Чи могла така армія проливати 

кров задля гетьмана, коли головна цінність для офіцерів Скоропад-

ського не гетьман України, а російський імператор?.. 

Апріорі Павло Скоропадський розумів, що лише селянин-власник 

може бути опорою держави. Але спирався він не на “куркуля” чи 

“середняка”, а на поміщика, й то російського поміщика. Ті пани, що 

мали козацько-старшинське походження, мислили вже цілком росій-

ськими державними категоріями. Отже, інтерес поміщика виявився 

ближчим і для гетьмана. І це найкраще відчули селяни і були проти 

гетьманської держави. А ось есери з їхньою соціалізацією землі були 

селянинові ближчими, бо вони були за нього і хотіли відібрати землю 

у пана. То чи не треба було Скоропадському шукати спільної точки 

дотику хоч і з соціально далекими, але національно-близькими есе-

рами, есдеками й есефами, замість шукати порозуміння серед націо-

нально чужих, але соціально близьких російських поміщиків, колиш-

ніх октябристів, кадетів тощо в Україні? 

До селян Скоропадський не знайшов стежки для взаєморозумін-

ня. У країнах Балтії панівний прошарок – німецьке земельне панство 

підтримало не німецьку чи російську державність, а місцеву націо-

нальну. В Україні землевласники воліли повернення російської монар-

хії, а не встановлення власної української держави. На жаль, гетьма-

нові не вдалося перервати негативну традицію нехтування українсь-

кою національною справою місцевим панством. 
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*  *  * 

З перспективи історичного часу нашим завданням не є пошук 

“правих” або “винуватих” у військовій поразці українських національ-

но-визвольних змагань. Україна завдяки Павлу Скоропадському отри-

мала досвід консервативного державотворення. Його ми маємо розгля-

дати сьогодні не в заперечення, а у продовження республіканської 

форми державотворення. До честі гетьмана, він не зрадив національної 

ідеї, хоч мав на це ніби всі передумови. Ставши прапором гетьмансь-

кого руху у 1920–1940-ві роки, П. Скоропадський продемонстрував 

надзвичайне вміння вчитися, працювати над своїми помилками. На 

еміграції він став політичним українцем, вивчив українську мову, 

виховав в українському дусі всю свою родину. 

Консервативна модель держави в Україні, завдяки гетьманові, 

одержала найкращу теоретичну базу в працях В. Липинського. Проект 

українського монархізму за привабливістю поступався в суспільній 

практиці і думці хіба націоналістичному проектові Д. Донцова. Але у 

впливі на маси на далеку перспективу став, можливо, одним з найпо-

пулярніших у другій половині ХХ ст. Заслуга Павла Скоропадського в 

цьому безперечно поруч з В. Липинським визначальна. Завдяки геть-

манатові сформувалася державницька школа історіографії. Усі най-

більші історики ХХ століття були істориками-державниками: Д. Доро-

шенко, Б. Крупницький, Н. Василенко-Полонська, С. Томашівський, 

І. Крип’якевич тощо. П. Скоропадський відійшов у вічність як украї-

нець, залишивши у спадщину нащадкам прекрасний міф про ідеал 

українського монархізму в національній історіософії та суспільно-

політичній думці. З часом державництво стало панівною ідеєю всіх 

українських інтелектуалів. 
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Володимир ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ (Київ) 

 

КОНСЕРВАТИВНО-ГЕТЬМАНСЬКИЙ РУХ В ЕМІГРАЦІЇ  

(НА ПРИКЛАДІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ГЕТЬМАНА  

ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО ЯК ПОЛІТИКА,  

ДИПЛОМАТА І ВІЙСЬКОВОГО СТРАТЕГА З ВЕЛИКОЮ 

БРИТАНІЄЮ ТА ЯПОНІЄЮ В 1926–1943 РР.). 

 

Оцінюючи український монархізм, який постав у двадцятих роках 

XX століття, можна стверджувати, що він сформувався в умовах емі-

грації як історико-політичний і світоглядний феномен так званого “пра-

вого спектра” тодішньої української політики. Утім, Павло Скоропад-

ський та його найближче оточення, розглядаючи світ як структурний 

зв’язок, і потрактовуючи свій рух як загальний, що має очолювати усі 

інші суспільно-політичні партії та групи на правах старшої традиції й 

монаршого змісту, зробили досить багато у сфері зовнішньої політики, 

зав’язавши дипломатичні стосунки з представниками дипломатичних, 

військових і наукових кіл тогочасних монархій та республік на трьох 

континентах – у Європі, Азії та Америці, зокрема з двома чинними 

монархіями – Англією та Японією1. Саме у відносинах з цими двома 

давніми династичними державами, Павло Скоропадський, перебува-

ючи в еміграції, спромігся виявити себе і як політик, і як військовий 

стратег, і як дипломат. Підсумуємо ці здобуті досвіди гетьмана шир-

ше, узагальнивши його досвід та спираючись на джерела, здобуті авто-

ром статті в Англії, Японії, США, Німеччині, та особливо на щоден-

ник гетьмана, який він вів у 1919–1945 рр., і з яким автор, перебуваючи 

у відрядженні у Швейцарії та гостюючи у родині доньки гетьмана 

Олени Скоропадської-Отт (1919–2014), мав можливість користуватись 

у 1996 та у 1999 рр.2  

Павло Скоропадський як політик. Якщо у варіанті В’ячеслава 

Липинського українська монархічна ідеологія всезагальною стати не 

подужала, у баченні гетьмана Павла Скоропадського та його прихиль-

ників з консервативних кіл військової і цивільної аристократії як на-

                                                 
1 Див. ширше: В. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ, Дипломатія Павла Скоропадського (Військово-дип-

ломатичні стосунки гетьмана з острівними монархіями у 1926–1943 рр.), Х. (Акта), 

2014, 312 c. 
2 Щоденник гетьмана Павла Скоропадського, рукопис, т. I–III (1919–1945), Особистий 

архів родини гетьмана Павла Скоропадського в місті Кюснахт, Швейцарія. 
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цистської Німеччини, так і консерваторів-монархістів з протилежної 

сторони – у Великій Британії, США та Канаді, у 1930-х роках виразно 

окреслились тенденції до перетворення гетьманської ідеології на все-

загальну, й розуміння, що без надання такого загального змісту геть-

манській ідеології, український консерватизм та націоналізм будуть 

“вічно поборювати” український соціалізм і комунізм.  

Українська революція 1917–1920 рр. взагалі, та гетьманське дер-

жавотворення в 1917–1918 рр. зокрема, як і розгортання українського 

гетьманського руху в еміграції, збагатили історію українського держа-

вотворення низкою політичних досвідів, здобутих ним у XX столітті. 

Це, по-перше, помилкове створення на базі гетьманського світогляду 

політичної партії, покликаної боротися з різними “лівими” ухилами, 

центристами, та ін. По-друге, обмеження в оперті гетьманського руху 

апріорно лише на певні визначені класи – шляхту і хліборобів. По-

третє, загальне нерозуміння етапів і рівнів постання ідеології особли-

вої й ідеології загальної. Разом з тим, без досвіду та уроків консерва-

тивно-гетьманського руху XX століття, взяття їх на озброєння в полі-

тичній стратегії сучасного українського державотворення, був би не-

можливий не лише повноцінний аналіз цієї теми й відповідні виснов-

ки, а й неминучим стало б повторення у політичній практиці тих поми-

лок, яких не змогли уникнути українські гетьманські державні діячі 

попередньої доби.  

У практичній політиці у 1930-х – початку 1940-х рр. Павло Ско-

ропадський усвідомив вузькість розуміння гетьманської ідеології як 

окремого напрямку і здійснив низку конкретних заходів задля пере-

творення українського монархізму з особливої ідеології “правого кри-

ла” у всезагальну ідеологію відповідно до традицій світового і україн-

ського династичного консерватизму, започаткувавши стосунки з монар-

хічними колами Об’єднаного королівства Великої Британії і Північної 

Ірландії та Японської імперії3. 

                                                 
3 В. А. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ, Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926–1931 рр. 

підґрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії, 

Краєзнавство 4(85) (2013) 215–223; IDEM., Започаткування взаємовідносин гетьмана 

України Павла Скоропадського з Японською імперією як результат діяльності влад-

ного тандему з прем’єр-міністра барона Г. Танаки та міністра іноземних справ К. Ші-

дехари (1927–1929 рр.), Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції “Мовні і 

концептуальні картини світу”, проведеної у Києві 21–22 березня 2013 р. Інститутом 

філології Київського університету імені Тараса Шевченка, 45 (2013) 284–289. 
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Зробив він це, врахувавши попередні теоретичні розробки з місця 

і ролі обох острівних монархій у тогочасній будові світу, зроблені дво-

ма ідеологами Другого Гетьманату (Української Держави 1918 р.), і 

своїми найближчими співробітниками – В’ячеславом Липинським 

(1882–1931) про Англію, і Осипом Назаруком (1883–1940) – про Япо-

нію4. Гетьманська ідеологія являла собою єдину з українських ідео-

логій, яка, хоча й була на той час лишень окремою і особливою, але аж 

ніяк не тотальною ідеологією, втім, спромоглася налагодити диплома-

тичні стосунки з обома острівними монархіями і підтримувати їх про-

тягом 1928–1943 рр.  

Загибель 1945 року самого гетьмана та зміна політичних реалій у 

світі після завершення Другої світової війни, завадили подальшому 

розгортанню процесу створення підвалин для першої в новітніх умо-

вах всезагальної традиційної ідеології, що була би придатна для всієї 

структури суспільства майбутньої гетьманської держави. Перехід від 

особливої концепції ідеології до загальної, як і належиться традицій-

ній монархічній ідеології, у випадку з українською гетьманською ідео-

логією Української Держави 1918 р., так і не відбувся.  

Павло Скоропадський як військовий стратег. Щодо вироблен-

ня військової структури, воєнної доктрини, стратегії та тактики (пред-

мета свого безпосереднього фаху як військової людини), гетьман міг 

лише теоретично розумувати та прикидати можливості стосовно імпе-

ратива змін, які можуть прийти в результаті перемоги тієї чи іншої 

сили серед числа тодішніх провідних держав світу. Водночас гетьман 

спромігся ухвалити й кілька стратегічних рішень. Ними стали: 

По-перше, підготовка й інтеграція свого посла Володимира Коро-

стовця (1988–1953) до Великобританії, як крок, необхідний для подаль-

шого переїзду туди з Німеччини напередодні розгортання Другої світо-

вої війни свого сина і спадкоємця Данила Скоропадського (1904–

1957). Коростовець налагодив відносини з лідерами консервативної та 

ліберальної британських партій, зумів створити шляхом читання лек-

цій, бесід і дискусій, а також виданням про-гетьманського англомов-

ного часопису донести до політичних та ділових кіл Великої Британії 

цінності, що їх поділяв гетьманський рух5. 

                                                 
4 В. А. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ, Дипломатія Павла Скоропадського, c. 46–57. 
5 Ibid., c. 179–194. 
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По-друге, усвідомлення залежності Великої Британії від політики 

США, з одного боку, і потужності гетьманського руху на території 

США та Канади, з другого6. На основі цього розуміння гетьман спро-

мігся спершу організувати доволі успішну тривалу поїздку гетьманича 

Данила на американський континент, де він зміг, використавши знан-

ня трьох провідних іноземних мов (англійської, німецької та фран-

цузької) та власну привабливість як оратора та спортсмена, завоювати 

прихильність спершу американців, яка послужила йому візитною карт-

кою для переселення на час війни, та, як виявилось, і надалі, до країни, 

яка вела з нацистською Німеччиною війну, – Великої Британії7. 

По-третє, зрозумівши під час першого етапу взаємин з японцями 

ще у 1928–1929 роках той факт, що особливі інтереси японців до 

українців стосуються Маньчжурії, гетьман зумів віднайти в середови-

щі українських офіцерів, лояльних до гетьманської ідеї, свого посла і 

до Маньчжурії. Ним став Микола Самарський (1897–1945?), який після 

зустрічей з гетьманом у Берліні, та проведених останнім інструктажів, 

виїхав з Праги до Харбіна і організував там первинний осередок Укра-

їнського Союзу Гетьманців Державників, великою мірою посприявши 

налагодженню стосунків гетьманців з японцями і в Маньчжурії, 

подальшому виданню українсько-японського словника, іншим видам 

співпраці8. 

По-четверте, гетьман зрозумів, що, попри союзницькі відносини 

Німеччини і Японії, стратегічні інтереси далекосхідної імперії та рес-

публіканських Веймарської республіки і Третього Рейху, певною мі-

рою розходяться. Усвідомивши сутність розходжень, він зумів не лише 

налагодити співробітництво з військово-дипломатичними колами ост-

рівної азійської монархії, а й узяти до уваги їхній погляд збоку, як 

монархії, на вузлові проблеми гетьманського руху. На основі контак-

тів з японцями гетьман вносив корективи до міжнародної та внутріш-

                                                 
6 Див.: Т. СИДОРЧУК, Гетьманський рух у Сполучених Штатах Америки і Канади як 

історико-політичне та світоглядне явище, Київська старовина, 6 (2000) 101–117; 1 

(2001) 72–88. 
7 В. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ, Роль та місце гетьманича Данила Скоропадського в розгортанні 

гетьманського руху в еміграції, Тези доповідей сьомої міжнародної наукової конфе-

ренції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. Острог, 27–28 вересня 2016 р., 

Острог (Видавництво національного університету “Острозька академія”), 2016, c. 24–26. 
8 В. А. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ, Дипломатія Павла Скоропадського, с. 109–130. 
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ньої політики гетьманського руху, вже не кажучи про спільно пого-

джені з японцями кроки у практичній політиці9. 

По-п’яте, бувши заздалегідь поінформованим від своїх німецьких 

колег з Вермахту та Генерального штабу про неминучість війни проти 

Радянського Союзу, з одного боку, і багатих західних демократій на 

чолі з США та Англією, з другого боку, гетьман, залишаючись у 

Німеччині і не будучи аж ніяк переконаним, що Німеччина подужає 

виграти таку війну, зробив усе можливе, щоб іще 1939 р. відправити 

свого сина і спадкоємця Данила Скоропадського до протилежної сто-

рони – на постійне місце проживання до Великої Британії. Тим самим 

Павло Скоропадський, як стратег, спромігся подбати про забезпечення 

майбутнього для гетьманського руху, який зумів після загибелі самого 

гетьмана 1945 року, продовжити свою громадську, організаційно-полі-

тичну і науково-просвітницьку діяльність в Америці та Європі. 

Павло Скоропадський як дипломат. Як дипломат, Павло Скоро-

падський спромігся налагодити відносини з представниками німець-

кого військового істеблішменту, а через останніх – з представниками 

японського військово-дипломатичного корпусу. Одночасно гетьман 

стремів до налагодження відносин з представниками протилежного 

блоку, зав’язавши стосунки з військовими, політичними та диплома-

тичними колами США, Канади та Великої Британії. Домовляючись і з 

галицькими, і з наддніпрянськими політиками, гетьман зумів об’єд-

нати обидві територіальні складові гетьманського руху в одне ціле10. 

Проводячи інтенсивні перемовини з міжнародними чинниками, він 

спромігся зробити очолюваний ним рух привабливим для зарубіжних 

еліт. Окрім цього, не будучи інтегрованим у політичну систему Німеч-

чини, Павло Скоропадський не став постачальником інформації для 

абверу та гестапо, рішуче відмовившись використовувати гетьмансь-

кий рух німцями з розвідувальною та диверсійною метою.  

                                                 
9 В. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ, Японія і українська гетьманська еміграція: основні етапи нала-

годження взаємостосунків (1928–1943 рр.), Бібліотека Інституту філології Київського 

Національного університету ім. Тараса Шевченка. Мовні і концептуальні картини світу, 

40 (2012) 318–322; IDEM., Political Relations of Pavlo Skoropads’kyj with Japanese Military 

Imperial Authorities in 1928–1943 (on the Materials of the Personal Diary of Hetman), Збір-

ник матеріалів міжнародної конференції з локальної історії, проведеної Інститутом 

української археографії 29 / 30 вересня 2009 р. у м. Києві / Наукові записки Інституту 

археографії, 19 (II), (I), (2009) 371–376.  
10 Т. СИДОРЧУК, Гетьманський рух напередодні Другої Світової війни та Осип Назарук, 

Записки НТШ. Праці історико-філософської секції, CCXXXCVII (2000) 236–254. 
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У процесі розгортання інтенсивних дипломатичних стосунків із 

двома чинними монархіями (Великою Британією та Японією), суттєво 

видозмінилось у відповідний як українським, так і міжнародним мо-

нархічним традиціям та розумінням, бік, бачення не лише можливо-

стей очолюваного ним руху, а й, насамперед, свого місця, та усвідом-

лення власних завдань, і в самого гетьмана. 

Обставини на користь перебування в орбіті гетьманської політики 

саме цих двох острівних монархій, на відміну від решти європейських 

та азійських маєстатів, пояснювались не лише їхньою географічною 

відрубністю від континентів. Цікавість обох монархій до особи україн-

ського гетьмана й започаткованого ним монархічного руху випливала 

напряму і зі специфіки їхньої політики.  

Хоча погляди українських і британських монархістів на політич-

ну перебудову світу внаслідок Першої та Другої світових війн у дечо-

му й різнилися, проте з цілої низки питань український консерватизм 

звіряв свою політичну лінію з британськими позиціями, налагоджу-

ючи свої стосунки з ним на основі довіри і спільних традицій аристо-

кратії з її спільними поглядами на світовий лад. Якщо український 

консерватизм відводив Британії певне місце у відродженні ідеї Вели-

кої України, натомість британський консерватизм трактував гетьман-

ську ідеологію як єдиний серйозний чинник в українській політиці, з 

яким потрібно мати справу в реалізації своїх планів майбутньої пере-

будови Європи і світу11. 

Спадщина історичної і політичної думки англійського і українсь-

кого консерватизму, які співпрацювали протягом 30 років (1926–1957), 

і контакти між якими обірвались зі смертю Данила Скоропадського 

1957 р., може суттєво вплинути на відновлення цих контактів у нових 

історичних реаліях сьогодення.  

Щодо гетьмансько-японських стосунків можна зробити висновок, 

що вже за одинадцять років до початку Другої світової війни Японія 

вивчала питання, куди може прийти Німеччина, чи майбутня Німеч-

                                                 
11 В. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ, Toward the History of Political Relations of Ukrainian Monarchial 

Emigration with British Ruling Circles in 1930s, Ucraina Magna. Ukrainian Political Emi-

gration in the Twentieth Century: the Experience of Cultural Self-Presenting and Self-State-

ment in the Western World. To the 130-th Anniversary of Olgerd Bochkovsky (M. S. Hru-

schevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies of the National Academy 

of Sciences of Ukraine), 1 (2016) 238–249. 
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чина спроможна розпочати таку війну як компенсацію за поразку у 

Першій світовій війні, а також про можливі домовленості між Гітле-

ром і Сталіним про розподіл території і сфер впливу на тодішній, ще 

напевно не врегульованій угодами, польській території. Японці вже 

1928 р. зондували ґрунт щодо Польщі, Німеччини та СРСР, дбаючи 

паралельно про власні інтереси, пов’язані з далекосхідними територія-

ми та їхньою долею, які можуть вирішуватися кардинально в резуль-

таті ймовірної війни12. 

Взаємини між гетьманом та японцями протягом 1928–1943 рр., 

розподіляються на три етапи. 

Перший етап (ознайомчий), який тривав з 1928 по 1929 рр., був 

ініційований японською стороною. Японці налагодили і підтримували 

налагоджені контакти з гетьманським центром, виступаючи ініціато-

рами багатьох зустрічей та перемовин, у яких брали участь і з японсь-

кого боку виключно військові.  

Другий етап (підготовчий) тривав біля 10 років (1931–1941 рр.) і 

позначився вже ініціативою й гетьманської сторони, коли представник 

гетьманського руху Микола Самарський вирушив до маріонеткової 

держави Маньчжоу-го, яка була підконтрольована японській військо-

вій адміністрації, розпочати гетьманський рух на азійському конти-

ненті. На цьому етапі безпосередніх прямих контактів між гетьманом 

та японцями не відбувалося. Натомість зв’язок проходив через Самар-

ського, а з його усуненням від справ – через гетьманця П. Коваліва, 

який проживав у Швейцарії. 

Третій (діловий) етап тривав біля двох років (1941–1943 рр.). За 

цей період Павло Скоропадський, його дружина Олександра Скоро-

падська (1878–1951), та члени Гетьманської Управи неодноразово, на 

пропозиції японської сторони, зустрічалися вже не лише з військови-

ми, але й з дипломатами – чільними представниками японського по-

сольства в Німеччині, і, розпочавши з інформації про стан гетьман-

ського руху та його можливості в період Другої світової війни, перей-

шли в 1942–1943 рр. до впливу один на одного у виробленні стратегії 

та тактики13. 

Дипломатичні перемовини, які останній гетьман України вів з 

японськими військовими і дипломатами, мали практичні наслідки, вті-

                                                 
12 В. А. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ, Дипломатія Павла Скоропадського, c. 81–95. 
13 Ibid., c. 130–159. 
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лені в конкретну політику. Так, для Японії відносини з емігрантським 

гетьманським рухом дали: 

1. Окреслення більш чітких і точних планів поширення свого 

впливу як наддержави в Азії (на континенті й на островах); 

2. Підкріплення українським чинником своїх планів щодо Маньч-

журії і радянського Далекого Сходу, а також проведення на цій основі 

практичних заходів для розгортання цього напрямку (видання україн-

сько-японського словника, перепис населення, складання карт тощо);  

3. Розуміння реалій тогочасної політики і взаємин та планів на 

перспективу у спектрі міжнародних відносин з такими державами, як 

Німеччина, Англія та США;  

4. Усвідомлення в контексті розгортання гетьманського руху в 

Європі та Америці імператива можливих змін щодо східноєвропей-

ських держав (Польща, Чехословаччина) й колишніх проголошених у 

1917–1918 рр. національних держав, які увійшли до складу СРСР 

(Україна, Білорусія), які можуть мати в майбутньому змінний статус, 

кордони та ін. 

Своєю чергою, для українського монархічного руху взаємини з 

Японією посприяли: 

1. Поширенню гетьманського руху і консервативних ідей на азій-

ський континент, як третій у черзі після Європи та Америки; 

2. Еволюції гетьманом свого бачення українського монархізму як 

руху правого крила в українському політико-партійному спектрі у пер-

спективу очолюваного ним руху, як загальної ідеології згори для всієї 

України; 

3. Встановленню традиції налагоджених відносин з монархічною 

державою в контексті чіткої взаємної синхронізації спільних дій у поєд-

нанні з конкретними, навзаєм обумовленими наперед кроками у прак-

тичній політиці. 

Взаємини Павла Скоропадського з чільними представниками ос-

танньої імперії дали також певні уроки на майбутнє в поєднанні з 

загальноісторичним для обох сторін значенням співпраці у 1928–

1943 рр. Для Японії ними стали: 

1. Імперія, контрастуючи з західними демократіями, спершу фоку-

сувалася і замикалася у своїх політичних планах реально і на пер-

спективу головним чином на проблемах Далекого Сходу та Маньч-

журії, хоча згодом стала проголошувати офіційно і курс на перетво-
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рення Японії у світового лідера, де певне місце відводилось і для 

України; 

2. Для японських дипломатів і політиків, на кшталт прем’єр-міні-

стра барона Танаки, міністра іноземних справ Сідехари, прем’єр-міні-

стра Тойо Хідекі та самого імператора Хірохіто (1901–1989), взаємо-

відносини з гетьманом Скоропадським дали нагоду зовсім з іншого 

боку подивитися на проблеми минулого і теперішнього Євразії взагалі, 

а держав Східної Європи, зокрема. 

Для України уроки і загальноісторичне значення співпраці поля-

гали в наступному: 

1. Досвід встановлення і перебігу дипломатичних відносин з азій-

ськими монархіями, уособленими Японською імперією, на плин яких 

у конструктивному річищі суттєво впливали такі чинники, як геогра-

фічна віддаленість Японії, відсутність у гетьманського подружжя дос-

віду взаємовідносин зі східними народами взагалі, а саме з японцями, 

зокрема, необізнаність з особливостями японського характеру та мен-

талітету (світобачення), що не сприяли наданню гетьманом основних 

пріоритетів саме відносинам з японцями, на противагу до німців чи 

англійців, і на противагу до виявленого активного зацікавлення геть-

манським рухом японською стороною. 

2. Постання традиції встановлення відносин згори між обома но-

сіями традиційного консерватизму, оскільки лише Японська імперія 

(як і Британське королівство) здобули континуїтет відносин та спів-

праці (на зразок континуїтету відносин гетьмана Богдана Хмельниць-

кого зі Шведським королівством), ще з еміграційним монархічним 

рухом гетьмана Павла Скоропадського.  

Підсумовуючи наш аналіз, слід, насамперед, зазначити, що геть-

ман, перебуваючи в еміграції, тим не менше спромігся встановити 

дипломатичні відносини з чотирнадцятьма державами на трьох конти-

нентах – в Америці, Азії та Європі. Серед цих чотирнадцяти держав, 

окрім дванадцяти республік, були і дві монархії – Королівство Великої 

Британії та Північної Ірландії і Японська імперія. Взаємовідносинам з 

монархіями, гетьман, який сповідував традиційне монархічне бачення 

і був переконаний у тому, що українське питання може бути вирішене 

лише династичним традиційним консервативним шляхом, надавав особ-

ливого і навіть пріоритетного значення. Таким чином, Павло Скоро-

падський, як політичний діяч, військовий стратег та дипломат створив 

міцне підґрунтя для розгортання Україною дипломатичних відносин 
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на зовсім іншому рівні в порівнянні з політикою республіканських 

держав. Це рівень не лише державної, але й династичної історії та 

традиційного консерватизму, що було легалізовано закладенням Пав-

лом Скоропадським підвалин таких відносин з двома діючими монар-

хіями, як із західною – Великою Британією, так і зі східною – Япо-

нією. 

Хотів би закінчити статтю тим, що гетьман Скоропадський, сто-

ліття приходу до влади якого ми сьогодні святкуємо, став прикладом 

консервативно-монархічного українського діяча XX століття внаслі-

док, насамперед, низки особистісних якостей, які виявилися особливо 

в еміграції. Це, по-перше, той факт, що Павло Скоропадський зумів 

переглянути попередні власні помилки, зокрема ідею про федеративну 

Росію, суб’єктом якої є гетьманська Україна, думку про можливість 

розбудови армії без українських національних традицій, уявлення про 

автокефалію та уніатство як чужі українському народові релігії, тощо; 

по-друге, маючи стійкий характер, навіть після утворення антигітле-

рівської коаліції, коли перспектива поразки стала очевидною, продов-

жував активну політичну діяльність до квітня 1945 р., роблячи все 

можливе для збереження гетьманського руху. Досвід гетьмана Павла 

Скоропадського став неоціненним здобутком для майбутніх україн-

ських політиків всіх рівнів, бо представляв найбільш давню, традицій-

ну та історичну українську ідеологію – гетьманську. 
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Павло ГАЙ-НИЖНИК (Київ) 

 

ОСОБИСТА ОХОРОННА СЛУЖБА 

ГЕТЬМАНА ВСІЄЇ УКРАЇНИ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО: 

ШТАТИ Й ЗАВДАННЯ (1918 р.) 

 

Державний переворот 29 квітня 1918 р., після здійснення якого 

було проголошено створення Української Держави у формі Гетьма-

нату Павла Скоропадського, кардинально змінив не лише форму, але й 

суть української державної моделі1. Гетьман здобув диктаторські пов-

новаження. Актами конституційного характеру Української Держави 

стали гетьманська Грамота “До всього українського народу” та Закони 

“Про тимчасовий державний устрій України”, датовані днем перево-

роту2. 

Правителі і керівники держав завжди мали (і мають) у своєму 

розпорядженні власну адміністрацію. У різні часи її склад, функції і 

повноваження були різного характеру (залежно від державного ладу 

країни, суспільної організації, історичної традиції і навіть особистих 

переконань керманича державного утворення), проте завжди такі уста-

нови функціонували під безпосереднім керівництвом та контролем 

свого патрона і перебували у самій серцевині (часто утаємниченій для 

загалу) державної політики. 

Адміністрація глави держави за владарювання Павла Скоропадсь-

кого мала військово-цивільний характер та структуру і називалася “Го-

ловна Квартира Пана Гетьмана”3, що охоплювала три основні складові: 

“Штаб Пана Гетьмана”4, “Особи біля Гетьмана” (тобто його ад’ютан-

ти)5, “Власна Його Світлості Пана Гетьмана всієї України канцелярія”6. 

                                                 
1 Див.: П. П. ГАЙ-НИЖНИК, Державний переворот 29 квітня 1918 р.: причини та перебіг 

захоплення влади П. Скоропадським, Український історичний журнал, 4 (2011) 132–

164. 
2 Державний вістник (16 травня 1918); Центральний державний архів вищих органів 

влади та Управління України (далі – ЦДАВО України), ф. 1064, оп. 2, спр. 11, арк. 19–

23; ф. 3766, оп. 1, спр. 42, арк. 27а. 
3 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 16. 
4 Див.: П. П. ГАЙ-НИЖНИК, Власний Штаб гетьмана П. Скоропадського: структура, 

штати, завдання (1918 р.), Гілея, вип. 53 (№ 10) (2011) 73–80; вип. 54 (№ 11), с. 91–

101. 
5 Див.: П. П. ГАЙ-НИЖНИК, Особисті ад’ютанти й секретарі П. Скоропадського (до 

історії функціонування Головної квартири гетьмана України), Український історич-

ний журнал, 6 (2010) 106–126. 
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Структура, повноваження, обов’язки та завдання гетьманської 

Квартири визначалися Положенням “Про Головну Квартиру Гетьма-

на”, що було ухвалене під грифом “таємно” Радою міністрів Українсь-

кої Держави 3 травня 1918 р., тобто вже на четвертий день після 

державного перевороту на чолі з П. Скоропадським7. 3 серпня 1918 р., 

зазначене Положення набуло нової редакції8. Детальніше структура 

Головної Квартири визначалася у Додатку до Положення “Про Голов-

ну Квартиру Гетьмана”, в якому зазначалося, що вона складається з 

вищезазначених трьох “Частин”9. Фінансування Головної Квартири 

гетьмана відбувалося за окремим кошторисом (“Смітою Гетьманської 

Головної Квартири на 1918 р.”)10. На утримання усіх її інституцій дер-

жавним бюджетом визначалася сума у 4 млн. 352 тис. 940 крб. Коман-

дуючим Головною Квартирою гетьмана, тобто головою гетьманської 

адміністрації, був начальник його Штабу, який таким чином поєднував 

ці дві посади11. 

Головна Квартира гетьмана являла собою центральну адміністра-

цію глави держави, яку було побудовано на військових засадах і що 

мала виняткові контрольні повноваження щодо усіх силових структур 

країни та визначала основні напрями охоронної діяльності в Україн-

ській Державі. До її обов’язку входило також безпосередньо оповіща-

ти гетьмана про стан і потреби національної та його особистої безпеки 

тощо. Частина Іа Положення “Про Головну Квартиру Гетьмана” мала 

назву “Начальник Штабу Гетьмана і Штаб Гетьмана”12. Штаб гетьмана 

всієї України був серцевиною Головної Квартири керівника держави і 

повноваження цієї частини були надзвичайно широкими. Гетьмансь-

кий штаб займався питаннями призначень і звільнень зі служби, від-

пустками та відрядженнями усіх чинів Головної Квартири гетьмана, 

                                                                                                            
6 Див.: П. П. ГАЙ-НИЖНИК, Власна Його світлості пана гетьмана всієї України канцеля-

рія (29 квітня – 14 грудня 1918 р.), Гілея, вип. 46 (№ 4), спецвипуск (квітень 2011) 

67–75; с. 54–62. 
7 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 16. 
8 Ibid., арк. 81–117. 
9 Ibid., арк. 61–80зв. 
10 Ibid., ф. 1434, оп. 2, спр. 26. 
11 Ibid., ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 16, 15зв. 
12 Ibid., арк. 61–78зв. 
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справами подання допомоги від самого П. Скоропадського тим особам, 

“які здійснили послуги Українській Державі”13. 

Окрім того, до компетенції Штабу гетьмана також входило: вста-

новлення зв’язку між частинами, підлеглими начальникові гетьмансь-

кого Штабу; повідомлення гетьмана за даними преси про політичний 

та економічний настрій населення; збереження справ і документів істо-

ричного значення; забезпечення утримання та інших видів задоволен-

ня особам Головної Квартири ясновельможного пана гетьмана; загаль-

ний нагляд за безпекою резиденції і мандрівок гетьмана; влаштування 

гетьманських прийомів і зустрічей; “обслідування всіх сторін діяль-

ності політичних партій, організацій і окремих осіб, які намагаються 

підірвати Гетьманську владу і встановлену форму Правління в Україн-

ській Державі, а також висвітлення різних політичних течій в суспіль-

стві і народних масах”14. 

Праця над розробкою структури та штатів власного Штабу пана 

гетьмана розпочалася із перших же днів по перевороті. Для їх вироб-

лення урядом було сформовано спеціальну комісію у складі чотирьох 

осіб, а саме: військового міністра О. Рогози (голови комісії), міністра 

фінансів А. Ржепецького15, державного секретаря І. Кістяківського (Кі-

стяковського)16 та начальника Штабу гетьмана ген. В. Дашкевича-Гор-

бацького17. Тож уже 4 червня 1918 р. міністр фінансів (за присутності 

начальника гетьманського Штабу) представив увазі членів Ради міні-

стрів Української Держави проект штатів Штабу гетьмана. Утім, уряд 

після відповідного обговорення, не прийняв запропонований проект 

штатів, а натомість запропонував комісії доопрацювати їх у відповід-

                                                 
13 Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО Укра-

їни), ф. 57, оп. 2, спр. 239, арк. 7. 
14 Ibid. 
15 Див.: П. ГАЙ-НИЖНИК, А. К. Ржепецький – міністр фінансів Української Держави за 

гетьманату 1918 року, Фінанси України, 3 (2008) 117–120. 
16 Див.: П. П. ГАЙ-НИЖНИК, Ігор Кістяковський: особистість, політик, державний діяч 

України, Гілея, вип. 38 (2010) 38–53; П. П. ГАЙ-НЫЖНЫК, Игорь Кистяковский: рос-

сийский кадет и государственный деятель Украины, Белоруссия и Украина: история 

и культура: Сборник статей, вып. 5, Москва (Институт славяноведения РАН), 2015, 

с. 139–160. 
17 Див.: П. ГАЙ-НИЖНИК, Начальники особистого Штабу гетьмана П. Скоропадського, 

Військово-історичний альманах, 2 (21) (2010) 45–56. 
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ності з висловленими думками міністрів і найближчого часу подати на 

ухвалення Ради міністрів18. 

Вдруге про вироблений проект штатів членам уряду 11 червня 

1918 р. доповідав уже начальник Штабу гетьмана отаман В. Дашкевич-

Горбацький. Розглянувши штати й вислухавши пояснення начальника 

гетьманського Штабу, Рада міністрів постановила просити вищевка-

зану урядову комісію обміркувати ще раз усі висловлені з даного пи-

тання думки панів міністрів й відповідно до них скоротити представ-

лені штатні розписи19. 

Поправки розглядала і вносила згадувана урядова комісія, зі скла-

ду якої було виведено державного секретаря І. Кістяковського, а нато-

мість уведено міністра освіти М. Василенка. Про виконання цією комі-

сією попередніх порад і постанов Ради міністрів начальник Штабу 

гетьмана доповідав урядові вже за три дні, 15 червня 1918 р. Проте і 

цього разу штати власного Штабу гетьмана затверджено не було. Уря-

довці знову постановили внести певні правки. Зокрема щодо питання 

про організацію осібної охоронної команди: визнати за необхідне якісне 

підвищення складу охоронців, задля чого підвищити ставку їх утри-

мання до 500 крб (замість пропонованих проектом 400 крб), ставку 

старших охоронців – до 600 крб (замість проектних 500 крб), а чисель-

ність молодших охоронців визначити у 25 осіб (замість визначених 

проектом 33 осіб)20. 

Тим часом особиста військово-цивільна адміністрація очільника 

держави, яку уособлював собою власний Штаб гетьмана всієї України, 

не могла очікувати довгочасно своєї юридичної легітимізації та норма-

тивно-правового і штатно-адміністративного узаконення, позаяк таке 

проволікання істотно гальмувало й ускладнювало функціонування 

усього державного організму. Тож вихід було знайдено відповідно 

поточному кадровому стану інституції, фінансово-господарчим мож-

ливостям скарбниці та державно-політичним потребам країни. Відтак, 

16 липня 1918 р. П. Скоропадський затвердив ухвалену Радою мініст-

рів Постанову “Про тимчасові штати Штабу Гетьмана всієї України” 

                                                 
18 ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 35. 
19 Ibid., арк. 48зв. 
20 Ibid., арк. 53–53зв. 
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якою зокрема визначалося ухвалити та вважати дійсними з 29 квітня 

1918 р. тимчасові штати Штабу гетьмана всієї України21. 

У підсумкові власний Штаб гетьмана на початковому етапі свого 

формування структурувався навколо таких стрижневих підрозділів, як: 

начальник Штабу (він же – командуючий гетьманською Головною 

Квартирою) із трьома помічниками для доручень; два генеральні геть-

манські секретарі; особи біля гетьмана для доручень (9 військовиків і 

2 секретарі); власної Канцелярії гетьмана (8 співробітників); гетьман-

ської Похідної канцелярії (49 старшин і посадовців); гетьманського 

коменданта (99 підлеглих старших і співробітників); гетьманського 

господаря (58 постійних штатних посад). Загалом же, станом на поча-

ток липня 1918 р., при Штабі гетьмана було передбачено 231 штатна 

посада, на річні зарплати усім працівникам передбачалося 1 млн 

487 тис. 360 крб, а загалом на утримання усіх інституцій Головної 

Квартири гетьмана планувалося асигнувати 4 млн 352 тис. 940 крб з 

державного бюджету. 

Таким чином власний Штаб гетьмана П. Скоропадського набув 

свого загального (тимчасового) штатного укомплектування, яке протя-

гом усього періоду існування Української Держави у формі Гетьма-

нату зазнавало певного корегування щодо того чи іншого його підроз-

ділу тощо. Окремих, проте не істотних змін структура і штати Штабу 

гетьмана всієї України зазнали вже 3 серпня 1918 р. у новій редакції 

Положення “Про Головну Квартиру Гетьмана” та у додатках до нього, 

які було розроблено під керівництвом нового начальника гетьмансь-

кого Штабу і командуючого його Головною Квартирою Б. Стеллець-

кого22.  

Особиста ж безпека гетьмана, в рамках його власного (особистого) 

Штабу23, повністю покладалася на управління гетьманського комен-

данта. Комендант підпорядковувався начальникові Штабу гетьмана і 

призначався (за поданням начальника Штабу) окремим наказом П. Ско-

ропадського по Штабу, армії та флоту. До обов’язків коменданта вхо-

дило “загальне спостереження за безпекою резиденції і нагляд за без-

пекою шляхів під час гетьманських мандрівок; організація охорони 

                                                 
21 Державний вістник (22 липня 1918). 
22 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 61–117. 
23 Нагадаю, що в Українській Державі існувала також розгалужена поліцейсько-розві-

дувальна служба (Державна Варта), а також військова розвідка й контрозвідка. 
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Пана Гетьмана як в місці постійного знаходження, так і в дорозі; заві-

дування у всіх відношеннях Конвоєм, Особливою охоронною Коман-

дою та іншими частинами, призначеними для охорони Пана Гетьмана; 

гаражем і стайнею”24. 

Усі урядові та державні установи були зобов’язані надавати комен-

дантові відомості про безпеку гетьмана. Усі його вимоги про вжиття 

заходів щодо захисту гетьмана повинні були беззаперечно і негайно 

виконувати усі установи, відомства та організації країни. Військово-

службовці і цивільні особи, які відряджалися в розпорядження комен-

данта, перебували у повній його підлеглості і за ними зберігалися їхні 

попередні посади та грошове утримання. Повноваження і сфера діяль-

ності гетьманського коменданта визначала спеціальна інструкція Штабу 

гетьмана, затверджена П. Скоропадським і підписана начальником 

Штабу. Гетьманський комендант мав звання генерального значкового, 

дорівнювався у правах із головноуправляючим і мав окремі права 

товариша міністра. Комендант палацу гетьмана мав свою резиденцію у 

Києві по вул. Олександрівській25. 

Цю винятково важливу посаду посів колишній отаман Окремого 

Запорізького загону і герой визволення Києва від більшовиків, губер-

ніальний комендант Київщини, генерал-майор української служби 

(1918 р.), генеральний хорунжий Костянтин Адамович Прісовський 

(1878 – 15 лютого 1966)26. Нагадаю, що К. Прісовський перейшов на 

бік Української Центральної Ради восени 1917 р. Під час вуличних 

боїв з більшовиками у Києві в січні 1918 р. командував сформованим 

офіцерським загоном, на чолі якого разом із військами УНР залишив 

Київ. З 9 лютого 1918 р. – начальник Окремого Запорозького загону 

(згодом – бригади). Саме навколо нього здебільшого, а не С. Петлюри, 

у січні–лютому 1918 р. об’єднувалися відступаючі українські загони. 

Об’єднавши й поновивши їх в єдиний загін, К. Прісовський рушив 

через Житомир та Фастів на Київ, випереджаючи частини німців, що 

фактично не брали участі в боях на цьому напрямкові. Після нетрива-

лого бою підрозділ К. Прісовського вибив більшовиків зі столиці УНР 

                                                 
24 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 16. 
25 Ibid., ф. 1064, оп. 1, спр. 136, арк. 37, 51; ф. 3766, оп. 1, спр. 4, арк. 107; арк. 28. 
26 Див.: П. П. ГАЙ-НИЖНИК, Костянтин Прісовський – військовий і державний діяч Росії, 

УНР та Української Держави: біографічний нарис, Гілея, вип. 45 (№ 3) (2011) 20–24. 
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й відкинув їх до Бахмача27. Після цього він передав командування 

генералові З. Натієву, а сам з 3 березня 1918 р. зайняв пост губерніаль-

ного коменданта Київщини. 

За Гетьманату генеральний хорунжий Української Держави і ко-

мендант особистого Штабу гетьмана України К. Прісовський мешкав 

й ніс службу коменданта у гетьманському палаці. Начальник Штабу 

гетьмана Б. Стеллецький28 високо цінив моральні чесноти та профе-

сійні якості гетьманського коменданта й вважав що “людей, подібних 

до ген. Прісовського в Росії було небагато, але ними не вміли користа-

тися і вони не приносячи нікому користі зникали”29. Ось як характе-

ризує його військову та людську вдачу Б. Стеллецький:  
 

“Бій він полюбляв мов гравець полюбляє карти або п’яничка – вино. 

Відмінно хоробрий, він цією хоробрістю не бравував й не любив, щоб 

йому інші на неї вказували. Був він кілька разів поранений, один раз у 

голову, проте лікувався при своїй частині. Політикою зовсім не ціка-

вився й щиро ненавидів Гучкова та Керенського, що зруйнували військо-

вий лад. Більшовиків вважав послідовниками Керенського, чому з ярістю 

йшов на їхнє знищення. Особливої жорстокості не виявляв і його швид-

ше можна було назвати доброю людиною, аніж жорстокою”30. 
 

Водночас він був ґоноровий, честолюбно вразливий й самозако-

ханий. Так, наприклад, будучи у 1918 р. комендантом гетьманського 

палацу, він лише з газет дізнався про те, що П. Скоропадський напере-

додні таємно виїхав до Німеччини для зустрічі із імператором Віль-

гельмом ІІ. Начальник Штабу гетьмана, який, до речі, сам дізнався про 

це тільки у передніч від’їзду, згадував, що таке несподіване зникнення 

П. Скоропадського з палацу справило особливе враження на палацо-

вого коменданта, який лише вранці в палаці дізнався, що “Гетьман 

зник”31. Тож, очевидно ображений непосвяченістю коменданта у пере-

біг подій, а отже й сприйнявши це як особисту недовіру, ґоноровий 

                                                 
27 ЦДАВО України, ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 45. 
28 Див.: П. П. ГАЙ-НИЖНИК, Борис Стеллецький – начальник Головної Квартири та Влас-

ного Штабу Гетьмана П. Скоропадського, Національна та історична пам’ять: Зб. наук. 

праць, вип. 7. – Спецвипуск: “Павло Скоропадський – останній гетьман України (до 

140-річчя від дня народження)”, К. (ДП “НВЦ «Пріоритети»”), 2013, с. 175–183. 
29 ЦДАВО України, ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 43. 
30 Ibid., арк. 44. 
31 Ibid., арк. 161–162. 
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К. Прісовський негайно подав у відставку, яку, до слова, не було 

задоволено. 

У підпорядкуванні гетьманського коменданта перебували: поміч-

ник коменданта (з правами командира бригади), старшини для дору-

чень (старший старшина для доручень мав права командира полку), 

канцелярія (начальник з правами начальника відділу міністерства), 

самохідний відділ (командир відділу мав права командира полку), 

конвой (його командир користувався правами командира бригади), 

особиста охоронна команда та гетьманська стайня (її начальник мав 

права командира батальйону). Помічник коменданта і старшини для 

доручень у своїх діях керувалися особливими інструкціями началь-

ника Штабу гетьмана, а до їхніх обов’язків входило забезпечення 

оперативного управління охоронними підрозділами Штабу, встанов-

лення порядку чергування по управлінню гетьманського коменданта 

та виконання спецзавдань коменданта під час службових відряджень. 

Канцелярія (у складі начальника, діловода, журналіста, писаря, 

друкарки та кур’єрів) здійснювала діловодство підрозділу. 

Самохідний відділ мав у своєму розпорядженні автомобілі, мото-

цикли, велосипеди, автомобільне майно і матеріали, що призначалися 

для використання гетьманом та його Штабом. Начальником цього від-

ділу могла бути призначена лише особа, що закінчила вищі автомо-

більні курси. Усі автомобілі розподілялися гетьманським комендантом 

за посадовими особами Штабу відповідними нарядами, які реєструва-

лися у спеціальному щоденникові із зазначенням верстового пробігу 

та витрат пального. Помічник начальника відділу був ще й завідува-

чем гаражем. У відділі також служили конторник, діловод, старший 

механік гаража, водії та їхні помічники, кур’єри-мотоциклетники, пи-

сар і друкарка. Гараж гетьманського коменданта складався із 25 авто-

мобілів і 5 мотоциклів, які обслуговувалися 22 водіями32. 

Гетьманська стайня призначалася “для утримання і виїзду зап-

ряжних та верхових коней Пана Гетьмана та його свити, а також для 

збереження екіпажів, упряжі, сідел і манежу” 33. Її завідувач підпоряд-

ковувався комендантові. Крім нього, до особового складу стайні нале-

                                                 
32 Державний вістник (22 липня 1918). 
33 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 16–44зв., 51; ф. 1074, оп. 1, спр. 22, арк. 4; 

Державний вістник (26 липня 1918). 
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жали діловод і ветеринарний лікар, призначалася необхідна кількість 

обслуги із козаків.  

Власний конвой Ясновельможного пана гетьмана підпорядкову-

вався гетьманському комендантові. Положення “Про Головну Квартиру 

Гетьмана” чітко вказувало на обов’язки гетьманського конвою та його 

статус, а саме: “військова частина, призначена для охорони Пана Геть-

мана і Його родини”, що прирівнювалася до кавалерійського полку. 

Особовий склад конвою числився на дійсній військовій службі. За-

гальні права і обов’язки конвойних визначалися військовими законами 

і статутами, а спеціальні охоронні – Статутом залогової (гарнізонної) 

служби та особливою інструкцією коменданта, затвердженою началь-

ником Штабу гетьмана. Старшини конвою призначалися на посаду 

комендантом за поданням свого командира. Умови комплектування 

конвою козаками визначалися за взаємним узгодженням начальника 

Штабу і військового міністра34. 

Особовий склад конвою розташовувався в Києві в Микольських 

касарнях35. У липні 1918 р. мала Рада міністрів (реєстр № 6 від 16, 

17 липня 1918 р.) асигнувала 60 млн. крб “на негайний ремонт будинків 

Миколаївських казарм для власного конвою Пана Гетьмана”36. 16 сер-

пня 1918 р. мала Рада міністрів внесла деякі зміни до проекту штатів 

Власного конвою пана гетьмана37. 21 серпня вона ж вказала на потре-

бу ретельного відбору конвойних, встановлення для них збільшених 

посадових ставок і військових звань. 17 вересня 1918 р. П. Скоропад-

ський затвердив ухвалену урядом 7 вересня Постанову “Про штати 

Власного Конвою Ясновельможного Пана Гетьмана всієї України”, в 

якій зазначалося вважати їх дійсними з 1 травня 1918 р.38 Загальний 

склад конвою було сформовано зі штабу та трьох сотень: офіцерської 

(формувалася винятково зі старшин), кінно-кулеметної та козачої. Стар-

шини озброювалися револьверами, козаки та вартові – шаблями і гвин-

тівками, а кінно-кулеметна сотня – 6-ма кулеметами системи “Максим” 

та 12-ма кулеметами системи “Льюіс”39. Проте по факту, як засвідчував 

                                                 
34 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 16–44зв., 51; ф. 1074, оп. 1, спр. 22, арк. 4; 

Державний вістник (26 липня 1918). 
35 ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 24а, арк. 16зв.; Державний вістник (16 жовтня 

1918). 
36 Ibid., ф. 1064, оп. 1, спр. 24а, арк. 16зв. 
37 Ibid., арк. 26. 
38 Ibid., спр. 179, арк. 1. 
39 Ibid., арк. 12–15. 
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начальник Штабу П. Скоропадського Б. Стеллецький, на жовтень 

1918 р. конвой гетьмана налічував лише дві сотні вояків (одна сотня – 

піша, одна – кіннотна), що були набрані переважно з колишніх офі-

церів40. 

Начальником Власного конвою гетьмана від травня 1918 р. був 

генерал-майор російської служби, генеральний хорунжий Армії 

Української Держави Юрій Костянтинович Устимович41 (22 листо-

пада 1873 – грудень 1968). Командир конвою отримував ранг гене-

рального хорунжого та права командира окремої бригади з річним 

утриманням у 10 тис. 800 крб. Його помічники з муштрової і господар-

ської частини (полковник або військовий старшина) – 9 тис. 600 крб, 

осавул (сотник) – 7 тис. 200 крб, сотенні командири (військові старши-

ни або полковники) – 8 тис. 400 крб, півсотенні (сотники або військові 

старшини) – 7 тис. 200 крб, чотові командири, начальник зв’язку і вар-

тові старшини у палаці гетьмана (сотники, значкові або хорунжі) – 

6 тис. крб. Рядові посади другої і третьої сотні комплектувалися “з 

козаків, або найманих людей від хліборобів по вибору і за відпові-

дальністю командира конвою”42. Крім грошового утримання (від 2 тис. 

500 крб до 3 тис. 500 крб на рік), вони одержували повне харчове 

забезпечення та помешкання. Загальний склад гетьманського конвою 

мав нараховувати 53 старшини (з них 30 вартових), попа, дяка, капель-

мейстера, 8 військових урядовців, 614 муштрових і 203 немуштрових 

козаків43. Проте у вересні 1918 р. штати Власного конвою гетьмана 

становили: старшин – 35, військових урядовців – 42, у т. ч. 10 орди-

нарців, а також зв’язківці, майстри, конюхи і т. д.44, а також “для без-

посередньої охорони уряду Гетьмана були сформовані дві сотні геть-

манського конвою (одна піша, друга – кінна-[кулеметна]), переважно з 

колишніх офіцерів”45. 

Станом коней та умовами їхнього утримування опікувався началь-

ник стайні, посада якого відповідала командирові батальйону. Харчу-

вання козаків здійснювалося за державний кошт, як, власне, й прокорм 

                                                 
40 ЦДАВО України, ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 100, 107. 
41 У наказах Військової Офіції 1918 р. помилково названий Миколою Устимовичем. 
42 ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 179, арк. 1–7. 
43 Ibid., арк. 1–7, 12–15; ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 39–39зв. 
44 Державний вістник (22 липня 1918). 
45 ЦДАВО України, ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 89–90. 



П. Гай-Нижник, Особиста охоронна служба гетьмана… 
 

 

102 

коней гетьманського конвою. 5 вересня 1918 р. мала Рада міністрів, 

наприклад, ухвалила асигнувати “на харчування Власного Конвою та 

покриття видатків Власної Канцелярії” 92 тис. 615 крб.46 Закупівлею 

харчу займався начальник господарської частини, який оголошував 

відповідний конкурс постачальників. Зацікавлені особи чи організації 

повинні були подати до канцелярії конвою (в Микольських касарнях) 

свої заяви у запечатаних конвертах з доданням завдатку у розмірі 10 % 

готівковими грішми зі всієї суми поставки. Торги заздалегідь призна-

чалися на певний день, як, наприклад, було 9 вересня 1918 р. Тоді було 

оголошено торги на постачання Власному конвою пана гетьмана на 

1918 та 1919 рр. 

Загалом на потреби конвою було необхідно закупити: м’яса в кіль-

кості 5 тис. 950 пудів, крупи гречкової – 1 тис. пуд., пшона – 1 тис. пуд., 

перлової крупи – 250 пуд., цибулі – 150 пуд., солі – 1 тис. 500 пуд., 

масла коров’ячого – 150 пуд., свіжої капусти – 300 пуд., кислої капу-

сти – 500 пуд., буряків – 200 пуд., моркви – 80 пуд., cала свинячого – 

80 пуд., борошна пшеничного підболточного – 150 пуд., картоплі – 

1 тис. 700 пуд., томату – 110 пуд., сметани – 200 пуд., лаврового ли-

стку – 1 пуд, перцю духмяного – 20 фунтів, перцю гіркого – 20 фунтів, 

оцту – 100 пляшок, лимонної кислоти – 20 фунтів, вівса – 8 тис. пудів, 

сіна – 98 тис. пуд. і соломи – 29 тис. пудів47. Іноді керівництво конвою 

не лише купувало, а й продавало, як, скажімо, 14 жовтня 1918 р. у тих 

же Микольських касарнях на Печерську були проведені публічні торги 

з продажу 14 коней з Власного конвою пана гетьмана48. 

Зауважу також, що у передостанній день існування Гетьманату, 

вранці 13 грудня 1918 р. озброєні загони робітників-більшовиків прямо 

у касарнях захопили частину ескорту гетьмана49. П. Скоропадському, 

аби вибити їх, довелося навіть відрядити туди іншу частину свого кон-

вою, залишившись практично без суттєвої охорони. Сам гетьман згаду-

вав, що “усі ті діячі, які ще так нещодавно обговорювали зі мною усі 

справи й тулилися у приймальні, перекочували або до Петлюри, або до 

Долгорукова. У моєму штабі, за винятком мого найближчого почету, 

найближчих офіцерів і козаків охорони, вже відчувалося роздвоєння. З 

                                                 
46 ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 24а, арк. 34. 
47 Державний вістник (6 вересня 1918). 
48 Ibid. (16 жовтня). 
49 Г. Н. ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ, Воспоминания об “Украине”. 1917–1918, Берлин, 1921, с. 45. 
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одного боку, Директорія та співчуваючі їй успішно розповсюджували 

відомості, що я зрадив Україні, з іншого боку, серед російського офі-

церства розповсюджувалися перемови, що я входжу у таємні перемо-

вини з Петлюрою, аби зрадити офіцерство”50. 

Особиста охоронна команда гетьмана, яка також підлягала геть-

манському коменданту, була окремою військовою частиною і при-

рівнювалася до полку. Існувало “Положення про особисту Охоронну 

команду Гетьмана”. Це – короткий підзаконний акт, який частково 

регламентував діяльність чинів особистої Охоронної команди П. Ско-

ропадського, яка виконувала функції фізичної охорони гетьмана та 

членів його родини. З погляду інтересів контррозвідки – це Положення 

містило лише основні принципи взаємодії особистої Охоронної коман-

ди гетьмана зі спеціальним органом – Особливим відділом Штабу 

гетьмана і місцевими розшуковими підрозділами. 

У ній служили виборні надійні особи, єдиним завданням яких 

була охорона П. Скоропадського як при перебуванні його в місці 

постійної резиденції, так і під час мандрівок залізничними, шосейними 

і водяними шляхами. З цією метою у складі охорони було встановлено 

постійні нерухомі і перепускні пости у палаці гетьмана, розроблявся 

бойовий рахунок із залученням Власного конвою гетьмана та інших 

охоронних підрозділів, відпрацьовувалася система заходів з нагляду за 

місцевістю і спорудами, що безпосередньо прилягали до палацу, і за 

шляхами постійного проїзду гетьмана та його родини, встановлювався 

зв’язок з центральними та місцевими розшуковими установами для 

визначення засобів охорони в непередбачених випадках. Старшину, 

що командував охоронною командою і виконував обов’язки завідува-

ча, за поданням гетьманського коменданта, призначав начальник Штабу 

гетьмана. Крім того, особиста охорона вела спостереження за персона-

лом, що обслуговував гетьмана, підтримувала контакти з централь-

ними й місцевими правоохоронними органами у справах своєї компе-

тенції. 

На чолі особистої охоронної команди гетьмана було призначено 

полковника Миколу Миколайовича Аркаса (2 вересня 1880 – 14 грудня 

1938). У 1917 р., будучи штаб-ротмістром, М. Аркас командував сьо-

                                                 
50 П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918, К.; Філадельфія, 1995, 

с. 317–318. 
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мим ординарським ескадроном. Того ж року цей підрозділ було укра-

їнізовано, а потім М. Аркас перейменував його на Полтавську парти-

занську кіннотну сотню. На початку 1918 р. він разом зі своєю сотнею 

бився з більшовиками під Києвом на боці УНР, а після повернення 

уряду УНР до столиці у березні 1918 р. його кіннотний відділ став 

охоронним підрозділом Центральної Ради. У день гетьманського пере-

вороту командир кіннотного відділу (М. Аркас), що мав охороняти 

Центральну Раду, особисто з’явився до П. Скоропадського, перейшов-

ши таким чином на його бік. 

Завідувач особистою охоронною командою гетьмана прирівню-

вався в правах до командира полку, його старший помічник – до ко-

мандира батальйону, молодші помічники і старшини для доручень – 

до командирів рот, старші вартові – до молодших офіцерів, а вартові – 

до унтер-офіцерів. Члени особистої охорони перебували на державній 

службі, а заробітну платню одержували з особливого фонду гетьмана. 

Якщо виникала потреба збільшити кількість охоронців, то начальники 

розшукових установ мали додатково відрядити своїх співробітників, а 

начальник, що відрядив підлеглих, ніс за них повну особисту відпові-

дальність. У місті перебування гетьмана та його родини (чи мандрів-

ки) особиста охорона діяла за загальним планом, затвердженим началь-

ником Штабу гетьмана. Окрім військових статутів, охоронна команда 

у своїх діях керувалася ще й особливими інструкціями гетьманського 

коменданта. Звичайний штат особистої охорони гетьмана становив 122 

особи, а саме: завідувач, старший і молодший помічники завідувача, 

4 старшини для доручень, 2 старші вартові, діловод, писар, розсильний 

при канцелярії, 55 постійних постових у районі резиденції, 46 нагляда-

чів, 7 наказних (офіцерів) та 2 водії. Нову українську форму носили 

лише постові в околицях постійної резиденції гетьмана51. Насправді ж 

особиста охорона П. Скоропадського на той час складалася лише з 

25 вартових52. 

Посаді завідувача командою відповідало звання полковника або 

військового старшини (10 тис. 800 крб річних), його старшого і молод-

шого помічників – сотника (9 тис. 600 крб і 8 тис. 400 крб), старшини 

для доручень – значкового або хорунжого (8 тис. 400 крб). Інші служ-

бовці охоронної команди військових звань не мали, їхній ранг дорів-

                                                 
51 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 39–39зв., 66зв.–68, 70зв. 
52 Державний вістник (22 липня 1918). 
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нював відповідним співробітникам підрозділів Державної варти (полі-

ції), але платня була значно вищою. Так, старший вартовий отримував 

8 тис. 400 крб річних, а вартовий – 7 тис. 200 крб. 

Завідувач охороною складав щоденний наряд чергових і пред-

ставляв їх гетьманському комендантові К. Прісовському. Якщо обста-

вини змінювалися, він розробляв новий план охорони і табель постам, 

який подавав комендантові на затвердження. До його обов’язків вхо-

дило ведення повного обліку персоналу, який служив у палаці, включ-

но з конвойними гетьмана. При виникненні підозри до особи завідувач 

охоронною командою вживав заходів для її затримання, про що допо-

відав комендантові. За потреби він міг викликати власний конвой геть-

мана. Охорона щоденно оглядала усі приміщення, які безпосередньо 

прилягали до власних покоїв гетьмана, про що складали поіменну 

відомість. На шляхах постійного проїзду П. Скоропадського огляду 

підлягали споруди водопостачання і каналізації. Для цього залучалися 

також урядовці Київського градоначальства. У місцях найчастішого 

перебування гетьмана проводилися реєстрація і перевірка постійних 

мешканців, встановлювалися секретні наглядові пости. 

Завідувач охоронною командою повинен був мати “таємних осві-

домачів для висвітлення життя і зносин не тільки підлеглої йому 

охорони, але й всіх, що стоять на обліку і службі при будинку Геть-

мана”. Але при цьому в окремому положенні “Про особливу охоронну 

команду Ясновельможного Пана Гетьмана” зазначалося, що “чини 

охорони при доборі відомостей про осіб у нагляді повинні бути обе-

режними, конспіративними, щоб своїми діями і розмовами не нашко-

дити справі і не образити особу, яка досліджується. Варто завжди 

пам’ятати, що нагляду підлягають всі без винятку особи, а не тільки ті, 

про кого є неблагодійні відомості”53. Особиста охорона діяла у взаємо-

зв’язку з Особливим відділом Штабу гетьмана. Вона виконувала дору-

чення з нагляду за окремими особами в районі резиденції П. Скоропад-

ського, а Особливий відділ проводив розробку відомостей, одержаних від 

охорони. Свої спільні заходи вони здійснювали за погодженням із началь-

ником Штабу гетьмана, окрім екстрених випадків, які виникали у разі 

гострої потреби. 

                                                 
53 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 39–39зв., 66зв.–68, 70зв. 
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Заступник генерального писаря І. Полтавця-Остряниці полковник 

Б. Неїло розповідав 10 листопада 1919 р. у Перемишлі Є. Чикаленку, 

що коли влітку 1918 р. гетьманськими спецслужбами було розкрито 

черговий заколот проти гетьмана, “в якому були замішані члени 

конвою – українці, що мали зв’язки з деякими членами Національного 

союзу, то з того часу Скоропадський став з недовір’ям ставитись до 

українців, а натомість зблизився з російським офіцерством, яким ото-

чив себе”54. Додам принагідно, що 13 листопада 1918 р., коли на Раді 

міністрів розглядалося питання про можливість допущення проведен-

ня опозиційними силами Національного Конгресу, П. Скоропадський 

отримав увідомлення, що було розкрито весь заколот повстання при 

арештові начальника частини його охорони, полковника М. Аркаса. “З 

його повідомлення вияснилося, – згадував гетьман, – що конгрес кон-

гресом, а повстання все одно вибухне”55. Тим не менш більшість влас-

ної охорони залишилася вірною гетьманові, проте вже не була в змозі 

протистояти об’єднаним силам соціалістів-заколотників. 

Загін осібного (особливого) призначення установлювався з метою 

забезпечення порядку в місцях перебування гетьмана. Він підпорядко-

вувався начальникові Штабу гетьмана і прирівнювався до окремого 

батальйону56. 19 жовтня 1918 р. начальник Штабу гетьмана виступив 

перед Радою міністрів з доповіддю про виділення “коштів на утри-

мання членів загону” (обрахунком з 1 жовтня 1918 р.). Бюджетова 

комісія повідомила про можливість асигнувати, а уряд ухвалив, 55 тис. 

771 крб.57 А. Дєнікін вважав, що організація контррозвідки і “загони 

особливого призначення” в тогочасній Україні домінували над “багне-

тами”, тобто над питанням створення армії58. Обов’язки особового 

складу загону визначалися військовими статутами і особливою інст-

рукцією начальника Штабу гетьмана. Помічник командира загону, 

господар і командири взводів прирівнювались у правах до ротних ко-

мандирів, а унтер-офіцери – до молодших офіцерів, хоча за чисельністю 

                                                 
54 Є. Х. ЧИКАЛЕНКО, Щоденник, 1919–1920, К.; Нью-Йорк (Вид-во ім. Олени Теліги), 

2005, с. 153. 
55 П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., c. 303, 310. 
56 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 39–41, 55–59; Державний вістник (22 

липня 1918). 
57 ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 136, арк. 21. 
58 А. И. ДЕНИКИН, Очерки русской смуты, Вопросы истории, 1 (1991) 146. 
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загін відповідав лише сотні59. Загін окремого призначення, який скла-

дався з двох взводів. У кожному з них було 3 стрілецькі та 1 панцер-

ний відділи. Загін окремого призначення являв собою фактично під-

розділ швидкого реагування і застосування в різних екстремальних 

ситуаціях60. 

Загалом на жовтень 1918 р. в розпорядженні начальника Штабу 

гетьмана був лише Особливий вільнонайманий загін із 800 вояків для 

дій проти окремих спроб більшовиків підняти повстання у найближ-

чому до Києва районі й ґрунтовно споряджений кулеметами, бліндова-

ними автомобілями та іншими технічними засобами, а також 2 сотні 

(піша й кіннотна) власного конвою гетьмана, переважно з колишніх 

офіцерів, та різноманітні команди та керівні кадри61. Серед осіб для 

виконання доручень при начальникові Штабу гетьмана були: стар-

шини з правами командирів неокремих бригад, які за його вказівкою 

повинні були нести чергування в гетьманському палаці під час засі-

дання Ради міністрів; осавули з правами командирів сотень, які під час 

свого чергування керували прийомом відвідувачів начальника Штабу і 

виконували окремі його доручення; і секретар з правами столоначаль-

ника, що виконував доручення начальника Штабу з цивільного управ-

ління і вів його особисте листування. 

Погони офіцерів мали один чи два просвіти та ромбоподібні (“ге-

оргіївські”) зірочки німецького типу для позначення чинів. Прикладний 

колір і металевий прибор у Штабі гетьмана (генеральна булава) був 

краповий із золотим. 21 серпня 1918 р. було впроваджено загально-

армійський однострій, за зразком форми одягу старої Російської армії, 

але з німецькими знаками відмінності. Фуражки для козаків і офіцерів 

(старшин) – британського зразка з облямівкою прикладного кольору 

на тулії, дашок – шкіряний або фетровий. Шаровари для козаків зде-

більшого були сіро-сині, для старшин – також сіро-сині, але з кольо-

ровими облямівками за родами та видами військ. Нижні чини одяга-

лися у захисні гімнастерки та німецькі блузи, офіцери (старшини) – у 

                                                 
59 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 39–41, 55–59; Державний вістник (22 

липня 1918). 
60 Ibid., арк. 39–40зв., 75–76. 
61 Ibid., ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 100–101, 107. 
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френчі зі стоячо-відкладним коміром62. Для членів гетьманського шта-

бу, гетьманського конвою (як, власне, і для вояків сердюцьких частин 

та усіх генералів) запроваджувався новий мундир – жупан. На погонах 

значилася відповідна шифровка (абревіатура) та значок у вигляді пере-

хрещених булав на тулії фуражки (такий значок носили також і у 

Власному конвої гетьмана, проте абревіатура на пагонах була іншою). 

Проте деякі офіцери Штабу гетьмана дозволяли собі певні воль-

ності у формі одягу. Так, наприклад, як видно зі світлин генерала 

К. Х. Середіна, який числився при гетьманському Штабі, він прикрасив 

підборідний пасок на журавці муфточками із золотого галуна (подібно 

до офіцерів Сердюцької дивізії), носив замість бриджів шаровари (по-

дібно до генералів армії), а також шашку кавказького зразка (подібно 

до самого гетьмана), яка висіла на кавказькому ж поясному паску. Цю 

світлину було зроблено у Берліні, куди К. Середін був відряджений від 

імені Української Держави на поховання убитого в Києві фельдмар-

шала Г. Айхгорна саме після призначення його представником України 

в Румунії. Б. Стеллецький згадував, що йому переказували, що “в 

Берліні публіка з великою цікавістю дивилася на Середіна у його укра-

їнському вбранні й це послання представника нової держави сильно 

підняло престиж Скоропадського в очах Німецького Уряду”63.  

Осібний (Особливий) відділ. Відповідно до Положення “Про Осіб-

ний відділ Штабу Гетьмана, компетенцію його посадових осіб і під-

розділів”, відділ мав завданням відстежувати різні політичні та націо-

нальні течії у суспільстві стосовно ставлення до особи гетьмана, роз-

робляти заходи щодо боротьби урядових установ з антидержавною 

діяльністю політичних партій, організацій та окремих осіб, інформу-

вати про діяльність політичних партій та громадських рухів України, 

які могли шкідливо вплинути на внутрішню ситуацію в Українській 

Державі та її міжнародні відносини64. Окремі агенти відділу здійсню-

вали розвідувальні функції й за кордоном України. Осібний відділ 

також був зобов’язаний виконувати окремі доручення начальника 

                                                 
62 К. В. АНІСІМОВ, Однострої Збройних сил України періоду національних змагань 

1917–1920 рр., Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01, Донецьк, 2002. 
63 ЦДАВО України, ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 157–158. 
64 Фактично подібні завдання та обов’язки мав й освідомчий відділ департаменту Дер-

жавної Варти Міністерства внутрішніх справ Української Держави. 
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Штабу гетьмана щодо галузі своєї безпосередньої діяльності65. Таким 

чином відділ фактично виконував роль політичної розвідки та контр-

розвідки й мав надзвичайні повноваження щодо інших офіційних уста-

нов Української Держави. 

Пропозицію стосовно створення Осібного відділу66 при Штабі 

гетьмана подав П. Скоропадському у перші ж дні по перевороті дер-

жавний секретар М. Ґіжицький. Він зокрема так обумовлював потребу 

в такій інституції: “Нам, пане Гетьмане, необхідно мати свою розвідку, 

ми нічого не знаємо. Потрібно, щоб Ви були постійно освідомлені про 

те, що відбувається всередині країни, отримуючи відомості не лише з 

міністерства внутрішніх справ, але й від власного органу. Крім того, 

маса людей, які не співчувають переворотові, можуть здійснити замах; 

врешті, може бути підготовлено переворот, а ми про це й нічого знати 

не будемо до останньої хвилини”67. Гетьман одразу ж обміркував цю 

справу з головою Ради міністрів і водночас міністром внутрішніх справ 

Ф. Лизогубом. П. Скоропадський, власне, вже був переконаний у необ-

хідності створення такої структури при своєму Штабові, позаяк то 

були, за словами самого гетьмана, “часи мінливі” і він не хотів “бути 

усвідомленим винятково однією лише людиною (тобто лише міністром 

внутрішніх справ. – Авт.)”68. Було вирішено, що “уся агентурна час-

тина буде зосереджуватися у міністерстві внутрішніх справ, проте що 

при штабі Гетьмана буде вестись особлива агентура у так званому 

«осібному відділі штаба Гетьмана», на обов’язки якого буде стежити 

за усіма особами та партіями, що готують замахи на мене 

[П. Скоропадського] і, взагалі, що прагнуть до перевороту”69. 

Державна влада поставилася до організації та налагодження роботи 

Осібного відділу не зволікаючи, у тому числі й щодо фінансового 

забезпечення. Вже наприкінці червня 1918 р. на його потреби було 

виділено 184 тис. крб, з яких на залучення таємної агентури (до 1 ве-

                                                 
65 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 44–45. 
66 Судячи зі спогадів П. Скоропадського утворення, діяльність і сфери роботи цієї уста-

нови в багатьох державних інституціях не викликали розуміння. Сам гетьман вважав, 

що такі спеціальні підрозділи є каменем спотикання усіх урядів і що навіть “такий 

геній, як Наполеон, на ньому провалився врешті решт”: П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., 

c. 206. 
67 П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., 206–207. 
68 Ibid., c. 207. 
69 Ibid. 
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ресня 1918 р.) було витрачено 50 тис. крб, для заохочення роботи осіб-

них службовців – 40 тис. крб, на додаткову платню співробітникам за 

працю у вечірні й нічні години – 30 тис. крб, на непередбачені витрати 

агентів і наглядачів – 10 тис. крб, на винагороди службовцям відділу – 

24 тис. крб, на покриття витрат у зв’язку з дорожнечею – 30 тис. крб.70. 

З 1 вересня по 1 грудня 1918 р. на таємні видатки по Осібному відділу 

в розпорядження начальника Штабу гетьмана було виділено 348 тис. 

752 крб.71. 15 листопада 1918 р. у розпорядження начальника гетьман-

ського Штабу для охорони державної безпеки було таємно асигновано 

ще 10 млн. крб.72 

Інтенсивно формувався й штат осібного відділу. Начальника Осіб-

ного відділу призначав і ніс за це персональну відповідальність осо-

бисто начальник Штабу гетьмана. У своїх правах очільник цього від-

ділу дорівнювався до командира армійського корпусу і визначався 

Дисциплінарним військовим статутом, а також мав чин державного 

рангового73. Усі працівники Осібного відділу (як військові, так і цивіль-

ні) вважалися на дійсній військовій службі з відповідними правами та 

належними пільгами. За посадові ж злочини чи службові провини 

цивільні службовці відділу підлягали відповідальності на загальних 

підставах для визначених посадових осіб74. 

Начальником Осібного відділу було призначено колишнього това-

риша прокурора окружного суду Д. Бусло, у чесності якого гетьман не 

мав сумнівів75. Статський радник (ХІІ класом) і вчений-правознавець 

Дмитро Петрович Бусло (1873–1918) був випускником Імператорсь-

кого училища правознавства (56-й випуск від 1 травня 1895 р.)76 і з 

того часу (1895 р.) працював у системі судового відомства: від 1903 р. 

товаришем прокурора окружного суду м. Рига, а з 1906 р. – Петербур-

зького окружного суду. У вересні 1911 р. він був прикріплений до 

комісії сенатора М. Трусевича, а протягом 1911–1917 рр. служив това-

ришем (заступником) прокурора в Одеській судовій палаті, після чого 

                                                 
70 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 4, арк. 7, 4. 
71 Ibid., ф. 1064, оп. 1, спр. 92, арк. 23. 
72 Ibid., арк. 17. 
73 ЦДАГО України, ф. 5, оп. 1, спр. 89, арк. 100. 
74 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 45–48. 
75 П. СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., с. 207. 
76 Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты, 

cост. Н. Л. ПАШЕННЫЙ, Мадрид (Издание Комитета Правоведской Кассы), 1967. 
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(у 1918 р.) став начальником Осібного відділу Штабу гетьмана всієї 

України у званні державний ранговий. У грудні 1918 р. був убитий в 

Одесі77. 

Осібний (Особливий) відділ розташовувався у київському готелі 

“Версаль” на вулиці Підвальній. Його приміщення були не надто вишу-

кані. Так, наприклад, кабінет начальника відділу Д. Бусла являв собою 

велику залу, на протилежному боці від вхідних дверей якої стояв вели-

кий стіл, а сама кімната погано освітлювалася лише однією гасовою 

лампою78. 

В Осібному відділі також несли службу помічник начальника 

відділу, особи для спеціальних доручень, 7 штаб-офіцерів (ад’ютан-

тів), 8 районних офіцерів (посади, що відповідали званням підполков-

ника – полковника), а також службовці юридичного та інформаційного 

відділень, канцелярії та екзекутор. Районні офіцери, які призначалися 

до кожної з 8 губерній держави, мали права командирів окремих ба-

тальйонів. 

Урядовці юридичного відділення займалися перевіркою опера-

тивних матеріалів і після з’ясування обставин справи через начальника 

відділу всі листи передавали на розслідування старшому прокуророві 

Апеляційного суду або прокурорам Військового чи Морського судів79. 

Начальник відділення, його помічник та урядовці, що належали до ІV–

VІІІ посадової класифікації, мали право провадження попереднього 

слідства на основі відповідних статей Статуту Карного суду Російської 

імперії. Утім для проведення слідчих дій і дізнання до відділення могли 

відряджатися й інші особи. 

Інформаційне відділення комплектувалося з його начальника, 

чотирьох штаб-офіцерів для розробки і класифікації оперативних мате-

ріалів, агентів зовнішнього нагляду (за окремим штатом), спеціального 

діловода й друкарки з дозволом роботи з таємними документами. 

Зовнішнім наглядом керував призначений завідувач, якому підля-

гали агенти Києва та відряджені у провінцію. Усі агенти поділялися на 

три розряди (за розміром оплати): вищий (за штатом – 15 осіб), серед-

ній (20 осіб) і молодший (15 осіб). Агентами могли стати лише особи, 

що залишилися на надстроковій службі, закінчили курси навчальних 

                                                 
77 Императорское Училище Правоведения и Правоведы. 
78 ЦДАВО України, ф. 4547, оп. 1, спр. 2, арк. 104. 
79 Ibid., ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 45–48зв. 
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команд мирного часу та отримали відповідні атестації80. При цьому 

агенти зовнішнього нагляду поновлювалися у військовому званні над-

строковця і зобов’язувалися особистою підпискою прослужити не 

менше року. Звільнити їх могли лише у дисциплінарному порядку. 

Про прийняття агентів на надстрокову службу оголошувалося у наказі 

по Особливому відділу й робився запис в їхньому послужному листі. 

Після зарахування на службу такі агенти користувалися усіма правами 

і пільгами надстроковців, а за проступки і недогляди по службі до них 

застосовувалися стягнення дисциплінарного статуту, передбачені для 

надстроковців військових муштровних підрозділів. На таких же під-

ставах вони притягалися до суду81. Агенти та “спостерігачі” Особ-

ливого відділу отримували окремі кошти на “секретно-агентурні по-

треби”82. 

Канцелярія відділу займалася реєстрацією і збереженням таємних 

документів та речових доказів. Вона складалася з начальника, його 

помічника, трьох діловодів, перекладача, архіваріуса й журналіста. 

Екзекутор завідував приміщеннями, майном і коштами відділу. У його 

розпорядженні були помічник, два старші та два молодші водії, два 

телефоністи. Водії та телефоністи відбиралися з поміж унтер-офіцерів 

інженерних військ83.  

Повноваження Осібного (Особливого) відділу були практично 

необмеженими. Його службовці навіть складали для гетьмана таємні 

офіційні довідки про ймовірних кандидатів на посади міністрів та 

їхніх товаришів (заступників)84. Класні урядовці за наказом началь-

ника або його помічника мали право робити арешти в порядку, визна-

ченому розпорядженням Міністерства внутрішніх справ від 30 травня 

1918 р., яке ґрунтувалося на Законі Тимчасового уряду від 2 серпня 

1917 р. Їм також надавалися права військових цензорів. Усі державні 

та цивільні установи, посадові особи, а також військові частини та 

військовослужбовці зобов’язувалися подавати допомогу і виконувати 

вимоги службовців Особливого відділу Штабу гетьмана. Невідкладно і 

точно усі розпорядження особистів гетьмана повинні були виконувати 

                                                 
80 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 46, 47зв. – 49зв., 78–78. 
81 Ibid., арк. 45, 48–48зв., 78. 
82 Ibid., спр. 7, арк. 7–7зв. 
83 Ibid., спр. 1, арк. 46, 47зв. – 49зв., 78–78зв. 
84 Ibid., ф. 4547, оп. 1, спр. 2, арк. 14. 
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урядовці підрозділів загальної та карно-розшукової варти, митники, 

кордонці, залізничні охоронці та лісові сторожі, а про факти будь-яких 

антидержавних діянь терміново їм доповідати. Урядовці дипломатич-

них установ також мали сприяти діяльності Особливого відділу і без-

заперечно приймати пакети для відправки зі своїми кур’єрами, не вда-

ючись до якихось роз’яснень. 

Окрім того, їм належало пересилати до особливого відділу газетні 

статті, які висвітлювали “відношення урядових, суспільних і парла-

ментських кіл до Ясновельможного Пана Гетьмана всієї Української 

Держави і її Уряду”. Банківські та кредитові установи на вимогу 

начальника Осібного відділу повинні були надавати необхідні йому 

довідки. Урядовці відділу мали право “відвідувати всі місця замкнення 

в Україні і робити допити в’язнів, а також викликати для допитів до 

себе всіх заарештованих, за ким би такий не рахувався”85. Справи і 

витрати Особливого відділу були державною таємницею. Перевірити 

їх мав право лише начальник Штабу гетьмана або особа за його дору-

ченням. Приміщення відділу охороняла окрема варта, яка входила до 

складу загальної залогової варти86. Службовці Осібного відділу були 

вправі відвідувати в’язниці та допитувати заарештованих. Усі справи 

та бюджет відділу становили сувору державну таємницю87. 

Кошти на утримання Осібного (Особливого) відділу відпускалися 

за кошторисом Штабу гетьмана з Державної скарбниці наперед кож-

ного місяця до п’ятого числа. Відділ мав свою гербову печатку і 

печатку для пакетів. Для майна, яке відбирали при обшуках і кон-

фіскаціях, була спеціальна сургучна печатка. Урядовці відділу, крім 

наглядових агентів, носили формений одяг, встановлений для Влас-

ного Штабу гетьмана. Як і всі військовослужбовці Головної Квартири, 

вони носили мазепинки з гетьманськими кокардами у вигляді тризуба 

і коротенькі кітелі, підперезані паском чи шовковим поясом. Погони 

на кітелях були з плетінням і зірками. Форма мала сіро-синій колір. На 

шароварах у старшин був краповий кант88. 

Головну увагу агентів Осібного відділу було спрямовано на бо-

ротьбу з більшовицькими агентами, що відряджалися на територію 

                                                 
85 ЦДАВО України, ф. 2469, оп. 1, спр. 1, арк. 48–49. 
86 Ibid., арк. 45–54зв. 
87 Ibid., арк. 48–49. 
88 Армія (1 грудня 1918). 
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Української Держави для антиурядової та антинімецької агітації, про-

ти українських соціалістичних діячів, які стояли на чолі антигетьман-

ського руху, та єврейських агітаторів, що сіяли розбрат серед насе-

лення. Водночас спостереження провадилося й за російськими “біли-

ми” політичними діячами89. Під ретельним наглядом Особливого від-

ділу перебували й провідні діячі українських соціалістичних партій, 

зокрема соціал-демократичної та соціалістів-революціонерів. Агентурні 

заходи провадилися й серед військовиків – колишніх старшин УНР та 

у збройних підрозділах держави.  

Отже, Осібний відділ Штабу гетьмана провадив тотальне стежен-

ня й аналіз діяльності не лише усілякого роду та спрямувань партій та 

організацій, а й державних службовців вищого урядового та військо-

вого рангу та іноземних агентів. Згодом, уже в еміграції, один з на-

чальників Штабу гетьмана Б. Стеллецький визнав, що Осібний (Особ-

ливий) відділ насправлі являв собою “таємну поліцію та розвідку полі-

тичного характеру”90. 

Нагадаю, що гетьманським палацом слугувала тоді стара будівля 

київського генерал-губернатора у київському районі Липки. Здавалося 

б великий, генерал-губернаторський будинок виявився доволі затісним 

і скромним помешканням для гетьманського оточення й мало відпо-

відав його урочистій назві – гетьманський палац, а логічніше б його 

було назвати резиденцією. У “палаці” тіснилося безліч людей: родина 

гетьмана, Рада міністрів, Штаб гетьмана та його власна канцелярія. 

Окрім того, нижній поверх палацу займав ще й німецький караул, який 

час від часу змінювався у своїй чисельності залежно від політичної 

ситуації в місті, а також караул гетьманського конвою та чергування 

Особливого (Осібного) відділу власного Штабу П. Скоропадського. 

При вході стояли попарно вартові конвою гетьмана, а в останні місяці 

Гетьманату – двійко вартових стояли й у залі перед внутрішніми апар-

таментами П. Скоропадського. Німці несли караули з боку парку, а 

отже їх для сторонньої публіки (відвідувачів) гетьманського палацу 

видно не було. Вночі ж двері спальної кімнати гетьмана охороняли 

спільно його конвой та вартові-німці, а в парку виставляли варту біля 

кулемета. 

                                                 
89 ЦДАВО України, ф. 4547, оп. 1, спр. 2, арк. 124–126. 
90 Ibid., спр. 1, арк. 125. 
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Слід зауважити, що попри посилену внутрішню та зовнішню охо-

рону резиденції П. Скоропадського, потрапити до палацу глави дер-

жави було відносно легко, оскільки будинок постійно відвідувало ба-

гато гостей і прохачів на прийоми не лише до самого гетьмана, але й 

до голови Ради міністрів і гетьманського коменданта. Крім того, як 

бідкався начальник особистого Штабу гетьмана, “палац” глави держави 

був розпланований вкрай незручно, він безпосередньо прилягав до 

сусідніх садиб на Левашівській та Інститутській вулицях. Парк, що 

також притулявся до будинку, був огороджений напівзгнилим дерев’я-

ним парканом, а з вікон сусідніх будинків зовсім вільно можна було 

спостерігати за усім, що діялося у середині парку. Усе це створювало 

досить великі ускладнення для охорони гетьмана. Тому майже у кож-

ному кутку будівлі, за драпіровкою дверей стояла заряджена зброя, на 

випадок необхідної самооборони91. 

До середини літа 1918 р. вхід до гетьманського палацу для уря-

довців був порівняно “демократичним”, але 30 липня в елітному районі 

Києва “Липки” російським есером Б. Донським було смертельно пора-

нено головнокомандуючого групою німецьких армій “Київ” в Україні, 

генерал-фельдмаршала Г. Айхгорна (Hermann von Eichhorn) та його 

ад’ютанта, гаупмана В. Дреслера (Walter von Dreßler)92. Після ж вбив-

ства фельдмаршала Г. Айхгорна, на київських Печерську та Липках 

з’явилися патрулі та загорожі із колючим дротом, а щоб дістатися до 

резиденції П. Скоропадського стали “потрібні всякі перепустки”, через 

що урядові службовці почали називати палац гетьмана та навколишні 

околиці “Енгерес Крігсгебіт”93. 

Власне, такі запобіжні заходи безпеки чомусь не досить усвідом-

лювалися навіть членами уряду держави, які 14 серпня 1918 р. на засі-

данні Ради міністрів негативно зустріли запропоновані власним Шта-

бом П. Скоропадського зміни у формі пропусків на право входу до 

гетьманського палацу. Вищі урядовці вважали, що позаяк “чини охо-

рони палацу повинні знати всіх членів Ради Міністрів в обличчя, то 

                                                 
91 ЦДАВО України, ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 120–122. 
92 H. GACKENHOLZ, Eichhorn, Hermann von, Neue Deutsche Biographie (NDB), Band 4, 

Berlin (Duncker & Humblot), 1959, S. 377; E. LIMPACH, Hermann von Eichhorn, [in:] 

ERNST JÜNGER (Hrsg.), Die Unvergessenen, München (Justin Moser Verlag), 1928, S. 54–

55; П. П. ГАЙ-НИЖНИК, Айхгорн Герман, Енциклопедія Сучасної України, т. 1, К. 

(НАНУ, НТШ ім. Т. Шевченка), 2001, с. 238. 
93 Д. ДОНЦОВ, Рік 1918, Київ, К. (Темпора), 2002, с. 81. 
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постачання останніх перепустками з фотографічними картками є 

зайвим”94. Більше того, ці вищі урядові посадовці ухвалили “просити 

головуючого довести до відома пана Гетьмана міркування Ради Міні-

стрів про деякі незручності існуючого порядку охорони палацу і про 

необхідність встановити інші взаємини чинів Штабу Гетьмана з чле-

нами Ради Міністрів, відповідно до належного останнім службовому 

становищу в устрої держави”95. 

Варто згадати також, що гетьман мріяв оточити себе також кон-

воєм з кавказьких народів. Проте усі спроби вмовити вояків з колиш-

ньої т. зв. Дикої дивізії, що поверталася до себе на Кавказ, залишитися 

на службі у П. Скоропадського не мали жодного успіху, незважаючи 

на пропозиції будь-якої оплати96. Із очевидною перспективою поразки 

Німеччини та після поступок з боку кайзера у вересні 1918 р. щодо 

можливості створення української національної армії, зазнала невдачі 

й ідея ген. В. Біскупського сформувати шість добровольчих кавалерій-

ських дивізій, що були б укомплектовані переважно кавказцями, тер-

цями, кубанцями та інгушами. Ці підрозділи мали б оберігати гетьман-

ський режим не лише проти майбутньої зовнішньої агресії більшо-

виків, а й від більшовиків внутрішніх, від ліво-соціалістичних ватаг та 

опозиції, від терористів і революційних повстанчих сил тощо. Проте 

втіленню цих задумів завадив брак часу та грошова ощадність міністра 

фінансів А. Ржепецького97. Вірогідно хіба що з азіатів один лише 

особистий охоронець-ад’ютант, що з’явився в оточенні гетьмана, – 

туркмен Абдул Західов – погодився на таку пропозицію. 

Тим часом 18 листопада, вже у розпал антигетьманського пов-

стання, новий начальник гетьманського Штабу О. Аккерман98 вніс до 

уваги Ради міністрів проект оновлених його штатів99. Паралельно було 

також асигновано ще й 348 тис. 752 крб на таємні видатки по Штабу 

                                                 
94 ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 167зв. 
95 Ibid. 
96 Ibid., ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 123. 
97 Воспоминания В. Е. Рейнбота о его пребывании в должности товарища министра 

внутренних дел, министра внутренних дел, а позже министра юстиции в составе 

правительства гетмана П. П. Скоропадского. Не ранее 31 декабря 1918 г., Гетман 

П. П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год: Сборник документов, Москва 

(Политическая энциклопедия), 2014, с. 94. 
98 Див.: П. ГАЙ-НИЖНИК, Начальники особистого Штабу гетьмана.., с. 45–56. 
99 ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 7, арк. 50. 
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гетьмана100. Невдовзі, 23 листопада, у контексті розгляду вищезгада-

них додаткових штатів гетьманського Штабу, уряд доручив держав-

ному контролерові С. Петрову і товаришеві міністра фінансів К. Замену 

розглянути ці питання й “у якомога нетривалому часі доповісти їх зі 

своєю ухвалою Раді Міністрів”101. Утім, у подальшому справу щодо 

збільшення штатів власного Штабу гетьмана на урядових засіданнях 

не обговорювалося й певних рішень ані міністрами, ані їхніми заступ-

никами, не ухвалювалося. Причиною тому, цілком очевидно, стали 

громадянська війна в Україні й потреба концентрації уваги уряду та 

владних органів на обороні Києва від повстанців, що об’єктивно від-

клало справу розгляду додаткових штатів власного Штабу П. Скоро-

падського на невизначений час, який так і не настав через падіння 

14 грудня 1918 р. Української Держави у формі Гетьманату. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Штаб гетьмана віді-

гравав одну з ключових ролей у державотворчій роботі за часів геть-

манування П. Скоропадського та являв собою свого роду службу без-

пеки, розвідки, контррозвідки та охорони глави держави водночас. 

Цілком вірогідно, що через такі широкі (особливо силові) повнова-

ження Гетьманської Квартири взагалі, й Штабу гетьмана зокрема, 

П. Скоропадський намагався створити власний уряд і, за сумісницт-

вом, силову структуру, які (в тіснішому полі найближчих і довірених 

йому особисто осіб) надали би гетьманові можливості діяти більш 

самостійно в управлінні державою, уникаючи тотального контролю 

окупаційної німецької влади та політичних галасів своїх противників. 

Проте, сили Штабу гетьмана не могли замінити армії, а тому, 

передбачаючи протигетьманський заколот, об’єктивно не могли проти-

стояти організованим військовим підрозділам опозиції, що під прово-

дом Директорії стали в авангарді протигетьманського виступу, а тим 

паче хвилі збройного повстання народних отаманських формувань й 

спецпідрозділів підпільної більшовицької “армії”, які восени 1918 р. 

почали діяти скоординовано й під єдиним воєнно-політичним керів-

ництвом, про що й засвідчили події жовтня–грудня 1918 р. і, врешті-

решт, призвели до повалення Гетьманату П. Скоропадського та уособ-

леної його особою Української Держави. 

                                                 
100 ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 12, арк. 102. 
101 Ibid., спр. 7, арк. 60. 
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Тетяна РАЛДУГІНА (Київ) 

 

ГІДНИЙ НАЩАДОК СЛАВЕТНОГО РОДУ 

 

Цього року виповнилося 100 років проголошення Української 

Держави Гетьмана Павла Скоропадського. З точки зору українського 

державотворення період існування Другого Гетьманату був найбільш 

плідним за весь період Української революції 1917–1921 рр. Це був 

час дійсно конструктивного державного будівництва, коли шанс увійти 

до кола цивілізованих європейських країн був цілком реальним. 

Ми віддаємо належне всім, 

хто докладав значних зусиль до 

створення сильної незалежної 

Української Держави. Перш за 

все, згадуємо її очільника – Геть-

мана Павла Скоропадського, який 

і в еміграції продовжував перей-

матися майбутнім України, до 

кінця життя залишаючись їй вір-

ним. У цьому контексті не можна 

оминути постать його сина – геть-

манича Данила – гідного нащадка 

роду Скоропадських і гідного 

продовжувача справи батька. 

Серед відомих діячів україн-

ського руху в еміграції Данило 

Скоропадський посідає значне 

місце. Однак в Україні ім’я геть-

манича, який після смерті батька 

перебрав провід Союзу Гетьман-

ців Державників й очолив україн- 

 

 
 

Данило Скоропадський.  

Лондон, 1950-ті рр. 

ський консервативний монархічний рух, тривалий час було невідомим. 

На жаль і тепер постать Данила Скоропадського залишається у полі 

дослідження вузького кола науковців, а для широкого загалу його ім’я 

мало про що говорить. Між тим діяльність гетьманича, спрямована на 

утвердження української державності, заслуговує на велику повагу і 

шану. Твердо й непохитно слідуючи заповіту батька, Данило Скоро-

падський усе своє свідоме життя присвятив служінню в ім’я України, 
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був палким патріотом і свято вірив у майбутнє свого народу. У своїх 

численних виступах перед українською громадськістю він неоднора-

зово підкреслював: “За майбутнє нашого народу я не боюся, бо вірю в 

його здорові й творчі сили. Вірю, що здорова національна стихія змете 

з нашого тіла заразу московського большевизму, а всі українські дер-

жавники знайдуть шлях один до одного й, об’єднавшись під покровом 

одної керівної ідеї, у творчім пориві здобудуть і відбудують нашу 

Україну”1. 

Як і Павло Скоропадський, Данило був переконаний, що україн-

ська державність може відродитися лише у своїй традиційній націо-

нальній формі і запоруку майбутнього відродження України вбачав 

саме в історичній традиції українського народу. В той же час, він толе-

рантно й неупереджено ставився до своїх політичних опонентів, навіть 

тих, хто свого часу підняв повстання проти його батька в 1918 р. З 

повагою ставився до кожного, хто боровся за незалежність України і 

поклав за неї своє життя. Загалом, піднятися над особистим заради 

спільної мети було його характерною рисою. Показово, що багато з 

колишніх супротивників Павла Скоропадського, які безпосередньо були 

причетні до повалення Української Держави, стали пізніше палкими 

прихильниками Данила. Серед них – колишній член Директорії УНР 

О. Андрієвський. 1954 р. у листі до гетьманича він писав: “У Вашій 

особі я бачу маєстат української державності й перед Вами клоню мою 

сиву голову…”2 . Високо оцінював діяльність Данила й Осип Назарук – 

один з активних учасників повстання проти гетьмана, а згодом – актив-

ний учасник гетьманського руху в еміграції.  

Зважаючи на те, що відсутність національної єдності була одним 

з головних чинників поразки Української революції 1917–1920 pp., Да-

нило робив усе можливе, щоб сконсолідувати різні українські політич-

ні сили в еміграції. Сваритися через форму влади в незалежній Україні, 

коли такої взагалі ще не було, гетьманич вважав недоречним і виходив 

з того, що тільки народ мав право вирішувати в майбутньому це пи-

тання. Він неодноразово підкреслював, що належить до всього україн-

ства й вірно служитиме вільній Україні без огляду на те, чи буде там 

                                                 
1 Данило Скоропадський, Державництво і патріотизм. З промов, виголошених у Канаді і 

США в 1937–1938 рр., Лондон, 1947, с. 9. 
2 Опанас Андрієвський, Лист до гетьманича Данила, 12 лютого 1954, Коментар 1, 

Лондон, 1971, с. 29. 
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устрій монархічний, чи республіканський. У зв’язку з цим абсолютно 

логічним сприймається напис, викарбований на надгробку гетьманича 

на лондонському цвинтарі Гемпстед, – “Будую Україну для всіх і з 

усіма”. Ці слова є ключем до розуміння його життєвого credo, лейт-

мотивом усієї його діяльності. Авторитет гетьманича серед українсь-

кої діаспори був надзвичайно високим, і його, безперечно, можна назва-

ти одним із найбільш харизматичних лідерів українського руху в емі-

грації. 

Данило Скоропадський народився 31 січня (13 лютого н. ст.) 

1904 р. у Петербурзі в сім’ї Павла та Олександри Скоропадських. Він 

був четвертою дитиною в родині, яка вже мала на той час двох доньок 

– Марію (1898), Єлизавету (1899) та сина Петра (1900). Батьки Данила 

за своїм походженням, багатством і становищем належали до найви-

щих аристократичних кіл Російської імперії. Мати Данила – Олексан-

дра Петрівна, фрейліна імператриці, була дочкою генерал-ад’ютанта 

Петра Дурново, який належав до вищої ієрархії російського суспіль-

ства. Батько – Павло Петрович Скоропадський – блискучий кавалер-

гард, флігель-ад’ютант імператора, герой російсько-японської та Пер-

шої світової воєн, напередодні 1917 р. – генерал-лейтенант російської 

армії. По лінії батька Данило Скоропадський успадкував належність 

до одного з найстаріших і найвідоміших українських родів. Своїм 

корінням цей рід сягав середини XVII ст., коли згадане прізвище 

легендарного Федора Скоропадського, який прославив своє ім’я в бою 

під Жовтими Водами 1648 p., під час визвольної війни українського 

народу проти польського панування. У листі до Данила (1925 р.) 

Павло Скоропадський з гордістю нагадував сину, що предки його були 

“простими козаками й нобілітацію роду свого дістали за службу при 

війську, за відвагу, за енергію, за військовий хист, ними виявлений...”3. 

Далі гетьман писав, що їхні предки “ніколи не бажали спокійного 

життя без турбот і без праці, йшли тернистими шляхами і доходили до 

високого становища в державі й до видатної ролі в історії свого 

народу”4. Одним із таких діячів в українській історії був гетьман 

Лівобережної України Іван Скоропадський (1646–1722), якому доводи-

лося в тяжкий післямазепинський період постійно стримувати розгін 

                                                 
3 Павло Скоропадський, Лист до гетьманича Данила, 25 січня 1925, У 60-річчя віднов-

лення гетьманства, Торонто, 1978, с. 98. 
4  Ibid. 
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переможця Петра І, який прагнув знищити автономію України. Іван 

Скоропадський синів не мав, тому продовжувачем роду став його брат 

Василь (сотник Чернігівського полку, а потім – генерал-бунчужний 

гетьмана), який і був безпосереднім предком Данила. Протягом трьох 

століть цей рід дав Україні багатьох визначних військових, державних 

і громадських діячів. Члени роду Скоропадських ріднились у шлюбах 

з найвідомішими козацько-шляхетськими родинами, серед яких були 

Апостоли, Бутовичі, Гамалії, Забіли, Закревські, Кочубеї, Лисенки, 

Кулябки, Лизогуби, Марковичі, Миклашевські, Милорадовичі, Тар-

новські, Полуботки. Таким чином, по лінії батька гетьманич був 

нащадком відомих українських діячів минулого й не випадково своє 

хресне ім’я отримав на честь гетьмана Данила Апостола.  

Дитячі роки Данила пройшли 

в основному у Петербурзі, де 

сім’я проживала до 1918 р. Як і 

всі діти тогочасної російської елі-

ти він отримав класичне домашнє 

виховання та освіту. Данило зро-

став у російському середовищі і 

переважно під впливом російської 

культури. Говорити про україн-

ське підґрунтя, на яке міг би спи-

ратися Данило до 1918 р., було б 

помилковим і надуманим.  

Цікавими документами, що 

висвітлюють петроградський пе-

ріод життя Данила Скоропадсь-

кого, є його листи до батька, на-

писані на фронт протягом 1914–

1916 pp. (окремі листи датовано 

1912 і 1917 pp.). Написані по-ди-

тячому наївно, вони, проте, дають 

яскраве уявлення про взаємини в 

родині,  навчання  і  виховання  ді-  

 

 
 

Стілець, зроблений Данилом 

власноруч. Петроград, 1915 р.(?) 

тей, їх ставлення до близьких, учителів, сприйняття тогочасних подій. 

Листи яскраво відбивають внутрішній світ хлопчика з його інтересами 

і захопленнями. Данилко, як називали його в родині, грав на роялі, 
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альті, скрипці, вивчав іноземні мови (англійську, французьку, німець-

ку), брав участь у дитячих концертах і виставах, відвідував театри та 

художні виставки, активно займався спортом. Окрім цього, дітей зма-

лечку привчали до праці. Дівчата займалися рукоділлям, шили і виши-

вали; хлопчики – випилювали, конструювали, навчалися столярній 

справі. У багатьох листах, адресованих батьку, Данило хвалився реча-

ми, зробленими власноруч. Ці речі він з любов’ю дарував близьким. 

Так у 1915 р. в листі до батька на фронт він писав: “Милый и Дорогой 

Папа! Христос Воскрес! Поздравляю тебя с Пасхой и желаю тебе про-

вести ее как можно лучше. Я сделал Маме на Пасху шкафчик, Тете 

Соне (Дурново Софія Петрівна – дружина брата Олександри Петрівни 

Скоропадської) этажерку, Вере Николаевне (гувернантка сестер Дани-

ла) подставку для цветов, Александру Федоровичу (служник у домі 

Скоропадських) подставку для часов, Сергею Васильевичу (керівник 

Петроградської контори Скоропадських) рамку, а Сергею Николаеви-

чу (?) маленькую полку”5. Ще один цікавий і промовистий штрих до 

портрета гетьманича. В листі до батька, датованому тим же 1915 р., він 

повідомляв, що зробив маленький стілець до свого письмового сто-

лика6. Цей стілець, як дорогоцінна реліквія “супроводжував” пізніше 

свого хазяїна через усю еміграцію. З 1939 р. стілець “осів” у Лондоні, 

де оселився Данило Скоропадський. У 2001 р. разом з іншими речами 

гетьманича цей раритет потрапив до України і зберігається тепер в 

одному з київських музеїв.  

 Велику роль у вихованні дітей відігравала мати – Олександра 

Петрівна Скоропадська. Вона була душею сім’ї, її земним янголом-

охоронцем. Павло Скоропадський, як кадровий військовий, не мав 

змоги приділяти дітям достатньо уваги, тому саме на дружину лягала 

чи не головна відповідальність за їх розвиток і становлення як особис-

тостей. Споглядаючи процеси, що охопили суспільство після лютне-

вих подій 1917 p., і висловлюючи хвилювання за майбутнє дітей, вона 

в березні того ж року писала чоловіку: “Я с ужасом думаю о будущем 

воспитании Данилки. Как трудно будет внушить ему чувство порядоч-

ности в гнили окружающей среды, в которой приходится жить. [...] Но 

                                                 
5 Данило Скоропадський, Лист до Павла Скоропадського, 1915 р., Центральний дер-

жавний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІАК України), ф. 1219, оп. 2, 

спр. 469, арк. 31–31зв. 
6 Ibid., арк. 42–42зв., 43. 
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не беспокойся, я духом падать не буду, ни в каком случае, и детей 

твоих так или иначе выведу на путь правды и порядочности...”7. 

Незважаючи на тяжкий період, що розпочався після повалення царату, 

з його нестабільністю і непередбаченістю, повним розладом у суспіль-

них відносинах і свідомості людей, Олександрі Петрівні вдалося вря-

тувати дітей від втрати ідеалів, на яких вони виховувалися, і виро-

стити їх чесними й шляхетними. У цьому сенсі доречно згадати статтю 

О. Назарука “Гетьманська родина”, яку автор написав у 1927 p., нев-

довзі після відвідування сім’ї Скоропадських у Берліні. Як сторонній 

спостерігач і людина неупереджена, він був зачарований атмосферою 

й стосунками, що панували в сім’ї гетьмана. Але особливе враження на 

нього справили діти. У зв’язку з цим він писав: “Діти виховані так, що 

дай Боже, щоб у кожного з нас діти були хоч трохи так виховані: вони 

вчені, побожні, працьовиті (працюють з гетьмановою в огороді). При 

тім поведення їх таке людяне і скромне, що їх тут усі люблять”8. 

Переломною віхою в житті Скоропадських став 1917 р. Після зре-

чення Миколи ІІ, а невдовзі і більшовицького перевороту у Петро-

граді, Павло Скоропадський постав перед вибором: з ким іти далі і 

який шлях обрати. У своїх “Споминах”, написаних 1919 р. в еміграції, 

він так пояснив свій вибір: “Я пішов тим шляхом, до якого ближче 

всього лежало моє серце. Цей шлях вів до України…”9. Навесні 1918 р. 

політика Української Центральної Ради зазнала повного краху. 29 

квітня 1918 р. розпочався новий етап в історії Української революції. 

Саме того дня Хліборобський конгрес, що зібрався в київському цирку 

П. Крутикова по вул. Миколаївській, проголосив Гетьманом усієї 

України Павла Скоропадського.  

Про події в Україні родина П. Скоропадського дізналась з петро-

градської преси. Влітку того ж року Олександра Петрівна разом з діть-

ми (на той час у сім’ї Скоропадських було вже п’ятеро дітей: 29 вере-

сня 1915 р. народився ще один хлопчик – Павло), спеціальним потягом 

через Курськ, прибула до української столиці. Проживаючи в резиден-

ції батька, 14-річний Данило мав змогу на власні очі бачити все, що 

там відбувалося, – засідання гетьманських міністрів, прийом іноземних 

                                                 
7 Георгій Папакін, Листи з 1917 року (Кореспонденція Павла Скоропадського часів 

Лютневої революції в Росії), Архіви України, 1–3 (2002) 100. 
8 Осип Назарук, Гетьманська родина, На чужині, 7 (1947) 8. 
9 Павло Скоропадський, Спомини, К., 1992, с. 10. 
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послів і делегацій, він бачив дійсно титанічну працю тих, хто відпо-

відав за долю України і докладав значних зусиль, щоб її збудувати. У 

Києві гетьманич вперше побачив своїх майбутніх ідейних провідників – 

В. Липинського, Д. Дорошенка, С. Шемета. Саме під їх впливом, вже в 

еміграції, сформувався його національний світогляд, чітке усвідомлен-

ня свого державницького покликання.  

Прикладом надзвичайно напруженої й самовідданої роботи був 

батько. Д. Дорошенко відзначав надзвичайну працездатність Павла Ско-

ропадського, його вміння чітко й суворо розподілити час і завдяки 

цьому встигнути багато зробити. У цьому відношенні приклад батька 

був тим підґрунтям, на якому формувався в подальшому характер і 

особистість Данила. Через ціле життя гетьманича, як згадували його 

сучасники, червоною ниткою проходила праця. Праця над собою, над 

гетьманською ідеєю, на широкім громадськім полі, за фахом.  

У Києві гетьманич вчився в українському класі гімназії В. Нау-

менка, відомого педагога, громадського діяча і редактора “Киевской 

Старины”. Своїм “домашнім” учителем Данило називав полковника 

Н. Блаватного, який проводив з ним багато часу і завдяки якому Дани-

лу вдалося багато чого зрозуміти й усвідомити. 

Перебування гетьманича в Києві обмежилося трьома місяцями, 

однак воно, безсумнівно, залишило слід у його пам’яті. Пізніше, у своїх 

численних промовах, він неодноразово згадував той невеличкий, але 

насичений подіями період життя, коли Українська Держава реально 

існувала і дійсно мала шанс здобути місце у світі. “Мені було 14 років, 

– зазначав він, – коли в Києві я був свідком творення Української Дер-

жави. Тоді у мене це мало характер романтичного захоплення, але піз-

ніше я усвідомив, що це справа великої історичної ваги, якій і я мушу 

служити”10. 

Порівнюючи дві постаті – батька і сина – хочеться зауважити: 

Павло Скоропадський прийшов до сприйняття національної ідеї посту-

пово, шляхом вагань і роздумів. Він пережив певну світоглядну ево-

люцію вже у зрілому віці. На відміну від батька, Данило прийшов до 

українства набагато раніше, фактично 20-річним хлопцем, адже над 

ним не тяжів той тривалий зв’язок, який до 1917 р. так міцно поєдну-

вав Павла Скоропадського з Російською імперією. 

                                                 
10 Данило Скоропадський, Державництво і патріотизм.., с. 18. 
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Після падіння гетьманату Данило разом з батьками опинився в 

еміграції. Після закінчення у Лозанні (Швейцарія) французької реаль-

ної гімназії – переїхав до Німеччини в Ваннзеє  (поблизу  Берліна),  де  з 
 

 
 

Данило Скоропадський. Лондон,  

кін. 1940-х рр. Бібліотека і Архів 

ім. Т. Шевченка, Лондон 

кінця 1921 р. остаточно осели-

лась його родина. Тут він дея-

кий час працював робітником 

на фабриці Сіменса і Шукерта, 

а потім вступив до Вищої тех-

нічної школи у Шарлотенбур-

зі. Після її закінчення, з 1928 по 

1932 р., був співробітником 

найбільшої в ті часи електро-

технічної фабрики Сіменса і 

Гальске. 

На той час українська по-

літична еміграція розмежувала-

ся на три групи: республікан-

ців УНР, консервативні кола та 

націонал-революціонерів. Діячі, 

які репрезентували на чужині 

Українську Державу 1918 р. і 

належали до консервативного 

табору (В. Липинський, М. Ко-

чубей, С. Шемет, О. Скоропис-

Йолтуховський) заснували в Ав-

стрії 1920 р. Український Союз 

хліборобів-державників (УСХД), 

до   якого   невдовзі   увійшов  і  

гетьман. Політична програма Союзу, головною суттю якої був прин-

цип трудової монархії, була викладена в праці В. Липинського “Листи 

до братів-хліборобів”. УСХД ставив за мету побудову української 

суверенної держави у формі дідичного гетьманату, персоніфіковану в 

особі гетьмана Павла Скоропадського та його роду. Ідея встановлення 

дідичності гетьманської влади висунула на порядок денний питання 

про майбутнього спадкоємця гетьманського престолу. На думку най-

ближчих соратників П. Скоропадського, ним міг стати другий син геть-

мана – Данило. В той час Данило брав активну участь у житті Україн-
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ської громади й українському молодіжному русі: очолював студент-

ську організацію “Дніпро”, брав участь у роботі Гетьманського клубу 

ім. Липинського, мав тісні стосунки з найближчими соратниками бать-

ка Липинським, Дорошенком, Шеметом та іншими діячами неомонар-

хічного напряму. В одній зі своїх пізніших промов гетьманич згадував, 

що, коли йому виповнився 21 рік, до нього звернулися очільники геть-

манського руху із запитом: чи погодиться він після батька перебрати 

на себе провід гетьманського руху. Таке ж запитання у 1925 р. поста-

вив сину й П. Скоропадський у листі, приуроченому до повноліття 

Данила. Гетьман писав: “Коли в 1918 р. я, шукаючи виходу для свого 

краю з критичного становища, керувався більше інстинктом, то тепер 

я вже цілком свідомо й продумано кладу на плечі свої і своїх нащадків 

цей тяжкий хрест і це велике завдання служити незмінною, непохит-

ною підпорою для Української Державності. Моїм обов’язком є не 

тільки до кінця свого життя вести гетьманців до перемоги, але також 

приготувати собі наступника, достойного високої чести й великої від-

повідальності бути вождем нації”11. Зважаючи на відповідальність, яку 

Данило мав прийняти на себе, він попросив 1 рік для обміркування, а 

по завершенню часу – дав тверду позитивну відповідь. На початку 

1933 р. Данило залишив роботу на фабриці й повністю віддався діяль-

ності в гетьманському центрі. 16 травня 1933 р., у день свого 60-річчя, 

Павло Скоропадський урочисто проголосив Данила своїм правона-

ступником 12.  

З осені 1927 р. у середовищі гетьманців розпочалася тривала бо-

ротьба між прихильниками В. Липинського і П. Скоропадського, що 

призвело до певного розколу в гетьманському русі. Наріжним каменем 

конфлікту було питання щодо ідеологічних засад гетьманського руху. 

У липні 1937 р. на засіданні Ради присяжних УСХД було розпущено, 

натомість на принципово нових засадах було утворено нову органі-

зацію Союз гетьманців-державників, яку очолив Павло Скоропадсь-

кий. Щоб підтримати позиції гетьманців і всіх українців за океаном, а 

також долучитись до керівництва монархічним рухом, Данило, за 

дорученням батька, здійснив у 1937–1938 pp. свою найбільш відому 

подорож до США і Канади. Українська діаспора і гетьманська органі-

                                                 
11 Павло Скоропадський, Лист до гетьманича Данила, 25 січня 1925, с. 104. 
12 Заповіт Ясновельможного пана гетьмана Павла, У 60-річчя відновлення гетьманства, 

Торонто, 1978, с. 105. 
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зація за океаном були на той час найчисельнішими. Приїзд вперше на 

американський континент репрезентанта гетьманської ідеї та спадко-

ємця Павла Скоропадського мав для них величезне значення. Перша 

зустріч із гетьманичем відбулася в Чикаго,  куди він прибув у зв’язку з 

церемонією посвячення україн-

ського літака “Київ”. Тут Данило 

звернувся до співвітчизників з 

промовою й одразу вразив при-

сутніх ерудицією та глибоким 

знанням української справи. 

Впродовж чотиримісячного ві-

зиту, що проходив, як писала 

тогочасна преса13, під гаслом “За 

Україну” і під знаком українсь-

кого тризуба, він провів числен-

ні зустрічі з українцями різних 

поколінь і політичних спряму-

вань. Його виступи були спов-

нені великого патріотизму, за-

кликів до єднання, серйозних 

роздумів про майбутнє нації. Як 

згадувала у своїй книзі най-

молодша сестра Данила Олена 

Отт-Скоропадська, Данило був 

дуже талановитим оратором, 

який міг без жодної підготовки 

виголосити натхненну промову 

чудовою українською мовою 14. 

 

 
 

Данило Скоропадський в 

Українській православній церкві. 

Лондон, кін. 1940-х рр. Бібліотека і 

Архів ім. Т. Шевченка, Лондон 

Знайомство заокеанської діаспори з Данилом Скоропадським перевер-

шило будь-які уявлення про нього. Він зумів завоювати серця багатьох 

українців, заразити своєю енергією, дати новий імпульс їх життю на 

чужині. Як згадували сучасники, гетьманич, окрім інших позитивних 

рис, володів ще особливим даром привертати до себе людей і згурто-

вувати їх навколо себе. Він був справжнім дипломатом у своїх стосун-

ках з ними. Ця якість проявлялася в його поведінці, манерах, вчинках. 

                                                 
13 Плуг та меч, Буенос-Айрес, 1938, с. 19. 
14 Олена Отт-Скоропадська, Остання з роду Скоропадських, Л., 2013, с. 443. 
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Саме таким побачили Данила тисячі українців Америки і Канади, коли 

писали про нього: “Високий, стрункий, сильно збудований, знаменитий 

спортовець, мужній і ласкавий, енергійний у рухах і мові, спокійний, 

але рішучий, здержливий, поважний, але не зимний, елегантний ззовні 

і в зносинах з людьми, вільний у поведінці, а при тім повний дійсно 

гетьманської поваги. Він поривав українців за собою...”15. 

Справжнім тріумфом стала 

для Данила поїздка до Канади, де 

він зробив 41 публічний виступ 

перед українськими громадами 

Торонто, Монреаля, Оттави, 

Саскатуна, Едмонтона, Калгарі. 

Його популярність досягла на 

той час свого апогею. В ньому 

вбачали лідера, про якого навіть 

іноземні газети писали: “... 33-

літній принц України одного дня 

може стати центральною фі-

гурою у великім повстанні, від 

якого може залежати доля Євро-

пи й України”16. Високо оціню-

ючи візит гетьманича до США і 

Канади, українська діаспора зро-

била головний підсумок: “Най-

більше його діло – це проломан-

ня ледів у цілім українстві, яке 

майже два десятки років перебу-

вало в полоні демагогічної про-

тигетьманської пропаганди” 17. 

 

 
 

Данило Скоропадський у робочому 

кабінеті фірми “Dzus Fastener”. 

Лондон, 1950-ті рр. 

З 1939 р. в житті Данила розпочався новий етап, пов’язаний з 

Великою Британією. В умовах, коли Друга світова війна фактично 

почалася, гетьманич за настановою батька виїхав на початку серпня 

1939 р. до Англії, щоб звідти у випадку війни керувати гетьманським 

                                                 
15 На шляху до історичної місії, Коментар, 1 (Лондон, 1971) 11. 
16 І. Ісаєв, За Україну, Едмонтон, 1938, с. 271. 
17 Слово з приводу янгола його вельможності гетьманича Данила, Голос державника, 6 

(1947) 4. 



Державник і держава 
 

 

129 

рухом у європейському регіоні. Тут, у Лондоні, він прожив останні 18 

років свого життя. На момент приїзду гетьманича до Великобританії 

українських емігрантів там було небагато, і чи не єдиним представ-

ником гетьманського руху в цьому регіоні був Володимир Коросто-

вець, який приїхав свого часу до Англії за дорученням Павла Скоро-

падського. Однак у повоєнний час тут опинилося близько 40 тис.  осіб, 
 

 
 

Данило Скоропадський під час зустрічі з українською молоддю у Нью-

Йорку. 1953 р. Бібліотека і Архів ім. Т. Шевченка, Лондон 
 

серед яких були колишні військовополонені з дивізії “Галичина”, вояки 

УПА, багато українських робітників з Німеччини. Данило особисто 

опікувався долею людей, що перебували у таборах для переміщених 

осіб, звертався до офіційних органів щодо надання матеріальної і пра-

вової допомоги інтернованим. Хоча становище самого Данила в Англії 

було на той час складним. Він не мав офіційного статусу для пере-

бування на теренах Великобританії і тривалий час залишався безробіт-

ним. У листі до свого приятеля Миколи Скрипника він писав: “На-
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скільки я орієнтуюсь в тутешній ситуації, англійці тимчасом не 

відчинили ще двері… для широкої технічної і всякої іншої еміграції. У 

англійців дуже сильно розвинений інстинкт самозбереження, а він їм 

підказує, що чим менше чужинецької конкуренції на трудовому фрон-

ті, тим ліпше. Це відчуваю і я особисто, бо вже рік, як без роботи, не 

дивлячись на те, що маю добрі рекомендації”18. 

Невдовзі після війни (1946 р.) доля звела гетьманича з відомим на 

той час підприємцем Володимиром Джусом, американцем українсь-

кого походження, який очолював в Америці велику літакобудівну ком-

панію “Dzus Fastener”. Маючи філію цієї фірми в Англії, він запросив 

гетьманича до праці і протягом наступних 11 років, аж до самої смерті, 

Данило працював там технічним директором. В. Джус високо цінував 

його як фахівця і вважав, що якби той не займався політикою, то міг 

би зробити кар’єру в індустрії. Загалом, щирі стосунки цих двох лю-

дей заслуговують на особливу увагу. Джус завжди був великою під-

тримкою для гетьманича в різних, часом складних ситуаціях. Після 

смерті Данила Джус був першим, хто запропонував купити будинок 

гетьманича з метою створення в ньому музею. Однак через певні обста-

вини цього не вдалося зробити. 

Серед багатьох проблем, які постали перед Данилом на британ-

ській землі, було створення Союзу Українців у Великій Британії (СУБ). 

Вирішенню цього питання він надавав першочергового значення, бо 

розумів, що українська еміграція може продовжувати боротьбу за свої 

ідеали лише тоді, коли сама буде сильною і згуртованою. Завдяки 

зусиллям гетьманича й Володимира Коростовця, СУБ було створено в 

дуже короткий термін – 1946 р. в Едінбурзі. Невдовзі він розвинувся у 

велику й дуже ефективну допомогову та культурну інституцію для 

українців у Великій Британії. У 1948 р. Данило був обраний членом 

Ради СУБ, а з 1949 р. – його незмінним почесним головою.  

Діяльність гетьманича в Англії була плідною і багатогранною. У 

листопаді 1949 р. під його керівництвом було офіційно (фактично існу-

вав вже два роки) оформлено створення на теренах Британії Крайової 

організації СГД. Вона постала на першому установчому з’їзді СГД 

Англії, що відбувся у Болтоні поблизу Манчестера. Виступаючи на 

ньому з промовою, гетьманич ще раз наголосив, що гетьманський рух 

                                                 
18 Данило Скоропадський, Лист до Миколи Скрипника (21 серпня 1946), Бібліотека і 

Архів ім. Т. Шевченка, Лондон, ф. 7 (Данило Скоропадський), спр. 4, лист № 9, арк. 1. 
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є складовою частиною загальноукраїнського руху і головною пози-

цією гетьманців є консолідація навколо Української соборної суверен-

ної держави. Данило Скоропадський брав безпосередню участь у роз-

робці конституційних засад та статутних положень гетьманського руху, 

в управлінні розгалуженої та чітко структурованої гетьманської орга-

нізації.  

Окрім суто гетьманських справ, гетьманич велику увагу приділяв 

міжконфесійним відносинам, діяльності церкви та релігійних установ. 

Був членом Генерального церковного управління Української автоке-

фальної православної церкви. Значну увагу приділяв українському мо-

лодіжному руху, з 1948 р. був незмінним головою Комісії допомоги 

українському студентству у Великій Британії. Співпрацював з органі-

зацією “Антибільшовицький блок народів”. 

Після смерті батька Данило фактично перебрав на себе функції 

провідника гетьманського руху. Хоча офіційно був проголошений ним 

5 листопада 1948 р. після складення обов’язків регента гетьманського 

руху його матір’ю Олександрою Скоропадською, яка незадовго до того 

відзначила свій 70-літній ювілей. 25 жовтня 1948 р. гетьманич прибув 

до Німеччини. В Оберстдорфі він зустрівся з матір’ю і сестрами, яких 

не бачив майже 10 років. Відвідав могилу батька у Вісбадені (пізніше 

прах гетьмана був перепохований в Оберстдорфі)19.  

Приймаючи на себе права і обов’язки керманича гетьманського 

руху, він сказав: “Заявляю твердо й урочисто, що виконуючи заповіт 

покійного батька, продовжуватиму гетьманське діло, започатковане 

ним. Так само, як і він, завжди і по кінець життя мого служитиму 

найвищим національно-державним прагненням українського народу та 

його визвольній справі. Молю Господа Бога, щоб дав усім українцям 

віру, єдність і силу і освятив боротьбу українського народу за його 

законні права і дав йому остаточну перемогу”20. 

Під час візиту до Німеччини Д. Скоропадський відвідав українські 

табори для переміщених осіб у Фраймані та Аугсбурзі, Український 

вільний університет, Українську вільну академію наук у Мюнхені, а 

також провів численні зустрічі з відомими українськими діячами, у 

                                                 
19 Ранок, (27 листопада 1948). 
20 Обітниця гетьманича Данила, У 60-річчя відновлення гетьманства, Торонто, 1978, 

с. 109. 
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тому числі зі Степаном Бандерою21. У своїх промовах гетьманич зно-

ву і знову закликав українців до єдності, повної політичної консолі-

дації. Проте цей період характеризувався загостренням відносин між 

різними політичними колами української еміграції, у першу чергу між 

представниками гетьманського та уенерівського напрямів. Фактично 

їх стосунки віддзеркалювали стан справ, який створився в українському 

національному таборі ще в процесі визвольних змагань 1917–1920 pp. 

У липні 1948 р. лідерами УНР в екзилі було створено УНРаду, яку про-

голосили єдиним репрезентативним органом українського руху в емі-

грації. Гетьманців до участі в її створенні не запросили. У зв’язку з цим, 

СГД запропонував свою концепцію і структуру всеукраїнського націо-

нального центру. В ньому, на їх переконання, мали бути представлені 

усі чотири, існуючі на той час в українському еміграційному русі, 

державно-визвольні концепції, виразниками яких були А. Лівицький, 

А. Мельник, С. Бандера і Д. Скоропадський22. Однак заклик до спів-

праці не дав бажаних наслідків і призвів до ще більшої конфронтації 

між двома політичними силами. Свідченням цього є, наприклад, той 

факт, що в зал засідань ІІ сесії УНРади (1949 р.) не було допущено на-

віть кореспондентів від гетьманського руху23. Данило дуже хвороб-

ливо сприймав чвари і конфлікти в середовищі української еміграції, 

що істотно послаблювали її позиції. Для нього, людини надзвичайно 

толерантної, який мав перед собою приклад західних демократій, була 

неприйнятною відсутність серед українців розуміння пріоритету націо-

нальних інтересів над партійними. 

23 лютого 1957 р. гетьманича не стало. Він помер раптово, за за-

гадкових обставин. Його смерть досі оповита різного роду вигадками, 

припущеннями, версіями. Деякі автори подають їх як абсолютно досто-

вірні. Найпоширенішою серед них є отруєння Данила агентами радян-

ських спецслужб. Як приклад, проводяться аналогії з вбивствами ліде-

рів української політичної еміграції С. Петлюри, Є. Коновальця, Л. Ре-

бета, С. Бандери. До цієї думки схилялися пізніше і сестри гетьманича, 

зокрема Олена Отт-Скоропадська. Можливо, так і було і відповідь на 

це питання й досі захована у зачинених архівах КДБ у Москві. На ко-

                                                 
21 Іван Горобець, Гетьманич Данило Скоропадський, За всенаціональну єдність, Торонто, 

1983, с. 132. 
22 Ранок, (24 квітня 1949). 
23 Ранок, (9 липня 1949). 
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ристь цієї версії свідчить один з фактів діяльності гетьманича, який 

цілком міг бути пов’язаний з його загадковою раптовою смертю. У 

1956 р. до Великобританії вперше з офіційним візитом прибув радян-

ський лідер Микита Хрущов. З цієї нагоди у Лондоні відбулася 10-ти-

сячна демонстрація українців і поляків, учасники якої звернулися до 
 

 
 

Надгробок на могилі гетьманича Данила Скоропадського. Лондон, 

1970-ті рр. Бібліотека і Архів ім. Т. Шевченка, Лондон 
 

англійського уряду з петиціями засудити тоталітарний режим в СРСР, 

зокрема порушити питання про самовизначення українського народу. 

Одним із організаторів цієї політичної акції був Данило Скоропадсь-

кий. На той час йому виповнилося 52 роки. Він був у розквіті сил, як і 

раніше вражав своєю енергією й працездатністю, був безперечним ліде-

ром, який міг повести за собою. Через рік гетьманича не стало. Випад-

ковість, збіг обставин? Можна робити лише припущення. Не треба ски-

дати з рахунків ще один факт: з кінця 1940-х рр. намітилось зближення 

двох українських політичних сил – СГД на чолі з Данилом Скоропадсь-

ким і ЗЧ ОУН (Закордонні Частини ОУН), очолюваних Степаном Бан-
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дерою. Два харизматичні, авторитетні і впливові лідери… Можливість 

їхнього об’єднання лякала багатьох. В їх об’єднанні не були зацікав-

лені ні в Кремлі,  ні в таборі уенерівців. Вихід з УНРади невдовзі після 
 

 
 

Марія Монтрезор (уроджена Скоропадська) на похороні 

брата Данила. Лондон, 2 березня 1957 р. 
 

її створення представників від ЗЧ ОУН викликало занепокоєння серед 

лідерів УНР, особливо після переговорів С. Бандери і Д. Скоропадсь-

кого, які відбулися в Німеччині в листопаді 1948 р. За рік до смерті 

гетьманича в одній із уенерівських статей зазначалося, що “порозу-

міння п. Бандери з гетьманичем Д. Скоропадським замінюється на тіс-

нішу співпрацю”24. На жаль, на сьогодні жодна з версій смерті Данила 

Скоропадського не знаходить документальних підтверджень. Єдиним 

офіційним документом, який засвідчив причину смерті Данила Скоро-

                                                 
24 Свобода, 40 (2 березня 1956). 
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падського, залишається медичний висновок про крововилив у мозок, 

хоча посмертного розтину при цьому не було зроблено25. 
 

 
 

Членський квиток Союзу 

гетьманців-державників (СГД). 

Лондон, 1940-ві рр. Бібліотека і 

Архів ім. Т. Шевченка, Лондон 

Для організації похорону Да-

нила Скоропадського було ство-

рено громадський комітет з пред-

ставників усіх діючих у Велико-

британії українських політичних і 

громадсько-культурних організа-

цій. Комітет проголосив день по-

хорону 2 березня Днем Українсь-

кої національної жалоби і затвер-

див сценарій траурної церемонії. 

У день поховання, на лондонсько-

му цвинтарі Гемпстед, перед геть-

маничем, великим патріотом і дер-

жавником, схилили чоло й об’єд-

налися всі без огляду на ідеоло-

гічну, партійну та віросповідну 

належність. За простою дубовою 

домовиною, вкритою українським 

національним прапором і родовим 

гербом Скоропадських, йшли рідні 

та найближчі до гетьманича люди. 

Серед  них  виділялися  три  жіночі  

постаті у чорному жалобному вбранні – сестри Данила: гетьманівни 

Марія Монтрезор (найстарша сестра) та Олена Отт (наймолодша се-

стра), а також Галина Мельник-Калужинська – наречена гетьманича. 

Так сталося, що довгоочікуваний шлюб з цією шляхетною жінкою, яка 

опинилася в Англії після Другої світової війни, так і не відбувся. Як 

фатум сприймається той факт, що заручини Данила Скоропадського з 

Галиною Мельник-Калужинською відбулися за 10 днів до смерті геть-

манича, а офіційне повідомлення про їх вінчання мало бути опублі-

коване в пресі саме на початку березня 1957 р. 

Після смерті Данила Галина Мельник-Калужинська своє подаль-

ше життя присвятила збиранню матеріалів про життя та діяльність 

гетьманича і збереженню фамільних реліквій, що належали йому, як 

                                                 
25  Коментар, 3 (Лондон, 1971) 2. 
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спадкоємцеві роду Скоропадських. Майже 44 роки вона зберігала най-

дорожчі для неї речі – зарученевий перстень з рубіном, подарований їй 
 

 
 

Галина Мельник-Калужинська – 

наречена гетьманича Данила 

Скоропадського. Лондон, перша 

половина 1950-х рр. 

Данилом, перстень-печатку з 

родовим гербом (належав Пав-

лу Скоропадському) і хрестиль-

ний хрестик гетьманича, які він 

носив за життя. Незадовго до 

своєї смерті п. Галина передала 

безцінний спадок до Києва – 

столиці Української Держави, 

де найбільшого злету сягнула 

державницька діяльність батька 

Данила – гетьмана Павла Ско-

ропадського. Ці матеріали зна-

ходяться тепер у двох музеях: 

Національному музеї історії 

України (Київ) і Музеї історії 

м. Києва. 

Смерть гетьманича стала 

великою втратою не лише для 

гетьманського руху, а й для 

української політичної емігра-

ції в цілому. У прощальному 

слові на могилі Данила відо-

мий діяч ОУН (б) і найближ-

чий соратник Степана Бандери  

Ярослав Стецько сказав: “Українці втратили в особі гетьманича виз-

начну постать, щирого українського патріота, самостійника і собор-

ника, людину високої особистої культури і такту, аристократа не 

тільки по крові, але передусім по духу. У своїй діяльності він мав 

тільки основну мету – українську державність”26. 

 

                                                 
26 Українська думка, (7 березня 1957). 



 

137 

 

Ольга МИХАЙЛОВА (Київ) 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОГЛЯДУ ПАВЛА 

СКОРОПАДСЬКОГО В КОНТЕКСТІ ЛІБЕРАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ 

 

Оцінки особи Павла Скоропадського як консерватора і реакціо-

нера активно поширювались радянською і УНР-івською пропагандою 

протягом багатьох десятків років. Сформульовані з огляду на потреби 

політичної кон’юнктури і політичної конкуренції, ці оцінки некри-

тично відтворювались і в науковому дискурсі, поза аналізом контек-

сту, в якому постали ті чи інші оціночні судження. Ретельне дослі-

дження цього контексту, увага до доконаних фактів і джерел зумовили 

виразні зрушення в бік неупередженості в історичних дослідженнях, 

присвячених особі Павла Скоропадського. Зокрема, значний внесок у 

це зробили такі науковці, як П. Гай-Нижник, К. Галушко, Я. Калакура, 

Т. Осташко, Г. Папакін, Р. Пиріг, В. Савченко та інші. Ці зрушення 

відбулись у часи української незалежності, а 100-річчя Української 

революції 1917–1921 рр. спричинило новий сплеск уваги до постаті 

П. Скоропадського як одного з провідних її діячів.  

При дослідженні постаті цього видатного політичного і держав-

ного діяча традиційно використовується інструментарій історичної 

науки. На часі розширити цей інструментарій за рахунок застосування 

методології та теорії політичних наук. Звернення істориків до цього 

наукового інструментарію наразі лишається доволі спорадичним і 

випадковим. Тема, на наш погляд, заслуговує більшої уваги, особливо 

з огляду на політичні пріоритети сучасної України, в якій виразно 

утверджуються ліберальні світоглядні і політичні цінності. Про це 

свідчить перевага, яку на виборах надають українці партіям лібераль-

ного чи центристського спрямування.  

Така перевага змушує придивитись до української історії на пред-

мет виявлення тяглості ліберальної традиції (що дозволило би краще 

зрозуміти її особливості, значення, проблематичні аспекти її реалізації 

у внутрішньо-українському контексті). Безумовно, П. Скоропадський 

належав до цієї традиції і за своїми світоглядними настановами, і за 

спрямуванням своєї політичної і державницької роботи у 1917–

1918 рр.  
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Щодо такої оцінки цієї роботи, чимало істориків погоджуються. 

Зокрема, П. Гай-Нижник “курс на побудову ліберального капіталізму”1 

назвав визначальним в економічній політиці Української держави. Так 

само і Г. Папакін зафіксував, що вже першими нормотворчими актами 

Української держави був окреслений “ліберально-реформістський, а не 

консервативно-реставраторський характер влади гетьмана”2. Також чи-

мало уваги приділив цей автор характеристиці особи П. Скоропадсь-

кого як ліберала, принаймні у перший період його політичної діяль-

ності, до еміграції.  

З цими висновками не можна не погодитися. Та доцільно обґрун-

тувати їх із застосуванням політологічних підходів, чому й присвячено 

цю розвідку. Специфічні підходи ліберальної теорії видається в цьому 

випадку найкращим інструментарієм, що відповідає предмету дослі-

дження. Адже погляд з позицій консерватизму не фокусується на 

реформаторських намірах П. Скоропадського, нібито не бачить їх. З 

іншого боку, в політологічних підходах національної доктрини помір-

кованість національної програми П. Скоропадського одразу стає при-

водом для закидів. Тому при аналізі світогляду та політичного кредо 

П. Скоропадського у 1917–1918 рр. оптимальним і бажаним видається 

застосування підходів ліберальної теорії.  

Початок революційних подій 1917 р. П. Скоропадський зустрів як 

людина демонстративно аполітична. Він свідомо дотримувався образу 

аполітичного військовика, єдиною ідеологією якого міг бути лише 

патріотизм. При цьому його патріотизм був загальноімперського зразку 

і цілковито відповідав офіційній позиції, що доводять матеріали листу-

вання3 П. Скоропадського з дружиною на початку Першої Світової 

війни.  

Лютневу революцію 1917 р. П. Скоропадський зустрів у віці 43-х 

років – уже дорослою, сформованою людиною. Новина про револю-

цію в Петрограді справила на нього величезне враження. Та, читаючи 

телеграфну стрічку з цим повідомленням, він опанував себе і не дав 

приводу підлеглим поставити під сумнів свій авторитет і в цих нових, 

                                                 
1 П. ГАЙ-НИЖНИК, З’їзд хліборобів 29 квітня 1918 р.: представницька складова геть-

манського перевороту, Гілея, 62 (2012) 25–31.  
2 Г. ПАПАКІН, Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. Історико-

архівні нариси, К., 2003, с. 50–51. 
3 Г. ПАПАКІН, Перша світова війна в рефлексії П. Скоропадського (за матеріалами 

приватного листування), Український історичний журнал, 3 (2013) 80–97. 
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вже революційних обставинах. Так свідчив його ад’ютант В. Кочубей4. 

За кілька днів надійшли свіжі новини: династія Романових зняла з себе 

відповідальність за перебіг справ у Росії. Її взяв на себе Тимчасовий 

уряд – орган влади, створений за домовленості Тимчасового комітету 

Держдуми та виконкому Петроградської ради. Так упродовж кількох 

днів революційним чином була змінена вся конфігурація влади в Росії. 

Перший етап революції в Росії навесні 1917 р. супроводжувався 

ейфорією, подібно до того, як це відбувалося і влітку 1789 р. у 

Франції. Цю ейфорію в обох випадках спричинив суспільний консен-

сус щодо потреби змін у країні і віра в досяжність змін на краще. Всі 

негаразди минулого пов’язувались зі скинутою владою, яку, у тих чи 

інших виразах, визначали як тиранію. При цьому відчуття ейфорії 

захоплювало і освічені верстви, і людей скептичного складу – крім, 

хіба, тих, чия ідентичність була жорстко пов’язана із панівною верст-

вою, що втрачала в революції владу. 

Зречення царя Миколи ІІ означало для П. Скоропадського звіль-

нення від присяги, яку він давав. Його реакція на це зречення свідчить, 

що його ідентичність не визначалась через відданість монарху і монар-

хії, що визначальними для структури ідентичності були інші маркери. 

Втім, оцінюючи самовизначення П. Скоропадського, міністр ісповідань 

гетьманського уряду В. Зенковський підкреслював трагізм для його 

особистості “розриву зі старим ладом”5, який, на його думку, не міг не 

датися важко військовому. Однак варто зазначити, що й із військовою 

кар’єрою молодий генерал тоді вже майже готовий був попрощатися; 

отже, оцінки його світоглядних горизонтів за формальними ознаками 

належності до певної страти непереконливі. 

Сам П. Скоропадський не жалкував через те, що цар своїм зречен-

ням скасував присягу; більше того – навіть радів з того. Революційні 

зміни на початку він сприймав без жодного драматизму. Вже 12 бере-

зня він у листі до дружини (і неодноразово) висловив переконання, що 

в Росії переможуть республіканські тенденції, буде республіка, й дуже 

ліберальна за політичною орієнтацією. Така перспектива його не ляка-

ла, навпаки, окреслювалась як цілком позитивна і бажана.  

                                                 
4 В. КОЧУБЕЙ, Генерал Павел Петрович Скоропадский. Из личных воспоминаний, 

Военная быль, 95 (1969) 18–24.  
5 В. ЗЕНЬКОВСКИЙ, Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октября 1918 года). Воспо-

минания, Москва, 1995, с. 59. 
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Варто пригадати, як уявляли собі змістовне наповнення терміна 

“лібералізм” на початку ХХ ст. освічені люди в Росії. Його зафіксовано 

у словнику Брокгауза і Ефрона – конвенційному для того часу зібранні 

понять: “Лібералізм загалом являє собою прагнення реформ, що мають 

метою свободу особистості і суспільства, а також свободу людського 

духу від перешкод, що накладає церква, традиція тощо”6. Отже, цілком 

відповідно до такого розуміння лібералізму П. Скоропадський у 1917 р. 

бачив перспективу реформування Росії як ліберальну перспективу, що 

сприятиме вивільненню людини в різноманітних вимірах життя.  

Ключове значення свободи як найбільшої ліберальної цінності 

відбивають і сучасні визначення цього поняття, наприклад, пропоно-

ване політологом П. Шляхтуном. Відповідно до нього, лібералізм “про-

голошує найвищою цінністю свободу, обґрунтовує ідеї недоторканості 

особи і приватної власності, вільної підприємницької діяльності, не-

втручання держави в економіку тощо”7. Отже, акцент на свободі так 

само характеризує лібералізм у формулюваннях сучасної науки, як це 

було і сторіччя тому. 

Цей акцент зумовив назву Партії Народної Свободи, яка найбільш 

презентабельно представляла ліберальні орієнтації в Росії початку 

ХХ ст. Інша, більш відома її назва – Конституційно-демократична пар-

тія (члени якої, відповідно, називалися кадети). Її заснування у 1905 р. 

було пов’язано з лібералізацією офіційного політичного курсу Росій-

ської імперії, задекларованому у царському Маніфесті від 17 жовтня 

1905 р. Політичним ідеалом партії була проголошена конституційна 

парламентська монархія. Протягом березня 1917 р. партія перейшла на 

позиції республіканізму, відмовившись від ідеї конституційної монар-

хії в Росії.  

Втім, рішення партії лишилися поза увагою П. Скоропадського, 

який лише починав цікавитися політикою в результаті подій Лютневої 

революції. Ще й всередині 1917 р. йому, за власним визнанням, було 

не ясно “значення кадетів і питання, наскільки на цих людей можна 

покладатися”8.  

                                                 
6 Либерализм, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XVIIa (1896): Ледье–

Лопарев, с. 632–633. 
7 П. ШЛЯХТУН, Політологія: історія та теорія: Підручник, К., 2010, с. 64. 
8 ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918, голов. ред. Я. ПЕЛЕН-

СЬКИЙ, К.; Філадельфія, 1995, с. 77. 
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Так само далекими лишалися для нього протягом 1917 р. і на 

початку 1918 р. Українська партія соціалістів-федералістів (УПСФ). 

Ліберально-демократичні гасла цієї партії зумовили певну її подіб-

ність до партії кадетів, але зі значним акцентом на українському 

питанні. Присутність у назві партії соціалізму була даниною політич-

ній моді і не відповідала її сутності (так само як і федералізм, від якого 

партійці відійшли на початку 1918 р.). На становлення політичного 

кредо П. Скоропадського вона не вплинула. 

Отже, світоглядний дрейф у бік позитивного сприйняття лібера-

лізму П. Скоропадський здійснював самостійно, поза контекстом рі-

шень партій та політичних рухів.  

Якщо для багатьох діячів Української революції сприйняття но-

вих ідей проходило шляхом спонтанного долучення до колективних 

(наприклад, внутрішньопартійних) процесів ідентифікації, то окремі 

особи здійснювали світоглядний дрейф індивідуально і свідомо. Най-

більш природно ці процеси перетікали в тих випадках, коли особа схи-

лялась до ліберальних орієнтацій: адже саме вони за своїм змістовним 

наповненням передбачали найбільшу свободу та ініціативу в само-

визначенні, одночасно з вивільненням індивіда з-під влади формалізо-

ваних і неформалізованих колективних ідентичностей.  

Таке вивільнення сучасними дослідниками визначається як сут-

нісна прикмета модерну, яка й уможливила широке поширення лібе-

ральних ідей і відповідних політичних практик. Зокрема, американ-

ський соціолог З. Бауман запропонував опис модерного становища як 

такого, “що проживається самотнім індивідом у невтомному експери-

ментуванні над його власною ідентичністю”9. Причому таке експери-

ментування він приписує насамперед елітам, які здатні здійснювати 

свідомий вибір альтернатив – як через кращу обізнаність, так і через 

наявність ресурсів у їхньому розпорядженні.  

Однак уявлення про вибір ідентичності як одної з доступних уяв-

ленню альтернатив нині чимдалі частіше проблематизується: “Поняття 

«тожсамості» як застиглої константи, яку слід «шукати» чи «відкри-

вати», наче прихований континент, поступається місцем уявленню про 

ідентичність як процес безперервного самотворення, результати кот-

рого постійно виносяться на апробування у міжсуб’єктивний простір, 

                                                 
9 З. БАУМАН, У пошуках центру, що тримає, Глобальні модерності, К., 2008, с. 201–220. 
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де вони приймаються чи відкидаються”10. Отже, більш відповідним 

видається уявлення не про вибір ідентичності, а про дрейф ідентич-

ності, що відбувається поступово, відповідно до темпу засвоєння но-

вих світоглядних настанов.  

Українська революція 1917–1921 рр. спричинила масштабні зміни 

у масовій свідомості, розкрила несподівані перспективи, щодо яких 

політично активні українці мали самовизначитись. Зокрема, багато-

тисячні українські мітинги в Києві в березні–квітні 1917 р. засвідчили, 

що процес набуття української ідентичності охопив широкі верстви 

населення. На таких новонавернених українців досвідчені українські 

активісти дивились зверхньо, називали їх “мартовськими”11: це згаду-

вав пізніше історик Д. Дорошенко. 

До таких “мартовських”, тобто “березневих” українців належав і 

П. Скоропадський. У листі дружині від 12 березня 1917 р. він вже 

висловлює власне бажання “стати українцем”12 , хоч, може, й не дуже 

переконаним. Це застереження виявляє, що він має на увазі, певно, 

українство як політичну орієнтацію: саме такий зміст вкладав у це 

слово він у своїх “Спогадах”. Етнічну належність до українців П. Ско-

ропадський й до того визнавав. Набуття нової ідентичності могло 

відбутись хіба в політичному полі, до якого досі він виявляв повну 

індиферентність. Серйозність намірів “стати українцем” він підтвердив, 

розпочавши студіювання української мови за підручником. 

Уявлення про дрейф ідентичності доречно в описі тогочасних 

політичних процесів, і передовсім в описі змін у самовизначенні тих 

індивідів, які здійснювали цей дрейф свідомо. П. Скоропадський, безу-

мовно, належав до осіб, здатних до свідомого, рефлексивно обумовле-

ного дрейфу ідентичності. Цьому сприяв його широкий освітній гори-

зонт, знайомство (бодай побіжне) з сучасною психологією та схиль-

ність до самоаналізу й рефлексії свого внутрішнього світу. Про цю 

схильність свідчило майже постійне ведення особистих щоденників 

протягом кількох десятиліть. 

                                                 
10 Н. ВИСОЦЬКА, Конституювання ідентичності в полікультурному просторі як об’єкт 

теоретичної рефлексії, Україна – проблема ідентичності: людина, економіка, сус-

пільство. Kennan Institute Kyiv Project, Л., 2003, с. 12–17.  
11 ДМИТРО ДОРОШЕНКО, Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 рр.), К., 2007, 

с. 321. 
12 Г. ПАПАКІН, Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина.., с. 256. 
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Усвідомивши потребу змін у власному світосприйнятті, Павло 

Скоропадський звернувся до дружини із порадою також передивитись 

усталені орієнтири: “еволюціонуй, і швидко… Будь в курсі всього, 

встигай за життям, звикай до нових здорових поглядів, борись на два 

фронти, зі старими уявленнями, що вже віджили, і з новими, надто 

крайніми…”13. Отже, виклик, яким стала революція для панівних 

верств Російської імперії, він сприймав як привід для внутрішньої 

мобілізації, перегляду усталених норм та рефлексивної роботи над 

собою. 

Застереження П. Скоропадського щодо боротьби з надто крайні-

ми уявленнями породжує питання щодо принципу, за яким він прова-

див межу між “крайніми” та “здоровими” поглядами. Цікаво, що в 

листі від 12 березня 1917 р. П. Скоропадський не лише висловлює 

ліберальні ідеї, а ще й закликає дружину виховувати дітей у “лібе-

ральному, але чесному культурному спрямуванні”14. Очевидно, на 

його думку, високий рівень культури міг убезпечити від крайнощів, 

врівноважити ліберальну орієнтацію на свободу – консервативною 

орієнтацією на культурну спадкоємність.  

Консерватизм П. Скоропадського стосувався переважно питань 

культури, культурної спадкоємності, а також переваги тим верствам і 

особам, які були провідниками високої культури. У цьому він ближ-

чий до неоконсерватизму кінця ХХ ст., який виявляє себе у сприйнятті 

ідей лібералізму, але в сумісності з перевагами еліт у доступі до влади 

та повагою до культурного членства.  

Власне, антагонізм лібералізму і консерватизму виявляється в 

умовах руйнації феодально-станового суспільства, становлення бур-

жуазного ладу. Це завдання лишалось актуальним у Росії і на початку 

ХХ ст., доки діяли станові привілеї і структура суспільства не позба-

вилась рис архаїки. Тому консерватизм деяких діячів Білого руху (як 

от, зокрема, генералів Ф. Келлера чи А. Денікіна) мав забарвлення 

виразно антиліберальне і нагадував настрої французької аристократії, 

позбавленої привілеїв у перебігу Великої Французької революції. 

Вони тримались за свою станову ідентичність, намагаючись повернути 

ті часи, коли вона була в пошані.  

                                                 
13 Г. ПАПАКІН, Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина.., с. 255. 
14 Ibid., с. 254. 
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Та упродовж ХІХ ст. лібералізм довів свою політичну й еконо-

мічну ефективність у масштабі Європи, яка тоді підпорядкувала собі 

майже увесь світ. Цим ситуація докорінно відрізнялась від тієї, з якою 

зіткнулися французькі аристократи наприкінці XVIII ст. Тому чимало 

представників освічених верств Росії, і П. Скоропадський зокрема, 

визнали невідворотність процесів лібералізації і позитивну перспек-

тиву, з ними пов’язану. Таке визнання вимагало певної рефлексивної 

роботи з пошуку нової ідентичності, через розуміння безперспектив-

ності станової ідентичності шляхтича, аристократа.  

Історії також відомі аристократи, які сповідували політичний іде-

ал народовладдя і діяли на користь реалізації цього ідеалу – такі, як 

Філіп Орлеанський Егаліте чи князь П. Кропоткін. Причини, чому 

П. Скоропадському такий шлях був безумовно чужий, полягають зо-

крема і в психологічному вимірі. На відміну від цих аристократів, він 

за вдачею не був революціонером, мрійником чи конфліктною люди-

ною, а натомість шукав компромісних, поміркованих і раціональних 

рішень. Від Лютневої революції він очікував перетворень, що дійсно 

наспіли у відсталій Російській імперії. Але особливості вдачі та вла-

стива йому раціональність зумовили його очікування, що реформу-

вання буде здійснено еволюційним шляхом. Невипадково такий поря-

док денний визначали і тогочасні ліберально орієнтовані партії.  

Сфера культури, до якої представники російського естеблішменту 

мали пріоритетний доступ, дозволяла деяким з них прийняти лібе-

ральні світоглядні засади, але з визнанням особливого статусу людей 

освічених, культурних, професіоналів. Таким шляхом проходила світо-

глядна еволюція П. Скоропадського. Втім, такі елітарні консервативні 

установки не антагоністичні лібералізму в сучасному розумінні, в 

більшості питань суголосні йому і цілком прийнятні для лібералів пра-

вого спектру. 

Дуалізм лібералізму і культури, усвідомлюваний П. Скоропадсь-

ким, набув глибшого осмислення в сучасній ліберальній теорії. Зокре-

ма, В. Кімліка зазначає, що “знаходження такого способу лібералізації 

культурної спільноти, який би не руйнував її, – це те завдання, з яким 

ліберали зіштовхуються в кожній країні…”15. Це відбиває певну кон-

фліктність засад лібералізму, емансипаційних за своїм спрямуванням, 

                                                 
15 В. КІМЛІКА, Цінність культурного членства, Лібералізм: антологія, упоряд. О. ПРО-

ЦЕНКО, В. ЛІСОВИЙ, К. (Наук. тов-во ім. Вячеслава Липинського), 2002, с. 396–410. 
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та засад культури, які передбачають консервативність, інерційність та 

активне членство у культурній спільноті. Для П. Скоропадського цін-

ними і вартими прищеплення дітям були обидві орієнтації. Це виявляє 

у ньому ліберала правого, державницького ґатунку, ліберала консерва-

тивного забарвлення – але, безумовно, ліберала. 

П. Скоропадський сподівався, що процеси змін політичних уяв-

лень переживають і інші представники імперської (у минулому) еліти, 

пов’язані з Україною. Однак його досвід виявився радше винятком, 

ніж правилом. У цьому він переконався, спробувавши в березні 1918 р. 

озвучити свої ідеї у київській філії Союзу земельних власників. “Я 

нечасто відчував таке розчарування у спроможності наших вищих 

класів щось створити, як тоді, коли через кілька днів у маленькому 

відособленому товаристві в помешканні, де збирались члени союзу, я 

почав викладати свої погляди… У більшості членів союзу чомусь було 

переконання, що весь світ має бути для них; що німці, як тільки 

прийдуть, одразу відновлять старий режим; що все, що тоді пережи-

валось, було лише тимчасово; тому думали, нащо якісь поступки, коли 

можна все отримати з походом”16, – так пізніше згадував П. Скоро-

падський консерватизм латифундистів. Принаймні провід СЗВ не до-

слухався раціональних доводів Скоропадського щодо потреби аграр-

ної реформи через зростання соціального напруження на селі, від 

вибуху якого могли постраждати передовсім землевласники. 

Земельне питання для тогочасного українського суспільства стало 

викликом, відповідь на яке виявило наявність трьох позицій, в яких 

відбились розбіжності трьох потужних ідейних течій: соціалізму, кон-

серватизму, лібералізму. Ліві соціалістичні діячі Української Цент-

ральної Ради, намагаючись догодити найбіднішим верствам, ухвалили 

законодавство, що закріплювало соціалізацію землі. Союз земельних 

власників посідав консервативні позиції, відстоюючи потребу скасу-

вання цього законодавства і повернення власникам землі, поділеної 

селянами протягом 1917 р. Ліберальні позиції посідали прихильники 

ідеї поділу великих землеволодінь за викуп, але не шляхом безоплат-

ного відчуження. Проведення такої масштабної і складної реформи 

мало би бути проведене на засадах поваги до права власності, що є 

обов’язковою ліберальною вимогою. 

                                                 
16 ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., с. 126–127. 
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 “Якщо стисло, в одному слові, виразити програму лібералізму, 

вона б звучала як власність, тобто приватна власність на засоби 

виробництва (оскільки на товари, готові до споживання, приватна 

власність є беззаперечною, і проти неї не виступають навіть соціалісти 

та комуністи). Усі інші вимоги лібералізму походять від цієї основної 

вимоги”17, – так твердив класик ліберальної теорії Л. фон Мізес. Відтак 

беззаперечне визнання прав власності, у тому числі на землю, виявляло 

у П. Скоропадському ліберала, причому, ліберала-реформатора (що 

відсилає до визначення словника Брокгауза і Ефрона).  

Для завдань реалізації цього реформаторського ліберального курсу 

П. Скоропадський ініціював навесні 1918 р. створення окремої полі-

тичної сили – Української Національної Громади. Це політичне об’єд-

нання (яке сам Скоропадський називав партією) виробило програму 

ліберально-демократичного спрямування: виголошувались вимоги за-

гальних виборів, непорушності прав власності, незалежності суду. В 

аграрному питанні передбачалось право держави відчужувати землю 

великих землевласників за викуп і розподіляти її серед хліборобів. 

Втома в українському суспільстві від соціалістичних експери-

ментів Центральної Ради навесні 1918 р. переконала П. Скоропадсь-

кого, що ліберально-демократичні гасла і вимоги повернення влас-

ності на землю матимуть широку підтримку. Саме тому він поклав ці 

гасла в основу своєї політичної програми, і водночас визначився з 

верствою, яка могла би стати опорою у цих перетвореннях. Це мали би 

бути дрібні і середні власники землі: “я зрозумів, що саме в цьому 

прошарку народу закладені здорові громадянські починання”18. Доволі 

симптоматичним тут виявилось застосування слова “громадянські”, 

забарвленого виразно ліберальними конотаціями.  

Дрібнобуржуазні орієнтири, хоч і не були зовсім несподіваними, 

однак виявились результатом помітного дрейфу політичного кредо 

П. Скоропадського у бік демократизації. Цьому, безумовно, посприяли 

контакти з Українською Демократично-Хліборобською партією. УДХП 

також бачила перспективний шлях вирішення аграрного питання через 

парцеляцію великих землеволодінь і наділення землею за викуп. Про-

                                                 
17 Л. ФОН МІЗЕС, Лібералізм у класичній традиції, Лібералізм: антологія, упоряд. 

О. ПРОЦЕНКО, В. ЛІСОВИЙ, К. (Наук. тов-во ім. Вячеслава Липинського), 2002, с. 3–

19. 
18 ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., с. 137. 
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грама партії виголошувала повагу до прав власності. Активність хлібо-

робів-демократів стала дороговказом для розбудови Української На-

родної Громади. 

В умовах тодішньої стратифікації суспільства саме селяни стано-

вили ту верству, з якої порівняно швидко міг виділитися “середній 

клас” (як би це мало бути визначено в сучасній термінології), тобто 

прошарок найбільш трудящих, ініціативних та технологічно освічених 

самозайнятих власників дрібних господарств. Утворення прошарку 

фермерів залежало від здійснення парцеляції поміщицької землі – тому 

аграрна реформа ставала першочерговим пунктом політичної програ-

ми П. Скоропадського. Вона ж мала сприяти замиренню країни, по-

класти край стихійному “чорному переділу”, що тривав у 1917 р. Її 

здійснення передбачало відмову від німецької “юнкерської” моделі 

землеволодіння, яку приблизно в той самий час В. Ульянов (Лєнін) 

протиставляв “фермерській” американській моделі. Остання, звісно, 

виглядала набагато привабливіше – і з точки зору економічної, і з 

точки зору політичного ладу, опорою якого вона ставала.  

Саме такій моделі розвитку країни надавав перевагу П. Скоропад-

ський.  

Отже, навесні 1918 р. П. Скоропадський запропонував увазі укра-

їнського суспільства (принаймні політично активної його частини) 

програму, що враховувала українську специфіку і передбачала подо-

лання кризових та негативних явищ у соціально-економічному та полі-

тичному житті країни шляхом здійснення низки реформ. В основі цієї 

програми лежали здебільшого ліберальні світоглядні орієнтири – ви-

знання непорушності права власності, орієнтації на забезпечення осо-

бистих і політичних свобод, свободи підприємництва тощо. Світо-

глядні зрушення були реакцією П. Скоропадського на виклики рево-

люційних подій 1917–1918 рр. і результатом складної внутрішньої 

роботи із самовизначення у цих нових умовах. Ця робота відповідала 

універсалістській ліберальній установці на свободу самовизначення 

індивіда і знайшла вираження у рефлексивному дрейфі ідентичності, 

яким відзначений у 1917–1918 рр. шлях особистого становлення 

П. Скоропадського: від аполітичного аристократа Російської імперії – 

до українського політика ліберально-демократичного спрямування.  
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Валентин КАВУННИК (Київ) 

 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА ТА УКРАЇНСЬКА 

ДЕРЖАВА ЯК ОДИН СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  

В 1918–1921 РОКАХ: ТЕЗОВИЙ ОГЛЯД 

 

Підписання та ратифікація Берестейських мирних договорів Ні-

мецької, Австро-Угорської, Оттоманської імперій та Болгарії з Україн-

ською Народною Республікою (далі – УНР) та Російською Совєтською 

Федеративною Соціалістичною Республікою оформили розпад Росій-

ської імперії та утворення на її території нових держав. Проте уряд 

Росії ці договори розглядав як примусові, а Україну як анексовану 

територію. Протягом 1918 року спочатку в російській зовнішній полі-

тиці, і, як наслідок, у комуністичній історіографії, сформувалася кон-

цепція про громадянську війну та іноземну інтервенцію в Росії, за 

якою уряди всіх новоутворених держав, включно із територіальними 

органами влади в державах Балтії та на Кавказі, вважалися маріо-

нетками “німецького імперіалізму” і ворожими до совєтської влади.  

На противагу “буржуазно-націоналістичним урядам”, Росія ство-

рює аналогічні “соціалістичні” уряди, які під виглядом громадянської 

війни намагаються утвердити в провінціях колишньої Російської 

імперії більшовицький режим. Щоб уникнути звинувачень у російсь-

кому імперіалізмі, який хоче витіснити німецький, Росія укладає мирні 

договори з Естонією, Латвією, Фінляндією, тим самим засвідчуючи 

перемоги цих держав у війні за власну незалежність, та заперечуючи 

тезу про громадянську війну в Росії. Росія не припиняла війни проти 

України, з якою у відповідності до шостої статті Берестейського мир-

ного договору, зобов’язувалася укласти мир, який підписала у червні 

1918 року, а у грудні того ж року більше не визнавала Україну як 

самостійну державу. Складається враження, ніби постанова Комісаріату 

закордонних справ Росії давала підставу для захоплення української 

території. 

Крім поняття “громадянська війна” замість “війни за незалеж-

ність” щодо держав, які утворилися на території колишньої Російської 

імперії, комуністична історіографія, слідом за російськими комісара-

ми, намагалася представити УНР не як державу, а територію, на якій 

послідовно змінювалися різні політичні режими: Центральної Ради, 

Гетьманщини та Директорії. Історію УНР намагалися представити як 
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боротьбу різних політичних партій та ідеологій різних соціальних груп 

за владу на території України1. Існування спецфондів, а після їх роз-

секречення незначна кількість оприлюднених документів, у першу 

чергу в Росії, забезпечило панування комуністичної концепції навіть у 

сучасних історіографічних дослідженнях.  

Справоздання губерніяльних2, повітових старост та комісарів були 

доступними для читачів зі спеціальним допуском ще від 1950-х років, 

а після 1991 року для всіх. Проте ці документи не публікувалися, 

оскільки одразу суперечили б панівній большевицькій пропаганді, яка 

повністю ігнорувала архівні документи.  

В документах архівів державних інституцій УНР, які зберігаються 

у різних фондах Центрального державного архіву вищих органів влади 

та управління України, записано в першу чергу, що історія УНР це 

історія консолідації населення в усвідомленні необхідності захисту 

свого життя, майна та добробуту в самостійній державі, яку треба 

захищати від зовнішнього ворога – Росії. Саме політика большевиків в 

Україні після підписання прелімінарного мирного договору в Ризі – 

заборона торгівлі, “продразверстка”, “продналог”, терор населення під 

назвою боротьби проти контрреволюції, спекуляції, петлюрівщини, бан-

дитизму та колонізація росіян до українських міст та сіл – викриста-

лізувало формування політичної нації, включно із національними мен-

шинами на території України.  

На жаль, на відміну від латишів та естонців, не кажучи вже про 

фінів, які за допомогою німецьких військ звільнилися від окупації і 

територіальних посягань большевицької Росії, до українців це усві-

домлення прийшло на три роки пізніше. Про участь українських вій-

ськ у поході польської армії в Україну не було відомо населенню, 

внаслідок чого армія УНР не могла мобілізувати достатньої кількості 

старшин та козаків. Втім, навіть за чисельності армії в понад 100 

                                                 
1 Для прикладу доцільно навести перше речення із анотації останньої монографії Вале-

рія Солдатенка під назвою “Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917–

1920 рр.” 2017 року: “У монографії окреслено наріжні історичні віхи доби революцій 

і Громадянської війни 1917–1920 рр. в Україні, визначальна роль у яких належала 

політичним партіям”. 
2 Архів Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ. Справоздан-

ня губерніяльних старост і комісарів (1918–1920), упорядкував ВАЛЕНТИН КАВУННИК, 

К. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН 

України), 2017, 336 с. 
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тисяч, Польща, як союзник УНР, не спромоглася виконати взятих на 

себе зобов’язань щодо постачання зброєю та боєприпасами шести ди-

візій, не кажучи вже про національну армію.  

Власне без допомоги іноземних військ можна було б обійтися, 

якби:  

1) військові частини на території України, які на військових з’їз-

дах заявляли про свою лояльність до Центральної Ради як до тимчасо-

вого територіального органу влади в Україні, не оголошували себе ней-

тральними при наступі большевицьких частин на Київ наприкінці 1917 

– початку 1918 року;  

2) великі землевласники, як це було в балтійських провінціях, а 

пізніше вже в країнах Балтії, інвестували в створення та утримання 

армії для оборони від зовнішнього ворога – Росії, Польщі та добро-

вольчих армій та міліції для боротьби проти корупціонерів, військових 

та кримінальних злочинців, а також від шпигунів у середині країни;  

3) земельна аристократія за рекомендацією німецьких комерцій-

них фахівців продала свої землі державі, яка б у свою чергу продала їх 

селянам. Для захисту вже свого майна та власності селянство УНР 

безумовно якщо й не мобілізувалося до армії, то утримувало б її.  

Поміщики лише збільшували плату за оренду своєї землі для 

селян, а після вторгнення большевиків наприкінці 1918 року виїхали 

закордон до своїх маєтків у Відні, Берліні, Парижі, Ніцці та інших 

європейських містах. Внаслідок цього селяни УНР користувалися вик-

лючно своїми наділами для задоволення власних потреб, не маючи на 

меті вирощувати зерно для продажу, тим більше за кордон, зокрема до 

Німеччини та Австро-Угорщини. Зменшення обсягів виробництва хлі-

ба стали першопричиною голоду в Україні у 1921 році.  

УНР існувала на території дев’яти губерній: Волинської, Катери-

нославської, Київської, Подільської, Полтавської, Таврійської, Харків-

ської, Херсонської та Чернігівської. Щоправда межі Чернігівської та 

Харківської губерній визначалися не колишніми кордонами губерній, 

а демаркаційною лінією відповідно до прелімінарного договору від 12 

червня 1918 року та військового перемир’я від 17 червня 1918 року 

між Україною та Росією.  

УНР була проголошена Четвертим Універсалом 9 січня 1918 року, 

а суб’єктом міжнародного права стала після підписання мирного дого-

вору 9 лютого 1918 року в Бересті з Німеччиною, Австро-Угорщиною, 

Туреччиною та Болгарією, та проіснувала до підписання мирного дого-
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вору 18 березня 1921 року в Ризі. Країни Європи та США під Украї-

ною протягом 1918–1921 років розуміли “Ukrainische Volksrepublik” 

німецькою та “République Démocratique Ukrainienne” французькою 

мовами. На українських закордонних та дипломатичних паспортах, на 

яких ставили візи європейські держави, спочатку писалося “Ukraine”, а 

вже пізніше “Ukrainische Volksrepublik” та “République Démocratique 

Ukrainienne”.  

Для урядів імперій Німеччини, Австро-Угорщини та Оттомансь-

кої Порти було очевидно, що ніяких нових держав на території Укра-

їни не утворювалось і не проголошувалось. Посли у Берліні (Олександр 

Севрюк, Федір Штейнгель, Микола Порш), у Відні (Андрій Яковлів, 

В’ячеслав Липинський), у Стамбулі (Микола Левитський, Михайло 

Суковкін, Олександр Лотоцький, Іван Токаржевський-Карашевич) пред-

ставляли одну і ту саму державу. Пізніше Михайло Тишкевич, голова 

Делегації УНР на Мирову конференцію в Парижі, пояснював, що 

“ніякі роз’яснення переміни нашої внутрішньої політики не можуть 

мати сили в питаннях цілої держави як суб’єкту права”3. Також 

Олександр Шульгин, голова Дипломатичної місії УНР у Франції, у 

“Меморандумі щодо прав України на фонди, депоновані в німецьких і 

австрійських банках згідно з конвенцією 10 вересня 1918” писав, що 

від 1917 до 1921 року УНР була однією державою4.  

Поділ Росії та визнання нових держав, які утворилися на території 

колишньої Російської імперії, взагалі не розглядався на жодному засі-

данні мирної конференції в Парижі, Сан-Ремо, Лондоні та Спа. Проте 

уряд УНР відправляв дипломатичні місії до головних європейських 

столиць з метою інформувати громадськість та пресу про визвольну 

війну українського народу проти московських завойовників для пошу-

ку потенційних союзників. Як наслідок у звітах всіх українських дипло-

матів зазначалося, що кожна європейська держава одразу визнала б 

самостійність УНР, коли національний уряд відновив контроль на своїй 

території. До того часу держави оголошують свій нейтралітет в україн-

                                                 
3 Лист Михайла Тишкевича Андрію Ніковському, 31 травня 1920, Архів Української 

Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від 

Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921), упоряд.: ВАЛЕНТИН КАВУН-

НИК, К. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 

НАН України), 2016, с. 328–329. 
4 Меморандум уряду Франції, 24 червня 1921, ibid., c. 398–406. 
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сько-російській війні5. Підписанням мирних договорів протягом 1920 

року з Грузією, Латвією, Естонією, Фінляндією та Польщею, в яких 

були дипломатичні представництва УНР, Росія примусила ці союзні 

нам держави відмовити навіть у моральній підтримці України.  

Новою “державою”, якщо можна так називати фікцію, слід вва-

жати Українську Совєтську Соціалістичну Республіку, яка фактично 

була російською адміністрацією на території України і не мала ніякого 

відношення до УНР.  

Документи з архіву Міністерства внутрішніх справ, зокрема спра-

воздання губерніальних та повітових старост і комісарів за 1918–1920 

роки, засвідчують, що ніякого всенародного повстання проти Павла 

Скоропадського не було, всі виступи, які називаються “всенародним 

повстанням” були інспіровані большевиками, ніколи не підтримувалися 

населенням. У Київській губернії ці повстання були локалізовані в 

Звенигородському та Таращанському повітах і ліквідовані спільними 

зусиллями німецьких військових загонів та чинами державної варти. В 

Чернігівській губернії большевицькі банди робили напади з-за меж 

демаркаційної лінії, тероризуючи населення грабежами та вбивствами. 

Фінансування й постачання зброєю ці загони отримували виключно 

від Советської Росії. “Каральні” німецькі та австро-угорські військові 

загони виконували функції повітової міліції (державної варти): роз-

зброєння населення, суд та переслідування кримінальних елементів за 

розбої, вбивства та грабежі мирного населення. Фактично німецька та 

австро-угорська військова влада забезпечувала громадських спокій та 

захищала приватну власність, за винятком деяких негативних випадків, 

описаних у справозданнях губерніяльних старост. Населення нега-

тивно ставилося до будь-яких повстань, у тому числі і до повстання 

Директорії, мобілізацій до большевицької, добровольчої чи українсь-

кої армії. У 1919 році погрози зі сторони польської та російських армій 

щодо вступу до української армії виключили можливість поповнення 

армії УНР.  

За 1918 рік ні соціальна структура населення, ні господарство ра-

зом із внутрішньою та закордонною політикою не змінювалися. Немає 

                                                 
5 Вибрані справоздання, а також повний перелік опублікованих дипломатичних доку-

ментів за 1919–2016 роки: Архів Української Народної Республіки. Міністерство за-

кордонних справ.., 796 с. 
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жодних підстав вирізняти, за комуністичною традицією, дві чи три 

держави на території України.  

Причиною поразки УНР за державність стали не партійні чи ідео-

логічні погляди Михайла Грушевського, Павла Скоропадського, Си-

мона Петлюри чи їхнього оточення на державу, владу та суспільство, а 

відсутність політичної нації. Процес перетворення населення УНР в 

політичну націю, включаючи всі етнічні меншини, які проживали на 

українській території, відбувся в результаті господарчої і як наслідок 

військової політики большевиків в Україні. Не культурно-національне, 

а саме господарське питання стало ключовим фактором для завершен-

ня консолідації населення України у переконанні до існування само-

стійної, незалежної від Росії, держави.  

Історики, які штучно виокремлюють чи протиставляються Україн-

ську Державу УНР або свідомо продовжують комуністичну концеп-

цію, ігноруючи архіви міністерств, або несвідомо стали жертвами 

комуністичної пропаганди, яка домінує в сучасній українській істо-

ріографії.  
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Ігор РАТУШНЯК (Вінниця) 

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ ПОДІЛЬСЬКОГО 

ГУБЕРНСЬКОГО СТАРОСТИ С. І. КИСЕЛЬОВА 

 

Одним із актуальних завдань вітчизняної науки є вивчення управ-

лінської діяльності на Поділлі органів влади у добу Української Дер-

жави 1918 р. Окремі політичні питання історії цього часу висвітлю-

вали А. Антонишин, В. Галатир, П. Григорчук, К. Завальнюк, С. Єсю-

нін, О. Кравчук, В. Лозовий, І. Ратушняк, О. Яременко та ін. Водночас, 

форми та методи адміністративної діяльності потребують подальших 

досліджень на основі аналізу конкретних місцевих управлінських 

рішень. Відтак, мета цієї статті – розглянути адміністративно-розпо-

рядчі заходи губернської адміністрації Української Держави як істо-

ричне джерело. 

Після проголошення Української Держави розпочався процес фор-

мування місцевих управлінських структур. Головою адміністрації на 

Поділлі – губернським старостою – гетьман П. Скоропадський 13 

травня 1918 р. призначив Сергія Івановича Кисельова (1877–1937 рр.). 

Він був за освітою юристом, працював у судових установах, мав 

досвід управлінської діяльності (у 1912–1917 рр. – голова Проскурів-

ської земської управи, в 1917–1918 рр. – в. о. Проскурівського пові-

тового комісара та очільник Проскурівської продовольчої управи). За 

соціальним станом С. Кисельов був службовцем, мав маєток у с. За-

руддя (322 десятини землі1). Станом на 1917 р. був членом конститу-

ційно-демократичної партії2. 

Обійнявши посаду губернського старости Поділля, С. Кисельов 

постав перед завданням реалізації в регіоні декларованої новою вла-

дою суспільно-політичної та економічної стабілізації. Професіонал і 

прагматик з широким світоглядом, людина ліберальних поглядів, 

С. Кисельов, прагнучи спрямувати процес стабілізації суспільно-полі-

тичної ситуації, зокрема відновлення правопорядку у рамках закону, 

приділяв значну увагу такому специфічному виду нормотворчості, як 

звернення до населення і обов’язкові постанови. Такі дії також обу-

мовлювалися кризовими умовами, наростаючим селянським рухом, 

                                                 
1 Подільські губерніяльні відомости, 26 (8 квітня 1918). 
2 Н. ДОРОШЕНКО-САВЧЕНКО, Початки національної революції на Проскурівщині (Спогад) 

(2), Сводоба. Український щоденник, 250 (29 грудня 1955) 2. 
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відсутністю в достатній кількості українських силових структур, пере-

буванням на території Поділля австро-угорських військ. Водночас, 

С. Кисельов усвідомлював необхідність першочергового налагодження 

дієздатної влади у губернії. Зокрема, у листі міністру внутрішніх справ 

22 травня 1918 р. він відзначив: “Не маючи надійного апарата на 

місцях, я не вважаю можливим і зручним висувати до населення ті або 

інші вимоги шляхом видання обов’язкових постанов, які завідомо 

виконані не будуть і цим самим лишній раз утворять у населення 

впевненість в слабкості і нової влади”3. 

Видавати відповідні розпорядчі документи губернським старо-

стам дозволяла правова база функціонування місцевої адміністрації в 

Українській Державі. Йдеться про “Тимчасове положення про губерн-

ських і повітових комісарів” (вересень 1917 р.) і відповідні статті цар-

ського “Своду губернських установ” (1892 р.)4. Сфера нормотворчості 

адміністраторів, насамперед, стосувалася права видання обов’язкових 

постанов щодо охорони правопорядку і припинення дії не відповідних 

закону розпоряджень органів самоврядування5. 

Цікаво, що С. Кисельов навіть запропонував такий порядок нормо-

творчої роботи на місцях, коли б старости надавали копії своїх розпо-

ряджень міністерству внутрішніх справ, що мало їх надсилати іншим 

губернським адміністраторам для ознайомлення. У разі потреби губер-

нські старости могли б використовувати відповідний досвід у роз-

в’язанні аналогічних питань. Незабаром законодавчий відділ міністер-

ства розповсюдив обіжник, у якому визнано слушною пропозицію 

С. Кисельова. До Департаменту загальних справ губернським старо-

стам наказувалося пересилати копії їх розпоряджень6. Але не всі уря-

довці міністерств внутрішніх справ позитивно оцінювали активність 

Подільського губернського старости в царині нормотворчості. Так, 

                                                 
3 Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877–1937) у документах епохи, 

автори-упорядники: О. М. КРАВЧУК, І. І. РАТУШНЯК, К. В. ЗАВАЛЬНЮК, Вінниця (ТОВ 

“Нілан-ЛТД”), 2016, c. 90. 
4 Ibid., с. 116. 
5 Свод губернских учреждений, Свод законов Российской империи, Санкт-Петербург, 

1892, т 2, с 4281 
6 Т ХАРЧЕНКО, Реформування органів місцевої адміністративної влади за доби геть-

манату П Скоропадського (1918 р), Наукові записки Інституту політичних і етнона-

ціональних досліджень НАН України Серія Політологія і етнологія, вип. 9 (К., 1999) 

48. 
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заступник міністра внутрішніх справ В. Рейнбот скептично відзначав у 

своїх спогадах, що “Кисельов мріяв все перемогти і всього досягти 

солодкими, багатослівними промовами і друкованими зверненнями”7. 

Звернення і обов’язкові постанови публікувалися у місцевій пресі, 

зокрема в офіційному виданні адміністрації – газеті “Подільські губер-

ніяльні відомости”. Зазвичай ці документи підписував губернський 

староста С. Кисельов та керівник його канцелярії І. Гербст. У вигляді 

листівок зазначені документи вивішувалися у громадських місцях. 

Звернення до населення публікувалися українською і російською мо-

вами. Цитати зі звернень і постанов Подільського губернського старо-

сти подані у статті зі збереженням мови цих текстів. 

Одна з перших постанов С. Кисельова як губернського старости 

стосувалася курсу обміну валют і була датована 24 травня 1918 р. У ній 

населення повідомлялося, “що, згідно з распорядженням Державного 

Уряду, одна Австро-Угорська корона рівняється ½ карбованця або 50 

коп. і одна Германська марка рівняється ¼ карбованця або 75 коп.”. За 

цим курсом всі установи і населення губернії зобов’язувалися “прий-

мати крони і марки при усіх без винятку платіжах”. У постанові зазна-

чалося, що “особи, винні в відхилі від приняття корон і марок по вище 

зазначеному курсові, а також і вище згаданих грошових знаків і купо-

нів, або помічені в спекуляції при розміні грошів або в зломисній 

агітації і росповсюдженні хибних чуток що до цих грошів, будуть 

каратися … штрафом до 3000 карб. або арештом до 3-х місяців…”. 

Постанову разом з С. Кисельовим підписали Подільський губернський 

комендант С. Сароченко та командир австро-угорських військ у Кам’-

янці-Подільському генерал-майор Бауковац8.  

Перше офіційне звернення губернського старости С. Кисельова 

“До населення Поділля” від 1 червня 1918 р. повідомляло про головні 

завдання влади Української Держави та акцентувало на необхідності 

відновлення порушених майнових прав. Застереження селян від впли-

ву агітаторів С. Кисельов прагнув раціонально обґрунтувати:  

                                                 
7 Гетман П. П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год: сборник документов, 

отв. ред. и отв. сост. О. К. ИВАНЦОВА; сост. Е. В. БАЛУШКИНА, Н. В. ГРИГОРЧУК, 

Е. И. КРИВОРУЧКО, К. Г. ЛЯШЕНКО, Москва (Политическая энциклопедия), 2014, с. 70. 
8 Подільські губерніяльні відомости, 52 (8 червня 1918). 
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“Нехай населення … твердо пам’ятає, що право власности є основа 

добробуту не тільки одних володарів, но і всього населення і всьої 

держави, нехай населення не йде за злочинними закликами тих особ, 

котрі вже немилосердно обдурили його, обіцяючи, що руйновання і 

нищення господарств володарів преведе до загального щастя народу і 

лишиться непокараним. Ви самі, селяни, бачили до чого привели ці 

обіцянки. Загальне хижацьке рубання величенних лісних участків, а з 

ним можлива зміна клімату, нищення племенного скота, нищення і 

псовання сільськогосподарських машин, орудій, інвентаря, зруйновання 

будинків і садів все се шкода не тільки окремим властникам, – се шкода 

всьому населенню, всій державі. Но ви, селяне, стежили і за тим, що 

після грабіжу і знищення господарств великих володарів, грабили 

заможних селян і накінець перейшли до бідних. Наступила загальна 

розруха, з’явилася ненавість всіх до всіх і до всього; розбійства, насіль-

ства, грабижі і вбивства участились і стали таким постійним явищем, що 

серед цих ужасів зробилось неможливим спокійно жити і працювати 

нікому, ні бідному, ні богатому”.  
 

Далі губернський староста повторював урядову обіцянку підтри-

мати малоземельне і безземельне селянство у купівлі землі. 
 

“Українська Держава, – підкреслював С. Кисельов, – тепер в першу 

чергу вжиє рішучих засобів створити державність, укрепити владу 

судову і адміністративну і не зупиниться ні перед якими засобами в 

боротьбі з ворогами ладу, роблячи в той же час повну підмогу людям 

доброзичливим в справі охорони і особистої і маєткової безпеки. Закли-

каючи через се населення до росудливості, спокою і підмоги Правитель-

ству в встановленню необхідного державного ладу, я попереджаю, що 

невиконання домогань правительственної влади, нарушення ладу і 

вірного провадження господарського життя, будуть слідкуватися мною 

самим суворим образом і самими суворими способами”.  
 

Від населення категорично вимагалося:  
 

“1) Негайно припинити рубання казенних і приватних лісів і ни-

щення молодняків і повернути казенним лісничим і приватним воло-

дарям всі самовільно нарубані матерьяли і дрова. 2) Охороняти засіви і 

не допускати псування їх і випасу худобою. 3) Повернути володарям все 

награбоване, украдене, захоплене і незаконно придбане в них майно і 

сільськогосподарський інвентарь… 4) Не перешкоджати володарям, 

арендаторам і їх служачим вступати в керування своїм маєтком і вста-

новляти своє господарство. 5) Виявляти повну допомогу бувшим членам 
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земельних комісій і комітетів, до яких я пред’явив осібне домогання про 

повернення всього, що їми принято було в інвентарю, насіння і іньше на 

сховання і учот в господарствах приватних володарів… Невиконавші 

добровільно сих моїх домагань, будуть примушені до цього силою і 

будуть покарані. Ті ж, хто по тим чи іньшим причинам не будуть мати 

можливості виконати це домогання, повинні ввійти в добровольну згоду 

з володарями, чи арендаторами і заручитися писаним про се посвідчен-

ням володарів”9.  
 

Зазначена постанова не привела до добровільного повернення селя-

нами майна поміщикам. Сумнозвісним явищем у сільських місцевостях 

Поділля стали так звані карні експедиції, які у приватному порядку 

організовували поміщики.  

1 червня 1918 р. С. Кисельов підписав обов’язкову постанову про 

порядок зберігання вогнепальної зброї. Збереження вогнепальної зброї 

без особливого дозволу заборонялось. Наявні дозволи на зброю збері-

гали чинність до 15 червня 1918 р., а нові – мали бути видані “пові-

товими старостами в згоді з місцевою австрійською командою…”. По-

рушники постанови підлягали покаранню в адміністративному поряд-

кові штрафом до 3000 карб. або арештом до 3-х місяців, а також 

притягненням “до суду за присвоєння казьонного імущества”10. 29 

червня 1918 р. Подільський губернський староста в своєму оголошенні 

закликав населення до здачі військово-інженерного майна. На це від-

водилося два тижні. Відповідне майно мало бути передане сільським 

старостам, волосним старшинам, представникам варти. У випадку неви-

конання постанови, винні підлягали “карі за присвоєння скарбничного 

майна”11. Виконання зазначених постанов також не відбувалося на 

добровільних засадах. Цікаво, що 18 червня 1918 р. С. Кисельов підпи-

сав інструкцію місцевим органам влади щодо здійснення роззброєння 

населення. У ній рекомендувалося:  
 

“1) Знову підтвердити населенню, через сільських старост, з вказів-

кою остаточного терміну, свої накази про здачу зброї, з попередженням 

про суворі покарання тим, які не виконали вимоги. 2) Доручити сільсь-

ким старостам або особливо довіреним особам (в останньому випадку за 

плату) встановити в 4–5 селах самих неспокійних, у кого з селян і де 

                                                 
9 Подільські губерніяльні відомости, 53 (12 червня 1918). 
10 Подільські губерніяльні відомости, 54 (15 червня 1918). 
11 Подільські губерніяльні відомости, 65 (7 серпня 1918). 
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схована або зарита та чи інша зброя. 3) В призначені дні за угодою з 

Австрокомандою авторитетні представники Державної варти повинні … 

відправитися з достатньою військовою частиною в ці села, знову поста-

вити населенню вимогу про здачу зброї, організувавши добросовісне 

його виконання годиною-двома і оголосити, яку кару уповноважені 

Австрійські війська [можуть] застосувати до осіб, які не віддали зброю і 

в цей строк. 4) Потім здійснити обшуки у осіб, які раніше будуть 

вияснені сільськими старостами або довіреними особами, знайти у них 

зброю і негайно застосувати до них ту кару, яка була оголошена Авст-

рійським командиром… Авторитет влади не припускає в цих випадках 

коливань і вимагає безумовного приведення у виконання оголошених 

погроз, якими б суворими вони не були б. 5) Після застосування такого 

порядку обеззброєння в трьох-чотирьох селах, потрібно оголосити про 

досягнені результати особливим наказом іншим селам і, вказавши на 

важкі наслідки невиконання вимог уряду, знову закликати населення до 

слухняності владі, призначити новий термін для здачі зброї і після закін-

чення його знову застосувати вказаний в пунктах 2 і 3 порядок обеззбро-

єння, піддаючи непідкорення ще більш суворими покараннями, на які 

уповноважені Австрійські військові частини...”12. 
 

Водночас, обмежувалися громадянські права. 16 червня 1918 р. 

підписано Обов’язкову постанову про заборону зборів громадян без 

дозволу старост. Під зборами громадян мались на увазі “усякі збіри 

охвірування карнавкові (кружечні) по записним листам і інші, а також 

доброчинні або на чию небудь користь вечірки, гуляння, концерти, 

вистави, спектаклі, бали, машкари, лотареї, лекції, читання і інші, як в 

помешканнях, так і на відкритих місцях”. За порушення постанови 

встановлювався штраф до 3000 крб. або арешт на термін до 3 міся-

ців13. Зазначена постанова спрямовувалася насамперед на обмеження 

діяльності агітаторів. Але на практиці вона вилилася у часту заборону 

повітовими старостами діяльності українських “Просвіт”, що викли-

кало необхідність врегулювання зазначеного питання С. Кисельовим 

10 вересня 1918 р.14. 

Застереження селян від підтримки агітаторів і повстанців місти-

лося в оголошенні до населення, підписаним С. Кисельовим 28 червня 

1918 р. Губернський староста повідомляв, що  

                                                 
12 Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877–1937).., c. 112. 
13 Подільські губерніяльні відомости, 55 (19 червня 1918). 
14 Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877–1937).., c. 156–157. 
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“понад десяти тисяч більшовиків… прагнули здійснити висадку у 

Міуській затоці поблизу Таганрога з метою нового руйнівного походу на 

Україну, нових пожеж, пограбувань, насильства і вбивств. Війська Цент-

ральних Держав швидким і рішучим ударом 14 червня остаточно зни-

щили цих більшовиків … Цим була знищена нова спроба з боку більшо-

виків внести смуту і незгоди в середовище мирного населення України, 

що потребує спокою і ладу, поставити його перед пам’ятними нам жаха-

ми громадянської війни і володарювання більшовиків. Тим не менш, … 

агенти з ворожих держав … продовжують і в теперішній час підбивати 

селян в південній частині Київської та північної частини Херсонської 

губернії на повстання проти військ центральних держав... і проти ладу в 

країні… Заради порядку і добробуту України, для уникнення кривавих 

покарань і невинних жертв, пропоную населенню не вірити агітаторам, 

не піддаватися переконанням англійських, американських і інших агентів, 

які через наші голови зводять рахунки з Центральними Державами і 

негайно після виявлення передавати їх в руки військової та поліцейської 

влади”15. 
 

У процесі відновлення правопорядку С. Кисельов також приділяв 

увагу підтримці у належному стані громадських дворів і вулиць Кам’-

янця-Подільського. У відповідній постанові, з огляду на тогочасні реа-

лії, вражає турбота губернського старости про санітарний стан столиці 

Поділля16. “Обов’язкова постанова про підтримання в належному стані 

громадських дворів і вулиць Кам’янця-Подільського” була підписана 

18 липня 1918 р. Губернський староста наказував: “…з метою більш 

успішної боротьби зі злочинністю, а також з метою утримання дворів і 

вулиць в санитарній чистоті, зобов’язую домовласників м. Кам’янця-

Под. великих дворів, де є декілька квартир або магазинів, утримувати 

по одному двірнику на окремий двір, і дрібних домовласників – по 

одному двірнику на декілька дворів, але не більше як на 5–10 дво-

рів…”. Двірники, зокрема, мали чергувати ночами у будинках і стати 

“найближчими помічниками чинів варти у справі боротьби зі злочин-

ністю…”. Домовласники, що не виконали цієї постанови підлягали 

штрафуванню до 3 тис. крб. або до 3-х місяців17. 

                                                 
15 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – 

ЦДАВО України), ф. 1793, оп. 1, спр. 13, арк. 24–24зв. 
16 Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877–1937).., c. 16. 
17 ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 3, арк. 29. 
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Серед економічних заходів губернського старости Поділля варто 

відзначити “Обов’язкову постанову по боротьбі із спекуляцією про-

дуктами харчування і предметами першої необхідності” від 18 липня 

1918 р Вона передбачала створення під головуванням старост комісій 

з боротьби зі спекуляцією Постанова забороняла займатись торгівлею 

тим хто не мав відповідних свідоцтв на цю діяльність Торгівцям 

заборонялось закуповувати продукти харчування за межами ринків і 

спеціально влаштованих місць За порушення зазначеної постанови 

встановлювався штраф 3 тис. крб. або ув’язнення до 3 місяців Штра-

фи передбачалося направляти у фонд найбіднішого населення18. Губер-

нський комендант Поділля 2 серпня 1918 р. відзначив: “Особливо хви-

лює громадянство дорожнеча і спекуляція на продукти першої необ-

хідності. Губернським старостою видана обов’язкова постанова для 

боротьби зі спекуляцією, що і робить гарний наслідок”19. Проте, зазна-

чена постанова боролася зі спекуляціями і не могла подолати її вихід-

ну причину – продовольчу проблему, викликану загальною кризою 

сільського господарства під час Першої світової війни та посилену 

вивезенням продовольства німецькими та австро-угорськими військо-

вими. 

Зрештою, як свідчать обов’язкові постанови С. Кисельова, видані 

у липні–вересні 1918 р., в аграрній сфері було відновлено приватну 

власність, але, не ринкові методи господарювання. Примусового харак-

теру набув навіть збір врожаю на полях поміщиків. Так, 24 липня 

1918 р. С. Кисельов видав постанову, що всі роботи на полях земле-

власників покладаються на сільські громади, де відбувалося пограбу-

вання маєтків. Передбачалася грошова або натуральна оплата праці 

селян20. Реалізацію цієї постанови забезпечували спеціальні загони 

австрійців, підрозділи Державної варти або комендантські сотні. 26 

липня 1918 р. у своїй обов’язковій постанові С. Кисельов констатував, 

що майно поміщикам ще не всюди повернуто. Він знову вимагав від 

селян негайно повернути живий і мертвий інвентар і, за узгодженням з 

поміщиками, відшкодувати вартість того майна, що неможливо повер-

нути. Водночас він категорично забороняв карні експедиції. За немо-

                                                 
18 Подільські губерніяльні відомости, 64 (3 серпня 1918). 
19 Державний архів Вінницької області, ф. Р-1196, оп. 1, спр. 32, арк. 182. 
20 Подільські губерніяльні відомости, № 62 (27 липня 1918). 
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жливістю досягнення згоди між селянами і поміщикам справи мали 

бути передані до земельних комісій21. Відзначимо, що зазначена поста-

нова забороняла карні експедиції у той час, коли за їх допомогою 

поміщицька власність вже була відновлена. 

Аграрних відносин також стосувалося оголошення С. Кисельова 

від 5 серпня 1918 р. із закликом до “боржників Селянського земельного 

банку до здорового глузду і пропоную їм негайно попіклуватися про 

внесок належних банку виплат”. До відома селян доводилося, що у 

січні 1919 р. відбуватимуться “публічні торги на маєтки несправних 

платників банку”22. 

30 вересня 1918 р. С. Кисельов підписав своє друге звернення “До 

населення Поділля”23. У ньому визнавався повільний і важкий харак-

тер відновлення правопорядку, зокрема у аграрній сфері, де констату-

вався антагонізм у відносинах селян і поміщиків. “На жаль, у багатьох 

випадках, ні селяни, ні землевласники не підкорилися вимогам Уряду”, 

зауважував С. Кисельов те, що селяни не бажали відновлення помі-

щицького землеволодіння, а поміщики – відновлювали його само-

вільно, протизаконними методами (шляхом карних експедицій. – Авт.). 

Губернський староста знову закликав селян повернути награбоване 

майно і домовитися з землевласниками про відшкодування збитків або 

звернутися до повітових земельно-ліквідаційних комісій. “Жодні само-

вільні покриття збитків чи за допомогою союзних військ, чи Держав-

ної Варти або іншим способами допущені не будуть”, – стверджував 

С. Кисельов. У відновленні правопорядку губернський староста закли-

кав допомагати владі всі верстви населення, зокрема вчителів, духо-

венство, землевласників, земців. На завершення староста підкрес-

лював:  
 

“я не можу обійти мовчанням того потворного явища, яке, деінде, вира-

зилося у негарному відношенні до української мови і національності з 

боку окремих груп населення і навіть представників влади. Подібному 

явищу не повинно бути місця у правильно організованій Державі, а тим 

більше в Українській Державі, і тому, закликаючи всі національності 

Поділля до дружнього співробітництва для його добробуту, запрошую 

                                                 
21 Слово Подолии, 66 (3 августа 1918). 
22 ЦДАВО України, ф. 1793, оп. 1, спр. 13, арк. 9. 
23 Подільські губерніяльні відомости, 83 (9 жовтня 1918). 
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населення дотримуватися повної лояльності і доброзичливого ставлення 

до Української Держави”. 
 

Отже, адміністративно-розпорядчі дії Подільського губернського 

старости С. Кисельова є важливим джерелом внутрішньої політики 

гетьманату у регіоні. Насамперед вони засвідчують регіональні особ-

ливості реалізації політики Української Держави щодо відновлення 

правопорядку і приватної власності. У них помітне прагнення С. Кисе-

льова до певної державної пропаганди. Водночас, зазначені розпорядчі 

документи показують неоднозначність результатів внутрішньої полі-

тики Української Держави щодо відновлення дореволюційних соціаль-

но-економічних відносин, незважаючи на окремі позитивні наслідки 

функціонування гетьманської адміністрації. 
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Владлен МАРАЄВ (Київ) 

 

АВІАЦІЯ СОЮЗУ ГЕТЬМАНЦІВ-ДЕРЖАВНИКІВ  

У 1930-х РОКАХ 

 

Маловідомою сторінкою в історії української еміграції та геть-

манського руху зокрема є використання Союзом гетьманців-держав-

ників у Сполучених Штатах Америки і Канаді авіації. В історичній 

літературі ця тема знайшла недостатнє відображення. Зазвичай вона 

розглядалася у контексті іншої проблематики – наприклад, перебігу 

заокеанського візиту Гетьманича Данила Скоропадського у 1937–1938 

роках1. Автор цієї статті опублікував розвідку на цю тему на сторінках 

авіаційного журналу України “Авиация и Время”2. 

Завданням статті є дослідження появи та застосування літаків 

Союзом гетьманців-державників напередодні Другої світової війни. 

Станом на 1930-і роки Союз гетьманців-державників (СГД) був 

основною політичною організацією українського гетьманського руху, 

що прагнув до здобуття Україною незалежності у формі конституцій-

ної трудової монархії (Гетьманату) на чолі з династією Скоропадсь-

ких. Понад 60 відділень СГД, які налічували близько 2 тисяч членів, 

виникли у США і Канаді. Керівництво СГД звернуло увагу на авіацію, 

яку збиралося використовувати в інформаційно-пропагандистських ці-

лях, для занять авіаспортом і для підготовки авіаційних спеціалістів у 

сподіванні на відновлення збройної боротьби за незалежність України. 

“Референтом авіації” призначили полковника Олександра Шаповала.  

Для закупівлі літаків СГД організував збір добровільних пожерт-

вувань на “український авіяційний фонд”. Майже через півстоліття 

журнал українського пластового юнацтва “Юнак” (Торонто) дав дуже 

високу оцінку цій ініціативі: “Можемо лише подивляти наших україн-

ських еміґрантів в тих роках, що вони мали стільки патріотизму та 

щедрости. Як знаємо, їхні заробітки були назагал далеко менші, ніж 

українських «переселенців» після другої світової війни”3. 

                                                 
1 За Україну. Опис подорожі Гетьманича Данила Скоропадського до Злучених Держав 

і Канади. 1937–1938, Едмонтон, 1938, 320 с. 
2 В. МАРАЕВ, Гетманские аэропланы в Америке, Авиация и Время, 3 (153) (2016) 47–48. 
3 Українські літаки в Америці, Юнак: Журнал пластового юнацтва, 12 (195) (1979) 18. 
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Першим аеропланом, який СГД придбав в Америці, став біплан 

The Travel Air 3000 з бортовим номером NC8718. Він був пофарбо-

ваний у жовто-синій колір з тризубом на борту і названий “Україна” 

(Ukraina)4. 19 серпня 1934 року у Детройті, штат Мічіган, за при-

сутності 10 тисяч глядачів відбулася церемонія освячення. Пілотом 

“України” став полковник Антін Чайковський5. 
 

 
 

Літак “Україна”. 1934 рік 
 

Другий придбаний літак – біплан з бортовим номером IC5606 

отримав назву “Львів” (Lviw)6. Таке рішення, вочевидь, зумовлене 

тим, що більшість українських емігрантів в Америці були вихідцями із 

Західної України. “Львів” освятили у Чикаго, штат Іллінойс, 30 вере-

сня 1934 року. 

СГД одразу почав активно використовувати цей невеликий повіт-

ряний флот у своїх цілях. 21 жовтня 1934 року він організував у Філа-

                                                 
4 Скоропадські. Родинний альбом, кн. 2, К., 2014, с. 316; Гетьманська “Трійця” – 

“Україна” – “Львів” – “Київ”, На Відсіч! Орґан Місцевої Орґанізації Союзу Геть-

манців-Державників у Берліні, 12–13 (1940) 8. 
5 Українські літаки в Америці, с. 18. 
6 Скоропадські. Родинний альбом, кн. 2, с. 317. 
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дельфії, штат Пенсильванія, “свято українського летунства”, на яке 

прилетіли літаки “Україна” і “Львів”. Потім за участі цих аеропланів 9 

червня 1935 року у Нью-Йорку відбулося “перше летунське свято”. 

Програма містила молебен за Україну під керівництвом апостольсь-

кого екзарха українців у США Костянтина (Богачевського), танці у 

супроводі оркестру, буфет і огляд літаків. Охочі могли навіть вико-

нати політ на “Україні”. Вартість входу на свято становила 40 центів 

(більше 7 USD за сучасним курсом). Весь чистий прибуток і пожертву-

вання призначалися на організацію українських авіаційних шкіл у 

США. Загалом захід відвідали понад 2 тисячі людей, серед почесних 

гостей були представники литовських, німецьких, італійських ветеран-

ських організацій і Національної гвардії штату Нью-Йорк7. 
 

 
 

Літак “Львів” 
 

Після вдалого проведення авіаційних свят на території США, 

керівництво СГД вирішило організувати такий захід у Канаді. Вже 

1 липня 1935 року літаки були продемонстровані у Вінніпезі (провін-

ція Манітоба). Ця акція присвячувалася 25-річчю вступу на престол 

короля Великої Британії Георга V і проходила в рамках “Українського 

                                                 
7 Розвиваймо Українське Летунство! [Оголошення], Свобода: Український дневник, 

131 (1935) 3; Перше летунське свято, Свобода: Український дневник, 134 (1935) 1. 
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дня”, проведеного зусиллями українських некомуністичних організа-

цій Вінніпега. Її свідками стали понад 15 тисяч місцевих українців8. 

На зібрані кошти під егідою СГД вдалося заснувати щонайменше 

дві українські авіашколи – 1-у в Чикаго і 2-у у Детройті. Льотчиком-

інструктором чиказької авіашколи СГД став американець Джордж 

Франклін Чард, а його помічником (сотником) – українець Володимир 

Харків9. Загалом різні українські організації у США і Канаді до 1939 

року заснували 12 авіаційних шкіл10. 

Третій літак СГД було придбано у 1937 році. Освячення відбу-

лося 12 вересня на чиказькому аеродромі Рівер Роуд. Машина отри-

мала “святе для кожного українського патріота ім’я – ім’я злотоверхої 

столиці Соборної України – “Київ” (Kiev)11. Подію приурочили до 

першого в історії візиту представника гетьманської родини Скоропад-

ських до США і Канади. За дорученням Павла Скоропадського ця 

місія випала його синові і офіційному спадкоємцю Данилові. У своїй 

промові під час освячення Гетьманич заявив:  
 

“Батько дуже радіє, що тут, між Вами за Океаном, зародилася думка 

розбудови української національної авіяції… Те, що Ви тут за Океаном 

заходилися орґанізувати українське авіяційне діло, є важне не тільки 

тому, що дає змогу цілому рядові українських патріотів здобути знання 

цієї найважнішої ділянки техніки так потрібної для військової справи, 

але ця летунська акція ще важна й тим, що вона взагалі звертає увагу 

українського суспільства на величезне значіння матеріяльної сили в ділі 

визволення Народу”12. 

                                                 
8 О. КОВАЛЬЧУК, І. МАЙДАН, Національна культура як чинник збереження ідентичності 

українців Канади та їх інтеграції в суспільні відносини нової батьківщини (перша 

половина XX ст.), Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки, 

1 (2012) 113–114; Є. КАРАЦЮБА, Колекція Скоропадських поповнилася, Нові дослі-

дження пам’яток козацької доби в Україні, 21 (ч. II) (2012) 275. 
9 За Україну. Опис подорожі Гетьманича Данила Скоропадського.., с. 70, 86, 315. 
10 В. БОНДАРЕНКО, Вільнокозацький рух у Північній і Південній Америці (1923–1939 рр.), 

Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки, 

21 (2013) 26. 
11 Вітаймо Високого Гостя [Відозва], Наш Стяг: Орґан Союзу Гетьманців Державників 

в Злучених Державах Америки, 37 (1937) 1. 
12 За Україну. Опис подорожі Гетьманича Данила Скоропадського.., с. 40, 42; Вель-

можний Пан Гетьманич Данило Скоропадський, На Відсіч! Орґан Місцевої Орґані-

зації Союзу Гетьманців-Державників у Берліні, 8–9 (1940) 26. 
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Церемонія освячення “Києва” завершилася демонстративними по-

льотами, під час яких гостей запрошували на борт літака. Охочих 

виявилося настільки багато, що того дня довелося виконати велику 

кількість польотів по кілька хвилин. Піднімався у повітря і Данило 

Скоропадський. Найближчими днями Гетьманич також ознайомився із 

літаками “Україна” і “Львів”. 9 жовтня 1937 року він скористався 

“Києвом” для перельоту з Чикаго до Детройту для зустрічі з місцевою 

українською громадськістю. Літаком по черзі керували Джордж Чард і 

Володимир Харків, а другим пасажиром був референт авіації Союзу 

гетьманців-державників Олександр Шаповал. Аероплан стартував з 

Чикаго о 10.20 ранку, а о 14.30 здійснив посадку у Детройті13. Проте 

далі Данило Скоропадський подорожував по Америці потягом або 

автомобілем.  
 

 
 

Літак “Київ”. Чикаго, 12 вересня 1937 року 
 

Інформація щодо подальшої долі літаків СГД в Америці має 

уривчастий характер. Відомо, що вони брали участь не лише в україн-

ських святах, але й у різноманітних американських авіаційних пара-

дах. Преса називала їх “гетьманською «трійцею»”. Активний діяч 

українського авіаційного скаутського руху в США Ярослав Лучкань у 

1964 році писав, що під час Другої світової війни Радянський Союз 

висунув США як своєму союзникові категоричну вимогу – ліквідувати 

українську авіацію, і американський уряд погодився з цим. На думку 

                                                 
13 За Україну. Опис подорожі Гетьманича Данила Скоропадського.., с. 67. 
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Ярослава Лучканя, “Совєти не боялись трьох літаків летунської 

школи, але боялись факту, що така сила росте і може впливати на 

піднесення національного незалежного духа в окупованій Україні”14. 

Таким чином, у 1930-х роках Союз гетьманців-державників став 

першою українською організацією на Американському континенті, 

яка використовувала у своїх інтересах авіацію. Протягом 1934–1937 

років за добровільні пожертвування українських емігрантів було прид-

бано три цивільні літаки, які отримали назви “Україна”, “Львів” і 

“Київ”. Ці аероплани активно використовувалися у агітаційно-пропа-

гандистських цілях, для підготовки українських льотчиків і техніків, 

брали участь у авіаційних святах, парадах, фестивалях. Їхня поява дала 

поштовх до заснування українських авіаційних шкіл під егідою СГД у 

Чикаго і Детройті. Діяльність Союзу гетьманців-державників у авіа-

ційній царині, крім того, спонукала інші українські емігрантські орга-

нізації у США і Канаді (Організація державного відродження України, 

“Молоді українські націоналісти”) також зайнятися придбанням літа-

ків і організацією авіаційних шкіл. 

 

                                                 
14 Я. ЛУЧКАНЬ, Куток летунського пластування, Юнак: Журнал пластового юнацтва, 5 

(11) (1964) 11. 
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Галина ПРОЦЕВ’ЯТ (Київ) 

 

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ ЕЛІТИ У ВІДРОДЖЕННІ 

УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1917–1918 РОКІВ. 

 За  джерелами фондозбірні Музею театрального,  

музичного та кіномистецтва України 

 

Унікальний Державотворчий період історії України сторічної дав-

нини зберігся в обмежених історичних джерелах, зокрема, в кінемато-

графічних літописах.  

Під час створення першої Музейної історико-кінематографічної 

виставки у форматі 3 D: “До 100-річчя відновлення «... незалежної, 

Вільної, Суверенної Держави Українського Народу»”1, автор виявила 

низку рукописних матеріалів, які зберігаються у фондах МТМК Укра-

їни та які вперше досліджувалися в контексті політичного життя україн-

ської еліти в роки Української революції 1917–1921 років. Раритетні 

матеріали лягли в основу виставки, концептуальний підхід до створен-

ня якої проявився у побудові експозиції і був зумовлений змістовною 

структурою, що безпосередньо торкалася теми відродження нації, виз-

вольних змагань і розбудови Української Держави. 

Під час науково-дослідницької роботи виявилося, що джерела є 

свідченнями високоморального й духовного стану української еліти 

під час державотворчих процесів у першій половині ХХ ст. Це листи 

від родин Грушевських і Стешенків, документи Міністерства народної 

освіти Центральної Ради Л. Старицької-Черняхівської, рукописний лист 

на державному бланку з автографом М. Старицької до М. Заньковець-

кої, заява М. Садовського до Міністерства народної освіти Центральної 

Ради, лист П. Саксаганського до М. Заньковецької періоду правління 

Державою гетьманом П. Скоропадським та ін. – свідчення неоцінен-

ного внеску українських культурних діячів у наближення, відновлення 

та розбуду Української Держави. Раритетні артефакти з фондосховищ 

МТМК України, експонувалися на виставці “До 100-річчя відновлення 

«... незалежної, Вільної, Суверенної Держави Українського Народу»” 

вперше за 100 років протягом двох місяців. Відкриття відбулося 25 

січня 2018 року – данина визначній ювілейній даті й світлому держа-

вотворчому моменту в історії України, проголошеного 9 (22) січня 

Четвертим Універсалом Української Центральної Ради й прийнятого 

                                                 
1 ІV Універсал. УЦР. 1918 р., Довідник з історії України, К.: (Генеза), 2001, с. 954. 
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12 (25) січня 1918 року. Адже, 100 років тому відновилася державна 

традиція й виявилося в усій своїй глибині почуття національної гідно-

сті українського народу, позначився могутній творчий здвиг народу-

велета з глибинними духовними традиціями.  

Ґрунтовне вивчення історії державотворення неможливе без вис-

вітлення ролі особистостей, які очолювали український рух, захищали 

та розбудовували українську державність. Важко переоцінити вклад і 

роль української духовної еліти під проводом загальновизнаного ліде-

ра української науки, державності й культури Михайла Сергійовича 

Грушевського, які сто років тому – в добу відродження Української 

Держави сформували сучасний напрям історичного розвитку українсь-

кої нації та запрограмували на широку перспективу розбудову собор-

ної, суверенної, модерної, демократичної, європейської України. 

Головні тези й настанови, були викладені М. Грушевським весною 

1918 року у статті “На порозі Нової України. Гадки і мрії”, які вража-

ють своєю суголосністю з теперішнім часом. 
 

“Коли українське життя розриває нав’язану їй московською політи-

кою, московським насильством північну орієнтацію, воно може з но-

вою силою, з новою енергією відновити свої зв’язки з західним світом. 

Се не тільки диктують її старі традиції, старі навики, а те духовне спо-

ріднення, яке, без сумніву, єсть між українським народним, етнічним 

елементом і життям західноєвропейським”2. 
 

Сила державотворчої енергії української духовної еліти зосере-

джувалася винятково на відтворенню тієї частини нашої державної 

традиції, яка була найнеобхіднішою в контексті світової історії. В ге-

роїці боротьби української нації за “самостійну ні від кого незалежну, 

Вільну, Суверенну Державу Українського Народу”3, сторічної дав-

нини, сучасне покоління українців вбачає історичну спорідненість із 

подіями сучасної Україні. Теперішній історичний момент, який пере-

живає український народ, розглядається нами як завершальний етап 

глибинних історичних процесів, що мали місце 100 років тому. Саме у 

доленосних подіях сторічної давнини сучасне українське суспільство 

                                                 
2 М. ГРУШЕВСЬКИЙ, Твори: у 50 т., редкол. П. СОХАНЬ (голов. ред.) та ін., Л. (Світ), 

2007, т. 4, кн. 1: Серія “Суспільно-політичні твори” (доба Української Центральної 

Ради, березень 1917 – квітень 1918), упоряд. С. ПАНЬКОВА, авт. передм.: В. ВЕРСТЮК, 

С. ПАНЬКОВА, с. 234, 238. 
3 ІV Універсал. УЦР. 1918 р., с. 954. 
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шукає відповіді на найактуальніші виклики сьогодення, у зв’язку з тим, 

що ми знову на тому порозі, якого раніше не переступили з різних 

причин, серед яких і чинники міжнародного порядку.  

Український історик В. Сергійчук нагадує про історичні обстави-

ни, у яких опинився розділений український народ, який жив на своїх 

споконвічних етнічних землях і які перебували на той час у складі різ-

них імперій. У ході Першої світової війни стало зрозумілим, що розси-

паються три великі імперії – Російська, Австро-Угорська і Османська, 

– пише історик. За тих умов Президент США Вудро Вільсон висунув 

22 січня 1917 року 14 пунктів мирного розв’язання спірних питань, що 

нагромадилися в міжнародних відносинах. Зокрема, 6-м питанням пе-

редбачалося “врегулювання «російського питання», що гарантує най-

повніше й вільне сприяння з боку інших націй в отримані нової, без 

перешкод, можливості приймати незалежні рішення щодо власного 

політичного розвитку Росії та її національної політики й прийняття у 

співтовариство вільних націй...” Десята пропозиція стосувалася авто-

номії народів.., про такий великий народ, як український – жодної 

згадки, хоч говорилося про права сербів, румунів та ін.4 

Запропоновані В. Вільсоном пропозиції світового масштабу не 

оминув своїм пильним політичним оком найавторитетніший українсь-

кий суспільно-політичний діяч Михайло Грушевський, який із почат-

ком Першої світової війни був заарештований, після двомісячного пере-

бування в Лук’янівській в’язниці, засланий до Симбірська, з часом 

переведений до Казані, згодом – до Москви, звідкіля й відгукнувся 

статтею в московській україномовній газеті “Промінь” деякими прин-

циповими зауваженнями в частині майбутніх змін у світовій історії: 

“...видима річ, що при виробленні основ нових відносин голос великої 

заатлантійської республіки – яка вже тепер не з доброго дива, не без 

певних підстав виступила в ролі посередниці між ворожими сторона-

ми, матиме велику вагу. А підставою її мирової тактики, очевидно, бу-

дуть принципи, виголошені в такій незвичайній обстанові її президен-

том. Він і сам в своїй промові досить ясно дає зрозуміти, що сі прин-

ципи будуть поставлені умовою з боку Американських Спол. Держав 

для будучих міжнародних відносин”. Вчений робить наголос на тому, 

                                                 
4 В. СЕРГІЙЧУК, Соборна пам’ять України: “Де кривда і насильство, мусить бути при-

ступ праву” (до 100-річчя відгуку Михайла Грушевського на проголошення Президен-

том США Вільсоном національних прав), В. (ПП Сергійчук М. І.), 2016, c. 15. 



Державник і держава 
 

 

173 

що справу “національних відносин всередині держав през. Вільсон 

мислить під міжнародною контролю тої будучої «сили», організацію 

котрої вважає першою умовою заховання європейської згоди. Ще 

вчора така ідея міжнародної контролі здалася б неможливою спеціа-

лістам державного права – оборонцям чистоти й непорушності зверх-

ніх прав держави, державної суверенності. Але през. Вільсон не зава-

гався назвати обмеження сеї безмежної недотикальності її першою умо-

вою нових міжнародних відносин”. Ця пропозиція президента Вільсона 

мала велике значення для моральної підтримки і самого М. Грушев-

ського, який ще 1916 року, далекоглядно намагався переконати в стат-

ті “Еще о большем и малом национализме”, через московську газету 

“Русские ведомости”, “що раніше чи пізніше надужиттям правительств 

і держаних народностей мусить бути положена межа міжнародного 

контролю, і якийсь міжнародний трибунал, вроді гаазького, кінець 

кінцем візьме на себе охорону національних меншостей і недержавних 

народностей від перемоги сильніших. Тоді сі гадки були вичеркнені як 

недопустимі. Тепер, коли виголошені Вільсоном ідеї сміливо вдаряють 

в сю точку, хоч і з іншого боку, в тій же газеті я читаю похвали Віль-

соновому принципові міжнародних обмежень суверенної волі, і споді-

ваюся, що тепер міжнародна контроля над внутрішньою політикою в 

національних відносинах уже не здається єрессю”5. Щира турбота про 

долю й права українського народу хвилюють історика й державника 

М. Грушевського та його родину, яка була поряд з ним у засланні. 

Схожий доказовий факт автор виявила під час дослідження музейного 

письмового документа, досі неопублікованого. Ідеться про рукописний 

лист з автографом Марії-Анни Грушевської, педагога, перекладача, 

громадського діяча, відданого друга й дружини Михайла Сергійовича 

Грушевського, адресованого українському режисеру та актору, Івану 

Лукичу Сагатовському, датований: Москва, 08. ХІ. 1916 року. 

У рукописному листі йдеться про приватне життя родини Гру-

шевських у Москві. Водночас, документ представляє історичну цінність 

через винятково цінну інформацію про часи перебування майбутньої 

першої особи Української Держави та його родини у засланні до 

Москви напередодні Української Революції й розпаду Російської імпе-

рії, напередодні грандіозних подій, які вплинули на долю українського 

                                                 
5 В. СЕРГІЙЧУК, Соборна пам’ять України.., c. 16–17. 
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народу і всього людства. Нагадаємо, що у вересні 1916 року М. Гру-

шевському дозволили переїхати в Москву, де невтомний національний 

борець, одразу ж по приїзді розгорнув активну громадсько-політичну 

діяльність, відновивши перервану роботу московської філії ТУП та 

беручи найактивнішу участь у виданні “Украинской жизни”. Припус-

каємо, що написання статті “Еще о большем и малом национализме”, в 

який ішлося про створення “міжнародного трибуналу, вроді гаазького”, 

і яке було надруковано в московський газеті “Русские ведомости”, від-

носиться до осені 1916 року, як і виявлений автором історичний доку-

мент, який частинно наведемо у нашій розвідці. Слід зазначити, що 

першоджерело носить високоморальний та шляхетний стиль почина-

ючи із самого звернення: 
 

“Високоповажний Іване Лукичу! 

Прийшла я до висновку, що шкода тратити Вам час, на їзду по 

Волзі, а пора їхати на Україну, щоб працювати серед своїх і для своїх”6. 
  

Маємо приклад свідчення спільності ідей, однодумності у погля-

дах та єдності української еліти з розпорошеним українським народом. 

З листа можна дізнатися, що український актор і режисер І. Сагатов-

ський, з яким історик зі світовим ім’ям підтримує дружні, товариські 

стосунки, гастролює Росією, ставить і виконує деякі ролі в українсь-

ких виставах, тобто, є носієм української культури на теренах Російсь-

кої імперії. Та все ж таки, рідна сторона ближче, про що пише далі 

Марія Грушевська, продовжуючи:  
 

“Дуже відповідним місцем вважаю на тепер г. Катеринослав; се 

наскрізь український город майже так великий як Казань, значить буде 

для кого грати. Прийдеться Вам поїхати туди самому і віддати себе під 

ласкаву опіку «батька» катеринославських українців Дмитра Івано-

вича Єварницького. Так і називають його «батьком-отаманом», чи як і 

доручить йому клопотатись справою найму театра. Він має в городі 

великий вплив і зможе се зробити”7. 
 

На правду, український народ – це велика родина, адже в листі 

йдеться про Яворницького (Єварницького) Дмитра Івановича, видат-

ного українського історика, археолога, етнографа, фольклориста й 

                                                 
6 МАРІЯ ГРУШЕВСЬКА, Лист до І. Л. Сагатовського. Москва, 08 листопада 1916 р., 

МТМК України, ф. р., № 51025, с. 1. 
7 Ibid. 



Державник і держава 
 

 

175 

письменника, який з 1902 року, пристав на запрошення Катеринослав-

ського наукового товариства і очолив новостворений Катеринославсь-

кий історичний Краєзнавчий музей, діяльність якого продовжується і в 

наш час. За консультаціями до патріарха дослідження історії фено-

мену запорозького козацтва Д. Яворницького постійно зверталися кори-

феї українського театру, а з часом – українські кінематографісти. Вико-

ристовували його колекцію етнографічних та фольклорних матеріалів, 

зокрема Д. Сахненко створюючи перший український фільм на істо-

ричну тематику “Облога Запоріжжя” (“Запорозька січ”) (1912), знятий 

на “місці бувшої Січі.., на березі Дніпра.., на Лоцманськім Камені, як 

найбільш підхожому місці, де на швидку будувалися курені, хати і 

т. інш.” за участю нащадків козаків “мало не половину села селян 

брали участь “в бою”8.  

З цього ж історичного джерела дізнаємося про морально-духовну 

роль видатної української постаті Д. Яворницького не тільки для кате-

ринославців (тогочасних мешканців міста Дніпра), але й для всієї 

української нації, дізнаємось не тільки про його дружні стосунки з 

Михайлом Грушевським та його родиною, але і про високопатріотич-

ну національну свідомість та відданість високим українським ідеалам, 

про цілковиту готовність безкорисливо служити українській справі та 

українському народу. 

Марія Грушевська пропонує режисеру і актору І. Сагатовському, 

скористатися принагідно також і послугами “доброго знайомого й то-

вариша Михайла Сергійовича по університету – Антона Степановича 

Синявського, директора комерційної школи, може i вiн Bам поможе, 

«коли тільки се буде можливе»”9.  

З джерела можемо дізнатися не лише про щирі наміри небайдужої 

й турботливої Марії Сільвестрівни Грушевської допомогти українсь-

кій акторській родині, яка в міру певних обставин змушена працювати 

і жити в Росії, але й про маловідомий, але достовірний факт з життя 

відомого російського письменника: 
 

“Ще одна справа: в Петербурзі жиє доктор Макухин, який лічить 

новим способом туберкульоз – незвичайно успішно і скоро. Я бачила 

його пацієнта, якому було присуджено (досить давно сьому) тільки 

два місяці життя, а він тепер зовсім здоров і сильний: се Максим Горь-

                                                 
8 Засів, 31 (К., 1911). 
9 МАРІЯ ГРУШЕВСЬКА, Лист до І. Л. Сагатовського. Москва, 08 листопада 1916 р., с. 1–3. 
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кий. Чи не поїхати б до нього пані Лучицькій. Обдумайте се діло і 

може справді скористатись? Буду ждати від вас відповіді «по всім пун-

ктам», а поки що бажаю всього найкращого Вам і всьому шановному 

товариству. З щирим побажанням Марія Грушевська”10.  
 

В останньому реченні листа привертають увагу слова “шановано-

му товариству”, відповідь на це знаходимо на сторінці іншого музей-

ного документа, який відноситься до періоду Лютневої революції.  

Грандіозні історичні події 1917 року вплинули на все людство. В 

Петрограді восьмого лютого того року, солдати російської імперії Во-

линського полку, за походженням українці, підняли синьо-жовтий пра-

пор і відмовилися стріляти в мирну маніфестацію, що проходила під 

гаслами “миру і хліба” на Невському проспекті, чим підштовхнули 

революційні процеси по всій Російській імперії. Сміливий виступ 

солдатів-українців став символом боротьби за відродження незалежної 

України. Їх вчинок відлунням поширився як на українських землях, 

так і на теренах Російської імперії.  

Зміст машинописного тексту наступного предмета, що зберігається 

у фондах МТМК України, підтверджує не лише значимість тих подій 

сторічної давності, але і сподівання, завзятість і готовність розпороше-

ного народу по всій Російській імперії стати нацією та їх щиру віру у 

відновлення Української Держави. Історичним джерелом є заклик, 

“Борітеся – поборите!” від 10 березня 1917 року, город Уральськ. Го-

родской театр. Наведемо його повністю: 
 

“БОРІТЕСЯ – ПОБОРИТЕ!” 

Заклик до українських акторів 

“Ми українські актори трупи І. Л. Сагатовського, зібравшись 7 бере-

золя, заснували «Тимчасову спілку» для організації українських акто-

рів «В постійний Союз українських акторів». Запрошуємо усіх това-

ришів організовуватись в спілки, а коли таки уже є, то оповіщать свої 

вироблені програми і висловитись яким робом і де зібратись, щоб 

гуртом обміркувати і виробить загальний статут. 

Маємо надію, що наш голос не лишиться «голосом вопіющого в 

пустелі» і на нього відгукнуться усі ті, кому любий чи дорогий україн-

ський театр. 

Ми думаємо, що не треба доводить про те безправне становище, в 

котрому перебували український театр, актор і література. Також 

                                                 
10 МАРІЯ ГРУШЕВСЬКА, Лист до І. Л. Сагатовського. Москва, 08 листопада 1916 р., с. 4. 
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думаємо не треба доводить і того, яку користь принесе «наш союз» 

українському акторові, театру і літературі в загальнім великім ділі, 

відродження нашої пригнобленої нації. 

Не забувайте товариші, що ще великий пророк нашого національ-

ного відродження сказав «В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля!» 

Голова спілки: І. Л. Сагатовський 

Товариші: К. Л. Лучицька 

Г. М. Пелашенко”11. 
 

Змушена констатувати, що палкий заклик українських акторів 

міста Уральська написаний українською мовою, не втратив своєї акту-

альності до тепер, мало того, доторкається болісного питання щодо 

долі мільйонів українців, насилу вивезених до віддалених регіонів 

Росії. Їх нащадки у ХХІ ст. позбавлені не тільки українського театру, 

але і всіх освітніх і культурних прав, не кажучи про долю митців з 

України, яких незаконно ув’язнено і які відбувають тюремні терміни в 

Росії, зокрема український кінорежисер О. Сенцов та ін. Актуальні пи-

тання, на які сучасна Українська Держав має знайти відповіді. 

Щодо історичного джерела 1917 року, із Шевченковим закликом: 

“Борітеся – поборете!” Документ вражає стрімкістю розгортання подій, 

а саме: часом коли був друкований вищенаведений заклик і географі-

єю його походження. З дослідження стало відомо, що автором тексту є 

І. Сагатовський, товариш і однодумець українського національного лі-

дера М. Грушевського, який перебував у цей час на засланні в Москві. 

Очевидно, що появу такого документа українського змісту в російсь-

кому місті Уральськ, варто сприймати на рівні закономірного явища. 

Тим паче, що українська революційна енергія, що вибухнула потуж-

ним зарядом, стрімко поширювалася, запалюючи в серцях українського 

люду прагнення до свободи, правди, гідного життя у своїй Українсь-

кій Державі. 

Українська еліта сміливо й рішучо розробляла ідеологію Україн-

ської держави, формувала порядок денний, вела за собою народ: Ми-

хайло Грушевський, Павло Скоропадський, Симон Петлюра, Володи-

мир Винниченко, Євген Петрушевич, Номан Челебеджіхан та ін. Елі-

та, яка була духовно зв’язана зі своїм народом спільністю ідей, погля-

дами, вірою й надією у здійсненності омріяної державності. М. Гру-

                                                 
11 Заклик, “Борітеся-поборите!” від 10 березня 1917 р., город Уральськ. Городской 

театр, МТМК України, ф. р., № 910000/с. 
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шевський у своїй публіцистичній брошурі “Звідки пішло українство і 

до чого воно йде” 1917 року подає роз’яснення про ідеали, позиції і 

наміри української національної демократії: 
 

“Коли настала свобода і Українці вийшли в тисячах на улиці й 

площі під стягами «Вільної України», «Автономії України», «Само-

стійної України» – се здалося багатьом чимсь несподіваним, чимсь 

новим. Про Українців, їх неприхильники або промовчували, або писа-

ли, що то купка людей, які видумали собі свою мову, пишуть нею 

книжки, котрих ніхто не читає, а народ їх не має, знати не хоче. Як же 

так сталося, що коли настала свобода, то зараз же народ піднявся і 

став поруч тих Українців і прийняв їх слово за своє слово і їх дома-

гання за свої домагання – сказав, що він хоче того ж, що вони хочуть, 

вважає їх своїми вірними товаришами і провідниками?”12 
 

Якими методами спромоглася тогочасна українська еліта пробу-

дити безсмертний дух української нації, який завжди був її сутністю? 

Як вдалося цим моральним авторитетам розгорнути державотворчі про-

цеси з географією, що охоплювала не лише українські етнічні землі, а 

й Російську імперію? Відповідь можна знайти у М. Грушевського. 

“... Українці нічого нового не видумували. Вони нагадували тіль-

ки те, за що боролися і голови свої складали предки нинішніх Україн-

ців, добиваючися землі і волі, свободи і рівності, української авто-

номії і державності!” Далі національний лідер наголошує, що “тепе-

рішнє Українство се те, що було од віків на Українській землі: дома-

ганнє для українського народу рівного права з іншими народами – 

права бути господарем на одвічній своїй землі”13. 

За хронологією історичних подій опісля створення Центральної 

Ради на спільних зборах українських організацій у Києві та заочного 

обрання головою Центральної Ради М. Грушевського 20 березня 1917 

року, українські лідери, серед яких були Дмитро Анонович, Іван Сте-

шенко, Олександр Степаненко та ін., викликали телеграмою українсь-

кого лідера з Москви. Державотворчі процеси набирали обертів. Від-

носини Української Центральної Ради з Російським тимчасовим урядом 

були досить напруженими, останній восени 1917 року перестав діяти. 

Історичних джерел з достовірними відомостями відносно цього істо-

                                                 
12 М. ГРУШЕВСЬКИЙ, Звідки пішло українство і до чого воно йде. Переднє слово. К. 

(Петро Бариший), 1917, c. 3. 
13 Ibid. 



Державник і держава 
 

 

179 

ричного періоду, автор не виявила у фондах МТМК України, окрім 

одного документа, який має приватний характер і безпосередньо пов’я-

заний із подальшими намірами Українського Народного театру. Музей-

ний рукописний документ – другий рукописний лист з автографом 

Марії-Анни Грушевської, адресований українському режисеру й акто-

ру І. Сагатовському та його дружині пані К. Лучицькій, який датова-

ний: Київ, 31.VІІ.1917 року.  

З джерела дізнаємося, що Марія Грушевська сповіщає українсь-

ким митцям із Самари (Росія) приємну новину, що комітет Київського 

Народного театру вже відправив їм телеграму із пропозицією присту-

пити на службу до Українського Народного театру зі сталою заробіт-

ною платнею в 300 і 400 карбованців і про те, що служба в театрі 

розпочнеться з 01.ІХ.1917 року. На другому аркуші можна дізнатися 

про відповідь Марії Грушевської режисеру І. Сагатовському стосовно 

турботи за долю всіх інших українських театрів (припускаємо, що в 

листі йдеться про мандрівні театральні трупи, які створювалися з про-

фесійних акторів). У частині листа, “чи Комітет Народного театру 

заарендує всі театри на Україні”14, М. Грушевська висловлює певні 

сумніви, але зі сподіванням на вирішення цієї проблеми в перспективі.  

Важливим і цінним видається документ через висвітлення проб-

лематики культурного спектру, зокрема театральної галузі в період 

державотворчих процесів станом на липень місяць 1917 року. Адже, 

від рівня культурних і духовних цінностей, створених етносом протя-

гом всієї своєї історії або певного часу, залежить рівень розвитку сус-

пільства у певну епоху. А в умовах української багаторічної бездер-

жавності, саме “культурний рух, громадський, духовний рух, і стали 

початком нового українства” за М. Грушевським15.  

Збудниками українського духу вважали корифеїв українського 

театру, зокрема Л. Черняхівська-Старицька, “доля українського театру 

таки всміхнулася на світанку його життя. Мов богатирі з казки, висту-

пали на українській сцені першорядні таланти – Кропивницький, Садов-

ський, Заньковецька, Карпенко-Карий, Саксаганський. Мало сказати 

геніальні артисти, вони були глибоко народні генії, вони не вдавали із 

себе народних типів у побутових п’єсах, вони були ними і в п’єсах 

                                                 
14 МАРIЯ ГРУШЕВСЬКА, Лист до І. Л. Сагатовського. Київ, 31 липня 1917 р., МТМК 

України, ф. р., № 51040, с. 1–2. 
15 М. ГРУШЕВСЬКИЙ, Звідки пішло українство і до чого воно йде.., с. 5. 
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історичних. Здавалося, старовинні портрети вийшли зі своїх рам, зій-

шли на сцену. Хто вчив їх? Ніхто. Хто міг цього навчити? Ніхто і ніхто. 

Це сама історія скристалізувалася в них і ожила”16.  

Автор виявила у фондах Музею джерело з достовірною інформа-

цією про роль та внесок у розбудову Української Держави в період 

Української революції 1917–1921 років актора, письменника, театраль-

ного й громадського діяча Миколу Карповича Садовського, зокрема в 

театральній сфері.  

Презентуємо машинописну копію документа: 
 

“Заява Директора трупи Миколи Карповича Садовського, Театраль-

ному Відділові при Генеральному Секретареві Народної Освіти. 9 груд-

ня 1917. Київ. 

Спираючись на підставу закону Тимчасового Російського Уряду 

А. Ф. Керинського (Керенського. – Авт.), Міська Дума накладаючи на 

мій театр 20 % налогу, змушує мене припинити театральну діяльність 

моєї трупи, бо бюджет мій не може витримати цього нового видатку”17. 
 

З документа дізнаємося про юридичну колізію, а саме, про факт 

дії закону Тимчасового Російського Уряду А. Ф. Керенського, затвер-

дженого Міською Думою, на території України і про накладання 20 % 

податку на діяльність драматичних театрів у той період часу, коли в 

Петрограді Тимчасовий уряд на чолі з Керенським вже завершив свою 

діяльність внаслідок захоплення влади більшовиками наприкінці жов-

тня 1917 р. Дальше дізнаємося не лише про фінансовий стан українсь-

кого театру Миколи Садовського з поданого переконливого обрахунку 

та наслідки, але і про зміст конструктивних пропозицій небайдужого, 

патріотичного директора театру з багаторічним досвідом фінансового 

діловодства задля пошуку вирішення проблем, про які йдеться далі:  
 

“Повний збор театру дав 1300 карб. – вечірні видатки 1000 карб. 

Новий налог – 260 карб. – Таким робом при повному зборі від спек-

таклю лишається тільки 40 карб. На екстраординарні видатки. Це при 

повному зборі, а коли замість 1300 карб. зробити тільки 1000, та від-

кинувши налог 20 % зостанеться лише 800 карб. А мій бюджет вече-

                                                 
16 ЛЮДМИЛА СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА, Відгуки життя, Театр, 11 (1940). 
17 МИКОЛА САДОВСЬКИЙ. Заява. Директора трупи Миколи Карповича Садовського, 

Театральному Відділові при Генеральному Секретареві Народної Освіти. 9 грудня 1917. 

Київ, МТМК України, ф. р., № 9426/с. 
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ровий 1000 карб. Таким робом, при найкращих умовах театр даватиме 

шість раз на тиждень не менше 200 карб.  

Річ очевидна, що при таких умовах, я муситиму припинити діяль-

ність своєї трупи. Є інший шлях: піднести ціну на квитки і перекласти 

податок на плечі глядачів, але я на його йти не можу.  

Театр мій, театр демократичний, – мої глядачі народня маса – 35 

років я служив українському народу і хочу надалі по силі і змозі нести 

свої обов’язки. Ціни мого театру розраховані на глядача демокра-

тичного, що не може оплачувати високою ціною квитки. На коли я 

збільшу ціну квитків я відберу мій театр від народу. І в цей час, коли 

все свідоме українське громадянство готується для творчої роботи, 

міська дума позбавляє український народ можливості користуватися 

своїм театром, що будить його душу і почуття патріотизму”18.  
 

У цій частині документ засвідчує про роль культурно-духовної 

української еліти і безпосередню участь у будівничих процесах Україн-

ської Держави, зокрема становленню українських театрів. Корифей 

українського театру, продовжуючи, пропонує шляхи вирішення проб-

леми: 
 

“Подаючи цю заяву Т. В. (Театральному Відділові. – Авт.) – я 

прохаю його подати її до розгляду Генеральному Секретарству Освіти 

і просити Генеральний Секретаріат скасувати тимчасовий закон уряду 

Керенського, на підставі якого міська дума обложила драматичний 

театр новим налогом, на покриття власного дефіциту. 

Додаю до цього, що Совет Сол[датських] Депутатів обкладаючи 

всі театри міста Києва, що мають метою тільки розвагу, – не визнав 

можливим обложити налогом драматичні театри, визнаючи їх високе 

культурно-просвітне значення. 

Директор українського театру М. Садовський. 

9 грудня 1917 року. Київ”19.  
 

Джерело – очевидний факт громадського контролю з боку свідо-

мих патріотичних українців у державотворчих процесах, зокрема в 

театральній галузі. Документ доводить факт професійного аналізу еко-

номічного стану українських драматичних театрів у той надскладний 

час. Він відображає також загальний настрій та тенденцію у виборі 

                                                 
18 МИКОЛА САДОВСЬКИЙ. Заява. Директора трупи Миколи Карповича Садовського... 
19 Ibid. 
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стратегії ідеологічного плану в розбудові української держави після 

оголошення 7(20).11.2017 Українською Центральною Радою ІІІ Універ-

салу, яким створено Українську Народну Республіку у складі федера-

тивної Росії. 

Документ є доказом відданого служіння Миколи Садовського 

українському народу протягом всього свідомого життя українського 

актора, режисера, засновника першого українського стаціонарного 

театру у Києві 1907 року, режисера-постановника перших кінострічок, 

які “мали елементи справжнього українського кіномистецтва”20. Серед 

них, “Наталка-Полтавка” за однойменним твором І. Котляревського та 

“Наймичка” І. Карпенка-Карого 1911 року, в яких знялися славетні 

українські актори М. Заньковецька, І. Мар’яненко та багато інших, 

неповторні образи яких перенесла на екран камера оператора Д. Сах-

ненка21. 

Про культурно-духовну роль Миколи Садовського у відродженні 

Української Держави, зокрема, можна дізнатися зі спогадів Юрія Кол-

ларда, який протягом 1918–1919 років обіймав посаду керуючого Міні-

стерства шляхів: 
 

“…Для розбудження наших національних симпатій театр зробив 

дуже багато. В дні нашого юнацтва український народний театр стояв 

на найвищому ступені свого розвитку. Виставами своїми, особливо 

історичними, театр цей робив із нас активних борців за наше націо-

нальне відродження. Із корифеїв української сцени мав найбільший 

вплив і користався найбільшою нашою симпатією Микола Садовсь-

кий, який з усіх братів Тобілевичів був на той час найсвідоміший”22. 
 

Незважаючи на несприятливі обставини, в яких опинилася Україн-

ська Держава в контексті глобальних процесів 1921 року, після підпи-

сання Ризького договору між Польською державою і Радянською Росі-

єю, М. Садовський віддано продовжував служити українському народу 

“надалі по силі і змозі та нести свої обов’язки”23. Зокрема, приїхавши 

                                                 
20 ОЛЕКСАНДР ШИМОН, Майстер з берегів Дніпра. Сторінки з історії кіно на Україні, 

К. (Мистецтво), 1964, с. 45. 
21 Кінословник, Москва (Советская энциклопедия), 1970, т. 2, с. 698. 
22 ЮРІЙ КОЛЛАРД, Спогади юнацьких днів (1897–1906): “Українська студентська грома-

да в Харкові” і “Революційна українська партія (РУП)”, вступне слово й редакція 

МАРКА АНТОНОВИЧА, обкладинка роботи М. БУТОВИЧА, Торонто (Срібна сурма), 1972, 

с. 29–30. 
23 МИКОЛА САДОВСЬКИЙ, Підкарпатщина, Кур’єр Кривбасу, 290–292 (2014) 252. 
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до Ужгорода 18 серпня 1921 року на запрошення місцевої “Просвіти”, 

митець створює нову театральну трупу, до складу якої “добирав” київ-

ських акторів, звільнених ним з різних військових таборів використо-

вуючи свій високий авторитет. Запрошений на посаду директора Русь-

кого театру за згодою президента Чехо-Словацької Республіки пана 

Т. Масарика, здійснює театральні постановки виключно на українсь-

кому матеріалі24. Першою постановкою М. Садовського в Ужгороді 22 

вересня 1921 року стала опера “Запорожець за Дунаєм” С. Гулака-

Артемовського, на прем’єрі якої був присутній міністр закордонних 

справ Чехо-Словаччини пан Бенеш25. Паралельно славетний режисер 

займався педагогічною роботою, ділився своїм багаторічним досвідом 

з молодими акторами, внаслідок чого, в місті Ужгороді створився 

національний професійний театр, “той театр, яким піднімається 

культ в народі, який веде до самопізнання нації…”26.  

З його щоденника, який зберігається у фондах МТМК України, 

дізнаємось палку промову М. Садовського під час бенкету на його 

честь в Ужгороді: “Ваша нива, мої панове, як я бачу, ще не орана і не 

сіяна, і коли мені удасться провести хоч кілька глибоких борозн і 

засіять їх справжнім національним зерном, а воно зійде і дасть свій 

колос, з якого ви наберете більше національного зерна на радість вам 

і всьому вашому досі мадярщиною обездоленому в національній свідо-

мості люду, я буду лічить себе щасливим і матиму повне задоволення 

з моєї праці. А ви, може, колись згадайте мене незлим тихим словом!27. 

Найважливішим завданням українського культурно-духовного лі-

дера у ті надскладні часи – було пробудження національних почуттів, 

національної пам’яті й гідності, про що він залишив спомин у своєму 

щоденнику після зустрічі з гуцулами під час виступів театру у відда-

лених гірських селах українських Карпат:  
 

“«… Батьку наш, спасибі тобі, що ти згадав про нас, бідних, і з 

далекої своєї Великої України завітав і до нас, щоб і нам очі прояснить. 

Дякуємо тобі щиро і просимо: не кидайте нас», – і подає мені квіти. Ся 

промова дитини глибоко запала мені в серце, я відчув, що зерна, які я 

почав сіять в тім, богом забутім, краю, марно не пропадуть, а зійдуть 

                                                 
24 МИКОЛА САДОВСЬКИЙ, Підкарпатщина, c. 237. 
25 Ibid., c. 252. 
26 Ibid., c. 233. 
27 Ibid., c. 245. 
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колись і дадуть урожай, бо устами младенців, як кажуть, Господь 

глаголить…”28. 
 

Микола Карпович пише про значимість, роль та силу впливу 

національного мистецтва, зокрема театрального: 
 

“…там театр потрібний так, як роса рослині: тож кусок народу мого 

рідного, богом забутого, який тисячу літ ходив в мадярському ярмі, 

який забув вже, хто він, якому треба кинуть хоч шматочок свого рід-

ного харчу, дать йому понюхать єванш-зілля, яке нагадає йому, що він 

є плоть від плоті і кров від крові народом України, волею судьби з 

давніх-давен одрізаним від його і відданий під мадярський караул в 

тюрму…”29.  
 

Микола Садовський і Марія Заньковецька – найяскравіше сузір’я 

в українському театрі за всю його історію, яке посвятило свій могутній 

талант служінню знедоленій українській людині наприкінці ХІХ ст. – 

початку ХХ ст.  

З різних джерел, що зберігаються у фондах МТМК України, можна 

прочитати багато відгуків про їхню натхненну гру, починаючи з пер-

ших гастролей. Зокрема Іван Карпенко-Карий, перебуваючи на заслан-

ні в Новочеркаську наприкінці ХІХ ст., дізнався з періодики про ней-

мовірний успіх українських акторів у Петербурзі та колосальне вра-

ження, яке справила на глядачів “художньо-чарівна гра М. Занько-

вецької”. Український драматург, режисер, громадсько-політичний діяч 

ділився думками у листі до Миколи Садовського 8–9 січня1887 року:  
 

“…щаслива Україна, що вона народила таку дочку, котра сла-

вить свою матір… Заньковецька в «Наймичці» це перемога не тру-

пи, а українського театру… Маруся силою свого таланту приму-

сила «каміння говорити», вона довела, що від українського слова 

можуть здригнутися узурпатори”30.  
 

Геній Івана Франка пророкував про талант М. Заньковецької: 

“Зерно прозябало... і нива ожила, і вкрилося ясною зеленню, зацвіла 

                                                 
28 МИКОЛА САДОВСЬКИЙ, Підкарпатщина, c. 240. 
29 Ibid. 
30 ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (КАРПЕНКО-КАРИЙ), Лист до М. Садовського і М. Заньковецької, 

Новочеркаськ, 8–9 січня 1887 р., МТМК України, ф. р., № 1525, с. 1. 
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буйно, і в слушнім часі видасть багаті плоди. Ось ваша заслуга перед 

Україною і перед світом”31.  

І. Франко високо оцінив творчість М. Заньковецької у лютому–

квітні 1906 року, побачивши її на сцені Львівського міського театру в 

образі Зіньки в спектаклі “Дзвін у церкву скликає, а сам у ній не буває” 

Л. Яновської та в образі Софії в “Безталанній” І. Карпенко-Карого. Її 

сценічною грою захоплювалися Михайло і Марія Грушевські, які під 

час виступів часто приймали у себе вдома Марію Заньковецьку і 

Миколу Садовського. Вони стали добрими друзями і часто листува-

лися. У фондах МТМК України зберігаються два історичні джерела, що 

свідчать про їхні дружні стосунки. Йдеться про лист з Венеції автор-

ства Марії Грушевської до Марії Заньковецької від 21 квітня 1908 року 

в якому вона пише: 
 

“Пригадую Вам Вашу обітницю приїхати до нас в гори, ми думаєм 

їхати туди в первні н. ст., а Ви коли будете свобідні? Мабуть також 

десь коло половини п. ст. червня? Отже просимо ще раз Вас обох, 

Миколу Карповича і Вас дорога, приїздіть, а думаю, що не пожал-

куєте, бо наші гори дуже гарні.  

Не знаємо також, де тепер Микола Карпович, отже просимо Вас 

передати йому наше прошення. Відповідайте вже до Львова і збирай-

тесь їхати. 

Я згадувала Вам, що мабуть з початком с. ст. августа прийдеться 

їхати мойому чоловікові в Чернігів на археологічний з’їзд, отже мож-

ливо, що разом вертали б і було б дуже добре. Жду відповіді і цілую 

Вас сто разів. 

Ваша Марія Грушевська. Чоловік посилає поклін32. 
 

Випереджаючи розвиток українських подій, ми подаємо уривок з 

другого історичного джерела авторства Марії-Анни Сільвестрівни і 

Михайла Сергійовича Грушевських. Лист написано в грудні 1922 року 

з еміграції, з Бадена, що біля Відня, в якому Марія і Михайло Грушев-

ські вітають М. Заньковецьку із 40-річним сценічним ювілеєм. На 

сторінках листа жевріє надія про наближення кращих часів для україн-

ців, які справдяться лише у 1991 році.  

                                                 
31 В. СЕРГІЙЧУК, Що дала Україна світові. Від мандрівних труп до Оскарів Голлівуду, 

К. (ПП Сергійчук М. І.), 2008, с. 461. 
32 МАРІЯ ГРУШЕВСЬКА, Лист до Марії Заньковецької, Венеція, 21 квітня 1908 р., МТМК 

України, ф. р., № 234/239/с., с. 1. 
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На жаль, автору в процесі створення виставки “До 100-річчя від-

новлення «... незалежної, Вільної, Суверенної Держави Українського 

Народу»”, з нез’ясованих причин, не було надано цього раритетного 

артефакту з фондів МТМК України для представлення громадськості, 

тому документ досліджувався лише з фотокопії 2–3 сторінок, які опуб-

ліковані в книзі “Талан” (2012 р.), виданої на матеріалах з фондів 

МТМК України. З джерела дізнаємося про несприятливі обставини, у 

яких опинилася родина Грушевських, про що й пише Марія Сільвест-

рівна: 
 

“… не можу особисто висловити Вам свої поздоровлення, але не 

трачу надії, що все ж таки побачу Вас в добрім здоровлю при праці. 

Багато дуже всі ми за сі роки перенесли, але будемо надіятись, що 

гарні часи вже недалеко! 

Прошу Вас дуже не забувати мене й вірити в мою глибоку й 

правдиву прихильність до Вас. Ваша Марія Грушевська. 

Баден к[оло] Відня. Грудень 1922 р.33. 
 

Продовжує лист Михайло Сергійович Грушевський: 
 

“Прошу від мене також прийняти щирі поздоровлення з Вашим 

ювілеєм і побажання довгого здоров’я і силу на втіху всім вірним при-

ятелям української сцени й мистецтва. З низьким поклоном М. Гру-

шевський”34. 
 

Марія Заньковецька протягом всього життя сіяла культурно-ду-

ховне національне зерно, залишаючись: “... на своїй милій, хоч тоді 

зовсім бідній і репертуаром, і положенням, і відносинами до неї з боку 

уряду – українській сцені”35. 

У фондах Музею автором виявлено ще одне історичне джерело 

періоду УНР, пов’язане з державотворчою діяльністю науково-прос-

вітницької та культурно-духовної української еліти у 1917–1918 роках. 

З початком Української революції виникли обставини, сприятливі для 

розвитку української освіти і культури. Відповідно, в 1917 році Цент-

ральна Рада на чолі з Михайлом Грушевським скасовує всі царські 

                                                 
33 МАРІЯ ГРУШЕВСЬКА і МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ, Лист до Марії Заньковецької. Баден, 

коло Відня, [грудень] 1922 р., МТМК України, ф. р., № 6544/c., с. 2. 
34 Ibid., c. 3. 
35 В. СЕРГІЙЧУК, Що дала Україна світові.., с. 462. 
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заборони щодо розвитку української мови та культури. Це рукописний 

документ на державному бланку УНР, під № 201, Генерального Секре-

тарства України, Секретарства справ освітніх, відділу театрального з 

автографом М. Старицької, адресований славетній М. Заньковецькій і 

датований: Київ, 28 грудня 1917 року. Наведемо його повністю: 
 

Генеральний секретаріат  

України 

Секретарство справ освітнiх. 

Відділ театральний. 

Київ 

Грудня 28 дня 1917 року 

№ 201 
 

Високоповажна Пані Маріє Костянтинівно! 

Театральний відділ, зачувши про Вашу тяжку хворобу, звертається 

до Вас із проханням, не одмовитись сповістити про стан Вашого здо-

ров’я, а також про те, чи дозволить воно Вам продовжувати далі Вашу 

театральну працю на славу українського мистецтва. Як-би стан Вашого 

здоров’я став цьому на перешкоді, Театральний Відділ звертається до 

Вас з ласкавим проханням дозволити йому запропонувати Вам якусь 

почесну посаду по справам театральним. 
 

Голова відділу М. Старицька 

Діловод В. Васільєв36. 
 

З джерела дізнаємось про чуйне і дбайливе ставлення до Марії 

Заньковецької з боку членів і працівників Центральної Ради. Зокрема з 

боку української актриси, режисера, видатного педагога, організатора 

театральної освіти в Україні та голови театрального відділу Музично-

драматичної школи імені М. Лисенка (1904–1927), голови Театрального 

відділу Секретарства освітніх справ Марії Михайлівни Старицької – 

доньки Михайла Старицького та небоги Миколи Лисенка. Джерело – 

яскраве свідчення продовження традицій української еліти, до якої 

належить вся родина Старицьких та Лисенків. У ньому йдеться про 

турботу й піклування долею українських митців, зокрема вихованців її 

батька Михайла Петровича Старицького, видатного письменника, теат-

                                                 
36 МАРІЯ СТАРИЦЬКА, Лист з автографом на державному бланку до М. К. Заньковецької. 

У. Н. Р. Генеральний Секретаріат України, Секретарство справ освітніх, Відділ Теат-

ральний,  № 201. Київ, 28 грудня 1917 року, МТМК України, ф. р., № 13423. 
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рального і громадського діяча, одного з засновників українського теат-

ру, для якого девізом всього життя стало: “Нехай Україна у щасті буя. 

У тім нагорода і втіха моя!” Джерело засвідчує продовження україн-

ською елітою глибинних українських шляхетних традицій, започатко-

ваних ще Кирило-Мефодіївським братством: Т. Шевченком, М. Косто-

маровим, П. Кулішем, В. Лазаревським, Ф. і О. Лазаревськими, продов-

жені М. Старицьким і М. Лисенком, В. Антоновичем, М. Драгомано-

вим, П. Чубинським, Т. Рильським, І. Нечуєм-Левицьким, В. Рубін-

штейном, Ф. Вовком, пізніше І. Стешенком та ін. членами таємної 

організації української інтелігенції Громада, яка в період з 1870–1890 

років стала головним осередком національно-культурної роботи в 

Україні. Члени Громади вважали основним своїм завданням поширен-

ня освіти та пробудження національної свідомості народу37. Молодше 

покоління продовжувало старі традиції, втілюючи ці завдання в життя. 

Серед них, Людмила Старицька-Черняхівська, Марія, Оксана, Юрій 

Старицькі, Іван Стешенко – педагог, письменник, літературознавець, 

громадсько-політичний діяч, перший Генеральний секретар Народної 

Освіти, який активно впроваджував українізацію шкільництва. Не-

значна кількість історичних рукописів зберігаються у фондах МТМК 

України. Зокрема авторка досліджувала лист Івана та Оксани Стешен-

ків, адресований Марії Заньковецькій з фондів Музею, датований 1898 

роком, написаний після його політичного ув’язнення, без права прожи-

вання в місті Києві, в час, коли сімейство, очікуючи свого первістка, 

проживало на хуторі Жердова, в домі М. Заньковецької. Лист має 

приватний характер та переповнений турботою, пошаною і любов’ю 

до Марії Костянтинівни.  

За багаторічне служіння на благо українського народу, саме від-

новлена Українська Держава вперше запропонувала геніальній акторці 

скромну пенсію, яку затвердив Його Світлість Ясновельможний Пан 

Гетьман Павло Скоропадський. Про що можемо довідатися з музейних 

джерел, надрукованих на держаних бланках часів Української Держа-

ви, від Міністерства Народної Освіти, Департаменту Мистецтв, Відді-

лу Театрального, підписаного його головою Марією Михайлівною Ста-

рицькою і датованого: Київ, 5 липня 1918 року. Наведемо відповідні 

документи, що зберігаються у фондах МТМК України:  

                                                 
37 Довідник з історії України, К. (Генеза), 2001, с. 180. 
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У. Н. Р. 

Міністерство Народної Освіти 

Департамент Мистецтва 

Відділ Театральний 

Липня 5 дня 1918 року 

№ 401/ 14632 

Київ  
 

Вельмишановній Марії Костянтинівні Адасовській / Заньковець-

кій. Прикладаючи при цьому копію відношення Департаменту Загаль-

них Справ Відділу Адміністративно-Юридичного від 5 липня с./р. за 

№ 19. Про призначення Вам постійної пенсії, Театральний Відділ має 

честь прохати Вас надіслати до Театрального Відділу /Бібіковський 

бульвар 14/ відомості з якої саме Фінансової скарбниці /казначейства/ 

бажаєте Ви одержувати призначену Вам пенсію. 
 

Голова відділу М. Старицька (автограф) 

За діловода П. Ковил… (нерозбірливо)38.  
 

Також наводимо текст копії відношення Департаменту Загальних 

Справ Відділу Адміністративно-Юридичного від 5 липня с./р. за № 19. 

Про призначення М. К. Заньковецькій постійної пенсії. Додаємо цей 

документ у повному обсязі:  
 

У. Н. Р. Копія 

Міністерство Народної Освіти  Негайно 

Департамент  

До театрального Відділу Загальних справ Міністерства Освіти.  

Відділ Адміністративно-Юридичний 

Липня 5 дня 1918 року 

№ 19 

Київ  

/Бібіковський бульвар/  
 

14 -го Червня с./р. п. Гетьман Затвердив постанову Ради Міністрів 

про призначення М. К. Адасовській (по сцені ЗАНЬКОВЕЦЬКІЙ) 

пенсії по триста карбованців щомісячно, а річно три тисячі шістсот 

/3600/ карбованців./ 

                                                 
38 У. Н. Р. Міністерство Народної Освіти. Департамент Мистецтва. Відділ Театраль-

ний. Генеральне Секретарство України, Секретарство справ освітніх, Відділ Теат-

ральний, № 401/ 14632. Київ, 05.07.1918 року, МТМК України, ф. р.,  Інв. № 1375. 
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Державний Вісник від 22-го Червня 1918 р. № 18  

Повідомляючи про це Департамент Просить Театральний Відділ 

надіслати відомості, з якої саме фінансової скарбниці (Казначейство) 

бажає п. Адасовська (ЗАНЬКОВЕЦЬКА) одержувати призначену 

пенсію. 

Підписали: За директора Департаменту Віце-Директор, 

В. Скрипчинський. 

Голова відділу: (підпис) 

З оригіналом згідно: діловод: (підпис)39. 
 

Автор досліджувала історичне джерело з фондів Музею, пов’я-

зане з державотворчою діяльністю театральної еліти періоду Україн-

ської Гетьманської Держави, який відноситься до періоду створення 

Українського Національного театру 1918 року. Про розмах розвитку 

театрального мистецтва того часу свідчить те, що 1918 року в Києві 

діяли чотири професійні українські театри: Другий міський театр на 

чолі з Миколою Садовським, Державний народний театр з Панасом 

Саксаганським, Державний драматичний театр з Борисом Кривецьким 

та “Молодий театр”, очолюваний Лесем Курбасом. 

Рукописний лист, датований 24 травня 1918 р. належить перу 

П. Саксаганського та адресований М. Заньковецькій. З джерела дізнає-

мося про сприятливі умови, створені для діяльності Національного 

театру та про шляхетні відносини між соратниками та сподвижниками 

тогочасного українського театрального мистецтва. Наведемо фрагмент 

листа: 
 

“Люба сестро! 

Колись я помагав тобі, – поможи тепер мені. Тобі мабуть відомо, 

що мене хочуть вибрать директором національного театру? Кажу хо-

чуть, бо я ще не затверджений міністром. Коли це станеться, то я прий-

маю троїцький театр. Хотів би бачити тебе на кону цего театру. Коли 

затвердять смітку, то будуть платить, як колись у імператорському, і 

слідствено з цего боку будемо забезпечені тим паче, що служба гото-

ва. Ти будеш як Ценз., для театру і як зразок артистам”40. 

                                                 
39 У.Н.Р. Міністерство Народної освіти. Департамент Загальних Справ. Відділ Адміні-

стративно-Юридичний, № 19. Київ, 05.07.1918 року, МТМК України,  ф. р., Інв. № 1376. 
40 ПАНАС САКСАГАНСЬКИЙ, Лист до М. К. Заньковецької. Київ., 25 травня 1918 р., МТМК 

України, ф. р., № 10709 с., с. 1. 
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Подальша інформація у джерелі приватного порядку. Слід наго-

лосити, що створений театр на чолі з П. Саксаганським за участю 

М. Заньковецької та багатьох інших видатних акторів дотепер зберігає 

високомистецькі театральні традиції, закладені корифеями українсь-

кого театру й культурно-духовною елітою. Згодом, за особистим кло-

потанням Панаса Саксаганського театр заслужено названо іменем 

М. Заньковецької41. 

Забігаючи наперед, додамо, що значна кількість української еліти 

через відомі обставини, змушена була виїхати за межі України. Маємо 

визнати, що видатні Українці ризикуючи своїм життям і своїх близь-

ких, здебільшого поверталися на Батьківщину служити своєму народу 

до останнього подиху. Серед них М. Грушевський з родиною, М. Са-

довський та ін. З історичного джерела, виявленого автором у фондах 

МТМКУ, можна дізнатися про атмосферу, умови життя української 

еліти після повернення до України, знов розподілену між більшовиць-

кою Російською імперією та Польщею. Третій лист з автографом 

Марії-Анни Грушевської адресовано українському режисеру й актору 

І. Сагатовському, який на той час жив за межами України. Лист дато-

ваний: Київ, 10.V.1926 року. Наведемо фрагмент листа М. Грушев-

ської: 
 

Вельмишановний Іване Лукічу! 

Сердечно дякуємо за привіт і пам’ять Вам та Катерині Людови-

говні! 

Ми вже два роки, як вернулись із-за кордону і живемо де й пер-

ше, тільки у флігелі на Паньківській вулиці, і маємо тут маленьке 

помешканє, але тепер у Києві майже ніхто не має доброго помеш-

кання. Михайло Сергієвич працює в Академії Наук; там-же працює і 

Катруся42. 
 

З джерела також дізнаємося про театральну діяльність української 

культурно-духовної еліти у місті Києві 1926 року під час комуністич-

но-більшовицької окупації.  

                                                 
41 З листа Марії Заньковецької до адміністрації Державного народного театру. Київ, 

[травень] 1922 р., МТМК України, ф. р., № 662/с., с. 1. 
42 МАРІЯ ГРУШЕВСЬКА, Лист до І. Л. Сагатовського. Київ,10 травня 1926 р., МТМКУ, 

ф. р., № 51028. 
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“…недавно вернувся з Праги М. К. Садовський і має, здається, дору-

чення від уряду зібрати трупу для побутового й історичного театру. 

Було йому пропоновано організувати сей театр у Харкові, але М. К. 

(Микола Карпович. – Авт.) хоче відкрити його в Києві і вже з гото-

вим репертуаром поїхати у Харків на гастролі. В зимі с. р. бували в 

Києві спектаклі побутового репертуару, які уряжував Саксаганський, і 

не дивлячись на те, що ансамбль бував дуже недобірний, спектаклі 

мали великий успіх. Зараз «дограє» ще «Березіль», а на осінь має при-

їхати до Києва Харківський театр Юри. От такі наші новини. Ми часто 

виїздимо тепер у Китаїв, де наняли собі дачу. І сьогодня Михайло 

Сергієвич і Катруся поїхали туди трохи пожити «в тишині», бо по-

мешканнє наше дуже многолюдне і спокою немає ніколи. 

Ще раз сердечно дякую за пам’ять і щиро вітаю Вас і Катерину 

Людвиговну та дітей від нас усіх. Щиро прихильна Вам Марія Гру-

шевська. 

Адреса Паньківська, № 9 пом. 1943. 
 

Припускаю, що виявлені й досліджені автором письмові докумен-

ти з фондів МТМК України, зокрема рукописні листи Марії Сільвест-

рівни Грушевської, дружини Михайла Грушевського, Голови Україн-

ської Центральної Ради, історика зі світовим ім’ям, чудом збереглися 

до нашого часу та не були вивезені до Москви або знищені, бо збері-

галися у архівах М. Заньковецької та М. Сагатовського.  

У рік відзначення українським народом 100-річчя відновлення 

новітньої Української Держави, ми прагнули розширити знання через 

залучення в науковий обіг нововиявлених документів про самовіддане 

й жертовне служіння національно-свідомої української еліти, яка тво-

рила Українську революцію, очолила народний рух, намагалась макси-

мально використати історичні можливості задля відродження україн-

ської державності, очолила процеси державного будівництва, консо-

лідацію української політичної нації, відроджувала національну науку, 

освіту, культуру, церкву. Маючи довіру українського народу, тогочасні 

провідники створили ключові державні інституції: парламент, уряд, 

збройні сили, широку мережу дипломатичних представництв, Акаде-

мію наук тощо. Вони довели світу, що Україна є, що український на-

род бореться за своє право, за свою свободу й державну незалежність, 

                                                 
43 МАРІЯ ГРУШЕВСЬКА, Лист до І. Л. Сагатовського. Київ,10 травня 1926 р., c. 2–3. 
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що “…як би там не було, – cтверджував П. Скоропадський, – Україна… 

буде. Не примусиш ріку йти у зворотньому напрямі, так і з народом – 

його не примусиш відмовитися від його ідеалів…”44. 

Виклики та загрози, які постали перед Україною в період Україн-

ської революції 1917–1921 років, не подолані і через сто років: Україна 

знову протистоїть російській збройній агресії. Уроки Української рево-

люції 1917–1921 років повинні уважно вивчатися, насамперед політи-

ками, оскільки наша багатовікова війна за свою свободу, нажаль, ще 

не завершилася. 

Як і сто років тому надактуальною залишається візія Михайла 

Грушевського:  
 

“Наш край великий і багатий, оден з найкращих країв на світі, 

сотворений для развитку великої, економічно сильної держави. Україн-

ський нарід повний житєвої сили, енергії, здібний, витривалий, високо 

здатний до організації, до громадскої солідарности. Національні 

почуття – стільки віків боротьби против усяких напастників, що насту-

пали на волю і добро України, зв’язали міцно, вхопили національним 

обручем всі верстви українського громадянства – від панських і бур-

жуазних груп до пролетарів. Досить відкрити людині очі на те, хто 

вона, щоб бути певним її вірності національній дісціпліні. З сею 

міцною одністю наш Укранїський нарід становить велику силу, 

суцільну глибу, моноліт, якого нема іншого в східній Європі. А в 

будущині, сподіваємося (...) Україна стане одною з найбільш сильних, 

міцних і певних складових частей – одною з підстав сеї Європейської 

федерації”45. 

                                                 
44 Рідна країна, 1 ([квітень] 2018) 4. 
45 М. ГРУШЕВСЬКИЙ, Звідки пішло українство і до чого воно йде.., с. 14. 



 

194 

 

Людмила БЕВЗ (Київ) 

 

МАТЕРІАЛИ 1917–1918 РОКІВ ВІДОМСТВА В СПРАВАХ 

ФОТОГРАФІЇ ТА КІНО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА 

НІМЕЦЬКОЇ АРМІЇ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО  

В ФОНДАХ МУЗЕЮ ГЕТЬМАНСТВА 

 

Колекція Музею Гетьманства містить матеріали, що репрезенту-

ють період Української революції 1917–1921 рр. Зокрема, музейні пред-

мети, що належали родині гетьмана Павла Скоропадського, а також 

грошові знаки, поштові марки, численні копійні документи та фотома-

теріали, що в комплексі становить найповніше зібрання з 7,5-місячної 

історії існування Української Держави − Гетьманату 1918 р.  

Здійснюючи реконструкцію експозиційного залу “Гетьман Павло 

Скоропадський та Українська Держава 1918 р.”, Музей Гетьманства 

звернувся до прихильників з проханням допомогти в пошуках нових, 

цікавих матеріалів з цього періоду. Активну допомогу надав німець-

кий товариш музею Герре Тіто.  

Тіто Герре має цікаву та не просту біографію, що тісно пов’язана 

з Україною. Він син німецького солдата та радянської жінки, що поко-

хали один одного в часи Другої Світової війни. Молода дівчина Кате-

рина за порадою коханого Герберта, ще під час війни виїхала в Німеч-

чину до рідних хлопця, де пізніше вони й одружилися. В м. Штутгарді 

в Німеччині 22 серпня 1946 р. в молодій сім’ї народився син Тіто. До 

серпня 1956 р. родина жила в Німеччині, у вересні переїхали на пос-

тійне місце проживання до СРСР в м. Запоріжжя, повіривши закликам 

радянської пропаганди про краще життя. Тіто закінчив середню школу 

в Запоріжжі, Запорізький машинобудівний інститут ім. Чубаря, пра-

цював токарем на Запорізькому інструментальному заводі ім. Войкова, 

інженером-конструктором на автомобільному заводі ЗАЗ “Коммунар”. 

У 1981 р. Тіто вдалося повернутися до Німеччини, де працював інже-

нером-конструктором автомобільної фірми Порше АГ у м. Штутгарт. 

З 2011 р. – пенсіонер, що зацікавлений історією України, і зокрема 

політичним місцем України в колі європейських держав. З 2016 р. отри-

мавши дозвіл на постійне проживання в Україні, Тіто долучився до 

активного громадського життя допомогаючи музеям, бібліотекам Запо-

ріжжя, Музею Гетьманства в Києві. 
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У 2017 р. Тіто Герре на інтернет-аукціоні “e-Bay” придбав та пода-

рував музею 8 одиниць німецьких газетних видань та 2 оригінальні 

фото 1918 р. Інформація на цих документах ілюструє наскільки 100 

років тому Німеччина була зацікавлена та слідкувала за подіями на 

українських землях. 

Питання політики кайзерівської Німеччини щодо українських зе-

мель у наукових дослідженнях має два протилежні напрямки: ціле-

спрямований і нецілеспрямовний. За одним напрямком подається дум-

ка, що Німеччина мала “генеральний план” про необмежену анексіо-

ністську політику. Інша група науковців спростовували таку думку і 

доводили, що не було в Німеччини ніяких стратегічних цілей, і плани 

щодо України мінялися залежно від подій1. Але з початком І Світової 

війни, що розпочалася 1914 р. і східний фронт якої проходив на тери-

торії Західної України, це питання уже стало актуальним. Тому не 

дивно, що під час бойових дій статті та огляди про події в Україні 

зайняли чільне місце у німецькій і австро-угорській пресі2. 

Під час проведення Брест-Литовської мирної конференції Цент-

ральні держави зрозуміли, що за допомогою України можуть чинити 

дипломатичний тиск на більшовицьку Росію. І хоча перші делегати 

Центральної Ради, що прибули до Бреста в грудні 1917 р. мали інфор-

мувати та контролювати аби мир було укладено не на шкоду УНР3, 

німецькі емісари вже вбачали в цьому власні вигоди. Вночі 25 січня 

1918 р. Мала Рада прийняла ІV Універсал, в якому проголосила УНР 

самостійною державою українського народу. Для німців це було фор-

мально правовою підставою для укладання мирного договору, що і 

був підписаний 9 лютого 1918 р. Процес підписання договору між 

українською делегацією та представниками Центральних держав зафо-

тодокументований Відомством у справах кіно і фотографії головноко-

мандувача військ Німеччини. Одна з переданих до музею чорно-білих 

                                                 
1 ВОЛЬФРАМ ДОРНІК та ін., Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 

роки, упор. В. ДОРНІК; пер. з нім. В. КАМЯНЕЦЬ; наук. ред. Р. ПИРІГ, К. (Ніка-Центр), 

2015, с. 95. 
2 ІГОР ВЄТРОВ, Україна в експансіоністських планах Німеччини під час Першої Світо-

вої війни, Перша світова війна і слов’янські народи: Матеріали міжнародної наукової 

конференції, 14–15 травня 1998 р., М-во освіти України, НПУ ім. М. П. Драгома-

нова, К., 1998, с. 42.  
3 РУСЛАН ПИРІГ, Відносини України з Центральними державами: нетипова окупація 

1918 року, К. (Ін-т історії України НАН України), 2018, с. 48. 



Л. Бевз, Матеріали 1917–1918 років Відомства в справах фотографії… 
 

 

196 

світлин “Der Friede mit der Ukraine” (Мир з Україною) є одним з таких 

офіційних документів. На горизонтальному фото зображено підписан-

ня угоди. За столом, що стоїть літерою “Г”, сидять чоловіки. Праворуч 

представники Центральних держав, а ліворуч – представники УНР. 

Перед ними на столі розкладені папери та інші канцелярські знаряддя. 

За спинами тих, хто сидить, стоять багато інших людей як у війсь-

ковій, так і в цивільній формі. Стіни залу в ліпнині. Фото має великі 

розміри − 16,9×22,9 см. На звороті світлини наклеєний прямокутний 

горизонтальний папір з надрукованим текстом німецькою мовою готич-

ним шрифтом, в якому визначається хто є хто: “Der Friede mit der 

Ukraine. / In der mitte fitzend, bon Lints nach rechts, Graf Szernin, dahinter 

/ general Hoffmann, fitzend, Staatsfekretar don Kuhlmann, Minister / presi-

dent Radoslawow, Grofzwesir Тalaat Pascha (Kucken)” (“Мир з Україною. 

/ У середині сидять, зліва на право, граф Чернін, позаду / генерал 

Гоффман, сидять, державний секретар фон Кюльман, премєр / -міністр 

Радославов, Великий візир Талаат Паша”). 

На іншій світлині з Брест-Литовська зафотографовано представ-

ників УНР на мирних переговорах. Це 6 чоловіків, що зібралися за 

столом у кімнаті: 4 особи − сидить, а 2 − стоять. Зліва на право: Микола 

Любинський, Всеволод Голубович, Микола Левицький, Люссенті – 

старшина з нашивками курінного, Михайло Полозов, Олександр Сев-

рюк. На столі з різбленими ніжками лежить велика карта, прикладена з 

чотирьох кутів книгами. За спинами людей, на стіні, висить картина, 

під стіною – софа, праворуч – двоє дверей. Праворуч від чоловіків 

видно фрагмент карти. Фото чорнобіле, горизонтальне, розміром 

23,8×29,9 см. Під фото напис: “Zum Sriedensfchluk mit der Ukraine. – 

Mitylieder der ukrainischen Delegation” (“Підписання мирного договору 

з Україною. – Члени української делегації”).  

 Після проведення переговорів у Брест-Литовську та підписання 9 

лютого 1918 р. мирної угоди з УНР, за якою кожна зі сторін вирішу-

вала власні проблеми, країни Центральних держав ліквідували Схід-

ний фронт та отримали можливість вирішити свою продовольчу кризу. 

Новостворена Українська Народна Республіка отримала міжнародне 

визнання та військову підтримку у боротьбі з більшовицькими окупан-

тами. З лютого 1918 р. німецькі війська просувалися по українських 

землях уже як союзники УНР. У відозвах до населення Центральна Рада 

та Рада Народних Міністрів закликали сприймати вчорашніх ворогів 
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як друзів, які допомігши звільнити українські землі, залишать їх за 

першою ж вимогою4.  

У березні 1918 р. відбулося розмежування окупаційних зон в Укра-

їні щодо сфер впливу німецького та австро-угорського командувань. 

Штаб Оберкомандо у Києві мав майже необмежений вплив на україн-

ську владу. До німецької зони відійшли Київська, Чернігівська, Полтав-

ська, Харківська, Таврійська губернії і Крим. Австрійське 324 коман-

дування в Одесі контактувало лише зі спеціальним уповноваженим 

прем’єр-міністра Української держави. До австро-угорської сфери віді-

йшли південно-західна частина Волині, Подільська, Херсонська і Кате-

ринославська губернії5. З військових штабів і йшли основні інформа-

ційні та візуальні дані для поширення в німецькій пресі. Це засвідчу-

ють підписи під фото в німецьких газетах, що зберігаються в Музеї 

Гетьманства. Передані німецькі газети 1917–1919 років містять статті, 

що відображають перебіг подій, які відбувалися в політичному житті 

України. Ми представимо вказані матеріали в хронологічній послідов-

ності їх видання. 

Передано до музею декілька номерів щотижневого ілюстрованого 

журналу до берлінської газети “Berliner Tageblatt” (“Берлінер Таге-

блатт”), напівофіційного органу Німецької демократичної партії – “Der 

Welt Spiegel” (Світове дзеркало). Ці видання складаються з 2−4 аркушів 

в 4−8 сторінки. Текст німецькою мовою оформлений готичним шриф-

том. Назва газети вгорі великими чорними літерами, між другим і 

третім словом в овалі зображення атланта, що тримає на правому плечі 

земну кулю.  

“Der Welt Spiegel” № 91 від 23 грудня 1917 р. подає на 3-й сторінці 

вгорі горизонтальне фото з підписом німецькою мовою “Der Waffen-

stillstand don Brest-Litowsk: / Prinz Leopold von Badern, der Oberbefe-

hlshaber – Oft, beim Unterzeichnen des Waffenstillstandes” (“Підписання 

угоди в Брест-Литовську: / Принц Леопольд Баварський, головно-

командуючий групами військ Схід, при підписанні угоди про пере-

мир’я”). Під фото дрібним шрифтом з правого кута вказано автора 

фото: “Bild – und Film – Amt” (“Відомство в справах фото та кіно 

головного командування армії Німеччини”). Нижче, текст німецькою 

мовою з переліком визначених осіб, які на фото пронумеровані: 1. Ка-

                                                 
4 РУСЛАН ПИРІГ, Op. cit., c. 8. 
5 Ibid. 
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менев; 2. Йофе, голова делегації; 3. Пані А. А. Биценко, член делегації; 

4. Контр-адмірал Альтфамер; 5. Полковник російського генерального 

штабу Липський; 6. Карахан, секретар делегації; 7. Підполковник росій-

ського генерального штабу Фокке; 8. Зеки Паша, уповноважений пред-

ставник Туреччини; 9. Посол фон Мерей; 10. Принц Леопольд Бавар-

ський; 11. Генерал Гоффман, начальник штабу; 12. Полковник Ганчев, 

уповноважений представник Болгарії; 13. Капітан флоту Горн; 14. Пол-

ковник Мей; 15. Майор Бринкманн; 16. Майор фон Камеле; 17. Ритмей-

стер фон Розенберг; 18. Майор фон Мирбах; 19. Долибе-Доброволь-

ський. Навколо зображення текст, що не відноситься до фото. 

У цьому ж журналі № 2 від 13 січня 1918 р. подаються фото з 

Брест-Литовська, де відбувалися мирні переговори. Так, на 2-й сторін-

ці вгорі горизонтальне фото “Die Bertreter ber Ukraine auf bem Wege 

nach Breift-litowft” (“Представники України на шляху до Брест-Литов-

ська”), де зображено групу людей, що стоять на пероні вокзалу. Серед 

них: М. Полозов, В. Голубович, М. Любинський, М. Левитський, О. Сев-

рюк. Під назвою цього фото дрібним шрифтом вказаний автор: “Muller-

Hahn, Ostgal, Feldzeitung” (“Мюллер-Ган Остагал, Польова газета”). 

Але вже наступне зображення офіційне і створене та подане Відом-

ством у справах фото та кіно при головнокомандувачі армії. Це верти-

кальне фото “Srzellenz Кublmann und Graf Szernin in Breft-Litowft” (Рі-

хард Кульман і Граф Чернін в Брест-Литовську”), де зображено на 

зимовій вулиці двох чоловіків у пальто і капелюхах, що обернуті боком.  

“Der Welt Spiegel” № 8 від 24 лютого 1918 р. містить серед великої 

кількості статей та ілюстрацій на тему культури, мистецтва, різних 

політичних подій горизонтальне фото “Die Sonderkommission der Ukra-

inischen volksrepublit in Berlin / Mykola lewytskui Mitglied der Zentral-

rada” (“Спеціальні українські комісари в Берліні, / Микола Левитський, 

члени Центральної Ради”). На фото зображено групу з 6 чоловіків у 

цивільному верхньому одязі та капелюхах, що стоять біля входу до 

будівлі. Миколу Левитського відзначено на фото, під ним, внизу про-

ставлений хрестик. У низу під правим кутом фото дрібним шрифтом 

вказаний автор “A. Gross”. На цій же сторінці, лівіше, вертикальне фото 

чоловіків у костюмах з келихами в руках “Rach der Unter zeichnung der 

Friedensurkunde: Sebrjut, Der Gorfibende der ukrainischen Delegation, 

bringt das Soch aut den Frieden aus. K. u. k. Kriegspresseamt” (“Підписання 

мирного договору: Севрюк, керівник української делегації, приніс висо-

кий мир)”. Автором зазначена військова прес-служба. 
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Підтвердженням того, що військові штаби німецьких та австро-

угорських військ подавали відповідну інформацію до власної преси 

слугує газетний аркуш-вкладка до однієї з німецьких газет, де поряд з 

подіями в Європі, подається стаття про українські землі за заголовком 

“Aus dem jungsten neutralen Lande” (“Із молодої нейтральної країни”). 

На сторінці подано 4 фото та текст у 4 вузьких колонках, розміщений 

праворуч і ліворуч від верхнього і нижнього фото. На верхньому гори-

зонтальному фото зображено підписання Брест-литовського мирного 

договору, під фото підпис “Staatssekretar Dr. Don Кublmann, Graf Szernin 

und Radoslawow beim Unterzeichnen des Fridensveertrages mit der Ukra-

ine” (“Державний секретар Др. Кульман, граф Чернін під час підпи-

сання мирної угоди з Україною”). Нижче два горизонтальні фото: ліво-

руч – група українців з 3-х чоловіків і 4-х жінок, вбрані в традиційне 

святкове вбрання, під фото напис “Gruppe ukrainischer bauern in ihrer 

historischen Volkstracht” (“Група українських селян в їх історичних на-

ціональних костюмах”); під фото праворуч є підпис “Wochenmarkt in 

einem ukrainischen Dorfe” (“Щотижневий ярмарок в одному з україн-

ських сіл”). Нижче горизонтальне фото, на якому зображено чоловіка з 

граблями на плечі і жінку, що ідуть по битій дорозі вздовж поля, під 

фото підпис “In der Fruchtbaren ukrainischen Gbene. Uufnahmen der 

lichtbildftelle des k. und k. Kriegspressequartiers” (“На плодородній україн-

ській рівнині. Зображення відділу фото військового австро-угорського 

прес-центру в справах фотографії і кіно”). Ці фото є ілюстраціями до 

статті, в якій характеризуються українські землі як багаті на корисні 

копалини, родючі чорноземи, великі врожаї зернових культур, овочів, 

фруктів, цукрових буряків та ін. Аналізується частка українського то-

вару в загальноімперському російському експорті. Проводяться анало-

гії площі України до Німеччини та Франції, але з меншою кількістю 

населення. У цьому вбачають перспективу в економічному розвитку 

України. Разом з тим, вказують, що це є причиною більшовицького 

нападу на УНР. Заключною є фраза: “Через 250-років гноблення росія-

нами Україна тепер починає нове життя”. 

Потрапив до Музею Гетьманства аркуш-вкладка німецької газети 

з картою України. На першій сторінці готичним шрифтом у горизон-

тальній рамі під заголовком “Mit Gott fur Konig und Danerland! Mit Gott 

fur Kaiser und Reich” (“З Богом за короля і батьківщину! З Богом за 

кайзера і імперію!”) текст у три колонки військової хроніки з Західного 

фронту від 16 січня до 5 лютого 1918 р. Нижче стаття на дві колонки 
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під заголовком “Die neue Volksrepublik der Ukraine” (“Нова Українська 

Народна Республіка”), в якій говориться про розпад Російської імперії 

і створення нових державних утворень, серед них і УНР. Текст обрам-

ляє чорно-білу квадратну карту Східної Європи з виділеними етнічни-

ми землями України розміром 10,5×12,3 см., з підписом “Kartenftizze 

der Volksrepublik der Ukraine. In den schrassierten Gebieren bilden die 

ukrainer die Mehrheit der Bevolterung” (“Карта Української Народної 

Республіки. На заштрихованих територіях більшість населення склада-

ють українці”). 

Наступний аркуш-вкладка німецької газети, що в хронологічному 

вимірі описує події з 22 травня до 11 червня 1918 р., ілюструє зміни 

влади на українських землях. І це подається трьома фото. Два з них, 

менші і розміщені в один ряд. Ліворуч зображено пам’ятник полтавсь-

кому полковнику Іскрі та генеральному судді В. Кочубею, з маленькою 

білою хатинкою під солом’яним дахом, ліворуч від пам’ятника стоїть 

група людей. Правіше фото з Одеси, на якому зображено набережна з 

гарматою на постаменті, біля неї знаходяться військові. Нижче велике 

горизонтальне фото, на якому зображено гетьмана Павла Скоропад-

ського, що йде з групою чоловіків (8 осіб). Праворуч від гетьмана – 

голова Ради міністрів Ф. Лизогуб, ліворуч – І. Полтавець-Остряниця. 

У низу сторінки під фотографіями напис: “Oben links: Denkmal des 

ersten Hetmans der Ukraine, das Shinislinczki Denkmal in Kiew. – Oben 

rechts Geschub in der Hafenpromenade in / Odessa und Blikt auss Gchwarze 

Meer. – Unten: Der ukrainische Hetman Pawel Petrowitsch Skoropadski 

mit seinem Gefolge, / Uufnahmen des Bild und Filmants” (“Вище зліва: 

памятник першому гетьману України, в Києві. Верхнє ліве зображен-

ня: набережна в Одесі на Чорному морі. Нижче: український гетьман 

Павло Петрович Скоропадський зі своїм оточенням. Фото Відомства 

картин і кіно”). Ілюструючи Українську Державу гетьмана П. Скоро-

падського зображенням козацьких старшин подаються хибні визна-

чення. Так пам’ятник полтавському полковнику Івану Іскрі та гене-

ральному судді Василю Кочубею, встановлений царською владою у 

Києві у 1914 році з нагоди 200-річчя Полтавської битви і демонтований 

навесні 1918 р., німецькі видання подають його як пам’ятник Богдану 

Хмельницькому. 

Розлогіша стаття та більше зображень про гетьманський перево-

рот 29 квітня 1918 р. та про самого гетьмана подано в пресовому 

буклеті “Die Welt” (“Світ”) № 11, що виданий 16 червня 1918 р. Він 
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складається з 3 аркушів у 6 сторінках. Текст німецькою мовою офор-

млений готичним шрифтом. Назва газети вгорі великими чорними 

літерами. На графічному зображенні земної кулі, яка обрамлена рос-

линним орнаментом, що по периметру утворює рамку. На 9−11 сторін-

ках міститься велика стаття з ілюстраціями “Die neue Ukraine” (“Нова 

Україна”). У статті розповідається про вручення вірчих грамот геть-

ману П. Скоропадському від німецьких та австро-угорських послів та 

характеризується Центральна Рада, пояснюється зміна влади, подаєть-

ся біографія П. Скоропадського. Ілюструють статтю фото з Одеси за 

підписом “Die grosse russische Domtirche von Odessa…” (“Великий ро-

сійських храм в Одесі”), фото “Der Gross-Giegelbewahrer des Hetman 

der Ukraine” (“Великий зберігач печатки гетьмана України”), на якому 

зображений − генеральний писар власної канцелярії гетьмана Україн-

ської Держави − Іван Полтавець-Остряниця. На іншому фото “Der 

Generalstabschef des Hetman Daschkewitich-Gorbatski” зображено началь-

ника генерального штабу гетьмана Дашкевич-Горбацького. Столиця 

гетьманської держави – Київ, знову ілюструється пам’ятником полтав-

ському полковнику Іскрі та генеральному судді В. Кочубею з хибним 

підписом “Dentmal des ersten Hetman der Ukraine; Das Shmielniczki – 

Dentmal in Kiew”, що перекладається як “Пам’ятник першому гетьману 

України; пам’ятник Хмельницькому в Києві”. Також стаття розповідає 

про кар’єру Павла Скоропадського та походження його дружини, тому 

містяться фото Олександри Петрівни Скоропадської з підписом “Ulex-

andra Petrovna Skoropadski, die Gattin des ukrainischen Hetmans” (“Олек-

сандра Петрівна Скоропадська, дружина українського гетьмана”). Фото 

самого Павла Скоропадського подане періоду його служби в російсь-

кій армії: у військовій формі та чорній папасі з підписом “Pawel Petro-

witsch Skoropadski, der neue Getman der Ukraine” (“Павло Петрович 

Скоропадський, новий гетьман України”). Крім Києва у статті пред-

ставляється і Одеса, яка подана на двох фото з підписом “Deutsche 

Fruppen in Odessa: Um Hafen. – Oben: Das Opernhaus” (“Німецькі війська 

в Одесі; вгорі – оперний театр”).  

Останнім наявним по хронології є видання соціал-демократичної 

партії Німеччини від 27 лютого 1919 р. “Vorwarts” (“Вперед”) № 107. 

Це вечірня берлінська газета, яка складається з 2 аркушів у 4 сторінки. 

Текст німецькою мовою оформлений готичним шрифтом. Назва газети 

в дугоподібній формі великими чорними літерами по-центру. На пер-

шій сторінці на ¼ її розміру згори містяться вихідні дані газети. Нижче, 
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по центру, великими літерами назва статті: “Entente – Bundnis mit der 

Ukraine” (“Союз Антанти з Україною”). Текст розміщений у трьох ко-

лонках з окремими підзаголовками. У першій колонці під заголовком 

“Еntente gegen cowjet – Rußland / Die Ukraine ats Berbundeter anertannt” 

говориться про Україну, зокрема про умови угоди Директорії з Антан-

тою в боротьбі з більшовицькою Росією.  

Вивчаючи отримані матеріали доходимо висновку, що німецьке 

суспільство було інформоване про всі основні політичні події України. 

Для кожної статті підбиралися тематичні зображення. Так, охаракте-

ризовуючи економічне становище українських земель подавалися зоб-

раження основного економічного рушія українських територій – її 

працьовите населення. Території українських земель також подані в 

тогочасних газетах, німецькі громадяни були ознайомлені з тогочас-

ним українським політикумом, незважаючи на часту зміну влади. На 

сьогодні ці матеріали слугують нам наочним історичним джерелом, 

що засвідчують наскільки важливим було українське питання для 

Центральних держав. 
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Євгенія КАРАЦЮБА (Київ) 

 

ДРУЖНІ СТОСУНКИ РОДИНИ СКОРОПАДСЬКИХ,  

 МЕЛЬНИКІВ ТА ВАКУЛОВСЬКИХ 

 

2018 рік – ювілейний для Павла Петровича Скоропадського: 100 

років Українській державі 1918 р. та 145 років від його дня народжен-

ня. Постать Гетьмана відома і у наш час широко досліджувана: його 

дитячі роки, військова служба, період гетьманування. Гетьманський 

рух за кордоном був дуже популярний, але про окремо взятих особи-

стостей маємо ще мало інформації.  

Про гетьманський рух писав Голова Гетьманського руху Америки 

Любомир Бей1. У своїй статті він розповідає про зародження Україн-

ської гетьманської організації в США та Канаді, про формування 

“Січей” та різні періоди їх функціонування, про відділи УГО-А, також 

подає статут УГА в США, згадує керівників і окремих членів органі-

зації.  

У наш час щільно досліджує ці питання Т. Осташко, кандидат істо-

ричних наук з Інституту історії України НАН України2. У своїй статті 

дослідниця розповідає про В’ячеслава Липинського, який перебуваю-

чи на еміграції у Відні зі своїми однодумцями створює Союз гетьман-

ців-державників, який у 1920 році укладає угоду з Павлом Скоропад-

ським. Також автор згадує інших ідеологів українського монархізму, 

серед них Дмитра Дорошенка, Олександра Скорописа-Йолтуховського, 

Сергія Шемета, Миколу Кочубея, Адама Монтрезора, Йосипа Мель-

ника та інших.  

 Про гетьманську пресу, що виходила в Європі завдяки підтримці 

Скоропадських, писав Н. Сидоренко3. Згадує дослідник і авторів, які 

дотримувалися гетьманської ідеології.  

Матеріали та речі, які були передані сестрами Маріянною і Вікто-

рією Вакуловськими, проливають світло на стосунки між родиною 

Скоропадських та гетьманцями Мельниками і Вакуловськими. 

                                                 
1 Л. Бей, Коротка історія Української Гетьманської Організації Америки, Український 

консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика, 1 (К., 2000) 295. 
2 Т. С. Осташко, Персональний склад керівних органів українського союзу хліборобів- 

державників. – Електронний ресурс: http://referatu.com.ua/newreferats/7575/184160/ 
3 Н. М. Сидоренко, Гетьманська преса в Україні, Український консерватизм і гетьман-

ський рух: історія, ідеологія, політика, 1 (К., 2000) 322. 

http://referatu.com.ua/newreferats/7575/184160/
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Про родини гетьманців йдеться й у книзі Г. Ярової, директора 

Музею Гетьманства4, де вона розповідає про дітей гетьманців, які 

знайомилися з експозицією музею “Гетьман Павло Скоропадський та 

Українська держава 1918 р.” і надсилали до Києва речі, пов’язані з 

родиною Скоропадських та їхніми рідними. Це родини Марченків, 

Мельників, Вакуловських.  

Декілька листів, пов’язаних з родиною Мельників, знаходиться у 

розсекречених архівних матеріалах Галузевого Державного Архіву 

Служби Зовнішньої Розвідки України5. 

У 1990-х роках, директор Музею Гетьманства Галина Ярова, позна-

йомилася з сестрами Маріянною і Вікторією Вакуловськими. І це зна-

йомство вилилося у багаторічну дружбу і неодноразові передачі цінних 

для них і для музею речей, пов’язаних з родиною Скоропадських. При 

ближчому знайомстві з’ясувалося, що дідусь сестер по материнській 

лінії Йосип Климович Мельник, батько Віктор Вікторович Вакуловсь-

кий та дядько Валеріан Йосипович Мельник були членами та прихиль-

никами “Союзу хліборобів державників”.  

Дуже довго сестри Вакуловські чекали моменту і придивлялися 

до музею, нарешті, коли ми почали готувати виставку, присвячену 

100-літтю Української Держави 1918 року, надсилають нам цікаві мате-

ріали, пов’язані зі своїми родичами та родиною Скоропадських.  

Дідусь сестер по материнській лінії Йосип Климович Мельник у 

1918 році був призначений гетьманом Павлом Скоропадським членом 

дирекції Державного земельного банку, а пізніше – Директором цього 

ж банку. Після зречення Гетьмана родина Мельників мешкала у Подє-

брадах у Чехії. А з 1925 року Йосип Климович очолював гетьманську 

організацію “Український Стяг”. 10 жовтня 1930 року Рада присяжних 

Українського союзу хліборобів-державників (УСХД) у складі С. Ше-

мета, О. Скорописа-Йолтуховського, Л. Сідлецького і графа А. Монтре-

зора обрала Йосипа Мельника своїм головою.  

Павло Скоропадський, який на той час проживав з родиною у 

Ванзеє поблизу Берліна, листувався з Йосипом Климовичем Мельни-

ком. Дуже цікаве фото Гетьмана Павла Скоропадського надіслане сес-

трами Вакуловськими6 (Мал. 1). Зображений погрудно у білому свят-

                                                 
4 Г. І. Ярова, Щоб пам’ятала Україна, Чернівці (Букрек), 2012, с. 72. 
5 Галузевий державний архів СБУ, архівна справа № 7242 “Матеріали канцелярії Геть-

манської управи Павла Скоропадського”, т. 2, с. 114, 115. 
6 Колекція Музею Гетьманства. 
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ковому жупані, на грудях георгіївських хрест, на голові гетьманська 

шапка, прикрашена пір’ям.  Фото наклеєне на основу і у нижній части- 
 

 
 

Мал. 1. Павло Скоропадський.  

Фото, подароване Гетьманом О. Мельнику 4.03.1927 р. 
 

ні особистий напис Павла Петровича: “Вельшановному пану О. Мель-

нику від вдячного йому. Павло Скоропадський. 4.3.1927 Ванзеє”. Інший 

важливий експонат з цієї колекції – гравюра Василя Масютина “Світ-

лість Гетьман Павло Скоропадський”7. З дарчим написом Павла Скоро-

                                                 
7 Колекція Музею Гетьманства. 
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падського: “Дорогому Осипу Климовичу Мельникові від глибоко його 

поважаючого і вдячного Павла Скоропадського. Ванзее 25.ІХ.1933”.  

Також листувався з Йосипом Мельником і Гетьманич Данило 

Скоропадський.  Він надсилає йому поштову картку зі своїм зображен- 
ням (Мал. 2) На звороті пошто-

вої картки такий дарчий напис: 

“Дорогому і Високоповажному 

Йосипу Климовичу Мельнику на 
спомин Данило Скоропадський 

дня 23-го квітня, р. б. 1933”8. 

Крім того, Гетьманич Данило 

Скоропадський, який у 1937–

1938 рр. перебував у гетьмансь-
ких осередках Сполучених Шта-

тів Америки та Канади, з Монре-

алю надсилає лист, датований 

13.02.1938 р. і адресований Йо-
сипу Климовичу9. У ньому Дани-

ло дякує за привітання з Новим 

Роком та Різдвом Христовим. Ві-

тає родину Йосипа Мельника зі 

святами. Розповідає, що закінчив 
подорож по Канаді, як його зу-

стрічали гетьманці. Говорить, що 

налагодив зв’язки з широкими 

колами і зараз працює над тим, 

щоб закріпити успіх організацій-
но. Повідомляє, що подорож по-

зитивно відіб’ється на положенні 

Руху,   і відбудеться  його  ожив- 

 

 
 

Мал. 2. Данило Скоропадський. 
Поштівка, подарована 

Гетьманичем Й. Мельнику. 
23.04.1933 р. 

лення. Інформує, що в зв’язку з подорожжю з’явилося понад 100 ста-
тей і заміток з виступами. Говорить, що хоче об’їхати осередки в 

Європі і для цього почав листування. Передає привіт дружині Йосипа 

Климовича, Єлизаветі та сину Валеріану.  

Гетьманич також веде переписку з сином Йосипа Климовича 

Мельника, Валеріаном, який народився 25 липня 1888 року. У 1912 

                                                 
8 Колекція Музею Гетьманства. 
9 Галузевий державний архів СБУ, архівна справа № 7242.., т. 2, с. 114. 
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році закінчив Київський політехнічний інститут (сільсько-господар-

ське відділення) в цьому ж році одружується з Ганною Дерев’янко. З 
1917 по 1919 роки працював у міністерстві продовольчих справ. У 

1919 році переїжджає з Києва до Вінниці, потім Кам’янця-Подільсь-

кого. З 1922 року працює в Подєбрадах (Чехословаччина). Потім Вале-

ріан Йосипович жив у Берліні. Після капітуляції Німеччини перебував 

у таборах для біженців Міттенвальд та Карлсфельд. Належав до орга-
нізації “Союз гетьманців-державників”, які посади займав невідомо, але 

зберігся лист Гетьманича Данила до нього, датований 13.02.1938, Мон-

реаль10. Гетьманич звертається: “Високоповажний Валеріане Йосипо-

вичу!” Гетьманич пише, що йому до Канади випадково прийшов лист, 
адресований до Павла Скоропадського. У цьому листі він дякує за 

привітання з нагоди Нового року та Різдва Христового і в свою чергу 

вітає зі святами. Розповідає, що закінчив офіційну подорож серед укра-

їнців у Канаді, і що за деякими винятками вже не буде виступати. Го-

ворить, що подорожжю дуже задоволений, що все пройшло краще, ніж 
очікував, що українці зорганізовані гетьманці, і зустрічали дуже сер-

дечно, і вітали як сина Гетьмана. Розповідає, що йому довелося висту-

пати більше ніж 50 разів, що канадська преса це широко висвітлювала 

і з’явилося багато різних статей і заміток. Говорить, що тепер приво-
дить у порядок своє листування, і робить зусилля, щоб закріпити орга-

нізаційно цей успіх. Пише, що повертатиметься до Сполучених Держав, 

і залишиться там один чи півтора місяці, потім приїде додому. Пові-

домляє, що заскочить до Англії, а можливо до головних європейських 

еміграційних осередків. Пише, що в Едмонтоні люди приступили до 
збірки матеріалів у зв’язку з подорожжю, щоб видати книгу. Розпові-

дає, що книга міститиме багато фотографій, хронологічний опис подо-

рожі, головні промови та статті з нагоди 20-ї річниці відновлення 

гетьманства, аналізи преси у зв’язку з поїздкою. Передає привіт одно-
думцям.  

Книга “За Україну. Подорож Вельможного Пана Гетьманича Да-

нила Скоропадського до Злучених держав Америки та Канади осінь 

1937 – весна 1938”. Уложив Іван Ісаїв. Накладом Союзу Гетьманців 

Державників Америки й Канади. Едмонтон, Альберта, Канада 1938 р.11 

З матеріалів, переданих сестрами Вакуловськими, видно, що від 

родини Скоропадських з Мельниками та Вакуловськими листувалася 

                                                 
10 Галузевий державний архів СБУ, архівна справа № 7242.., т. 2, с. 114. 
11 Колекція Музею Гетьманства. КН-624. 
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середня  донька  П. Скоропадського  Елизавета,  яку  батько залучав до 

листування з однодумцями. Вона надсилає Мельникам листівку “Пор-

трет Елісавети Скоропадської роботи Ольги Мордвінової” (Мал. 3)12, з 

дарчим написом Гетьманівни на лицевому боці: “Високоповажним 

О. К. й Е. С. Мельникам від Елисавети Скоропадської 29.ІХ.33”. 

Після смерті Йосипа Климо-

вича Мельника 23 липня 1949 ро-

ку (Асунсіон, Парагвай) Гетьма-

нівна Елизавета Скоропадська ли-

стується з його родиною. Вона 

активно надсилала фото сину Йо-

сипа Мельника Валеріану та донь-

ці Галині. Є у колекції дві світли-

ни13: одна з них – Павло Скоро-

падський з сином Данилом у пов-

ний зріст. На звороті напис Геть-

манівни: “Дорогим Ганні Володи-

мирівні й Валеріану Осиповичу 

Мельникам. В знак щирого прия-

тельського почуття. Елисавета Ку-

жім-Скоропадська. Квітень, 1957 р. 

Знімок зроблений в Ванзее у 1939 

році”. Ще одне фото теж 1939 

року, на якому стоїть група лю-

дей, серед них і Павло Скоропад-

ський. На звороті: “Дорогим Г. В. 

і В. О. Мельникам. З права на лі-

во: Батько в розмові з проф. І. Мір- 

 

 
 

Мал. 3. Елисавета Скоропадська. 
Худ. О. Мордвінова. Поштівка 

чуком, В. Кужімом і Пеглею Нагрою (фінська журналістка. Знімок 

зроблений у Берлін-Ванзее у 1939 р. Елизавета Кужім-Скоропадська. 

Квітень 1957 р.” Цінним експонатом для Музею Гетьманства є також 

театральна сумочка, яку Гетьманівна Єлизавета Скоропадська вишила 

для дружини Валеріана Йосиповича – Ганни Мельник (до шлюбу 

Дерев’янко)14. Всередині цієї сумочки такий дарчий напис: “Дорогій 

Ганні Володимирівні Мельник від Елизавети Кужім-Скоропадської”.  

                                                 
12 Колекція Музею Гетьманства. 
13 Ibid. 
14 Колекція Музею Гетьманства. КН-1630/1 
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Гетьманівна Єлизавета Скоропадська надсилала світлини і доньці 

Йосипа Климовича Галині та її чоловіку Віктору Вакуловському (бать-

кові і мамі Вікторії та Маріанни Вакуловських). На фото зображена 

Гетьманівна Єлизавета у повний зріст. На звороті напис: “Дорогим 

Галині Осипівні й Віктору Вікторовичу Вакуловським на добрий 

спомин від Елисавети Кужім. Знято в 1957 р.” 

Поважним подарунком у нашій колекції стала копія ікони “По-

крови Пресвятої Богородиці”, яка потрапила в нову експозицію і сут-

тєво її прикрасила. Зображено релігійний сюжет: у верхній частині 

ікони постать Богородиці Покрови, у лівому верхньому кутку Святий 

Миколай, у правому Архистратиг Михаїл. У нижній частині ікони по 

центру овальний картуш, по обидві сторони від нього козацька стар-

шина, з правого боку Петро Калнишевський, кошовий отаман. На зво-

роті ікони вгорі по центру напис від руки німецькою мовою: “IKONE 

aus Ukraine COPIE von Sonja Henkel in OBERSTDORF Allgau 1969”, 

нижче зліва приклеєний аркуш з папером, на якому напис: “Копія ікони 

зі Запорожської Січі. Такою іконою благословили Гетьмана Павла Ско-

ропадського українські козаки в дорогу для побачення з Вільгельмом ІІ 

імператором Німеччини в 1918 р. Ця копія зроблена на поручення Її 

Високости Гетьманівною Елісаветою Скоропадською. Працю виконала 

шведська малярка Соня Генкель в Оберстдорві”. Від руки напис: 

“Стверджує Віктор Вакуловський”. Але твердження, що такою іконою 

благословили Гетьмана Павла Скоропадського українські козаки в 

дорогу для побачення з Вільгельмом ІІ помилкове, бо відомо, що 

підготовка і поїздка Гетьмана до Німеччини трималася в таємниці і 

навіть начальник штабу Гетьмана Борис Стелецький про це не знав. 

Також у збірнику за редакцією Королишина15 є інформація про цю 

ікону, яка відрізняється від свідчень Віктора Вакуловського: “Ікону 

Покрови Божої Матері, яку козаки подарували Гетьманові Павлові в 

1918 році…. У 1945 році Гетьман подарував ту ікону Гетьманівні Єли-

заветі, а Її чоловік консул Василь Кужім зробив з неї фотокопії”.  

Зі слів Гетьманівни Олени Отт-Скоропадської, наймолодшої донь-

ки Гетьмана про оригінал ікони, яку вона передала у 2005 році громаді 

Свято-Покровської церкви на Подолі16:  

                                                 
15 За Всенаціональну Єдність. У 110-річчя народження Гетьмана Павла. У 65-річчя 

відновлення гетьманства, упоряд. МИРОН КОРОЛИШИН, ч. 2, Торонто, 1983, с. 295. 
16 Люди і долі. Родина Скоропадських. – Електронний ресурс: https://www.youtube.com/ 

watch?v=lKOqSUxls-s 

https://www.youtube.com/
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“Ця ікона має дійсно дуже цікаву історію, вона була подарована 

моєму батькові, у жовтні 1917 р. козаками, які його вибрали головним 

отаманом у Білій Церкві. Коли цю ікону йому подарували, він її дуже 

шанував, але як почалося, він побачив, що Гетьманат не може утри-

матись, цю ікону він дав своїй вчительці німецької мови Іді Іванівні, 

щоб ікону зберегти. Дійсно, вона зберегла цю ікону, одружилася з про-

фесором Собонеєвим. Та вони через швидкий час були заслані в Си-

бір, там довгі роки прожили, і були звільнені. Повернулися до України 

і весь час зберігали ікону в себе. Під час війни професор Собонеєв, 

дружина та їх донька потрапили до Німеччини, де дізналися, що мій 

батько живе біля Берліна, вони цю ікону привезли до нас. Це було в 

1944 році. Ікона не дуже довго залишилася у нас, тому що ми хотіли її 

зберегти, а вже тоді було велике бомбардування в Берліні і ми її з 

усіма іншими цінностями вивезли до Південної Німеччини. Ми її зав-

жди дуже шанували. Потім після смерті моєї мами вона була в сестри 

Єлизавети, і коли моя сестра Єлизавета померла вона потрапила до 

мене у Швейцарію. Ікона висіла у нас на стіні і я кожен день перед 

нею стояла і раділа, що я її мала і молилася”.  
 

Коли ікона зберігалася у Гетьманівни Єлизавети вона замовила 

копію ікони “Покрови” шведській художниці і цю копію надіслала 

Віктору Вакуловському до Америки. Через багато років дочки В. Ва-

куловського передали копію до Музею Гетьманства. 

З опрацьованих матеріалів можна зрозуміти, що між родинами 

Скоропадських, Мельників і Вакуловських постійно підтримувався 

зв’язок. Спочатку листувалися Павло Скоропадський з Йосипом Кли-

мовичем Мельником. З цих матеріалів видно, що Гетьман шанобливо і 

з повагою ставився до нього. Потім коли Гетьман потроху залучав до 

справ сина Данила, він теж листувався з Йосипом та Валеріаном Мель-

никами. З від’їздом Данила до США та Канади, секретарем батька була 

Єлизавета Скоропадська, яка теж надсилала їм листівки, фото та інші 

цінні речі.  

Сестри Вікторія і Маріанна Вакуловські продовжили справу своїх 

рідних: діда, батька, дядька та інших гетьманців і надсилаючи нам їхні 

матеріали зберегли пам’ять про них у новій Незалежній Україні. 
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Тетяна ЛЯПІНА (Київ) 

 

ВПЛИВ ОТОЧЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО В ДИТЯЧІ ТА ЮНАЦЬКІ РОКИ 

 

Скоропадські – один із найшляхетніших українських родів, який 

дав двох гетьманів і упродовж трьох століть багато визначних держав-

них, військових і громадських діячів. Рід Скоропадських був пов’яза-

ний шлюбними зв’язками з такими визначними українськими козаць-

ко-шляхетськими родинами, як Апостоли, Бутовичі, Гамалії, Дуніни-

Борковські, Забіли, Закревські, Кочубеї, Кулябки, Лизогуби, Лисенки, 

Лобакевичі, Марковичі, Миклашевські, Милорадовичі, Новицькі, По-

луботки, Посудевські, Розумовські, Сулими, Тарнавські, Туманські і 

Чарниші. 

Народився Павло Петрович 1873 року у Вісбадені, де в той час на 

німецьких мінеральних водах відпочивали його батьки Петро Івано-

вич Скоропадський та Марія Андріївна, в дівоцтві Миклашевська. 

Генеалогія роду Скоропадських бере свій початок від першої по-

ловини XVII століття, від Федора Скоропадського, який був вихідцем 

із західноукраїнських земель, але згодом оселився на Уманщині. 

Ф. Скоропадський воював у війську Богдана Хмельницького і загинув 

1648 року в бою під Жовтими Водами. Його син Ілля дослужився до 

чину генерального референдаря України. 

Онук Федора, син Іллі – гетьман Іван Ілліч Скоропадський (1708–

1722) у післямазепинський період намагався зберегти автономію ко-

зацької України, виступав проти створення Малоросійської колегії 

(1722), діяльність якої фактично була спрямована на ліквідацію геть-

манського устрою. Брат гетьмана – Василь був генеральним бунчуж-

ним. Його син Михайло Васильович обіймав посаду генерального під-

скарбія при гетьмані К. Розумовському. 

Син Михайла – Іван Михайлович Скоропадський (1805–1887) – дід 

Павла Скоропадського, відомий громадський та культурно-освітній ді-

яч, брав активну участь у запровадженні реформи 1861 року. Заснов-

ник дендрологічного парку у Тростянці (нині – Чернігівська область), 

створенню якого присвятив майже 50 років своєї праці. Родинний бу-

динок у Тростянці мав велику колекцію української старовини, порт-

ретів гетьманів і видатних діячів України, серед яких був і портрет 

останнього виборного лівобережного гетьмана Івана Скоропадського. 
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Дід – І. Скоропадський мав надзвичайний вплив на малолітнього 

Павла, який з 5 до 12 років майже безвиїзно проживав у Тростянці. 

Павло, його брат Михайло та сестра Єлизавета змогли прожити ща-

сливе дитинство саме завдяки йому. Павло Скоропадський у спогадах 

“Моє дитинство на Україні” писав з захопленням і любов’ю: “У діда 

була прекрасна манера говорити з дітьми. Він говорив з нами на зро-

зумілі нам теми, але як з дорослими, і намагався впровадити нам бажані 

ним поняття не у формі менторських повчань, а у формі простого 

обміну думками, причому, очевидно, він вважав, що одним з головних 

виховних досягнень по відношенню до дитини має бути розвиток в 

ньому вольових здібностей, а потім вироблення свідомого ставлення 

до всіх явищ”1. 

За життя діда тростянецький маєток був осередком українства, де 

збиралися відомі українські діячі Василь Васильович Тарновський 

(молодший) – громадський і культурний діяч і меценат, колекціонер, 

аматор української старовини, Василь Петрович Горленко – українсь-

кий письменник і мистецтвознавець, Петро Якович Дорошенко – істо-

рик, державний і громадський діяч, за часів Гетьманату очолив Голов-

не управління в справах мистецтва й національної культури Українсь-

кої Держави, Григорій Галаган – громадський діяч, меценат, засновник 

навчального закладу – колегії Павла Галагана в Києві. У споминах 

“Моє дитинство на Україні” Павло Скоропадський згадує відомого 

художника Миколу Миколайовича Ге, який подовгу гостював у Івана 

Михайловича, музикантів братів Зарембо.  

П. Скоропадський особливо тепло згадував діда, підкреслюючи, 

що “перші українські враження мені навіяні в будинку мого діда […]. 

Україна розумілася як славне рідне минуле, але ніяк не пов’язувалася з 

сьогоднішнім днем, іншими словами, ніяких політичних міркувань, 

пов’язаних з відновленням України не було […]. У будинку всюди 

висіли старі портрети гетьманів і різних політичних і культурних дія-

чів на Україні, було кілька зображень старовинних «Мамая». Україн-

ські пісні постійно співали в домі […]. 

Дід добре говорив українською, а нас української мови не вчили 

спеціально, але українські книги читати давалися. 

                                                 
1 ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918, голов. ред. Я. ПЕЛЕН-

СЬКИЙ, К.; Філадельфія, 1995, с. 387. 
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Одним словом, політики не було, але все українське було нам до-

рого, і за нього трималися”2. 

Про свого другого діда Андрія Михайловича Миклашевського 

(1801–1895) Павло Скоропадський докладно написав у споминах “Моє 

дитинство на Україні”. Він був власником відомого в Росії Воло-

китинського порцелянового заводу. Оселившись у родовому маєтку в 

с. Волокитине, збудував першу на Лівобережній Україні порцелянову 

мануфактуру (1839–1862), з якої по всій Росії розходився не лише по-

суд, але й мистецькі вироби. У дитинстві Павло періодично гостював у 

Волокитині3. У Андрія Михайловича Миклашевського з його онуками 

були далеко не такі близькі стосунки, як у діда Скоропадського. Павло 

Петрович згадував діда як висококультурну, освічену людину, гарного 

господаря. Обдумані дії, тверезе зважування різних можливостей, си-

стема й порядок у повсякденних справах, – усіх цих речей, дуже 

важливих для Павла Скоропадського у військовій кар’єрі, він навчився 

передусім на прикладі цього діда. 

У книзі “Остання з роду Скоропадських” Олена Отт-Скоропадська 

писала про духовний зв’язок Павла Скоропадського з дідами: “Хоч як 

дивно це звучатиме для його зовсім не схильної до містицизму особи, 

мій батько, як він часто згадував, завжди зберігав з обома своїми 

давно померлими дідами тісний духовний зв’язок. Опиняючись перед 

важливими проблемами, він «розмовляв» з дідами, тобто розміркову-

вав, що кожен із них на його місці подумав би і зробив у наявній 

ситуації. Саме тому, що ці двоє таких важливих у його житті людей 

так відрізнялися між собою, це внутрішнє спілкування з ними часто 

допомагало йому здобути ясність”4. 

Батько Павла Петровича, Петро Іванович Скоропадський (1834–

1885), за сімейними звичаями одержав військову освіту, служив у 

кавалергардському полку, де пізніше служив і його син Павло. Брав 

участь у походах на Кавказ, маючи за подвиги золотий палаш із напи-

сом: “За хоробрість”, орден Святого Станіслава 2-го ступеня з мечами, 

бронзову медаль у пам’ять війни 1853–1856 рр., срібну медаль на 

Олександрівській стрічці за підкорення Західного Кавказу і хрест за 

службу на Кавказі. 1865 року в чині полковника Петро Скоропадський 
 

                                                 
2 ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., с. 387, 388. 
3 Ibid., с. 396. 
4 ОЛЕНА ОТТ-СКОРОПАДСЬКА, Остання з роду Скоропадських, Л., 2013, с. 357. 
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Марія Андріївна Скоропадська з сином Павлом,  

Баден-Баден (Німеччина) 1876 рік. 

З колекції Музею Гетьманства  
 

звільняється з війська і бере активну участь у громадському житті Ста-

родубщини на посту повітового предводителя дворянства. За вірну 

службу він отримав від государя імператора титул дійсного статсь-

кого радника, був нагороджений орденами Святої Анни 2-го ступеня і 
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Святого Рівноапостольного князя Володимира 4-го ступеня. Як і батько, 

брав активну участь у скасуванні кріпацтва. 

Сімейні традиції, бойове минуле батька наклали відбиток на сві-

домість юного Павла. Тому кар’єра військового приваблювала його. У 

споминах “Моє дитинство на Україні” Павло Скоропадський пише про 

батька: “… він із захопленням розповідав про свою службу в полку, 

захоплююче описував свої походи на Кавказі, звичайно, все це не могло 

не відбитися на мені, і після кожного його приїзду я все більше поду-

мував про те, що коли виросту, то буду військовим”5. 

Про близькі довірливі стосунки Павла Скоропадського з матір’ю 

підтверджує велика кількість збережених листів від років навчання в 

Петербурзькому Пажеському корпусі до її смерті. Павло Петрович на-

зивав Марію Андріївну “ідеальною дружиною та ідеальною матір’ю”6. 

Олена Отт-Скоропадська згадує: “Марії Андріївні довелося пережити 

появу нової важкої хвороби у сина Михайла, а потім смерть улюбленої 

доньки Лілі. Але й ці тяжкі удари долі вона зносила з гідною подиву 

силою характеру”7. 

Дитячі роки Павло Петрович провів у родинному маєтку Тро-

стянці. Згодом десятирічного Павла батьки привезли до Москви, де він 

проходить домашній курс навчання. Після передчасної смерті чоловіка 

в 1885 р. Марія Андріївна Скоропадська, як вдова статського радника, 

військового у відставці, вирішує влаштувати тринадцятирічного сина 

Павла у Пажеський корпус, де навчання військовій справі та наук 

поєднувалось з придворною службою. Починає службу корнетом у 

Кінній гвардії – Кавалергардському полку, найбільш привілейованій 

частині російської армії, у якому колись служив і його батько. Моло-

дий блискучий гвардійський офіцер має більше вільних годин, ніж 

учень Пажеського корпусу, – Скоропадський подорожує Європою та 

Туреччиною, довго живе у Франції, відвідує Сорбонну, історичні 

пам’ятки Італії та Греції. Шлюб Павло Скоропадський взяв зі струн-

кою красунею Олександрою, дочкою генерал-ад’ютанта Петра Павло-

вича Дурново та Марії Василівни, уродженої Кочубей. 

Великий вплив на Павла Скоропадського мав чоловік рідної тітки 

– Олексій Васильович Олсуф’єв. П. Скоропадський у споминах згаду-

вав про нього: «Виховання він отримав в Пажеському корпусі, вийшов 

                                                 
5 ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., с. 392. 
6 Ibid., с. 397. 
7 ОЛЕНА ОТТ-СКОРОПАДСЬКА, Op. cit., с. 359. 



Т. Ляпіна, Вплив оточення на формування особистості… 
 

 

220 

у лейб-гусари. Командував лейб-гвардії Гродненським гусарським пол-

ком, дослужився до генерала від кавалерії.  При цьому був одночасно  

одним з кращих знавців свого 

часу латинської мови. Його ні-

мецькі вчені цитували як видат-

ного латиніста за його комен-

тарі  до  Ювенала. Завжди весе-

лий, життєрадісний, дотепний. Я 

його дуже любив, і думаю, що в 

житті він мав на мене дуже 

великий вплив. Його любов до 

порядку, його працездатність, а 

головне, уміння розподіляти пра-

вильно свій час, риси, які так не 

властиві нам, українцям і вели-

коросам, у нього були розви-

нені надзвичайно”8. 

Рідна тітка Павла Скоро-

падського – Єлизавета Іванівна 

Милорадович (1832–1890) – ви-

значна культурно-освітня діяч-

ка, меценатка української куль-

тури. Відіграла значну роль у 

заснуванні та розвитку найбіль-

ших культурно-наукових орга-

нізацій українців: фінансуванні 

українського руху в Галичині, 

зокрема товариства “Просвіта”, 

журналу “Правда”. З 1878 р. 

очолювала Полтавське філант-

ропічне товариство. Своїми по-

жертвами підтримувала україн-

ські видання та недільні школи, 

жіночу гімназію в Полтаві. За-

снувала на свої кошти школу в 

с. Рибці поблизу Полтави.  Най- 

 

 
 

Олександра Петрівна Дурново у 

костюмі “Kate Greenway” на 

“Ситцевому балу” у великої княгині 

Марії Павлівни 1897 рік. 

З колекції Музею Гетьманства 

  

                                                 
8 ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, Op. cit., с. 397, 398. 
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більшої слави здобула як фундаторка Товариства імені Шевченка у 

Львові (1873), з 1893 – Наукове товариство імені Шевченка (НТШ). 
 

 
 

Єлизавета Петрівна Скоропадська, 

Москва, 1899 рік. 

З колекції Музею Гетьманства 

Павло Скоропадський був 

людиною двох культур – україн-

ської та російської. З українсь-

кою культурою його пов’язувало 

родове походження. В Російсь-

кій імперії Скоропадський зро-

бив престижну військову кар’є-

ру. З його погляду, вирішальни-

ми чинниками успіху людини 

були не культурно-етичні цінно-

сті, а соціальний статус, кар’єра, 

зв’язки з імператорським дво-

ром. Відданий православному 

віросповіданню і вірний підда-

ний Російській імперії, він одно-

часно вважав себе патріотом і 

Росії, і України. 

На формування особистості 

Павла Скоропадського в дитячі 

та юнацькі роки впливала його 

родина. Великий вплив на ма-

лого Павла мали відомі україн-

ські діячі, які збиралися в тро-

стянецькому маєтку І. М. Скоро-

падського.  У  сімейному  житті  

родина Скоропадських зберігала і трималася старих українських 

звичаїв. 

В еміграції колишній гетьман належав до української самостій-

ницької політичної спільноти. Він усвідомлював своє чільне місце як 

організатора, проводиря, лідера боротьби за майбутню українську дер-

жавність. На фронті цієї боротьби Скоропадському вдалося згуртувати 

довкола свого імені патріотичні кола як на еміграції, так і на окупо-

ваних українських землях. Свою любов до України Павло Скоропад-

ський передав дітям: Данилу, Єлизаветі (Кужім), Марії (Монтрезор) і 

Олені (Отт). 
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Мирослава ПАВЛИШИН (Київ) 

 

ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО  

І ЙОГО РОДИНИ В ЕМІГРАЦІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ  

МУЗЕЮ ГЕТЬМАНСТВА 

 

Українська Держава Павла Скоропадського проіснувала лише сім 

з половиною місяців, але праця над її розбудовою визначила подальшу 

долю гетьмана і його сім’ї. 

Молодшій дочці Павла і Олександри Скоропадських Олені доля 

дарувала довге життя і можливість побувати в незалежній Україні, яку 

прагнув здобути її батько. 

Знайомство директора Музею Гетьманства Галини Ярової з донь-

кою Павла Скоропадського, гетьманівною Оленою, збагатило музей 

чималою колекцією речей з родинного зібрання Скоропадських, а зго-

дом, – і зі збірок прихильників гетьманського руху. Речі та матеріали 

надходили від Голови Української Гетьманської організації Америки 

Любомира Бея; від Ніни і Богдана Марченків, що проживають у Вели-

кобританії (Богдан Марченко – син гетьманця, професора Івана Мар-

ченка); від Юрія Терещенка, голови Всеукраїнської громадської орга-

нізації “Союз гетьманців-державників”, якому їх передав Любомир 

Бей; від сестер Вікторії і Маріяни Вакуловських з Філадельфії, батько, 

дядько та дід яких були гетьманцями. У 2009 році колекція поповни-

лась частиною документів і матеріалів канцелярії Гетьманської Упра-

ви Союзу Гетьманців-Державників Павла Скоропадського, розсекрече-

них Службою Зовнішньої Розвідки України. 

На основі цієї колекції ознайомимо читачів з життям і діяльністю 

Павла Скоропадського та його родини після виїзду з України.  

Після зречення влади 14 грудня 1918 року Павло Скоропадський 

покидає Україну і 31 грудня приїздить до Берліна. Дітей гетьман від-

правив з Києва ще на початку грудня цього ж року. Через непрості об-

ставини революційного часу дружина прибула до гетьмана в Берлін на 

початку січня 1919 року. Про перебування своїх дітей у Римі подруж-

жя Скоропадських дізналося лише на початку травня дев’ятнадцятого 

року. Після народження молодшої дочки Олени 5 липня 1919-го роди-

на Скоропадських возз’єдналася та півтора роки проживала у Швейца-

рії біля Лозанни.  

В цей час життя гетьмана проходило в сімейних турботах, однак 

він знаходив час для зустрічей з українськими діячами, колишніми 
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соратниками, давніми знайомими-росіянами. Як зазначає дослідник 

Г. Папакін, “таким невизначеним було становище колишнього гетьмана 

у 1919 р.; натомість 1921 р. зустрічаємо вже новий гетьманський рух, 

що організувався у національну надпартійну структуру, тверді ідеоло-

гічні засади українського консерватизму, і самого П. Скоропадського 

як прапора цього руху. Упродовж двох років відбулися дивовижні 

ідеологічні та політичні зміни – як в українському громадянстві, так і 

у світогляді самого гетьмана. Він знову повернувся до активного полі-

тичного життя, і вже до самої своєї смерті у квітні 1945 р. не залишав 

його”1. 

Як нащадок давнього гетьманського роду і досвідчений будівни-

чий Української Держави Павло Скоропадський стає лідером Україн-

ського Союзу Хліборобів Державників (УСХД, союзу українських 

монархістів), створеного 1920-го року у Відні В’ячеславом Липинсь-

ким і його прихильниками (Д. Дорошенком, М. Кочубеєм, С. Шеметом, 

А. Монтрезором та іншими). Метою УСХД була побудова незалежної, 

міцної Української Держави у формі трудової монархії на чолі з дідич-

ним гетьманом. 

У 1921 році родина Скоропадських повертається до Німеччини, 

де починає своє нове життя у Ванзеє поблизу Берліна. 

Ванзейський будинок подружжя облаштовувало зі смаком, відпо-

відно до родинних потреб та можливостей. Подруга дитинства Олек-

сандри Петрівни Скоропадської, художниця Ольга Мордвінова, яка у 

1920-х роках жила в домі Скоропадських, зробила свій вклад у ство-

рення інтер’єру. Зі світлин старовинних портретів гетьманів, які у 

Тростянецькому маєтку діда Павла Петровича сфотографувала його 

дружина, Мордвінова на замовлення Скоропадського написала живо-

писні портрети. У 2004 році Олена Отт-Скоропадська подарувала ці 

портрети до Музею Гетьманства, і нині вони прикрашають його експо-

зицію. Це погрудні зображення Богдана Хмельницького, Петра Доро-

шенка, Івана Самойловича, Павла Полуботка, Івана Скоропадського та 

Данила Апостола. Також до цієї колекції належать два жіночі порт-

рети: Наталії Розумовської і Насті Скоропадської2. 

                                                 
1 Г. ПАПАКІН, Павло Скоропадський: перші роки на еміграції, Український історичний 

журнал, 4 (2008) 83–84. 
2 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-5633; КН-5636; КН-5639; КН-5635; КН-5642; 

КН-5637; КН-5638; КН-5634. 
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Протягом двадцятих років минулого століття український консер-

вативно-монархічний рух, очолений Скоропадським, набув назви “геть-

манський”. Гетьманські організації з’явилися в Німеччині, Польщі, 

Болгарії, Чехословаччині та Румунії. У 1924 році спортивні парамілі-

тарні організації американської та канадської української еміграції, так 

звані “Січі”, теж прийняли гетьманську ідеологію. У 1926-му була 

створена Гетьмансько-монархічна організація галицької інтелігенції. 

Дочка Павла Скоропадського Олена у своїй книзі спогадів про це 

писала так: “На початку двадцятих років батько знову відновив свою 

діяльність для України. Протягом цього часу заснований ним україн-

ський гетьманський рух уже сильно розвинувся. В усіх українських 

емігрантських групах, розпорошених по цілому світу, гетьманський 

рух відігравав важливу, почасти навіть провідну роль. Омріяною ме-

тою мого батька була вільна самостійна Україна. В усіх своїх діях він 

ставив українську справу понад усе. Їй він присвячував увесь свій час і 

сили, незважаючи на пов’язані з цим жертви в особистому житті”3. 

З ініціативи та за активної участі гетьмана Павла Скоропадського 

у 1926 році як установа академічно-наукового та громадсько-полі-

тичного значення був заснований Український науковий інститут у 

Берліні.  

Основні моменти організації і розвитку гетьманського руху в емі-

грації засвідчують експонати музейної колекції – книги В’ячеслава Ли-

пинського: оригінальне видання “Листи до братів хліборобів” (Відень, 

1926 р.) (Зворотна сторона титулу по центру має вклеєний білий пря-

мокутний папірець, на якому напис від руки: “З огляду на це, що Музей 

Гетьманства присвячує своє існування ідеям Гетьманату, дарую цей 

оригінальний випуск «Листи до братів хліборобів» В’ячеслава Липин-

ського. Любомир Бей, голова УГО-А. Дітройт, 2005 року)4 та книга 

“Україна на переломі (1657–1659). Замітки до історії українського дер-

жавного будівництва в XVII-ім столітті” (Філядельфія, Пенсильванія: 

Східно-Європ. дослід. ін-т ім. В. К. Липинського, 1991)5. Є в колекції і 

особиста печатка гетьмана Павла Скоропадського з родовим гербом, 

виготовлена в Берліні у 1920-тих роках гравером Генріхом Гюрке6. 

                                                 
3 О. ОТТ-СКОРОПАДСЬКА, Остання з роду Скоропадських, 2-е вид., доповнене; пер. з 

нім. ГАЛИНИ СВАРНИК, Л. (Літопис), 2013, c. 82. 
4 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-5558. 
5 Ibid., КН-151. 
6 Ibid., КН-1681. 
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Про військовий дух Січових організацій Америки і Канади, які 

визнали законним гетьманом-монархом Павла Скоропадського, розпо-

відають дві великі світлини, що належать до музейної збірки. Це фото 

“Січовики 3-го Округа, Гетьманської Січової Організації в Злучених 

Державах. Знимка з нагоди Окружних Маневрів. Клівленд. 31.05. 

1931 р.” та фото “1 команда 3 дивізіону Гетьманської Січової Органі-

зації в Злучених Державах. Клівленд. 12.04.1931 р.”7. 

Внаслідок відходу В. Липинського від УСХД у вересні 1930 року, 

ця організація діяла під керівництвом П. Скоропадського до 1937 року. 

Після її розпуску гетьманці об’єдналися в Союз Гетьманців-Держав-

ників (СГД). 

У Музеї гетьманства зберігаються предмети, що розповідають 

про діяльність СГД, – це україномовне публіцистичне видання Союзу 

Гетьманців Державників у м. Берлін “На відсіч” (ч. 12–13, липень–сер-

пень, 1940, 16 с.), та “На відсіч!” (ч. 8–9. Редакційна колегія у Берліні, 

1940, 32 с.)8. На обкладинках часописів по центру зображено емблему 

Союзу гетьманців-державників – тризуб, всередині якого – щит з трьо-

ма перехрещеними стрілами, над щитом – шапка з двома пір’їнами, а 

над нею – хрест. Також зберігається в музеї Альманах “Український 

державник” (Берлін, 1943, 67 с.) (з емблемою Cоюзу гетьманців-дер-

жавників на обкладинці), в якому надрукована промова Павла Скоро-

падського, статті Б. Гомзина, М. Плечко, Дм. Чижевського, О. Губчака9. 

Прикладом контактів гетьмана з окремими гетьманцями в цей 

період є лист Павла Петровича від 4.8.1943 до інженера П. Веселовсь-

кого, в якому висловлена подяка за підготовку до ювілейних святку-

вань та ініціативу у встановленні стосунків з робітниками України і 

побажання подальших успіхів. Лист надрукований на машинці, внизу 

рукописний підпис гетьмана. У лівому верхньому куті листа – вензель 

Павла Скоропадського з ініціалами “П. С.”, у верхній правій частині – 

тиснення з адресою: “Berlin-Wannsee, Alsenstr.17”, нижче дата – 

“4.8.1943”10. 

 Стосунки гетьмана Павла Скоропадського з сином, гетьманичем 

Данилом, ілюструє їхнє листування. Це два листи від 25.09.1938 року 

та 14.02.1939 року, в яких продемонстроване спілкування, з одного 

                                                 
7 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-5543/Ф-14; КН-5544/Ф-15. 
8 Ibid., КН-6125/К-407; КН-6126/К-408. 
9 Ibid., КН-6124. 
10 Ibid., КН-5546. 
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боку, – двох державників-однодумців, з другого, – люблячого батька з 

сином. Обидва листи україномовні, надруковані на друкарській ма-

шинці, внизу з власноручним підписом гетьмана11. 

Керівництво гетьманським рухом після смерті Павла Скоропадсь-

кого перебрала його дружина Олександра Петрівна, як регент, до мо-

менту передачі синові, який на той час проживав у Великій Британії. 

Гетьманова – Олександра Петрівна Скоропадська, завжди була 

підтримкою гетьманові в його українській справі. Сам Павло Петро-

вич про свою дружину говорив так: “Вона найбільше підтримувала 

мене у моїй роботі. Коли б не вона, я, може, наробив би багато-багато 

дурниць. Їй було зі мною нелегко. Але я не знаю другої людини, яка б 

без скарг так виконувала те, що за свій обов’язок вважала, і яка б 

ніколи не йшла ні на які компроміси зі своїм сумлінням. З усіх моїх 

співробітників вона мені, так сказати, за кулісами, найбільше помагала 

в моїй роботі для України. Вона робила часто багато-багато такого, 

про що ніхто не знав і знати не буде. А коли б вона того всього не 

робила, мені б було дуже тяжко”12. 

Олександра Петрівна очолювала берлінське “Українське товари-

ство допомоги біженцям”, на кошти якого було засновано Український 

науковий інститут у Берліні. Для французької преси перекладала укра-

їнські політичні статті. Але практичною політичною діяльністю зайня-

лася тільки після смерті свого чоловіка, коли жила вже в Оберстдорфі, 

переїхавши з Ванзеє, у жовтні 1944 року. 

У музейній збірці матеріалів Скоропадських є лист гетьманової 

Олександри від 18.05.1949 року до інженера П. Запорожця (Детройт, 

США) з висловлюванням подяки за лист і збір коштів на будівництво 

усипальниці в пам’ять покійного гетьмана Павла Скоропадського13. 

Текст друкований на машинці, внизу з рукописним підписом. (З різних 

причин усипальниця так і не була побудована). 

Під час проживання у Ванзеє Олександра Петрівна у вільний час 

займалася шиттям і вишивкою. Цих видів творчості були навчені і її 

дівчата. Серед матеріалів Скоропадських у музеї є власноручно поши-

тий нею футляр для особистої печатки гетьмана14, вишита сорочка для 

                                                 
11 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-6121; КН-6119. 
12 О. ОТТ-СКОРОПАДСЬКА, Op. cit., c. 279. 
13 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-5550. 
14 Ibid., КН-1683. 
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доньки Олени15, малюнки – зразки для вишивання: “Пернач”16, “Геть-

манська шапка”17, “Тризуб”18 та інші малюнки з рослинними орнамен-

тами.  

Офіційно Олександра Петрівна передала керівництво Гетьмансь-

ким рухом синові Данилові у жовтні 1948 року, в день свого 70-річчя. 

З цього часу провідником Союзу Гетьманців Державників і світового 

Гетьманського Руху став Гетьманич Данило. Слід відзначити, що 

Данило Скоропадський ще з 1932 року повністю підпорядкував своє 

життя Гетьманському рухові. Він залишив працю інженера на фабриці 

Сіменса і став найближчим співробітником свого батька. А в 1933 році 

за заповітом Павла Скоропадського Данила було проголошено право-

наступником гетьмана. 

Найяскравішим моментом діяльності гетьманича Данила була його 

поїздка у вересні 1937 року до гетьманських організацій США і Кана-

ди. Чикаго, Детройт, Філадельфія, Нью-Йорк, Торонто, Оттава, Монре-

аль, інші міста – чотири напружені місяці виступів з промовами перед 

сотнями українських емігрантів, візитів до церковних достойників, 

спілкування в середовищі гетьманців. Двічі він зустрічався та вів пере-

мовини з губернатором Канади на запрошення останнього. Данило 

відвідував духовенство, підприємців, українських фермерів, робітни-

ків, молодь. Донька Павла Скоропадського гетьманівна Олена у своїй 

книзі “Остання з роду Скоропадських” писала: “Я знайома з людьми, 

які дітьми побували на урочистостях і вже старими чоловіками й жін-

ками докладно пам’ятають враження, яке справив тоді на них Данило. 

Та найважливіше було те, що перебування Данила в Америці й Канаді 

зміцнило єдність поміж тамтешніми українцями”19. Ця подорож деталь-

но описана в книзі “За Україну” (упорядник І. Ісаїв (Едмонтон, 1938)), 

яка також є в музейній колекції20. Про роботу Української гетьмансь-

кої організації в Америці свідчить нумератор цієї організації, який 

надійшов до музейної колекції у 2008 році від Любомира Бея через 

Юрія Терещенка21. 

                                                 
15 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-1679Р-17\1. 
16 Ibid., КН-731. 
17 Ibid., КН-737. 
18 Ibid., КН-734. 
19 О. ОТТ-СКОРОПАДСЬКА, Op. cit., c. 445. 
20 Ibid., КН-624. 
21 Ibid., КН-6879. 
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З 1939 року гетьманич Данило проживав у Англії, куди відправив 

його батько, передбачаючи у Європі розвиток подій із загрозою україн-

ській справі. 

Активна праця Д. Скоропадського у Британії розпочалася після 

війни.  Його зусиллями і зусиллями давнього гетьманця  Володимира  
 

 
 

Мал. 1. Гетьман Павло 

Скоропадський із сином Данилом. 

Ванзеє, 1933 р.  

З колекції Музею Гетьманства 

Коростовця з 1946 року в 

Еденбурзі почав діяти Союз 

Українців у Великій Британії 

(СУБ), що постав із згурто-

ваних українців, які залиши-

лись там як колишні військо-

вополонені та емігранти-бі-

женці. Гетьманича Данила бу-

ло обрано почесним головою 

СУБу. 

У матеріалах музейної 

збірки Скоропадських є лист 

гетьманича Данила від 22.3.48 

до поселенців табору перемі-

щених осіб Гайденау (Німеч-

чина), що засвідчує його зв’яз-

ки з українцями, які опини-

лися в Німеччині після Другої 

cвітової війни22. 

У 1948 році гетьманич 

здійснив поїздку до Німеччи-

ни, де відвідав українців у 

таборах поблизу Мюнхена, 

Український вільний універси- 

тет,  Українську  вільну  акаде- 

мію наук, зустрічався з Степаном Бандерою та іншими відомими 

українськими діячами. Повернувшись до Британії, створив там Кра-

йову організацію Союзу Гетьманців Державників Англії, яка офіційно 

була оформлена у 1949 році.  

Лондонський період життя гетьманича представлений у колекції 

такими речами: газета “Ранок” – орган української консервативно-дер-

                                                 
22 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-5547. 
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жавницької думки (Лондон, 31.10.1953 р., наявні 1-а і 2-а сторінки, на 

другій сторінці газети – стаття М. Вайди “Гетьманич Данило у Філа-

дельфії”)23; машинка друкарська Його Світлості Пана Гетьманича Дани-

ла Скоропадського (марки Continental, в шкіряному футлярі)24; люлька 

гетьманича Данила25; підставка для листів26; течка для піжами27. 

23 лютого 1957 року, за десять днів до заручин з Галиною Мель-

ник-Калужинською, Данило Скоропадський помер за нез’ясованих об-

ставин. Цей трагічний момент для родини Скоропадських і всього 

гетьманського руху висвітлений у серії фотографій, що входять до 

колекції. 

Після передчасної смерті Данила керівництво СГД перейшло в 

руки Марії Монтрезор-Скоропадської, найстаршої доньки Скоропад-

ських. 

За фахом Марія була лікарем. Після навчання в Лозанні вона пра-

цювала в Берліні асистентом у відомого ортопеда, професора Віхрова. 

У серпні 1927 року Марія Павлівна вийшла заміж за Адама Монтре-

зора – одного з найпалкіших прихильників її батька, члена Ради При-

сяжних УСХД. Подружжя виїхало до Варшави. Там Марія працювала 

лікарем у касі хворих, вивчила польську мову і навчала англійської і 

французької мови родини польських дипломатів, що виїжджали за 

кордон. Разом з чоловіком займалася українськими громадськими 

справами і поширенням гетьманської ідеї28.  

На початку війни чоловік гетьманівни Марії потрапив у радян-

ський полон, його подальша доля невідома до сьогодні. Після цього 

Марія Скоропадська залишила офіційну медичну діяльність і співпра-

цювала з польським рухом Опору, переховуючи та лікуючи у своєму 

помешканні єврейських дітей, виведених з Варшавського гетто. У 

липні 1944 року, перед вступом радянських військ до Варшави, Марія 

Павлівна повернулася до батьківського дому у Ванзеє, а в жовтні ра-

                                                 
23 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-5555. 
24 Ibid., КН-5538. 
25 Ibid., КН-5587. 
26 Ibid., КН-5588. 
27 Ibid., КН-6264. 
28 П. ГАЙ-НИЖНИК, Марія та Лізавета Скоропадські: нариси до історії українського 

Гетьманського руху. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hai-

nyzhnyk.in.ua/doc/100doc.php. (дата звернення: 19.06.18).  – Назва з екрана. 

http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/100doc.php
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc/100doc.php
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зом з матір’ю і хворим братом Петром переїхала до Оберстдорфа. Коли 

29 грудня 1951 року не стало матері – Олександри Петрівни, Марія ще 

п’ять років сама доглядала Петра.  

Головою Гетьманського руху Марія Павлівна була два роки, до 12 

лютого 1959 року, коли її не стало. Серед матеріалів музейної колек-

ції, що засвідчують діяльність гетьманівни Марії у СГД, є картка 

поштова з текстом листа Марії Монтрезор-Скоропадської до профе-

сора Івана Марченка,  крайового начальника СГД у Великій Британії,  
 

 

 
 

Мал. 2. Єлизавета Скоропадська. 
Ванзеє, Німеччина, 1939 р. 

З колеції Музею Гетьманства 

про надання онуці професора 

ікони Божої Матері часів княжої 

доби, яку авторка знайшла в 

Оберстдорфі. У листі зазначена 

дата “25.05.1958” і місце – 

“Оберстдорф”. 

Після смерті гетьманівни 

Марії керівництво Союзом Геть-

манців Державників перейшло 

до молодшої дочки Павла і 

Олександри Скоропадських – 

Єлизавети (Мал. 2). У фондовій 

збірці музею є лист гетьманівни 

Єлизавети Кужім-Скоропадської 

до всіх учасників Гетьмансь-

кого руху з повідомленням про 

смерть сестри Марії і про пере-

обрання обов’язків Голови геть-

манського руху на себе. (Бере-

зень, 1959 р.). Лист друкований 

на машинці з рукописним підпи-

сом29 (Мал. 3). 

До практичної діяльності в 

Гетьманському русі Павло Пет-

рович залучив Єлизавету близь-

ко 1928 року.  Олена Павлівна у  

книзі спогадів про це писала: “Лілі перебрала на себе частину його 

роботи. Вона провадила особисте листування батька. Окрім того, 

                                                 
29 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-5552. 
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допомагала у виданні політичних друків, частина яких друкувалася у 

нас дома на ручному верстаті. Ця діяльність приносила Лілі задово-

лення, оскільки наближала до батька. До того ж, це була праця для 

української справи, до якої так лежало її серце”30. 

Коли у 1932–1933 роках урядом СРСР було організовано го-

лодомор проти українців, гетьманівна Єлизавета брала активну участь 

у наданні гуманітарної допомоги голодуючим в Україні. Вона активно 

працювала в Допомоговому Комітеті, який очолювала її мати – 

Олександра Петрівна31. 

За сприяння давньої приятельки Скоропадських, журналістки Ади 

Норн, у 1938 році Єлизавета Павлівна здійснила поїздку до Гельсінкі, 

де відвідала фінського президента і батькового полкового товариша 

Карла Маннергейма. У листі до Данила від 10 вересня 1938 року 

Єлизавета описувала свою подорож: «До мене особисто було гарне 

відношення, а крім того багато серед фінляндців можна знайти спів-

чуття й зрозуміння української справи. Я, звичайно, ніякою політикою 

не займалася, але де можна балакала про Україну. У деяких домах 

Лапландії знали добре, що таке Україна, а про нашу родину, зокрема зі 

статтей Н.”32. 

Після від’їзду Данила у 1937 році до Америки й Канади Єлиза-

вета переважно виконувала роль батькового секретаря. В цей час Єли-

завета також листувалася з Данилом. Про це свідчать чотири листи, 

які є у музейній колекції, і датовані: 30.11.1937 р., (папір, рукопис); 

01.03.1938 р., (папір, друк, рукопис); 06.03.1938 р., (папір, друк, руко-

пис); 10.03.1938 р. (папір, друк, рукопис)33. 

Під час Другої світової війни Єлизавета піклувалася про українок, 

які потрапили до Німеччини на примусові роботи, у тому числі забез-

печуючи їх продуктами та одягом. 

У квітні 1945 року, переїжджаючи з Ванзеє до Оберстдорфа (Бава-

рія), де вже перебували інші члени родини, Єлизавета з батьком потрап-

ляють під наліт американської авіації. Як наслідок, Єлизавета отримує 

контузію, а гетьман – поранення, від якого 26 квітня 1945 року поми-

рає в лікарні монастиря міста Меттен. Гетьманівна Єлизавета була зму- 
  

 

                                                 
30 О. ОТТ-СКОРОПАДСЬКА, Op. cit., c. 291. 
31 П. ГАЙ-НИЖНИК, Op. cit. 
32 Галузевий державний архів Служби Безпеки України, архівна справа №7242 “Мате-

ріали канцелярії Гетьманської управи Павла Скоропадського”, т. 8. 
33 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-6107; КН-6111; КН-6110; КН-6109. 
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Мал. 3. Лист гетьманівни Єлизавети Кужім-Скоропадської до 
гетьманських організацій і до усіх учасників Гетьманського руху з 

повідомленням про смерть сестри Марії і про переобрання обов’язків 

Голови Гетьманського руху на себе. Березень, 1959 р.  

З колекції Музею Гетьманства 
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шена самостійно організовувати похорон батька, на якому були при-

сутні вона сама, греко-католицький священик отець Григорій Онуфрів 

і двоє церковних служок. Гетьман України Павло Скоропадський пере-

похований і зараз його могила знаходиться в Оберстдорфі в родинно-

му похованні Скоропадських. 

 У 1949 році Єлизавета вийшла заміж за давнього прихильника 

гетьманського руху Василя Кужіма, з яким прожила щасливі дев’ять 

років. У 1958 році після хвороби чоловік гетьманівни помер. З 1945-го 

і до кінця життя (1975 року) Єлизавета Скоропадська жила в Оберст-

дорфі. Маючи нахил до образотворчого мистецтва (скульптор за осві-

тою), Єлизавета з усіх дочок чи не найбільше займалася, як і її мати, 

вишиванням. Свідченням цього є знаходження в музейній збірці Ско-

ропадських мистецьки досконало вишитої додільної сорочки Єлиза-

вети34, театральної сумочки для Ганни Мельник (дружини гетьманця 

Валеріана Мельника, дядька сестер Вакуловських)35. Для Віктора Ваку-

ловського (батька Вікторії та Маріянни Вакуловських), який займав 

різні посади в СГД, Єлизавета Скоропадська в Оберстдорфі замовила 

у шведської малярки Соні Генкель копію ікони “Покрови Пресвятої 

Богородиці з зображенням останнього кошового отамана Запорізької 

Січі Петра Калнишевського та козацької старшини”, що належала 

гетьману Павлу Скоропадському. Зараз вона є у Музеї Гетьманства 

окрасою залу “Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 

1918 року” як дарунок сестер Вакуловських. 

Наймолодшою в родині Скоропадських була Олена, яка народи-

лася вже в еміграції. Їй було два роки, коли сім’я переїхала з Лозанни 

до Ванзеє. На відміну від своїх старших братів і сестер, які виховува-

лись в аристократичному, сповненому правил і умовностей, середо-

вищі, Олена мала більш вільне дитинство. 

Початкову і середню освіту Олена отримала у Ванзейській школі, 

а атестат зрілості – у Потсдамській гімназії у 1937 році. Після цього 

вивчала французьку мову на курсах інтенсивного навчання і відразу 

влаштувалась на роботу у торгівельну фірму. У 1938 році вона працю-

вала на посаді секретаря Данцігського туристичного бюро, а з квітня 

1940 року – у Гмелінському інституті. Увесь цей час допомога доньки 

Олени українській справі батька була незначною. Її знання німецької 

                                                 
34 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-1680. 
35 Ibid., КН-1630/1. 
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мови виявлялися корисними для перекладу деяких текстів, але офіцій-

на праця не перетиналась з батьковою політичною діяльністю. 

Разом з тим, дитинство і юність Олени Скоропадської пройшли за 

участі визначних українських діячів, таких як Дорошенко, Липинсь-

кий, Мірчук, Скоропис-Йолтуховський, Кужім, що були прихильни-

ками її батька і часто бували в домі гетьмана. Це мало значний вплив 

на збереження родового зв’язку Олени з Україною, про яку вона так 

багато дізнавалась з їхніх розповідей. Спорідненість з українською на-

цією Олена відчувала з дитячих років. Підтвердженням цього є дитя-

чий український костюм Олени Павлівни – плахта і вишита мамою 

сорочечка, а також фото гетьманівни Оленки у цьому костюмі. Ці речі 

зберігаються у музейній колекції36. До мистецтва вишивки Олену Ско-

ропадську привчали ще в чотирирічному віці. Вихователька мами Пома 

Шульц, яка гостювала кілька місяців у Скоропадських у 1923–24 ро-

ках, дала маленькій Олені перші уроки з вишивання, які стали у нагоді 

їй у дорослому житті для створення українського строю своїм десяти-

річним донькам. У Музеї Гетьманства зберігається дитячий пояс, по-

шитий і вишитий гетьманівною Оленою у 1964 році37.  

Своє особисте життя Олена Павлівна Скоропадська пов’язала зі 

Швейцарією. Її перший чоловік, Герд Гіндер, походив зі швейцарської 

родини, що жила в Німеччині, а в лютому 1945 року була евакуйована 

на батьківщину. Подружнє життя з Гердом було коротким. Через важ-

ку хворобу серця він повернувся з фронту до шпиталю і у квітні 1945 

року помер. Другий чоловік Олени – швейцарець Людвіг Отт, з яким 

гетьманівна одружилась у 1948 році. У 1954 році в сім’ї народилось 

двоє дівчат-двійнят – Ірена й Олександра. Людвіг був її другом і під-

тримкою всього її життя аж до останніх днів. 

Наймолодшій з гетьманського роду Олені Отт-Скоропадській су-

дилося побувати в незалежній Україні. Олена Павлівна разом зі своїм 

чоловіком Людвігом Отт вперше приїхала сюди в 1991 році на запро-

шення Національної академії наук України, заснованої її батьком у 

1918 році. З цього часу і до смерті (2014 р.) Україна стала центром 

їхнього життя. “Зі спокійним життям швейцарських пенсіонерів було 

покінчено. Відтепер у нас все закрутилось навколо України. Ми знову 

стали молодшими, у нас з’явились нові інтереси, багато нових україн-

                                                 
36 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-641/1; КН-1679; НДФ/Ф-293. 
37 Ibid., КН-6701. 
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ських друзів і багато-багато нових клопотів”, – так писала О. Отт-

Скоропадська у своїх спогадах38. 

З проголошенням незалежності України зацікавленість до держа-

вотворчого досвіду П. Скоропадського зросла. Одночасно виник вели-

кий інтерес до діяльності гетьмана та його родини у справі згурту-

вання української еміграції за кордоном. Це надихнуло Олену Отт-

Скоропадську до видання книги спогадів “Остання з роду Скоропад-

ських” про її “дошвейцарське” життя. Покладаючись на свою пам’ять, 

використовуючи родинний архів і щоденники батька, гетьманівна 

Олена створила книгу, яка є важливим достовірним джерелом. Спо-

гади були перекладені з німецької мови українською і видані у Львові 

в 2004 році. Друге доповнене видання вийшло 2013-го року.  

У музейній колекції зберігаються обидва видання книги спогадів 

Олени Отт-Скоропадської про її життя в Німеччині та книга спогадів 

Павла Скоропадського про його гетьманство в Україні (Київ-Філа-

дельфія, 1995) з особистим підписом пані Олени39. 

Матеріали збірки Скоропадських та гетьманського руху в колек-

ції Музею Гетьманства дозволяють визначити політичну позицію чле-

нів гетьманської родини і глибше ознайомитись з їхнім духовним 

світом та особистим життям.  

                                                 
38 О. ОТТ-СКОРОПАДСЬКА, Op. cit., c. 468. 
39 Фондова збірка Музею Гетьманства, КН-3888; КН-6555; КН-626. 
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