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Олег Бузун 

голова Крутівської ОТГ 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Шановні друзі! КРУТИ – це не лише назва села, а й 

загальноукраїнське місце історичної пам’яті. І це покладає под-

війну відповідальність за ухвалення рішень і успішність реа-

лізації реформи місцевого самоврядування. Адже нині Крути – 

це і центр об’єднаної територіальної громади. Громада подо-

лала складний шлях до створення ОТГ із центром у славетних 

Крутах. Нині ОТГ об’єднує 14 населених пунктів, 6 сільських 

рад (Бурківку, Крути, Омбиш, Перебудову, Печі та Хороше 

Озеро), має населення 3729 чоловік та площу у 285, 27 кв. км. 

Нашим першим і найважливішим завданням є форму-

вання команди однодумців і патріотів із небайдужих 

жителів громади, що забезпечить створення сильної та спро-

можної територіальної громади, де існуватиме єдність, 

взаємоповага і позитивний поступ вперед. Організація 

дієвого управлінського процесу в ОТГ, формування апарату 

управління у центральній садибі громади та старостинських 

округах, розробка та прийняття Регламенту ради ОТГ та її 

виконкому, положення про постійні комісії ради, Статуту та 

Стратегії розвитку ОТГ – наші першочергові завдання. Для 

створення майбутнього кадрового потенціалу плануємо 

утворити при Крутівській сільській раді молодіжну раду. 

Маємо забезпечити професійну і водночас термінову 

підготовку прийняття збалансованого бюджету ОТГ на 2020 

– 2021 (і наступні) роки. Враховуючи, що це буде перший 

самостійний бюджетний процес об’єднаної громади, слід 

задіяти усі можливі чинники та джерела з його макси-

мального наповнення та уникнути накопичення боргів. 

Упровадження пропорційного розподілу бюджетних коштів 

між населеними пунктами нашої територіальної громади 

дозволить дотримуватися соціальної справедливості. Залу-

чатимемо для розвитку території громади державні 

субвенції (ДФРР та соціально-економічного розвитку), 

співпрацюватимемо у цьому питанні з Чернігівською ОДА 
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та народними депутатами від 208 та 209 виборчих округів. Слід 

також розпочати роботу із залучення додаткових позабюджет-

них інвестицій у розвиток та посилення економічного потен-

ціалу Крутівської ОТГ, налагодити співпрацю з Міністерством 

розвитку територіальних громад КМУ, Чернігівською 

облрадою та ОДА, фундаціями U–LEAD, DESPRO, GEF та 

ПРООН (UNDP) в Україні та закордоном, долучитися до 

співпраці з Асоціаціями МС (АОТГ та УАРОР). 

У прийнятті рішень важливо дотримуватися політики 

прозорості та відкритості, рівності між селами та забез-

печення рівного доступу жителів усіх сіл до отримання 

якісних адміністративних послуг, наближення адміністра-

тивні послуг до людей. Одне із завдань – утворення місце-

вого комунального підприємства (у Крутах та Хорошому 

Озері), залучивши для цього кошти державних субвенцій та 

програм і, в першу чергу, забезпечивши його інженерною та 

транспортною технікою, засобами малої механізації, макси-

мально розширивши сфери діяльності комунального під-

приємства (водопостачання, вивіз сміття, благоустрій сіл, 

надання ритуальних послуг та ін.). Для успішного розвитку 

громади слід сприяти, мотивувати та впроваджувати програми 

розвитку малого та середнього бізнесу, сільськогосподарської 

кооперації та фермерства, постійно враховувати права та 

інтереси підприємців і фермерів та активно залучати їх до 

вирішення соціально-економічних проблем громади. 

Максимальна відкритість управлінських структур ОТГ 

у розгляді земельних питань та публічна діяльність само-

врядної влади громади у сфері земельних ресурсів дасть 

змогу чітко і прозоро формувати дохідну частину місцевих 

бюджетів у частині плати за землю та уникнути соціальних 

протиріч, здійснювати повний аудит земель комунальної 

власності у громаді. Землю будемо передавати в оренду 

через відкриті конкурси. Надаватимемо якісну освіту, куль-

турний розвиток та медичні послуги жителям ОТГ, ство-

рюватимемо лікарські амбулаторії сучасного типу та 

придбаємо оснащений автомобіль швидкої допомоги. 

Забезпечення закладів освіти, позашкільних, медичних, 

клубних та бібліотечних установ належними умовами для 
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праці є одним із пріоритетних завдань, оскільки саме там 

формується світогляд молодої людини, формується її 

життєва позиція. Будемо поступово проводити в будівлях 

бюджетних установ термосанацію, у першу чергу в дитячих 

садках та школах (утеплення стін та покрівель, заміну вікон 

та дверей). Систему газового опалення у Крутівському НЗ 

плануємо перевести на альтернативні види палива.  

Важливим чинником успішної реалізації програм є 

забезпечення належного транспортного сполучення між 

населеними пунктами. Організація внутрішніх перевезень в 

об’єднаній громаді сприятиме налагодженню економічних і 

соціальних зв’язків. Створимо дієву систему фінансування 

та організаційної допомоги для вирішення нагальних питань 

побуту, санітарії, екології та впорядкування кладовищ. 

Вирішимо питання збирання, транспортування, утилізації та 

розміщення побутового сміття та інших відходів власними 

силами та за рахунок інвесторів. 

Плануємо поетапне вирішення питань благоустрою: нала-

годження водопостачання та освітлення вулиць, озеленення 

сіл, облаштування місць загального відпочинку, відкритих 

спортивних та дитячих майданчиків, підтримка розвитку спор-

тивних секцій – усе це сприятиме задоволенню потреб гро-

мадян та їх успішній самореалізації, формуватиме любов до 

свого рідного краю і турботу за його майбутнє. 

Крутівська ОТГ має стати одним із важливих майдан-

чиків для впровадження дієвої системи місцевого само-

врядування. 
 

Oleh Buzun 

INTRODUCTORY WORDS 

The article highlights the significance of Kruty village as a 

newly formed center of the amalgamated territorial community, 

which is an all-Ukrainian place of historical memory. 

The responsibility for the success of the implementation of 

the local self-government reform, the creation of a strong and 

capable territorial community is justified. 

Keywords: place of historical memory, amalgamated territorial 

community, organization of effective management process. 
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ВІЙСЬКОВИЙ ЧИННИК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ  

1917–1921 РОКІВ: ДОСВІД ТА ІСТОРИЧНІ УРОКИ.  

ПОСТАТІ ВІЙСЬКОВИХ ДІЯЧІВ УНР 

 
Валентина Піскун 

 
МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ: СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА 

ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ РОСІЙСЬКИМИ 

БІЛЬШОВИКАМИ (ДРУГА ПОЛОВИНА 1919–1920 РР.) 

 
У статті йдеться про тактичні і стратегічні 

завдання, які ставили перед собою російські більшовики з 

метою захоплення промислового і сільськогосподарського 

комплексів в Україні; зміну форм власності та використан-

ня її задля задоволення власних потреб. 

Ключові слова: окупація України російськими більшо-

виками, продовольча політика, комітети незаможних селян, 

національні меншини, зміна форм власності. 

 
 

У сучасній українській історіографії застосовується 

декілька термінів, які характеризують події, що розгор-

нулися на території Української Народної Республіки у лис-

топаді–грудні 1918–1920 років і пов’язані із захопленням 

влади в Україні російськими більшовиками. Найбільш 

поширеними термінами, що ними послуговуються історики 

є такі: «встановлення радянської влади в Україні», «наро-

дження радянського комуносоціалізму»1, «завоювання Укра-

їни більшовиками; стратегія і тактика російського 

                                                           
1 Автором терміну «комуносоціалізм» є С.Кульчицький. Він же 

найретельніше розглядає питання «побудови нового ладу» в перше 

десятиріччя після революції. Див.: С. Кульчицький. Комунізм в 

Україні: перше десятиріччя (1919-1928). К. «Основи», 1996. 396 с.; 

Його ж: Народження радянського комуносоціалізму в Російській 

революції 1917 р. (десять коротких тез). Український історичний 

журнал. 2017. Ч.1. С.74-83. URL: http://resource.history.org.ua/cgi.  



10 

більшовизму»2, «більшовицька військова експансія»3. Дос-

лідник Д. Михайличенко, розглядаючи політику «воєнного 

комунізму», характер радянської влади в Україні, страте-

гічні перспективи її курсу, наголошує на тому, що «Він не 

був продовженням українського політичного процесу, що 

відбувався в 1917–1918 рр. і був більш пов'язаний з 

внутрішньою ситуацією в РСФСР»4.  

Український національний наратив за останні 30 років 

поповнився значною кількістю джерельної бази з історії 

Української революції (1917–1921 рр.), утвердився й сам 

термін і, як справедливо зазначають дослідники, – «Україн-

ську революцію 1917–1921 рр., варто віднести до небагатьох 

мегаподій в історії України ХХ ст., що кардинальним чином 

змінювали долю народу, ламали усталені традиції та 

порядки»5. Проте залишаються недостатньо дослідженими 

питання стратегії і тактики російських більшовиків щодо 

захоплення влади в Україні та використання популізму як 

тактичної зброї у боротьбі за ресурси.  

Мета даної статті – розглянути зміну тактики росій-

ських більшовиків щодо опанування України в кінці 1918 р., 

виокремити ті стратегічні напрямки, які вони застосували 

проти УНР як в середині країни, так і на міжнародній арені з 

метою дискредитації української влади та її лідерів.  

Більшовики, захопивши владу в Росії у листопаді 

1917 р. унаслідок державного перевороту, змушені були 

скористатися такими демагогічними гаслами, які б відпо-

відали настроям тогочасного, змученого довготривалою 

війною та розбалансованістю економіки російського 

                                                           
2 Реент О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 років / 

Гол. ред. Р. Стасюк. К.: Вид-во «Арій», 2016. С. 189. 
3 Верстюк В., Лупандін О. Сучасні інтерпретації революційної 

доби 1917–1921 рр. / Революційна доба 1917–1921 років у системі 

координат сучасної історіографії. Збірник наукових статей / 

Відповідальний редактор В.Ф. Верстюк. К.: Інститут історії України 

НАН України, 2020. С.59. 
4 Михайличенко Д.Ю. Політика «воєнного комунізму» і україн-

ське селянство, 1919 р. : дис... канд. іст. наук: 07.00.01; Харківський 

національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. Х., 2002. С.58. 
5 Там само. С.19 
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суспільства. Окрім того, зростання конкуренції інших полі-

тичних сил (особливо в національних околицях) та ство-

рення національних державних утворень підважувало саму 

легітимну можливість приходу до влади більшовиків на 

постімперському російському просторі. Особливо небезпеч-

ним для російських більшовиків виявився український 

національний рух, який від початку 1917 року поступово 

підточував базові засади російського державного будів-

ництва, російську мову як основу творення національної 

ідентичності і освітнього простору, зруйнував багаторічну 

монополію росіян на ведення міжнародних переговорів.  

Після військової і політичної поразки російських 

більшовиків в Україні у січні–лютому 1918 р. різко змі-

нюється риторика щодо соціально-економічних перетворень 

у майбутній Росії. Більшовицькі вожді пропонують 

«створити комуністичну економіку методом “насадження”. 

А своєрідною «відповіддю на глобальну кризу цивілізації 

було гасло соціальної війни, а не соціального миру»6. У той 

же час на початку березня 1918 р. був скликаний VІІ 

екстрений з’їзд партії, який змінив назву партії РСДРП(б) на 

РКП(б). В Україні не було структурних підрозділів цієї 

політичної сили, а творцями Російської Комуністичної партії 

більшовиків були в тому числі й вихідці з українських 

теренів, які в той чи інший спосіб працювали на відновлення 

колишньої Російської держави під іншими гаслами: 

«братського союзу всіх народів», «встановлення совєтської 

республіки», «побудови комуністичного майбутнього» 

тощо. Головним змістом більшовизації стало: зміна влади і 

власності; одержавлення приватної власності і ліквідація 

(знищення) приватних власників шляхом націоналізації фаб-

рик і заводів, захоплення банків, конфіскації та реквізій 

майна під гаслом побудови комунізму. Ю. Курносов був 

одним із українських дослідників, який, аналізуючи події 

1917–1921 рр., ще у 1991 р. наголосив, що «Більшовизм — 

це система поглядів і цінностей, основана на помилкових 

                                                           
6 Кульчицький С. Комунізм в Україні : перше десятиріччя (1919–

1928). С.30. 
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уявленнях про закони розвитку людства та абсолютизації 

насилля як методу здійснення суспільних перетворень», а 

також підкреслив те, що «Марксистсько-ленінські ідеологи 

визнавали справедливим і доцільним використання насиль-

ницьких методів не тільки у класовій боротьбі, а й при по-

будові «світлого майбутнього». Таких позицій (з різними 

відтінками) дотримувалося чимало ревних прибічників біль-

шовизму – в першу чергу Ленін, Сталін, Троцький та ін. 

Саме за їх директивами від більшовицьких багнетів загинула 

перша українська держава – Українська Народна Республіка, 

яка проголосила загальнодемократичні гасла»7. Згодом 

дослідники ретельно вивчили особливості розвитку подій 

періоду Української революції (1917–1921 рр.), 

оприлюднено значну кількість джерел, проте й донині у 

наукових працях та підручниках продовжують викорис-

товувати термін «національно-визвольні змагання». Хоча 

навряд чи ті події можна називати «змаганням» з огляду на 

військову інтервенцію проти Української Народної Респуб-

ліки та шалену пропаганду, розгорнуту більшовицькою 

РСФРР як в самій Україні, так і за її межами. 

Паралельно із захопленням території України росій-

ськими більшовиками в доволі короткий термін була 

структурована і міцно поєднана система влади: а) партійна, 

б) совєтська, в) державна безпека. Усе це заразом спиралося 

на потужні військові сили. Загалом Червона армія у 1919 

році нараховувала понад 5 млн. осіб, що кількісно пере-

вершувало армії провідних європейських країн. А в Україні 

вона складала 1,2 млн. осіб. Усі складові були побудовані за 

чіткою схемою і на засадах так званого «демократичного» 

централізму. До того ж на основі загальноросійських 

інституцій. Так, наприклад, на засіданні Політбюро ЦК 

КП(б)У від 21 липня 1920 р. протокол № 33 за присутності: 

Петровського, Чубаря, Косіора, Яковлєва, Гринька та 

Іванова розглядалося питання «О профсоюзе учителей». 

(Тут і далі документи цитую мовою оригіналу – В.П.). 

                                                           
7 Курносов Ю. О. Насилля – головний аргумент більшовизму // 

Український історичний журнал. 1991. Ч.12. С.16,18. 
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«а) Для организации во Всеукраинском масштабе работ-

ников просвещения и социалистической культуры – 

образовать при Южбюро ВЦСПС Оргбюро и в первую 

очередь объединить советские элементы учительства, 

стоящие на платформе Всероссийского союза. 

б) Южбюро дать на места директивы не выступать с 

разъяснениями, что Украинская организация Союза 

является филиальным отделением Союза Всероссийского. 

Формальное решение этого вопроса оставить до первого 

совещания или конференции на Украине»8. Тобто, питання 

створення Союзу і офіційне його структурне підпоряд-

кування приховувалося перед українським учительством. Те 

ж саме стосувалося і одержавлення «Просвіт». 12 липня 

1920 року, Протокол № 32 – розглядалося питання 

«О просвітах». «1) Дать всем организациям лозунг 

завоевание просвіт.  

2) Издать декретом общий устав для просвіт и 

подчинить их государственному контролю. 

3) Там, где просвіти не поддаются воздействию, 

закрывать их в государственном порядке. 

Тов. Раковский вносит особое мнение, которое будет 

защищать на Пленуме: «Просвіты по своей сути являются 

националистическими организациями и им нужно 

противопоставить наши собственные организации»9. 

Розглянемо як здійснювалася розбудова органів влади в 

Україні. 

Розбудова органів влади 

У кінці 1917 на початку 1918 р. російські більшовики 

намагалися захопити владу в Україні шляхом «переобрання» 

персонального складу Центральної ради на Всеукраїнському 

з’їзді рад, а коли ця спроба провалилася, тоді зробили ставку 

на створення паралельного уряду та пряму військову 

агресію. Отримавши належну відповідь від української 

влади, вони дещо змінили тактику і восени 1918 року 

                                                           
8 Центральний державний архів громадських об’єднань України 

(далі – ЦДАГО України). Ф. І. Оп.6. Спр. 7. Арк.47. 
9 Там само. Арк.46. 
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здійснили новий наступ на Україну. На захоплених військом 

територіях було проголошено «Временное Рабоче-

Крестьянское Правительство Украины». (Назву викорис-

товуємо у відповідності до тогочасної, застосовуваної в 

офіційних документах – В.П). Головою обрано Г.Пятакова 

(Київ). Члени уряду: К.Ворошилов (Луганськ), А. Сєргєєв 

(Артем) (Харків), Е. Квірінг (Катеринослав), В. Аверін 

(Катеринослав), В.Затонський (Київ), Ю. Коцюбинський 

(Чернігів)10. На підставі яких юридичних документів 

легалізувався цей «уряд»? 30.ХІ.1918 р. було ухвалено «Вре-

менное положение об организации рабоче-крестьянской 

власти на местах». У ньому зазначалося: «С момента 

фактического захвата власти рабочими и беднейшими 

крестьянами на местах в силу вступает следующее 

положение. 1. Общая часть. 1) Целью восстания является 

организация советской власти, как в центре, так и на 

местах, применительно к Конституции Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики 

(виділено – В.П.). 2) На местах немедленно организуются 

небольшие подвижные военно-революционные Комитеты, а 

в деревнях Комитеты Бедноты. Вся власть на местах 

находится в их руках»11. Далі було створено «Военный совет 

Украинской Советской Армии» у складі: Сєргєєва (Артема), 

Затонського, Овсєєнко (Антонова). 3 грудня 1918 р. 

прийнято декрет «Об организации Чрезвычайной 

Всеукраинской комиссии», в якому зазначалося: «1) Обра-

зовать ВЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, 

саботажем и преступлениями по должности. 2) Назначить 

председателем этой комиссии Семена Шварца12. Членами 

                                                           
10 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского 

правительства Украины. 15 января 1919 года №1- 17. URL: http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe.  
11 Временное положение об организации рабоче-крестьянской 

власти на местах. Там само. 
12 Ісаак Ізраєлевич Шварц (1879 р. м. Миколаїв – 1951, Москва), 

член РСДРП з 1899 р. у період кінця 19 17-1918 рр один із керівників 

партійного підпілля і організаторів партизанського руху на Україні. У 

1918 – делегат 1-го з’їзду КП (б) України, член ЦК. Із грудня 1918 р. 
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коллегии: т. Николаенко и Корачаева»13. Були також ство-

рені губернські і повітові надзвичайні комісії, надзвичайні 

комісії на залізниці. Так, наприклад, Конотопська «железно-

дорожная чрезвычайная комиссия» не була самостійною, а 

підпорядковувалася Голові Чернігівської губчека тов. 

Горгаєву. В кінці липня 1919 р. «деятельность комиссии 

красного террора выразилась в расстреле тоже ночью 

22 чел., среди которых было: 11 бандитов, 9 контр-

революционеров и 2 представителя буржуазии: Юдович 

(бывший банкир) после которого не осталось ни копейки и 

Иоффе, после которого его четырем сыновьям осталось 

13 тыс. руб. Сыновья Иоффе служат на Советской службе, 

из них один личный секретарь т. Ларина в Москве, 

2 красноармейцы. Иоффе и Юдовичу по 65-70 лет… 

Деятельность комиссии прекратилась утром на следующий 

день, когда прибыло разъяснение, что следует не 

расстреливать, а лишь брать заложников»14. У подібний 

спосіб діяли й інші комісії. Вочевидь місцеві надзвичайні 

комісії не справлялися із поставленими завданнями. 

23 липня 1919 року ВЧК РСФСР ухвалило постанову. 

«1) Всеукраинская ЧК распускается. 2) Все местные ЧК на 

Украине подчиняются и руководствуются инструкциями и 

указаниями Всероссийской ЧК. 3) ВЧК делегирует в Киев 

одного из своих членов для информации Совнаркома 

Украины и контроля за выполнением местными ЧК 

распоряжений ВЧК. Подписали: Курский, Красин, 

Дзержинский»15. 

                                                                                                               
по квітень 1919 р. голова, у квітні-травні 1919 р. заступник голови 

Всеукраїнської ЧК, один із організаторів «красного» терору на 

Україні. Див.: Кокін С. Шварц Ісаак Ізраїлевич // Енциклопедія історії 

України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії 

України НАН України. К. : Наук. думка, 2013. Т. 10 : Т – Я. С. 603-604. 

URL: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-00-1359-9/978-966-00-1359-

9.pdf.  
13 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского 

правительства Украины. 15 января 1919 года №1-17. URL: http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe.  
14 ЦДАГО України. Ф.І. Оп.20. Спр.19. Арк. 16 зв., 18. 
15 Там само.Спр.30. Арк.104. 
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Більшовицькі організатори влади на захоплених тери-

торіях зіткнулися з великими проблемами. Про це повідом-

ляли різні уповноважені Тимчасовому робітничо-селян-

ському урядові. Так 21 січня 1919 року в одному з повідом-

лень читаємо: «Будучи назначен Черниговским Губернским 

Уполномоченным Правительства я приступил к организа-

ции управления Черниговщиною на основании изложенных в 

«Положении о рабоче-крестьянской власти на местах». 

4 января состоялась общегубернская конференция нашей 

партии, которая решила образовать Губернский рево-

люционный комитет в составе: Коржикова, Лапчинского, 

Левина, Рощина, Рындина, Тверского и Элькинда, все 

учреждения, состоявшие при находившемся в Почепе 

Губисполкома передать в распоряжение этого Губревкома, 

а самый Губисполком распустить.1) В предыдущего Губ-

исполкома не было аппарата; 2) в губернии полное 

отсутствие советских деятелей; 3) что неимение никаких 

инструкций от центра и даже какой бы то ни было связи с 

Харьковом совершенно тормозит работу; 4) что неопреде-

ленность взаимоотношений между органами нашего 

государства РСФСР вызывает на каждом шагу затруд-

нения и недоразумения. Черниговщина представляет значи-

тельную часть нашей территории. 11 уездов полностью 

отвоеваны нашими войсками от петлюровцев. Есть сырье, 

хлеб, фабрики» (Підпис нерозбірливий)16. Тобто термін 

«РСФСР – наше государство» був звичним для тогочасних 

новоспечених совєтських службовців. 

22 січня 1919 р. ухвалено декрет «О национализации 

банков»; 23 січня декрет «О порядке национализации 

предприятий». Також 22 січня було призначено А. Шліхтера 

уповноваженим «Временного Рабоче-Крестьянского Прави-

тельства Украины по продовольствию», а напередодні ухва-

лено рішення «Об образовании военно-продовольственного 

фонда», розрахованого на річне утримання трьохсоттисячної 

армії. Окрім того, на комісара з продовольства спеціальною 

постановою покладалася «организация и руководство делом 

                                                           
16 ЦДАГО України. Ф.І. Оп. 20. Спр.21. Арк.55 
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снабжения севера продовольством; привлекаются как 

Украинская так и центральные кооперативные объединения 

РСФСР». Спеціальним декретом «Об организации продо-

вольственного дела на Украине» встановлювалася 

«1) государственная монополия на заготовку хлеба, сахара, 

соли и чая с установлением твердых цен закупки и отпуска. 

2) Все остальные продукты допустить к свободному 

обращению на рынке в том, что вывоз их за пределы 

Украины допускается лишь по разрешительным нарядам 

продовольственного отдела или Высшего Совета 

Народного хозяйства Украины»17. 

Більшовицькі діячі Х. Раковський18, О.Шліхтер19 нада-

вали великого значення питанням боротьби за українське 

селянство, продовольчій політиці і «боротьбі за хліб в 

Україні». 

У доповіді до ЦК КП(б)У про роботу на селі в першій 

половині 1919 р. наголошувалося на тому, що «совєтская 

власть» третій раз приходить в українське село і третій раз 

КПУ «стоит перед вопросом об условиях методах закреп-

ления Советской власти». Із попередніх двох спроб було 

винесено певні уроки. «Первый раз Советская власть так 

быстро была задушена Германской оккупацией, что Комму-

нистическая партия не успела даже закончить создание 

Советских органов управления. Партийная работа в 

широких крестьянских массах при таких условиях не могла 

быть даже поставлена. Второй раз построение Советских 

органов приходилось проводить в огне непрекращающихся 

восстаний крестьянства против Советов. В связи с такой 

обстановкой возник лозунг найвозможного большего 

                                                           
17 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского 

правительства Украины. 15 января 1919 года №1-17. URL: http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ir/cgiirbis_64.exe 
18 Раковський Х. Борьба за освобождение деревни. Х. Изд. 

Политотдела Укратрудармии, 1920. 60 с 
19 Шліхтер О.Г. Боротьба за хліб на Україні в 1919 році. 

Продовольча справа за років громадянської війни. Х.: Пролетар, 1932. 

С.259-306; Його ж: Аграрный вопрос и продовольственная политика 

Советской власти. М.: Наука, 1975. 447 с. 
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успокоения тыла. Лозунг этот фактически привел в конце 

концов к тому, что организованное строительство Совет-

ских учреждений было закончено по всей Украине, но суще-

ствование их имело формальный характер, ибо они не 

опирались на ту социальную базу, без которой закрепление 

Советской власти на Украине, с ее весьма незначительным 

и слабым в организационном отношении, городским проле-

тариатом – было неосуществимо. 

Эта база – деревенская беднота, организационным 

путем оторванная от подчинения кулацким слоям деревни. 

КПУ уделила недостаточное внимание тем Советским 

мероприятиям, которые были рассчитаны на классовое 

расслоение крестьянства при помощи гражданской 

войны в самой же деревне» (виділено – В.П.). Мы имеем в 

виду классовую разверстку хлебной повинности. Так в 

период второго прихода Советская власть оказалась и не с 

Советскими органами, но и без Советской власти. Так 

складывалось в сознании широких крестьянских масс отож-

дествление коммуниста, то с продовольственником – 

«голодным кацапом», то с насильником коммунаром, то 

просто «с жидом». 

Из этого вытекает необходимость по закреплению 

Советской власти: 

Классовое расслоение деревни, как единственное усло-

вие, обеспечивающее прочное закрепление Советской влас-

ти на Украине и повсеместное создание коммунистических 

сельских ячеек, как органов коммунистического просве-

щения и партийного объединения сельскохозяйственных 

рабочих и деревенской бедноты.  

Но крестьянин прежде всего практик (Лозунги не 

привлекают). Земельный закон, передающий всю помещичью 

землю в руки безземельных и продовольственная политика, 

определяющая весьма существенные льготы для беднейших 

земледельческих хозяйств, – вот два фокуса, вокруг которых 

может наиболее энергично работать мысль деревенской 

бедноты. Охрана земельного фонда, предназначенного для 

бедноты, от поползновения на него со стороны зажиточ-

ных слоев деревни, а также контроль и надзор за 
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осуществлением продовольственных льгот, представляе-

мых бедноте декретом о хлебной разверстве, – вот та 

реальная политика, которая может наиболее понятно и 

быстро оплодотворить в деревне оживленные комму-

нистические лозунги организационными формами живой 

практической работы, вот та канва, вокруг которой легче 

всего может быть найден общий язык между инди-

видуалистическим настроением малоземельным крестья-

нином и пропагандистом партийного объединения бедноты 

вокруг коммунистической ячейки в селе. 

Чтоб привлечь середняка… надо чтобы организа-

ционная форма объединения не отождествлялась с мест-

ными органами Советской власти. 

Вся власть в деревне – Советам; коммунистический 

контроль и надзор за деятельностью Советов – партийной 

организации бедноты, – этими положениями должно опре-

делятся взаимоотношение между Советскими и комму-

нистическими органами в деревне… надо противопоста-

вить кулацкому господству влияние коммунистической 

ячейки, опирающейся на организацию бедноты. Как бы не 

называли эту организацию – комитетом, союзом, или еще 

как-нибудь иначе – дело не в названии, а в том, что в 

настоящий момент Советы, как конституционное учреж-

дение не могут организовать бедноту, что для этого 

нужна специальная классовая организация и что без таких 

организаций Украина может снова оказаться при 

Совдепах, но без Советской власти. 

Овладение деревней – нельзя предоставить разроз-

ненным усилиям местных коммунистических организаций. 

Только при единстве руководящих указаний можно рас-

считывать на успешное выполнение партийной работы в 

деревне. 

Поэтому создание при ЦК КПУ особого специального 

аппарата для деревенской работы является нашей 

первейшей и организационной задачей. 

В свою очередь, успешная работа такого аппарата 

может быть обеспечена только с помощью товарищей 

хорошо знающих жизнь, быт, нравы, обычаи и социальные 
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условия Украинской деревни. Поэтому подготовка кадров 

деревенских работников по преимцществу из местных 

крестьян является второй весьма важной организационной 

задачей. 

И 3-е – использование всех видов агитации. Предлагаем 

Всеукраинской конференции вынести по вопросу о партий-

ной работе в деревне постановление: Разслоение деревни, 

как средство закрепления Советской власти, признается 

неотложной очередной задачей текущего момента. 

Разслоение при помощи организации комитетов 

сельскохозяйственных рабочих и Союзов деревенской бед-

ноты на платформе охраны земельных и продовольствен-

ных интересов беднейших слоев деревни. 

Для осуществления работы – при ЦК КПУ утвердить 

отдел работы в деревне с сетью подведомственных ему 

местных отделов при Губпарткомах и Упарткомах. Пору-

чить дело товарищам из крестьян 

Зав. Отделом работы в деревне А. Шлихтер» 20. 

 Наводимо цей розлогий документ, оскільки він дета-

лізує не лише продовольчу політику більшовиків на Україні, а 

й методи боротьби з українським селянством, які пропонував 

Олександр Шліхтер, уродженець м. Лубни, що на Полтавщині, 

виконуючи завдання РКП (б), членом якої був. 

8 червня 1920 року на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У 

було заслухано інформацію т. Луначарського про його 

поїздку по Україні. Протоколом № 19 ухвалено: «Дать 

директивы Шумскому в Полтаве в числе посылаемых для 

продработы в деревню: посылать возможно меньше тт. 

еврейской национальности»21. У подальшому з цією метою 

використовували представників українських політичних 

партій, які перейшли до російських більшовиків і спів-

працювали з ними. Так, наприклад у Конотопському повіті 

комуністів нараховувалося в 1919 р. близько 20 осіб. А щоб 

виконати завдання партії із забезпечення продовольством 

давалися вказівки такого плану: «Необходимо 1) немедленно 

                                                           
20 ЦДАГО України. Ф.І. Оп.20. Спр.20. Арк.54. 
21 Там само. Ф.І. Оп.6. Спр.7. Арк. 27. 
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созвать уездный съезд Советов, который был бы популярен 

и проявил твердость в продовольственном вопросе; 2) на 

съезд послать сильного члена от УКП; 3) необходимо 

теперь же выслать партийного товарища для руководства 

партийной организацией, дав ему права диктатора»22. 

Тобто, зважаючи на ситуацію, що складалася невдало 

для більшовиків в Україні, вони розробили своєрідну сис-

тему партійної диктатури і упокорення українського селян-

ства методами запускання штучного протистояння та класо-

вої ненависті. 29 січня 1919 року було ухвалено постанову 

РНК УСРР про боротьбу із бандитизмом і телеграмою 

направлено: «Харьков т. Аверину, Бахмут т. Пятакову и Ру-

химовичу, Полтава: Драплюку, Киев т. Гамарнику, Чернигов 

т. Любченко, Одесса т. Дробнису, Николаев т. Кузнецову, 

Житомир т. Николаенко, Винница т. Тарноградскому, Ека-

теринослав т. Клименко, Александровск т. Пахомову, 

Кременчуг т. Грановскому». Фронт війни з бандитизмом 

визнавався таким же фронтом державної ваги, яким була 

війна з білогвардійцями. «2. В целях политического, эконо-

мического разоружения кулачества, питающего бандитизм, 

обязать все гражданские и военные органы власти все-

мерно содействовать процессу расслоения деревни, путем 

увеличения комнезаможей и углубления их работы. 

3. Признать важнейшей задачей комнезаможей борьбу 

с бандитизмом, для чего передать все вооруженные отряды 

комнезаможей, находящиеся в волостях и селах, в ведение 

управления милиции, а организованные из комнезаможей 

полки, батальоны и эскадроны включить в состав терри-

ториальных полков Всеобуча с оперативным подчинением 

их соответствующим начтылам. 

Обязать Командование всеми вооруженными силами 

на Украине каждые две недели представлять Совпаркому 

сводку о ходе формирования территориальных полков и 

незаможного селянства. 

4. Беспощадно карать всякие злоупотребления агентов 

Советской власти как гражданских, так и военных 

                                                           
22 ЦДАГО України Ф. І. Оп.20. Спр. 19. Арк. 30 зв. 
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учреждений широко оглашая соответствующие приговоры 

по губерниям, уездам, волостям. 

5. Призвать всех крестьян сообщать свои жалобы в 

губернские и уездные исполкомы, органы РКИ и прочие, 

которые обязать принимать меры в том, чтобы жалобы 

рассматривались незамедлительно. 

6. Сверху до низу усилить привлечение к советской 

работе Украинской интеллигенции, проявляющей свое 

сочувствие к рабоче-крестьянской власти. Обязать 

Наркомпрос, Южбюро, ВЦСПС каждые 15 дней представ-

лять Совнаркому сведения о достигнутых в этом направ-

лении результатах. 

7. Ввиду особого значения сельской милиции в борьбе с 

местным бандитизмом признать необходимым перевод мили-

ции во всех отношениях на положение Красной Армии…». 

Підпис: Председатель СНК Раковский, Уполнаркомвоен и 

Командующий всеми вооруженными силами Украины Фрунзе. 

Управ.делами Совнаркома Солодуб»23. 

Окрім того, з метою інвентаризації наявних запасів 

продовольства в Україні створено спеціальну соціалістичну 

Інспекцію. Було розроблено спеціальне Положення про 

соціалістичну інспекцію, де зазначалося: «ЦИК выделяет из 

себя Коллегию в составе 5 лиц для организации постоянной 

социалистической Инспекции в государстве… Подготовлен 

ими доклад Народному комиссару Социалистической 

Советской инспекции. Инспекция имеет сотрудников 

16 постоянных и 5 прикомандированных, и канцелярия. 

Инспекция обслуживалась штатом сотрудников Первого 

Чрезвычайного Ревизионного отряда Наркомгоскона 

РСФСР командированого на Украину из Москвы. 

Обследованы различные отрасли хозяйства… Хлебные 

заготовки. Общий средний урожай разного рода на Украине 

достигает 1 млрд. пудов. В 1918 г. Урожай равнялся 800 

млн. пудов. Советские продорганы могли бы ссыпать не 

менее 200 млн. пудов разных хлебных продуктов. 

Фактически Наркомпродом принято 5.896.517 пудов. Меры: 

                                                           
23 ЦДАГО України. Ф. І. Опю 20. Спр.137. Арк.137- 137 звор. 
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1) Организовать местные продорганы. Для ускорения дела 

назначить в Губпродкомы – уполномоченых Наркомпрода и 

в Упродкомы – уполномоченых Губпродкома. 2) Приступить 

немедленно к реальной подготовке по снятию т.е. учету 

нового урожая, который ожидается колоссальный, путем 

создания особых временных организаций для этой цели. 

3) Приступить к формированию мощной, надежной продар-

мии, ибо без нее при нынешних условиях невозможно 

направить дело на местах. Председатель высшей 

Инспекции Народного Хозяйства Украины Терзиев»24. У 

формуванні продовольчих загонів в Україні активну участь 

брали робітники Росії. Так у звіті «О продовольственных 

работах Экспедиции Наркомпрода Украины в Херсонскую и 

Таврическую губернии за время с 5 марта по 22 июня 

1919 г.» зазначалося про те, що до м. Харкова прибули із 

Москви та її околиць, з фабрик і заводів та інших політич-

них організацій, які пройшли через Військово-Продовольче 

бюро Всеросійської Центральної і Московської ради 

професійних спілок, 32 продовольчо-заготовчих загони у 

кількості понад 800 осіб.. Діяли вони в Олександрійському 

повіті Херсонської губернії. «С прибытием в Александрию, 

экспедиция приступила к распределению продотрядов. 

Оставив в Алесандрийском уезде 16 отрядов в числе около 400 

человек, кроме имевшихся в распоряжении экспедиции 

агентуры в количестве 19-ти человек и канцелярского состава 

в числе 25-ти человек. 250 человек в лице уполномоченного 

Рабиновича направлены в Верхне-Днепровский уезд. 

В Александрии за время с 5 марта по 25 апреля судя по 

докладу Праведникова на съезде комиссаров продотрядов 

работа выражалась в следующих цифрах: 100 вагонов хлеба 

отправлено в Харьков и 139.000 пудов имелось на ссыпных 

пунктах в уезде, при 12 ссыпных пунктах со штатом 400 

человек, в действительности же было заготовлено хлеба – 

120.000 пудов, картофеля – 10.000 пудов, сала и солонины – 

10.000 пудов и мыла  – 423 пуда»25. 

                                                           
24 ЦДАГО України. Ф.І. Оп.20. Спр.18. Арк.2 – 8, 8 звор. 
25 Там само. Спр.16. Арк. 67. 
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Вивезення хліба з України стало своєрідною складовою 

стратегії визнання влади більшовиків на міжнародній арені. 

На засіданні Політбюро ЦК КП(б)У 21 липня 1920 року було 

встановлено розверстку 160 млн. пудів на 1920 рік26. Під час 

попередніх переговорів у Ризі особливо важливим постало 

питання вивезення хліба з України на європейські ринки. 

22  листопада 1920 р. Емануїл Квірінг – член Російсько-

Української мирної делегації – доповідав Наркомінсправ 

Раковському, копія Чичеріну: «Я уже телеграфировал о 

необходимости снова поставить вопрос о признании УССР 

Латвией. Если вы согласны пришлите телеграфные 

сведения о наших хлебных ресурсах, могущих быть выпу-

щенными на иностранный рынок умерят надежды на 

голодную контрреволюцию и тем самым приблизят 

признание нас Европой»27. У той час на Одеську губернію була 

накладена розверстка 22 млн. пудів хліба, до початку жовтня 

уже було зсипано понад 3 млн. пудів. На Миколаївську 

губернію накладена розверстка 26 млн. пудів хліба28.  

Таким чином, український хліб став розмінною монетою у 

визнанні влади більшовиків у Росії, а український селянин 

заплатив дорогу ціну за їхні економічні і соціальні 

експерименти. 

Дещо про військову справу УСРР 

31 липня 1919 року Микола Подвойський29, який з 10 

лютого 1919 р. був народним комісаром військових справ 

УСРР, писав до ЦК КП(б)У про ті завдання, які поставив 

перед ним центр на Україні. «1) устройство здесь 

административно-организационных военных аппаратов по 

типу Российских; 2) создание вооруженной силы путем 

                                                           
26 ЦДАГО України. Ф.І. Оп. 6. Спр.7. Арк.51. 
27 ЦДАВО України.Ф.4, оп. І. Спр.14. Арк.1. 
28 Там само. Арк.2. 
29 Подвойський Микола Ілліч (1880 -1948), народився в с. Куна-

шівка (нині Ніжинського району, Чернігівської обл.), член РСДРП(б) з 

1901 р. У жовтні 1917 р. очолював Петроградський військово-револю-

ційний комітет, один із керівників збройного перевороту. З листопада 

по березень 1918 р. – народний комісар військових справ РСФРР. З 

10 лютого до серпня 1919 – народний комісар військових справ УСРР. 

Див.: Чернігівщина. Енциклопедичний довідник. За редакцією 

А.В. Кудрицького. К.: «УРЕ» імені М.П.Бажана, 1990. С.636–638 
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переформирования повстанческих отрядов в 2-3 регулярные 

дивизии и сформирование 2-х стрелковых и 1 кавалерийской 

дивизии. 

Партизанщина не уничтожалась, а фактически под-

держиваемая фронтовым командованием, все больше и 

больше углублялась, разлагая армию, уничтожая ресурсы.  

Партийные учреждения во главе с ЦК не могли спра-

виться с поднимавшимися повстанцами, с разложением армии 

и с контрреволюционной агитацией в деревне. В среде самой 

партии на верхах шел разлом на принципиальной и личной 

почве, в низах партии проникло разложение.  

Кризис, разруха. Кампания против Подвойского. Как я 

мог провести полностью в Военном Комиссариате свою 

программу, когда уже с весны самое ее существование было 

поставлено под вопрос. В начале мая в Киев приехал 

т. Каменев для проведения директив ЦК об объединении 

ряда Украинских Комиссариатов: военного, путей 

сообщения, продовольствия с российскими. 

Объединение проводилось нерешительно (мае, июне, июле) 

– негативные последствия. Уже с 17 мая я фактически был 

лишен возможности руководить Народным Комиссариатом…. 

Перед нами в самый решающий момент для мировой 

революции – перспектива потерять Украину окруженную 

со всех сторон Деникиным, польской буржуазией и Петлю-

ровцами, быть может, риск, потерять и крупную часть 

военных сил, с таким трудом созданных нами на Украине, 

которые могут оказаться отрезанными, перед нами 

перспектива тяжкого удара по мировой революции, кото-

рый будет нанесен ей при нашей потере Украины. 

Перед нами не месяцы, а немногие недели, или дни, 

которые даны нам для того, чтобы встряхнуться не на 

словах, а на деле, перестать заниматься разговорами и 

«органотворчеством», – и железной рукой организовать 

сопротивление Деникину и другим врагам, которое 

положило бы конец их успехам. Если по прежнему будет 

проявляться дряблость, – все будет кончено»30. 

                                                           
30 ЦДАГО України. Ф.І. Оп. 20. Спр.19. Арк.31-36. 
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Із метою посилення мотивації для формування армії 

15 лютого 1919 р. було ухвалено декрет «Об обеспечении 

красноармейцев и их семейств». Для сімей червоноармійців 

встановлювалися пайки у вигляді грошового забезпечення 

для непрацездатних. Червоноармійці і члени сімей звіль-

нялися від усіх податків, окрім натурального. Паралельно із 

системою заохочень діяла і система покарань. Особливо це 

стосувалося дезертирів. Так, наприклад, на засіданні 

Марчихіно-Будської волвоєннаради 28 травня 1920 року 

було ухвалено: «С сего дня начать облаву на дезертиров, 

разбив Марчихину-Буду на 4 района. Если где по сведениям 

точным, что дезертир дома или около дома, но его не 

удается поймать, то арестовать его отца или мать до особого 

распоряжения»31. Також накладалися різного роду штрафи 

на родини дезертирів. Тобто, уникати служби в Червоній 

армії було небезпечно як для самого військового, так і для 

його родини. 

Від початку свого створення армійські частини, що 

іменували себе як українські, були невід’ємною частиною 

саме Російської армії на Україні. 

11.II.1920 року Всеукревкому в Харків було надіслано 

телеграму: «Реввоенсовет Югзапфронта предпиcывает при 

сношении с фронтовыми учреждениями сноситься только на 

русском языке на каком ведется все фронтовое дело-

производство. № 790. ЦК Реввоенсовета Югозапфронта. 

Берзин»32. І тільки в 1921 році на засіданні Політбюро ЦК 

КП(б)У 25 липня буде ухвалено рішення «Признать целе-

сообразным на бланках военных округов помещать оба 

титула «РСФСР и УССР». Считая, что вопрос об 

образовании Украинской Червоной Армии разрешен, издать 

циркуляр против привнесения националистических мотивов 

в идею образования Украинской Армии»33. 

  

                                                           
31 Державний архів Сумської області (далі – ДАСО). Ф.1731. 

Оп. І. Спр. 13. Арк.6. 
32 ЦДАГО України. Ф.І. Оп. 20. Спр.137, Арк. 146. 
33 Там само. Ф. I. Оп. 6. Спр. 16. Арк. 28 звор. 
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Більшовики і національні меншини 

У другій половині 1919 р. стратегічно змінилося став-

лення деяких національних меншин до тих подій, які відбу-

валися в України, і до визнання ними влади більшовиків та її 

підтримки. Про це засвідчують деякі документи. 

«Еврейский коммунистический Союз Украины 

(Комфарбанд) 

РКП Центральное бюро еврейской Коммунистической 

секции при ЦК РКП и 

Главное бюро еврейских коммунистических Секций 

при ЦК КПУ. «О задачах и постановке еврейской работы 

партии (совместное заседание) 10.ХІІ.1919 г. «В ноябре 

1918 г. Еврейское рабочее движение втягивается в мировую 

социалистическую революцию. Быстро развивается – осо-

бенно на Украине – процесс раскола и распада всех 

еврейских право-социалистических партий и групп. Уже в 

марте 1919 г. из среды “Бунда” и “Объединенной еврейской 

социалистической партии” выделяется коммунистическое 

большинство, образуя две отдельные “еврейские комму-

нистические организации”. В мае они объединились в 

“Еврейский коммунистический союз Украины (Фарбанд)”. 

Слияние Фарбанда с КПУ осуществлено в августе согласно 

постановлению ЦК РКП накануне эвакуации из Киева. 

Задачи нашей работы 

Необходимо соблюдать крайнюю осмотрительность 

при построении органов Советской власти на Украине, по 

возможности не допуская представителей мелкой, средней 

и крупной буржуазии всех наций, которые способны вто-

рично деморализовать власть извнутри своей привержен-

ностью к националистическим идеям разных видов и типов. 

Партия должна принять все меры к вовлечению в 

общепартийную работу и к делу советского строитель-

ства тех больших групп еврейских коммунистов, которые, 

как это имело место на Украине массами вливаются сейчас 

в ряды партии. Недоверию к этой группе должен быть 

положен конец»34. 

                                                           
34 ЦДАГО України. Ф.І. Оп.20. Спр.89. Арк. 66 зв. 
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Так, 11 грудня 1919 р. була створена єврейська секція 

при Чернігівському Губпарткомі РКП. Бюро секції 

складалося із трьох осіб: Волинський, Ривін, Зайчик35. А вже 

24 грудня 1919 р. було ухвалено рішення «О переимено-

вании Губпарткома РКП» «в виду организации украинского 

партийного центра в Харькове»36. Тобто відділи Російської 

Комуністичної партії перейменовували на українські. Окрім 

того, надавалося великого значення роботі у середовищі 

національних меншин. У середині липня 1919 р. було 

надіслано до РНМ УСРР Меморандум про сприяння ЦК 

Єврейському комуністичному союзу робітничої молоді на 

Україні, який ставить за мету розповсюдження ідей 

комунізму серед єврейської робітничої молоді та асигновано 

на один місяць 91.000 крб, на 3 місяці – 393000 крб.»37. 

1919 рік у житті єврейського населення відзначився 

погромами в різних містечках і здійснювалися вони всіма 

воюючими сторономи: російськими червоноармійськими 

загонами, російськими білогвардійцями, українськими 

військами38. Декретом РНК УСРР 1 квітня 1919 р. було 

створено Центральну комісію допомоги жертвам погромів. 

Для організації і ведення допомоги при Центральній комісії 

створювалася особлива секція у складі: представника 

Наркомсобезу, Наркомздраву, Наркомосу, Наркомпраці, 

2 представники від головного комітету Єврейського кому-

ністичного союзу і 2 від Єврейського відділу ЦК КПУ. 

Постанови секції вважалися законними, якщо були присутні 

на засіданні не менше 4 осіб39. У постанові Протоколу №4 

Головної об’єднуючої комісії від 20 липня 1919 р. наго-

лошувалося: «Сообщения И.Я. Хейфеца о необходимости 

информировать о погромах Западную Европу – принять. 

                                                           
35 Там само. Спр.72. Арк.56 
36 Там само. Спр.72. Арк.62 
37 Там само. Ф.І. Оп.20. Спр. 92. Арк. 3. 11. 
38 Детальніше про єврейський антипогромний рух див.: Доценко 

В.О. Єврейський антипогромний рух в Україні 1917–1920 рр.. Вісник 

аграрної історії. Збірник наукових праць. 2013. №6–7. С. 38–45. URL: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? 

=PDF/Vai_2013_6-7_7.pdf. 
39 ЦДАГО України. Ф.І. Оп.20. Спр. 126. Арк.3. 
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Предложение Залесского пустить радио в Западную Европу 

с информацией о погромах (отложить до следующего 

заседания)»40. Проте говорити про об’єктивність діяльності 

комісії не доводиться. В ЦДАГО України зберігається 

документ «Введение к документам и материалам о погромах 

на Украине»41, проте в ньому йдеться лише про ті випадки, 

коли євреї постраждали від українського війська. А от про 

діяльність на Україні частин Червоної армії інформація 

практично замовчується. У документі «Сводка № 1 

Центрального бюро связи и информации при наркомвоен 

Украины за время от 31.03 по 17.04. 1919 г.» подано зріз 

діяльності армійських частин групи військ Київського 

напрямку, характеристика діяльності різних дивізій і 

полків42. Окрім того, ведучи військовий наступ на Україну, 

російські більшовики користувалися і таким методом як 

засилання власної агентури в різні міста України з метою 

ведення розвідувальних дій та пробільшовицької агітації.Так 

на початку 1919 р. в Україну були направлені агенти: Чер-

нігів – агент Гаухман, Козятин – агент Альтер, Сквира – 

Юровський, Бородянка – Едельштейн, Київ (Куренівка) – 

Козаринський, Жеребович43. Діяльність такої агентури 

викликала незадоволення місцевих жителів, які вважали, що 

євреї підтримують владу більшовиків і тим самим стають 

винуватцями життєвих негараздів.  

Також більшовиками ретельно відстежувалися настрої в 

середовищах представників інших національних меншин в 

Україні. Так, наприклад, для розуміння настроїв у чеських 

колоніях була розроблена спеціальна анкета. У доповіді від 

1 липня 1919 року «Положение колонии «Чешский Смихов» 

зазначалося, що вся колонія налаштована проти «Совєтской 

власти» внаслідок агітації та збройного нападу й 

пограбувань та реквізій майна червоноармійцями44. А 24 липня 

1919 р. агітатор Отокар Муха доповідав: «Деревня Чешский 

                                                           
40 Там само. Спр.126. Арк.8. 
41 Там само. Спр. 126. Арк. 1- 3. 
42 Там само. Спр. 119. Арк. 1-38. 
43 Там само. Спр. 119. Арк. 8, 8 зв., 12.  
44 Там само. Спр. 100. Арк. 2. 
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Смихов, волость Макаров, уезд Киевский. Население 28 

дворов, 200 жителей и 60 детей. Чешской национальности 

200. Комбеда нет. Староста Грбор, секретарь – Веселый, 

бедноты нет, хотя каждый двор имеет по 15-20 десятин, 

но колонисты не пользуются наемным трудом. 

…Вследствие нападений и поджогов, грабежей со стороны 

красноармейцев, настроение (к Советской власти) почти 

враждебное. Кулаков нет. Нет ли пленных чехов – 1; нет ли 

Киевских буржуев: гражданин Цейп, бывший поручик, 

Чешский Национальный Корпус который по моему мнению 

проживает по фальшивому виду на жительство. 

Выступлений против Советской власти – нет; 

Выступлений против Скоропадского – нет; Выступлений 

против Петлюры – нет»45 Упродовж липня 1919 р. Отокар 

Муха і Адольф Врабец, які були командировані ЦК Чесько-

Словацьких комуністичних груп Росії і України, зробили 

декілька доповідей про становище чеських колоній на 

Волині: села Крошка, Ольшанка, колонія «Висока», хутір 

«Виногради», місто Житомир. Всюди цікавилися став-

ленням до «Совєтської влади», настроями населення і 

наявністю куркулів та буржуазії. В анкетах також зазначено 

про рівень освіти серед чеського населення, зазначається, 

що він вищий за рівень росіян46. 

На півдні України відстежувалися настрої в німецьких 

колоніях. Для роботи серед німців було створено німецьку 

групу в КПУ 16 березня 1919 р. під керівництвом т. Майер в 

Миколаєві. В доповіді до Іноземної колегії наголошувалося: 

«Как известно, немецкие колонии на Юге России поль-

зуются сравнительно очень и очень значительным благо-

состоянием, источник которого нужно искать с одной 

стороны в личных качествах трудоспособности, выдержки, 

прилежания, а с другой стороны и объективного факта. С 

самого начала немецкие колонисты сравнительно с другими 

колонистами наделялись большими участками земли (сред-

няя норма надела составляла 60-65 десятин на семью). Для 

                                                           
45 ЦДАГО України. Ф.І. Оп.20. Спр.100. Арк. 3. 
46 Там само. Арк. 4-14. 
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первоначальной работы каждый колонист получил 

беспроцентную ссуду, которая погашалась в течении целого 

ряда лет, освобождались от налогов, воинской повинности. 

Первый удар был нанесен немецкому землевладению, когда в 

1915 г. появился закон о ликвидации немецкого 

землевладения в некоторых областях Росии (и на юге) – 

удалось оттянуть выполнение этого закона до февраля 

1917 до Октябрьской революции – спокойно вели свое 

хозяйство»47. В доповіді також зазначалося, що німецькі 

колоністи презирливо ставляться до російського селянина. 

А, оскільки, Совєтська влада здійснювала руками червоно-

армійців грабежі і реквізії, то зазначається про негативне 

ставлення німецьких колоністів до неї. Спеціальна група із 

10 активних членів проводила агітаційну роботу серед 

колоністів, агітуючи за комуністів. 

Більшовики і їхні попутчики із українських полі-

тичних партій 

Одним із інструментів боротьби із політичними 

опонентами було використано такий інструмент як розкол 

українських політичних партій. Найпершою політичною 

партією, в якій стався розкол у травні 1918 р. на VІ з’їзді 

була УПСР. Наступною стала УСДРП. У найвідповідаль-

ніший час для українського державотворення 10–13 січня 

1919 р. у Києві на VІ з’їзді УСДРП близько 80 делегатів 

настоювали на совітській формі влади і соціалістичній 

формі господарювання. Партія розділилася на праве і ліве 

крило. Праве крило наполягало на виключно демократичній 

парламентській платформі подальшого політичного роз-

витку. 15 делегатів залишили з’їзд і 12 січня вони оголосили 

про створення окремої фракції «незалежників», а наступного 

дня прийняли Декларацію та заснували власний державний 

орган – газету «Червоний прапор», перший номер якої 

вийшов 22 січня 1919 р. під редакцією М. Авдієнка. Про 

еволюцію поглядів деяких членів УСДРП може засвідчувати 

лист Мазуренка до Християна Раковського 27 грудня 1919 року 

із Серпухова. «Из разговоров с Мануильским я выяснил, что 

                                                           
47 Там само. Спр.99. Арк. 4-6 
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некоторые из товарищей КПУ удивлены тому, что я 

коммунист. На это могу сказать то, что и своим 

товарищам по партии сказал еще в начале марта с/г: если 

бы я не расходился с партией КПУ по вопросу об 

отношении к Украине (о независимости государственого и 

хозяйственного аппарата), то я давно бы вошел в эту 

партию. С основными же положениями Коммунистической 

программы я согласен… События 18-го года произвели во 

мне переворот, и некоторые из товарищей КПУ знают, что 

я на Рождество прошлого года принимая на себя миссию 

переговоров от Директории с советской Россией, заявил, 

что поеду при условии немедленного опубликования декрета 

о передаче власти на местах Советам и созыва съезда 

советов, а не «Трудового конгресса», а также легализации 

коммунистической партии. За это, конечно, был отстранен 

Директорией. Когда я перешел из РСДРП к УСДРП, то 

стал на левом фланге, и, когда произошел раскол в партии, 

то вышел вместе с другими товарищами и организовали 

«независимых»…  

Неудачная и неумелая политика господствующей пар-

тии КПУ как в области хозяйственной, так и национальной, 

повела к тому, что оттолкнула от себя крестьянскую 

трудовую массу и деморализовала рабочих, лишний раз 

подтвердив этим, что партия КПУ не была тесно связана с 

пролетариатом Украины и недостаточно знакома с ходом 

революции на Украине, хозяйственной жизнью и 

социальными силами, действующими там – партия КПУ не 

была органически связана с трудящимися массами Украины. 

Этим воспользовался Петлюра. Мы были за Советскую 

власть»48.  

Більшовики зрозуміли, що використавши українських 

політичних діячів для просування своєї влади в Україні, не 

можуть в подальшому розраховувати на їхню підтримку. 

12 лютого 1920 р. ЦК КРУ ч.10765 розіслало в усі губернії 

інструкцію: «При сем препровождаем Вам тезисы по вопро-

су об отношении к боротьбистам, принятые на заседании 

                                                           
48 ЦДАГО України. Ф.І. Оп.20. Спр.103. Арк. 41 зв. – 44. 
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ЦК КПУ от 11 с/м. Предлагаем немедленно, по получении 

сего, открыть кампанию, используя как прилагаемый при 

сем материал, а равно и местные выступления. Секретарь 

ЦК КПУ Рафаил»49. 

Отже, у другій половині 1919–1920 роках російські 

більшовики застосували в Україні тактику використання 

політичних попутників – колишніх членів українських 

політичних партій з метою легалізації комуністичної ідеоло-

гії. Російська Комуністична партія в Україні отримала назву 

УКП(б), а її лідери проводили політику відповідно до вимог 

російського центру. Україна була важливою для російських 

більшовиків як стратегічний регіон із запасами продо-

вольства, яке використовували не лише для забезпечення 

північних районів Росії, а й для продажу на міжнародних 

ринках. Із метою отримання хлібних ресурсів вони запустили в 

українське село тактику соціального розлому, що фактично 

відповідала давній тезі «розділяй і володарюй». Для отримання 

доступу до ресурсів України було використано насилля як 

інструмент упокорення (ЧК, міліція на місцях, армія). 

Враховуючи представленість в Україні різних національних 

меншин, їх так само було використано у протистоянні з 

українським національним рухом. 

 

Valentyna Piskun 

IN THE LANGUAGE OF DOCUMENTS: STRATEGY 

AND TACTICS OF THE OCCUPATION OF UKRAINE BY 

THE RUSSIAN BOLSHEVICS (SECOND HALF OF 1919–1920) 

The article deals with the tactical and strategic tasks set by 

the Russian Bolsheviks in order to capture the industrial and 

agricultural complexes in Ukraine; change of forms of 

ownership and its use to meet their own needs. 

Key words: occupation of Ukraine by Russian Bolsheviks, 

food policy, committees of poor peasants, national minorities, 

change of forms of ownership. 
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Наталія Примушко  

 

 
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ МУЗЕЮ В ЗАЛІЗНИЧНИХ 

ВАГОНАХ – МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  

«ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ КРУТ» 

 

У статті розповідається про історію створення 

Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут», події, які 

передували будівництву, спорудження основних об’єктів, 

створення фондів музею та формування експозиції, особ-

ливості розміщення матеріалів у вагонах. Наголошено, що 

мета і завдання музею – сприяти формуванню національної 

свідомості, викликати бажання знати історію свого народу і 

бути центром патріотичного виховання української молоді.  

Ключові слова: військово-історичний музей, будів-

ництво, монумент, каплиця, колона, вагони, експозиція, 

виставка, військово-патріотичне виховання 

 

Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут» – філія 

Національного військово-історичного музею України. Це 

військово-історичний, культурно-освітній та науково-дос-

лідний заклад, що збирає, вивчає, експонує та зберігає 

пам’ятки матеріальної і духовної культури, пов’язані з істо-

рією Української революції 1917–1921 рр., зокрема працює в 

напрямку поглибленого вивчення історії події 29 січня 

1918 р. під Крутами, її значення в боротьбі за незалежність 

України.  

Створення музеїв, що розповідають про історичне 

минуле є актуальним нині, адже вони мають високу й 

благородну місію: зберегти надбання попередників, аби 

передати підростаючому поколінню, а військово-історичні 

музеї ще й сприяють військово-патріотичному вихованню 

молоді. Проте історія створення самого музею досить часто 

залишається поза увагою, хоча є не менш важливою і 

цікавою. 
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Про історію створення Меморіального комплексу 

«Пам’яті героїв Крут» побіжно йдеться в історико-культуро-

логічному виданні «Меморіал “Пам’яті героїв Крут”»1. 

Деяку інформацію можна знайти на сайтах в мережі інтер-

нет, але це переважно передрук тих самих фактів. Зазначена 

тема також була предметом нашої уваги, про що опубліковано 

в декількох студіях2. Проте відтоді минули роки, знаходимо 

нові матеріали, а експозицію музею поповнила виставка «Герої 

не вмирають», присвячена юним воякам, які загинули, захища-

ючи незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України 

і продовжили літопис мужності й жертовності 16–18-річних 

патріотів у бою під Крутами. 

Як відомо, у радянські часи подвиг героїв Крут вшано-

вувала українська діаспора. На теренах України після довгих 

десятиліть замовчування й заборони лише в 90-х роках 

ХХ ст. виникла можливість і потреба належно розповісти 

про бій під Крутами, адже патріотизм і самопожертва 

крутянців становлять невід’ємну частину пам’яті та історії 

українського народу, сприяють національно-патріотичному 

вихованню не лише підростаючого покоління, а й всіх 

українців. Ініціаторами виступили Народний рух України, 

Українська студентська спілка, ряд інших громадсько-полі-

тичних організацій національно-демократичного спряму-

вання.  

1990 р. на місці, де відбувся бій українських військових 

частин із військами Михайла Муравйова, студенти з Києва 

та Львова встановили перший пам’ятний знак – березовий 

                                                           
1 Меморіал «Пам’яті героїв Крут» : [історико-культурологічне 

видання / упоряд.: Борис Дєдов, Сергій Бутко, Андрій Дєдов] / 

Чернігівська міська громадська організація «Пласт-Арт». Чернігів, 

2009. 36 с. 
2 Примушко Н. Меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут» 

(історія створення та сьогодення). Український військовий музей: 

Київ: НВІМУ. 2012. № 4. С. 3-7; Примушко Н. Меморіальний 

комплекс «Пам’яті героїв Крут» До 95-ї річниці подвигу героїв Крут. 

Історія створення. Вісті Борзнянщини. 2012. № 95 (9498). 

27 листопада. С. 2; Примушко Наталія, Мазур Григорій. Подвиг, 

закарбований у вічність. До 95-ї річниці подвигу героїв Крут. Крила 

України. 2013 року. № 5 (668). 28 січня – 1 лютого. С. 7.  
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хрест. У січні 1991 р. представники національно-демо-

кратичних сил Чернігівщини, Київщини, Сумщини вдруге 

встановили березовий хрест із вінком із колючого дроту. 

29 січня священики УАПЦ (Української автокефальної 

православної церкви) в присутності делегатів від більшості 

областей України освятили його та відправили панахиду за 

полеглими героями3.  

1997 р. представники Всеукраїнського об’єднання ветеранів 

на чолі з академіком НАН України Ігорем Юхновським на місці 

березового хреста насипали високу могилу, поставили метале-

вий хрест.  

1998 р. до 80-ї річниці бою під Крутами біля підніжжя 

могили встановили 27 бетонних стовпчиків, на яких розмістили 

27 латунних табличок із написами про вдячність героям Крут від 

усіх областей України, АР Крим, міст Києва та Сімферополя4. 

Під металевим хрестом знаходиться пам’ятна дошка з написом: 

«Тут береже Україна вічний сон молодих своїх синів, які 

загинули геройською смертю в борні за її волю під Крутами 

29 січня 1918 року † Побудовано за кошти братства «Броди-

Лев». 29 січня пройшли велелюдні урочисті заходи, в яких узяли 

участь жителі різних куточків України. Із того часу кожного 

року 29 січня в Крутах ушановують пам'ять студентів і гім-

назистів, які поклали своє життя за незалежність Батьківщини. 

Уперше на державному рівні подвиг героїв Крут 

відзначили 2003 р. У січні з нагоди 85-річчя бою Президент 

України Леонід Кучма підписав розпорядження «Про вша-

нування пам’яті героїв Крут»5. У багатьох містах України 

почали встановлювати пам’ятні знаки, у школах проводити 

заходи, присвячені цим подіям. 

                                                           
3 Данилюк Михайло. Крути. Бій під Крутами в національній 

пам’яті: збірник документів і матеріалів / Упорядники: О. М. Любо-

вець (керівник); О. М. Березовський, С. В. Бутко, А. О. Тищенко, 

І. В. Цимбал. К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. С. 217. 
4 Юхновський Ігор. Переднє слово. Крути: 29 січня 1918 р. / 

Упор. О. Бойко; передмова. К., 2007. С. 7. 
5 Бій під Крутами в національній пам’яті: збірник документів і 

матеріалів / Упорядники: О. М. Любовець (керівник); О. М. Березов-

ський, С. В. Бутко, А. О. Тищенко, І. В. Цимбал. К.: ДП НВЦ 

«Пріоритети», 2013. С. 28. 
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У період президентства Віктора Ющенка відзначення 

роковин бою під Крутами перетворилося на масштабну подію. У 

серпні 2006 р. поблизу с. Пам’ятне (за 800 метрів від залізничної 

станції Крути) Печівської сільської ради Борзнянського р-ну 

Чернігівської обл. на місці бою, який відбувся 29 січня 1918 р. 

спорудили й урочисто відкрили монумент – пагорб заввишки 

7 метрів, на якому встановили 10-метрову червону колону6. Ця 

колона символізує подібні колони головного корпусу Київського 

університету Св. Володимира (нині імені Тараса Шевченка), де 

навчалася більшість студентів, що брали участь у бою. Колону 

увінчує бронзовий тризуб у лавровому вінку. На схилах кургану, 

навколо майданчика росте вічнозелений козацький ялівець − 

символ життєствердної сили. Біля підніжжя пагорба побудована 

капличка. Перед монументом на гранітних плитах пробита 

кулями бронзова гімназійна шинель. Поруч із пам'ятником – 

озера, одне з яких у формі хреста. Уздовж берегів посаджено 

калинові кущі, які нині вже пломеніють червоними ягодами, 

символізуючи не тільки кров та безсмертя роду, а й мужність 

юнаків, які віддали своє життя в боротьбі за Україну.  

2008 р. до 90-ї річниці тих легендарних подій з іні-

ціативи патріотичних кіл України, за підтримки та під пат-

ронатом Президента України Віктора Ющенка ухвалено 

рішення: створити поряд із монументом музейний комплекс 

«Пам’яті героїв Крут».  

Ідею створення музею «Пам’яті героїв Крут» у заліз-

ничних вагонах узято з оцінки українських істориків як див-

ної, «ешелонної» війни: військові сили концентрувалися 

вздовж залізничних колій, і, відповідно, воєнні дії велися 

там же. Саме таким чином творча група спробувала відтво-

рити один із легендарних епізодів героїчного захисту 

молодої Української Народної Республіки проти агресії 

більшовицької Російської держави7. 

                                                           
6 Президент открыл пам’ятник Героям Крут. Korrespondent, 

August 25. 2006. 
7 Меморіал «Пам’яті героїв Крут» : [історико-культурологічне 

видання / упоряд.: Борис Дєдов, Сергій Бутко, Андрій Дєдов] / Черні-

гівська міська громадська організація «Пласт-Арт». Чернігів, 2009. 36 с. 
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Автор художньої концепції − народний художник України 

Анатолій Гайдамака. Проектування пам’ятника виконав архі-

тектор Володимир Павленко. Будівництвом займалося кому-

нальне підприємство «Дирекція будівництва Меморіального 

комплексу «Пам’яті героїв Крут» на чолі з директором 

Валерієм Сараною. Виконавець − заслужений діяч мистецтв 

України, художник Борис Дєдов зі своєю творчою групою – 

Чернігівською міською громадською організацією «Пласт-

Арт» за участі Українського інституту національної пам’яті. 

Створення Меморіального комплексу відбувалося за спри-

яння відповідальних осіб − представників уряду, обласної та 

місцевої влади. Генеральними спонсорами стали голова ради 

директорів корпорації «Індустріальна спілка Донбасу» Сергій 

Тарута і народний депутат України Микола Мартиненко. 

Чимало зусиль до реалізації будівництва доклали голова Чер-

нігівської обласної державної адміністрації Володимир Хомен-

ко і його заступник Володимир Приходько.  

Вагомий внесок у будівництво меморіалу зробили 

керівники установ Борзнянщини та їхні колективи, зокрема 

працівники Борзнянського міжрайонного управління вод-

ного господарства під керівництвом Михайла Чирки, праців-

ники Борзнянського району електричних мереж ВАТ ЕК 

«Чернігівобленерго» і директор Олександр Максимов, 

колектив ДП «Борзнянське лісове господарство» і керівник 

Леонід Стахорський.  

14 жовтня 2008 р. відбулося урочисте відкриття Мемо-

ріального комплексу8. Через дорогу від монумента від-

творено залізничний перон Києва поч. ХХ ст., який сим-

волізує відправлення на шлях до бою проти агресора, на 

шлях до безсмертя. З обох боків перону на коліях роз-

ташовані 7 старовинних залізничних вагонів, подібних до 

тих, на яких їхали на фронт учасники бою, і відкриту 

                                                           
8 Президент України Віктор Ющенко відкрив музей Героїв Крут 

на Чернігівщині. Чернігів, 14 жовтня, 2008. URL: 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/695960-

prezident_ukrani_vktor_yushchenko_vdkriv_muzey_gerov_krut_na_cherng

vshchin_742412.html\ 
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залізничну платформу військового ешелону з гарматою, 

стилізованою під платформи поч. ХХ ст. Із подібної 

гармати, встановленої на відкритій платформі та укріпленої 

мішками з піском, сотник армії УНР Семен Лощенко вів 

прицільний та досить ефективний вогонь по лавах червоно-

гвардійців, які наступали. Усю композицію обрамляє озеро у 

вигляді підкови, через озеро збудовано два містки.  

Музейна експозиція була розміщена в п’яти заліз-

ничних вагонах, площею більше 300 м2. Тут представлено 

близько 500 предметів та копій архівних документів. Нау-

ковці розробили концепцію музею, зібрали, упорядкували та 

систематизували матеріал. Головними науковими консуль-

тантами виступили начальник відділу музейної та вистав-

кової діяльності Українського інституту національної 

пам’яті Олександр Кучерук, представник Українського 

інституту національної пам’яті в Чернігівській обл. Сергій 

Бутко, провідний науковий співробітник інституту історії 

України НАН України, кандидат історичних наук Олена 

Бойко, доцент Чернігівського національного педагогічного 

університету ім. Т. Г. Шевченка, кандидат історичних наук 

Тамара Демченко, директор Чернігівського центру пере-

підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, дер-

жавних підприємств, установ і організацій, кандидат 

історичних наук Володимир Бойко. 

Для створення фондів музею та формування експозиції 

було передано копії архівних документів, періодичної преси, 

документальних фільмів, мемуари, картографічні матеріали, 

реконструкції артефактів із Державних архівів України, 

Державної наукової архівної бібліотеки (м. Київ), Інституту 

історії України НАН України, Інституту географії НАН 

України, Національного музею історії України, Централь-

ного музею Збройних сил України, музею Київського націо-

нального університету імені Тараса Шевченка, бібліотеки 

імені Олега Ольжича. 

Матеріали експозиції першого вагона розповідають 

про дореволюційний Київ, український рух поч. ХХ ст., 

реалії Першої світової війни, ключові події Української 
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революції 1917 р. та проголошення Української Народної 

Республіки – ІІІ Універсал Української Центральної ради.  

У другому залі-вагоні матеріали експозиції висвіт-

люють політичні події, що призвели до агресії Радянської 

Росії проти УНР, створення українських збройних сил, 

початок збройної боротьби УНР за незалежність. Сам вагон 

є своєрідним музейним експонатом − він був призначений 

для санітарної обробки вояків. Фронтовики влучно називали 

такі вагони «вошебойками». 

Матеріали експозиції у третьому залі-вагоні розпо-

відають про бій під Крутами 29 січня 1918 р., наслідки й 

значення, більшовицький заколот у Києві, відомий як 

«січневе повстання на заводі Арсенал», українських захис-

ників та агресорів, значення крутянського протиборства для 

розвитку війни, звірства військ Михайла Муравйова в 

Україні та розстріл полонених українських юнаків-патріотів.  

Завершувала експозиційний огляд музею четверта 

зала-вагон, де розміщені копії документів та кіно-, фото-

матеріалів, які репрезентують подальшу боротьбу України 

за державну незалежність у часи Української революції 

1917–1921 рр. У цьому вагоні представлені документальні 

свідчення про те, що герої Крут були прикладом для 

наступних поколінь українських патріотів. 

2014 р. експозиція музею поповнилася виставкою 

«Герої не вмирають», яку розмістили в п’ятому вагоні. 

Присвячена вона воїнам, які загинули, захищаючи незалеж-

ність, суверенітет і територіальну цілісність України. Поко-

ління незалежності, виховане прикладом крутянців, прояви-

лося майже через століття, восени 2013 р., коли патріотично 

налаштована молодь вийшла на Майдан захищати євро-

пейське майбутнє України. Із більшою силою ці події повто-

рилися в січні 2014 р. в Києві на вулиці Грушевського й у 

інших містах України в акціях протесту проти корупції та 

свавілля. Війна з російським агресором у 2014–2020 рр. також 

продемонструвала великий патріотизм сучасної молоді. 

Представлені на виставці матеріали – артефакти російсько-

української війни та речі військовиків зібрали співробітники 

Національного військово-історичного музею України 
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Нетьосов Павло, Бондар Леонід, Воловик Всеволод під час 

відряджень у зону проведення Операції об’єднаних сил. 

Кожен з експонатів має свою історію. Не менш важливими є 

документальні світлини, на яких неспростовані свідчення 

російської агресії проти України. Експозицію доповнює 

галерея дитячих малюнків, адресованих захисникам з поба-

жанням здоров’я і миру, з вірою у світле майбутнє. За роки 

війни експозиція поповнювалася дарунками відвідувачів 

музею. Є реліквії, привезені безпосередньо з передової. 

Упродовж 2014–2018 рр. відвідувачі зверталися з про-

ханням розмістити на виставці також інформацію про 

учасників бойових дій – уродженців Чернігівщини. Зокрема, 

вчителі та учні ЗОШ № 10 Ніжина надали для музею фото та 

відомості про колишнього випускника Ткаченка Руслана, 

який загинув при виконанні бойового завдання 25 січня 

2015 р. в зоні АТО в Донецькій області. Хлопця наго-

роджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 

Завдання Меморіального комплексу «Пам’яті героїв 

Крут» − не тільки зібрати, зберегти матеріальні свідчення, 

що вже стали історичними пам‘ятками, а й ознайомити з 

ними широкий загал музейних відвідувачів, розповісти всій 

Україні і світу про мужність, звитягу й жертовність 

захисників нашої держави. 

Музей відвідують громадяни України й жителі інших 

країн. Серед екскурсантів – туристичні групи дорослих, 

студентів, школярів, військовослужбовці, ветерани та їхні 

родини, волонтери, переселенці, капелани, медики, журна-

лісти. Вражені експозицією й гості з-за кордону: США, 

Канади, Аргентини, Англії, Ірландії, Франції, Німеччини, 

Фінляндії, Польщі, Словаччини, Чехії, Латвії, Литви, Біло-

русі, Японії, Австралії. Екскурсанти вклоняються пам’яті 

юних захисників української державності. У світлі нинішніх 

подій в Україні вони відчувають велич подвигу захисників 

Крут. Він не піддається забуттю, бо мученицьку смерть в 

ім’я України прийняла молодь. Майбутнє покоління україн-

ських патріотів буде виховане на прикладах крутянців, 

подвигах героїв Небесної сотні, військових героїв на Сході, 

волонтерів.  
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Отже, музей – це не лише своєрідна платформа для 

пояснення перебігу подій та місце збереження пам‘яті про 

учасників і свідків війни, а й простір для патріотичного 

виховання громадян. 

 

Natalia Prymushko  

HISTORY OF CREATION THE MUSEUM IN THE 

RAILCARS – THE MEMORIAL COMPLEX «THE MEMORY 

OF THE HEROES OF KRUTY». 

The article tells about history of creation the Memorial 

complex «The Memory of the heroes of Kruty», events that 

preceded the construction, construction of new facilities creating 

fonds of museum and formation of exposition, features of 

placement of material in railcars. It is emphasized that the 

purpose and objectives of museum – to promote the formation of 

national consciousness, to arouse the desire to know the history 

of their people and to be the center of patriotic education of 

Ukrainian youth. 

Key words: military history, museum, construction, 

monument, chapel, coloumn, railcars, exposition, exhibition, 

military and patriotic education. 
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 «ЗНЕСЛАВЛЕНИЙ». КУРІНЬ ІМЕНІ 

 ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

(ЖОВТЕНЬ 1917 – БЕРЕЗЕНЬ 1918 РР. ) 

 

У статті йдеться про основні віхи історії куреня імені 

Тараса Шевченка, який входив до складу 1-ї Сердюцької 

дивізії. Здійснена спроба комплексного аналізу наказів по 

куреню. Спростовується поширена в українській історіо-

графії теза про його зраду захисників Крут й перехід на бік 

більшовиків. 

Ключові слова: українізація армії, бій під Крутами, 

ніжинський гарнізон. 

 

Іноді історичні тексти пишуться за правилами художньої 

літератури. Ті ж з них, що присвячені сакральним темам, 

зазвичай обмежуються рамками жанру трагедії. Правила цього 

жанру вимагають «смакування» смерті, бажано головного 

героя. Це «смакування» треба приправити напругою боротьби, 

краще нерівної. Герою має протистояти сильний ворог і ба-

жано, щоб був зрадник. Ролі героя та ворога прописуються 

детально, адже вони однозначні й полярні. Натомість образ 

зрадника майже завжди суперечливий та незавершений, більш-

менш чіткий лише в момент зради, почасти раптової. 

У трагічній розповіді про бій під Крутами 17(30) січня 

1917 року1, яка продовжує циркулювати в українській істо-

ріографії, роль зрадника відводиться дислокованому в 

Ніжині куреню імені Тараса Шевченка. Військові сили Цен-

тральної ради (герой) змушені були відступати під натиском 

більшовиків (ворог) через те, що не отримали допомоги від 

згаданого куреня (зрадник). Український курінь імені Тараса 

Шевченка традиційно ототожнюється із Ніжинським гарні-

зоном, який 17 січня 1917 року оголосив протест проти 

                                                           
1 Тут і далі всі дати подані за старим стилем, який продовжував 

використовуватися у діловодстві куреня імені Тараса Шевченка. 



44 

«братовбивчої війни з великоруським пролетаріатом» й 

вирішив «прийняти революційний загін з належною поша-

ною і вітати його як борців за трудовий народ і надавати 

йому всіляку підтримку». На підставі цього робиться вис-

новок, що курінь «заявив про підтримку радянської влади», 

а це, в свою чергу, ніби зумовило острахи А. Гончаренка 

«удару в запілля» й прискорило його рішення про необ-

хідність відступу оборонців Крут2. Як і годиться для ролі 

зрадника, відомості про курінь імені Тараса Шевченка 

обмежуються лише одним днем – днем зради.  

У пропонованій розвідці ми спробуємо реконструювати 

нетривалу, але насичену історію цієї військової частини 

збройних сил Української Народної Республіки. На нашу 

думку, вона багато в чому ілюструє труднощі й прорахунки 

у справі будівництва української армії на початку Україн-

ської революції 1917–1921 років. Відзначимо, що історія 

куреня імені Тараса Шевченка добре задокументована. Це 

одна з небагатьох військових частин, накази якої вціліли і є 

доступними для вітчизняних дослідників. 

Перша виявлена документальна згадка про курінь 

датована 19 жовтня 1917 року, коли Український батальйон 

278-го запасного піхотного полку за рішенням Українського 

Генерального Військового Комітету був перейменований на 

курінь імені Батька Тараса Шевченка3. Зазначений Україн-

ський батальйон швидше за все сформувався набагато 

раніше. Його штатний розпис формувався за зразком штат-

них розписів польських стрілецьких батальйонів. У кожному 

з них мало бути 23 офіцери, 6 військових чиновників, 1129 

нижніх чинів. Увесь штат розподілявся між наступними 

підрозділами – 4 сотні (роти), кулеметна, зв’язкова та 

нестройова ватаги (команди)4.  

                                                           
2 Ковальчук М. Крути 1918: минуле й сьогодення // Крути: 

проблеми державотворення від доби Української революції (1917 – 

1921 рр.) до сьогодення. Вип.ІІ. Українська військова звитяга. Крути 

100 років потому: міфи та історичні уроки. Збірник наукових праць. 

Київ-Ніжин, 2019. C.13, 18. 
3 Центральний державний архів вищих органів влади і управ-

ління України (далі: ЦДАВО України).Ф.1076, Оп.1. Спр.20. Арк.11. 
4 ЦДАВО України. Ф.1076. Оп.1. Спр.20. Арк.1–5. 



45 

Відзначимо, що штат куреню, який фіксувався 

реєстром, за весь час його існування не був повністю запов-

неним. 25 жовтня 1917 року він становив 18 офіцерів (стар-

шин) і 846 солдат (козаків), 2 листопада того ж року – 

17 офіцерів і 793 солдат, 17 січня 1918 року (на момент початку 

загальної демобілізації) – 753 офіцери та солдати5. Наявність 

вакансій у штаті куреню зумовлювала те, що не всі 

підрозділи були сформовані одразу. На момент створення 

куреню в його складі було лише 4 сотні. Кулеметна, 

зв’язкова і нестройова ватаги були виокремлені зі складу 

сотень у грудні 1917 року6. Цьому передувало розв’язання 

ще одного важливого пункту штатного розпису – ком-

плектування кіньми. На початку місяця від демобілізованих 

частин 205-ї артилерійської бригади замість необхідних 

112 коней було отримано 1247. Командування куреня впродовж 

всього часу його існування лишалося незмінним. Ота-маном 

було призначено хорунжого Осадчого, командиром 1-ї сотні 

був хорунжий Завгородній, 2-ї – прапорщик Кондратенко, 3-ї – 

прапорщик Тлустенко, 4-ї – прапорщик Приступа. 

Повільна тенденція зменшення особового складу ку-

реню поєднувалася із доволі значними його внутрішніми 

пертурбаціями. Впродовж листопада до реєстру козаків 

куреня було записано 72 новоприбулих8. Накази по куреню 

за грудень 1917 – січень 1918 років майже щодня фіксували 

невеликі партії новоприбулих, зазвичай чисельністю до 10 

чоловік. Також до куреню тимчасово приєднувалися тран-

зитні партії військових. Наприклад, 30 листопада до куреня 

прибула група із 58 солдат 24-го пішого Симбірського полку 

на чолі з прапорщиком Тарасовим9. Поверталися з від-

рядження хворі й поранені. 20 грудня з 101 київської коман-

ди одужуючих прибуло 85 козаків куреню10. Проте, ці 

поповнення перекривалися відпустками. Наприклад, із щой-

                                                           
5 Там само. Арк.6, 11, 81. 
6 Там само. Арк.46зв. 
7 Там само. Арк.48–49зв. 
8 Там само. Арк.22–22зв. 
9 Там само. Арк.22зв. 
10 Там само. Арк.37. 
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но згаданих 85 козаків негайно по прибуттю до куреню, 

21 грудня, «по слабости» було відправлено у відпустку стро-

ком на 1 – 3 місяці 52 козаки. Ще 7 за станом здоров’я були 

виключені з реєстру11. Суттєвою була й проблема дезертир-

ства. Лише впродовж 31 грудня 1917 – 17 січня 1918 років за 

невчасне повернення з відпустки й самовільну відлучку з 

реєстру куреня було виключено 140 козаків12.  

Доступні документи не дають можливості реконстру-

ювати етносоціальний склад куреню. Достеменно відомо 

лише те, що географія походження козаків виходила далеко 

за межі Чернігівської губернії. Наприклад, 10 січня 1918 ро-

ку у відпустку було відпущено 17 козаків. З них 6 до Чер-

нігівської губернії, по 2 до Харківської, Київської, Кате-

ринославської, Тульської та Іркутської, 1 – до Подільської13. 

Основним місцем дислокації куреня був Ніжин. Влітку 

1917 року Український батальйон 278-го запасного полку 

був переведений з Брянська на фронт й розміщувався у 

Хмільнику. Негайно після створення 19 жовтня 1917 року 

він «революційним шляхом», на вимогу Українського Гене-

рального Військового Комітету вирушив до Києва14. Впродовж 

21 жовтня – 1 листопада батальйон був прикомандирований до 

14-го запасного полку, що дислокувався в Умані15. 2 листо-

пада курінь прибув до Києва й розмістився в Бендерських 

казармах. Він перебував на утриманні 1-го Українського 

георгіївського полку (3 і 4 сотня) та 1-го Українського 

запасного полку (1 і 2 сотня). Штаб куреня розмістився за 

адресою Бібіковський бульвар 18, помешкання інспектора 

гімназії №216. 3 листопада до Ніжина переводиться 4-та 

сотня куреня. 9 листопада до міста прибувають інші три 

сотні. Штаб куреня з отаманом для остаточного зала-

годження всіх організаційних формальностей і отримання 

майна затримався в Києві до 12 грудня. До цього часу в 

                                                           
11 Там само. Арк.39-39зв. 
12 Там само. Арк.60-60зв., 73, 76, 80. 
13 Там само. Арк.71зв. 
14 Там само. Арк.11. 
15 Там само. Арк.6, 7. 
16 Там само. Арк.11. 
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Ніжині обов’язки отамана куреня виконував прапорщик 

Тлустенко. Головною причиною переміщення куреня до 

Ніжина було придушення більшовицького повстання Ніжин-

ського гарнізону. Впродовж листопада було вирішено всі 

організаційні питання – курінь як окрема структурна оди-

ниця 1-ї Сердюцької дивізії увійшов до складу ним же 

«заспокоєного» Ніжинського гарнізону. 1 грудня за 

особистим наказом отамана 1-ї Сердюцької дивізії Юрія 

Капкана курінь було виведено з Ніжина в напрямку Києва. 

1-а і частково 2-а сотні отримали наказ рухатися до с. Бог-

данівка, 3-а сотня – до с. Димерка, 4-а сотня – до с. Краси-

ловка, решта 2-ї сотні – до х. Залісся17. За кілька днів всі 

підрозділи куреня з’єдналися в Києві й 12 грудня назавжди 

повернулися до Ніжина. Наступного дня курінь був роз-

квартирований. 1-а сотня розмістилася у приміщенні 

колишнього 222-го шпиталю, 2-а сотня – в приміщенні 

вищої початкової школи №1, 3-я, 4-а сотні, а також штаб із 

трьома ватагами – у приміщеннях Богоугодних закладів18. 

Під час перебування в Ніжині курінь виконував пере-

важно охоронні функції. Регулярно відправлялися збірні 

команди від 5 до понад 40 козаків до Борзни, Носівки, Бахмача, 

Конотопу19. Із середини грудня козаки куреня долучалися до 

формування міської варти. Зазвичай щоденно від певної сотні, 

або збірно від всіх сотень, з цією метою споряджалося від 25 до 

48 козаків20. Відзначимо, що міська варта, швидше за все в 

більшості, якщо не повністю укомплектована із тарасівців, 

охороняла не лише військові об’єкти, як то аптечний та арти-

лерійські склади, але й цивільні установи – казначейство, 

пошту, залізничний вокзал тощо.  

На момент прибуття до Ніжина в курені підтримувався 

високий моральний дух і військова дисципліна, «курінь був 

як одна сім’я, …. не було того недовір’я до старшин». 

Придушуючи безчинства солдат гарнізону в першій 

                                                           
17 Там само. Арк.24. 
18 Там само. Арк.30. 
19 Там само. Арк.36. 
20 Там само. Арк.33зв, 42зв. 
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половині листопада 1917 року, старшини і козаки куреню, 

які були в значній меншості, взяли й головне твердо дотри-

мувалися обітниці тверезості. В місті, де після погрому вин-

них складів горілка «річками лилась, … ніхто не бачив 

п’яного Тарасівця»21. Серед містян козаки одразу завоювали 

повагу тим, що «розшукують і звозят пограбоване добро, 

якого багацько рознесено по всіх усюдах»22. Проте, такий 

стан речей тривав недовго й докорінним чином змінився 

після утворення курінної ради, яка почала перевищувати 

повноваження і ставити під сумнів накази командирів. 

Стрімке погіршення дисципліни фіксує наказ по куреню 

№26 від 23 грудня 1917 року. В ньому зазначалося, що 

курінна рада без необхідних на те повноважень роздає селя-

нам коней. Також наказ містив ряд розпоряджень, які 

вказували на найбільш суттєві дисциплінарні проступки: 

неналежне поводження зі зброєю, передача її у корис-

тування козакам під час відпусток, самовільні відлучки, 

неналежне прибирання у приміщеннях квартирування, нев-

часне виконання наказів, використання телефонів для 

приватних розмов23. Наступного дня наказ фіксував взагалі 

нечувану до того подію – відмову козаків двох сотень 

виконати наказ отамана куреню і відбути до станції Бахмач. 

Підставою стало те, що передовий загін із 30 козаків 

повідомив, що «не тільки в Бахмачі, а й на тридцять верст 

від Бахмача все спокійно…»24. 

Безперечно далеко не останню роль при цьому відігра-

вав вплив оточення, зокрема ніжинський гарнізон. Відзна-

чимо, що на території Чернігівської губернії він був одним із 

найбільших. Наприкінці жовтня він нараховував понад 

12 тис. військових на місто із майже 50 тис. мешканців25. 

Ядром гарнізону була 205-а важка артилерійська бригада. 

Окрім численних військових частин, які нещодавно 

                                                           
21 Там само. Арк.43-43зв. 
22 Ніжин. Черниговская земская газета. 1917. 17 листопада. С.3. 
23 ЦДАВО України. Ф.1076. Оп.1. Спр.20. Арк.42. 
24 Там само. Арк.43зв. 
25 Державний архів Чернігівської області (далі: ДАЧО). Ф.1821. 

Оп.1.Спр.11. Арк.36. 
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повернулися з фронту, зокрема з-під Тернополя, в складі 

гарнізону перебувало багато тилових підрозділів – вели-

чезний шпиталь, кінні гурти, польовий аптечний магазин26. 

Окрім цього місто й повіт були наповнені дезертирами та 

демобілізованими, які залізницею поверталися додому. Їх 

кількість стрімко зросла на межі 1917 та 1918 років. Тоді на 

обліку Ніжинського повітового військового начальника 

стояли демобілізовані й тимчасово розквартировані в місті 

військовосложбовці близько 50 військових частин27. Розмаї-

тим був і етнічний склад військових гарнізону. Найбільшою 

була чисельність українців та росіян. Поруч з ними служили 

білоруси, поляки та євреї. Траплялися й вихідці з Кавказу чи 

Середньої Азії, адже кілька разів піднімалося питання про 

створення умов для святкування мусульманських свят. 

Відсутність необхідної кількості казарм зумовлювала 

дисперсне проживання військових у місті. Окрім присто-

сованих для квартирування споруд, активно винаймалося і 

приватне житло ніжинців. Через це солдати ніжинського 

гарнізону в повній мірі відчували дорожнечу Ніжина, в 

якому ціни вже навесні 1917 року перевищували київські, а 

хліб продавався за картковою системою. Також міська 

управа не мала змоги забезпечити дровами величезний 

гарнізон. Брак пального зумовив те, що навіть шпиталь 

припинив прийом хворих та поранених й фактично був 

ліквідований. Постійними були зловживання при розподілі 

провізії. Наприклад, були скарги про «харчування з окре-

мого казана», урізання норм цукру. Не всі військові частини 

отримували необхідну грошову компенсацію за нестачу 

провізії. Наприклад, в курені імені Тараса Шевченка гро-

шима компенсувалося недоотримання лише хліба й цукру. З 

переліку компенсації були виключені мука, крупи, жири й 

тютюн28. 

Напруженою була й політична ситуація в ніжинському 

гарнізоні. В раді солдатських і офіцерських депутатів 

                                                           
26 ДАЧО. Ф.1821. Оп.1. Спр.1. Арк.36. 
27 ДАЧО. Ф.340. Оп.1. Спр.3245. Арк.17–19. 
28 ЦДАВО України.Ф.1076. Оп.1. Спр.20. Арк.63зв. 
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переважали впливи більшовиків. До її роботи не допус-

калися депутати від новоприбулих військових частин. Після 

корніловського заколоту рада фактично контролювала 

призначення начальників гарнізону, які, між іншим, постійно 

змінювалися. 30 серпня 1917 року вона просила замінити на 

цій посаді полковника Пац-Померанського «достойним 

революційним вождем»29. Протягом жовтня–грудня 

1917 року на цій посаді змінилося щонайменше 3 особи – 

полковник Гонорський, хорунжий Шалига-Марковський, 

полковник Соколовський. Міцні позиції більшовиків серед 

солдат гарнізону фіксують результати виборів до Україн-

ських установчих зборів. По двом військовим дільницям 

РСДРП(б) отримала 1159 голосів, УПСР – 653 голоси, ПСР – 

381 голос30. 

Курінь імені Тараса Шевченка у ніжинському гарнізоні 

був чужорідним тілом. Його поява в місті як карального 

загону накладалася на до цього існуючий конфлікт між 

радою солдатських і офіцерських депутатів та українським 

товариством імені гетьмана Павла Полуботка, представники 

якого не допускалися до роботи ради31. Подальше виконання 

в місті міліцейських функцій загострювало конфлікт із 

солдатською масою ніжинського гарнізону, яка була ледь не 

головним джерелом криміногенної ситуації в місті. До того 

ж козаки куреня імені Тараса Шевченка відчували свою 

меншість. Їх союзником був лише на короткий час при-

командирований до Ніжина курінь 622-го піхотного 

сапанівського українського полку32. 

Упродовж грудня 1917 року курінь імені Тараса 

Шевченка жив у очікуванні демобілізації, яка, між іншим, 

йшла повним ходом по інших військових частинах ніжин-

ського гарнізону. Як згадувалося раніше, у грудні майже 

повністю завершилася демобілізація 205-ї важкої арти-

лерійської бригади. У сотнях куреня складалися списки для 

                                                           
29 ДАЧО. Ф.1821. Оп.1. Спр.4. Арк.30. 
30 ДАЧО. Ф.1786. Оп.1. Спр.103. Арк.40. 
31 ДАЧО. Ф.1821. Оп.1. Спр.2. Арк.54. 
32 ДАЧО. Ф.1821. Оп.1. Спр.1. Арк.44. 
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демобілізації козаків 1900–1903 років призову. Її очікування 

підігрівалися й оприлюдненим у курені тимчасовим законом 

про утворення української народної армії (міліції) від 3 січня 

1918 року й ліквідацію регулярної армії33. У день бою під 

Крутами, 17 січня 1918 року, в курені імені Тараса 

Шевченка на виконання наказу №23 Генерального 

секретаріату військових справ почалася масштабна 

демобілізація. Цього дня з реєстру було виключено 

210 козаків, наступного – 298, нарешті 19 січня – 245. 19 або 

20 січня усі 129 коней куреня були передані більшовикам. 

Тим козакам, що перебували у відрядженні, наказувалося 

при першій можливості з’явитися до штабу 1-ї Сердюцької 

дивізії й вважатися виключеними з реєстру від 20 січня 1918 

року34. Фактично цього дня курінь припинив існування як 

військова частина. Залишені по ньому майнові й фінансові 

справи, зокрема заборгованість по платні за січень, вирі-

шувалися штабом куреня після відступу більшовиків з 

Ніжина, впродовж 25 лютого – 31 березня 1918 року. 

Наказом по куреню №21 від 31 березня 1918 року за 

підписом отамана Осадчого до запасу з наступного дня були 

звільнені члени штабу куреня – сотник 1-ї сотні (хорунжий 

Завгородній), курінний скарбник та секретар (Лопухович)35. 

Підсумовуючи виклад матеріалу й повертаючись до 

питання оцінки «зради» куреня під час крутянського бою, 

хочемо поставити ряд здавалось би риторичних, але необ-

хідних питань. 1) Чи могли загони української армії прийняти 

бій не в Крутах, а в Ніжині, гарнізон якого в більшості 

співчував більшовикам і був деморалізованим? 2) Чи міг 

курінь, який того дня почав демобілізацію і його при цьому 

намагалися роззброїти місцеві більшовики, виступити з Ніжина 

до Крут? 3) Чи обґрунтованими є звинувачення у «червоних» 

настроях військової частини, яка врятувала Ніжин від 

більшовицького повстання й фактично до останнього дня свого 

існування підтримувала в місті порядок? 

                                                           
33 ЦДАВО України. Ф.1076. Оп.1. Спр.20. Арк.77–77зв. 
34 Там само. Арк.81. 
35 Там само. арк.89. 
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Коротка, драматична і не героїчна історія куреня імені 

Тараса Шевченка не є історією підступної зради. Це скоріш 

промовиста ілюстрація масштабних і складних процесів 

розкладу армії, посилених неадекватною військовою 

політикою Центральної ради. 

 

Maksym Potapenko 

«DISHONORED». BATTALION NAMED AFTER 

TARAS SHEVCHENKO (OCTOBER 1917 – MARCH 1918). 

The article deals with the main milestones in the history of 

the battalion named after Taras Shevchenko, which was part of 

the 1st Serdiuk Division. An attempt was made to 

comprehensively analyze the orders of this military unit. The 

thesis about his betrayal of Kruty's defenders and his transition 

to the side of the Bolsheviks, which is widespread in Ukrainian 

historiography, is refuted. 

Key words: Ukrainization of the army, the battle of Kruty, 

the Nizhyn garrison. 
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ПОВСТАННЯ ДИРЕКТОРІЇ:  

ХТО І КОЛИ СПЛАНУВАВ  

АНТИГЕТЬМАНСЬКИЙ ЗАКОЛОТ 1918 Р. 

 

У статті висвітлюються перебіг та обставини спла-

нування та підготовки збройного заколоту Директорії 

проти режиму П.Скоропадського восени 1918 р., який 

невдовзі призвів до падіння Української Держави. 

Ключові слова: заколот Директорії, УНР, Українська 

Держава, Гетьманат 

 

Із середини вересня 1918 р. у середовищі окремих 

керівників лівих українських партій визрівають плани 

повалити гетьманський режим насильницьким шляхом, 

тобто вже із залученням регулярних збройних сил, а не 

шляхом розхитування режиму страйками, саботажем, 

повстанськими загонами тощо. 

Роль мотора та ядра дотику й згуртування заколотників 

взяв на себе відомий тогочасний крайній лівий політичний і 

громадський діяч, поет і соціолог, який за фахом був 

лісником, один з ідеологів і член Центрального комітету 

Української партії соціалістів-революціонерів Микита 

Шаповал. Сам він про це занотував коротко і цілком 

відверто: «Вересень 1918 р. приступаю на свій риск до 

орґанізації повстання /в порозумінні з Григоріївим, 

Вікт[ором] Павленком, ген.Осецьким, Андр[ієм] Мака-

ренком/. До цього прилучається згодом Винниченко. Пере-

ховування перед повстанням»1. У спогадах М. Шаповал 

згадував також, що ще у вересні 1918 р. він «змовився з 

А. Макаренком, ген. Осецьким, полковником Павленком і 

Хилобоченком працювати в напрямі підготовки повстання. 

                                                           
1 Центральний державний архів вищих органів влади і 

управління України (далі, ЦДАВО України), Ф. 3563, Оп. 1, Спр. 118, 

Арк.132. 
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Цей план заздалегідь був вирішений трьома членами 

Центр[ального] Комітету [партії] соціалістів-революціонерів 

(Григоріїв, Лизанівський і я). Потім у цей план було 

втаємничено В. Винниченка, який погодився на нього»2. 

В. Винниченко ж, зі свого боку, засвідчував з цього приводу: 

«Ставши по уступленню А. Ніковського головою Національ-

ного Союзу3, я мусив брати участь у всіх балаканинах, які 

провадились до сього моменту, до мого вступу в Н. Союз; але 

та участь була вже тільки засобом сховати дійсні цілі й наміри, 

які виникли в мене ще під час задушеного літнього повстання 

на Україні. Для мене було ясно, що тільки силою можна 

вирвати владу з рук буржуазних клас»4. П. Христюк писав, що 

задум силою повалити П. Скоропадського виник в середовищі 

лівих українських есерів (підтверджуючи загалом спогади 

М. Шаповала), додаючи, що ідею збройного повстання, 

висунуту есерами та Селянською спілкою, без вагань 

підтримали залізничники та соціалісти-самостійники. Нагадаю, 

що саме їхні представники згодом стали членами Директорії 

(Ф. Швець – від Селянської спілки, А. Макаренко – від заліз-

ничників, П. Андрієвський – від соціалістів-самостійників, есер 

М. Шаповал відмовився вступити до Директорії, а натомість 

від 14 листопада очолив УНС). Проти повстання висловилися 

соціалісти-федералісти та соціал-демократи. І лише після 

залучення до змови В. Винниченка (який згодом й стане на 

чолі Директорії) цей намір підтримали окремі есдеки5. 

Гадаю, що й С. Петлюра, який належав до УСДРП, хоч і 

перебував у в’язниці, був прихильником силового 

розв’язання питання влади (а отже, і проблему соціально-

                                                           
2 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна 

програма. Прага, 1928, С. 120–121. 
3 В. Винниченко став на чолі Українського національного союзу 

18 вересня 1918 р. і був його головою до 14 листопада 1918 р. – П. Г.-Н. 
4 Винниченко В. Відродження нації (Історія української 

революції /марець 1917 р. – грудень 1919 р./). Ч. ІІІ. Київ; Відень, 1920, 

С. 87–90. 
5 Христюк П. Українська революція. Розвідки і матеріяли. Кн. ІІІ. 

Замітки і матеріяли до історії української революції. 1917–1920 рр. 

Т. ІІІ. Прага, 1921, С.128. 
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політичного розвитку України) і не лише знав про такі наміри, 

але й свого часу (до арешту) наполегливо готував ґрунт для 

перевороту. Вважаю також, що саме ув’язнення завадило йому 

особисто очолити підготовку до збройного виступу проти 

гетьманського режиму і підтвердженням цьому є його під-

пільна робота на чолі Земського союзу, позиція військовиків 

(зокрема Січових стрільців) щодо його заочного включення до 

складу Директорії6 та практичне загальне керівництво 

республіканськими силами в листопаді–грудні 1918 р. тощо. 

Підготовча праця у цьому спрямуванні не припинялася 

практично з перших днів встановлення Гетьманату й здій-

снювалася у кількох напрямах одночасно: політичному – 

консолідація опозиційних соціалістичних партій у єдиній 

спілці (координаційному центрі), якою спочатку був Україн-

ський національно-державний союз (УНДС), а потім (від 

серпня 1918 р.) – Український національний союз (УНС), у 

поєднанні з масовою агітацією; громадському – робота з 

земськими та різного роду професійними організаціями; 

економічному – організація страйків, саботажу і, водночас, 

залучення коштів через кооперативну мережу; військовому 

– накопичення зброї, організація повстань, формування 

отаманських загонів та залучення військово-командного 

складу Армії Української Держави (серед січовиків, запо-

рожців тощо); зовнішньому – налагодження контактів та 

пошуку підтримки в російських більшовиків (зокрема через 

очільників мирової делегації РСФРР Х. Раковського та 

Д. Мануїльського) та у німців (серед представників німець-

ких соціалістичних партій у Райхстазі, німецького Обер-

командо в Києві й, згодом, серед німецьких та австрійських 

солдатських комітетів та командування в Україні) тощо. 

Наприкінці вересня 1918 р. В. Винниченко та М. Шапо-

вал зав’язали контакти зі старшинством Окремого загону 

                                                           
6 Крім того, погоджуюся з думкою М. Стахіва, який, пере-

буваючи в еміграції, вважав, що якби С. Петлюра був особисто 

присутній на засіданні, коли обирали членів Директорії, то саме він, а 

не В. Винниченко, став би її головою [Див: Стахів М. Україна в Добі 

Директорії УНР. Т.1 Скрептон, 1962. С.72]. 
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Січових стрільців7. Стрілецтво морально було готове до 

виступу, їхні емісари, що були розіслані по країні для 

вербування новобранців до своєї частини, яка ще перебувала 

у стані формування, вже мали зносини з повстанськими 

отаманами Волині, Полтавщини, Катеринославщини, 

Чернігівщини й, очевидно, з представниками С. Петлюри 

(чим і зумовлюється подальша категорична вимога Січо-

виків введення його до складу Директорії). 

Тим часом погіршилася зовнішньополітична ситуація. 

Центральні держави терпіли поразку у Світовій війні. Вже у 

жовтні розвалилася Австро-Угорщина, а в листопаді 1918 р. 

революція сколихнула Німеччину. Гетьманат же не мав 

власної армії для захисту від більшовизму зовнішнього і 

соціал-більшовизму внутрішнього. І хоча на потреби Вій-

ськового міністерства було витрачено вже 352 млн. 101 тис. 

302 крб.8 (загальні ж оприлюднені асигнування на потреби 

Військового міністерства становили 800 млн. крб.9), на 

практиці до сформування армії можливо стало приступити 

лише у другій половині вересня 1918 р. після відвідин 

гетьманом П.Скоропадським Німеччини на запрошення 

кайзера Вільгельма ІІ. 15 вересня 1918 р. в розпорядження 

начальника Власного Штабу гетьмана таємною постановою 

на потреби Українського козацтва було асигновано 900 тис. 

крб.10, проте справа ця все іще залишалася на рівні проекту. 

Загалом же на жовтень 1918 р. в розпорядженні началь-

ника Власного Штабу гетьмана був лише Особливий вільно-

найманий загін з 800 вояків для дій проти окремих спроб 

більшовиків здійняти повстання у найближчому до Києва 

районі й споряджений кулеметами, бліндованими авто-

мобілями та іншими технічними засобами, а також 2 сотні 

(піша й кіннотна) Власного конвою гетьмана, укомплек-

тований переважно з колишніх офіцерів російської служби, 

                                                           
7 Крезуб А. Повстання проти гетьмана П. Скоропадського і про 

січових стрільців. Літературно-науковий вісник. 1928. Кн. 11, С.225–318. 
8 Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр. Т. 2. Ужгород, 

1930, С. 278–282. 
9 ЦДАВО України, Ф. 1064, Оп. 1, Спр. 24 а, Арк. 30–31зв. 
10 ЦДАВО України, Ф. 1064, Оп. 1, Спр. 92, Арк. 15. 
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та різноманітні команди й керівні кадри11. Під командою 

Військового міністерства у Києві була також недоукомплек-

тована Сердюцька дивізія. Інших збройних сил у столиці 

гетьман не мав, а події, натомість, розгорталися з надзвичай-

ним динамізмом та з крайньою загостренністю. Як зазначав 

начальник Власного Штабу гетьмана Б.Стеллецький, усі ці 

мізерні підрозділи «мали із чудодійною швидкістю з одного 

тільки чуття українського патріотизму зрости у грізні бойові 

сили, проте насправді нічого не робили» й «лише тепер 

Скоропадському стало ясно, що [військовий міністр] 

ген.Рогоза виявився не на своєму місці»12. Утім, звільнення 

О.Рогози вже не могло виправити воєнно-політичне ста-

новище та якимось чином збільшити потужність збройних 

сил гетьманського режиму, тим паче, що охочих обійняти у 

той загрозливий час посаду військового міністра не 

виявлялося. Тож на чолі Військового міністерства став 

молодий полковник Генерального штабу Б.Щуцький. 

З огляду на такий стан речей, і не без наполегливих 

порад німців, П.Скоропадський вдався до спроб порозумі-

тися з вітчизняними соціалістами. 5 жовтня 1918 р. він 

зустрівся з провідниками опозиційного альянсу лівих партій 

– Українського національного союзу (УНС) щодо створення 

нового гетьманського уряду, до складу якого би мали увійти 

українські соціалісти – представники УНС. Такий уряд, 

зрештою, було сформовано 24 жовтня 1918 р. шляхом 

реорганізації Ради міністрів Ф.Лизогуба, куди увійшли такі 

помірковані соціалісти як О.Лотоцький, П.Стебницький, 

А.В’язлов, В.Леонтович і М.Славінський. Чи був задо-

волений УНС й, зокрема, В.Винниченко, якого П.Скоропад-

ський, до речі, вважав більше за письменника, ніж за 

революціонера? Однозначно – ні, адже, як згадував згодом 

В.Ґренер, В.Винниченко завбачливо, з перспективи від-

сторонення гетьмана від влади, вимагав від П.Скоропад-

ського в коаліційному уряді 7–8 міністерських портфелів, а 

надто – посад міністрів внутрішніх справ, земельних справ 

                                                           
11 ЦДАВО України, Ф. 4547, Оп. 1, Спр. 1, Арк 100, 101, 107. 
12 Там само, Арк. 107. 
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та військового міністра (потім, 19 жовтня, В.Винниченко, 

А.Ніковський та М.Шраг згоджувалися не вимагати порт-

феля військового міністра)13. Проте П.Скоропадський так і 

не пристав на таку політичну комбінацію й, вочевидь, розку-

сив усю небезпеку для себе подібної поступки, хоча й 

В.Ґренер вважав це його помилкою, позаяк гетьман втратив 

можливість створити український національний уряд. 

Тим часом, попри включення представників УНС до 

гетьманського уряду Ф.Лизогуба, 26 жовтня 1918 р. україн-

ський есер М.Шаповал зустрівся з головою Української націо-

нальної партії (УНП) А.Макаренком, який мав впливи серед 

залізничників, задля обговорення плану збройного усунення 

гетьмана й підняття нового повстання проти його режиму, 

проте вже з залученням до нього військовиків Армії Україн-

ської Держави. Наступного дня (27 жовтня) голова УНС 

соціал-демократ В.Винниченко мав зустріч з М.Шаповалом, 

після чого вони очолили безпосередню підготовку до заколоту. 

Крім того, провідники соціалістичних партій, що вхо-

дили до УНС, як от В.Винниченко (УСДРП), В.Садовський 

(УСДРП), Ф.Швець (Селянська спілка), М.Шаповал (УПСР), 

С.Єфремов (УПСФ), А.Ніковський (УПСФ) та К.Мацієвич 

(УПСФ) провели нараду, на якій обговорили основні питан-

ня, в тому числі й можливість досягнення політичного 

компромісу з гетьманом, про створення Директорії та про 

початок антигетьманського збройного виступу. З’ясувалося 

однак, що усі присутні, за винятком Ф.Швеця (ну й, 

зрозуміло, В.Винниченка та М.Шаповала), виступали за ту 

чи іншу форму пошуку порозуміння й висловилися проти 

повстання. К.Мацієвич, вказавши на «розвиток нечуваного 

большевизму», застеріг, що збройний виступ зруйнує «ще 

слабкі форми нашої державносте», на що В.Винниченко «з 

нетерпеливості зауважив, що ми воліємо лівий народний 

большевизм, як правий, поміщицький большевизм!»14. 

                                                           
13 Архів зовнішньої політики Російської Федерації, Ф. 82, Оп. 16, 

Т. 76, Спр. 27, Арк. 71. 
14 Шаповал М. Гетьманщина і Директорія (Спогади). Новий 

Йорк, 1958, С. 49. 
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Своєю чергою М.Шаповал наголошував на військових 

силах, які вже погодилися взяти участь у заколоті, а саме: 

Січові стрільці (1 тис. 500 вояків), Чорноморці – 600 багне-

тів («мають озброєння ще на 5000 людей»), Запорожці – 

2 тис. 500 бійців (озброєння – на 5 тис. чол.), 3 полки 

запасної дивізії – 6 тис. вояків (озброєння – на 10 тис. осіб), 

Окремий запасний полк – 1 тис. вояків (озброєння – на 2 тис. 

бійців), залізнична охорона (чисельність невідома), додав-

ши, що провівши мобілізацію «можна мати ще 60 полків» 

(що, вочевидь, все ж таки було певним перебільшенням). 

Загалом, за словами М.Шаповала, у заколоті готові були 

взяти були участь 11 тис. 600 озброєних вояків, а за пер-

ший–другий день мобілізації путчисти розраховували поста-

вити під багнети ще 13 тис. 500 вояків. «Загалом рахуємо, – 

підсумовував він, – на 25 000 озброєного регулярного вій-

ська, не рахуючи до цього партизанських сил, які й тепер 

б’ються на Україні і щохвилини прилучаться до нас»15. 

Окрім того, за словами М.Шаповала, організатори заколоту 

сподівалися й на революційне піднесення населення, після 

чого армія повстанців мала б зрости ще на 50–60 тис. 

озброєних людей. 

У відповідь на таку войовничу програму С.Єфремов 

застеріг, що «повстання не треба робити, щоб не руйнувати 

апарату державного і не викликати большевизму, яким тепер 

живуть». Однопартієць С.Єфремова есеф А.Ніковський 

додав, що хоча й «повстання може мати успіх, але вони 

(соціалісти-федералісти. – П.Г-Н.) не бачать в ньому виходу 

для української справи з теперішнього становища, не 

визнають його як методу боротьби»16. Таку думку підтримав 

й соціал-демократ В.Садовський, а натомість Ф.Швець 

висловився за повстання. При цьому слід заува-жити, що усі 

ці діячі не мали офіційних уповноважень від своїх партій на 

подібні перемовини, а були персонально запрошені 

В.Винниченком та М.Шаповалом. Що ж до позицій самих 

партій, то силовий варіант підтримували лише УПСР і 

                                                           
15 Там само, С. 49. 
16 Там само, С. 49–50. 
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керівництво Селянської спілки, есефи ж та есдеки (навіть т.зв. 

група Винниченка у ЦК УСДРП) виступили проти повстання. 

Утім, група осіб-заколотників, у тому числі й військовиків, уже 

апріорі вирішили повалити владу силою, а згадана міжпартійна 

нарада мала лише формальний характер. 

23 жовтня М.Шаповал мав зустріч з А.Макаренком, який 

на той час працював у Міністерстві шляхів і розповів про 

наявність «свого, більш тіснішого гуртка», до складу якого 

входили Строкоза, Тулюга, Різниченко та Осецький. При 

цьому генерал О.Осецький, який стояв на чолі Окремої заліз-

ничної сторожі, «зложив по всіх станціях штаби, управи, дібрав 

дещо службового штату... Вже прийнято і козаків. Орга-

нізовано з їх резервовий полк у Києві (залізничний полк). До 

полку приймаються лише свідомі українці»17. Залізничники ж, 

за словами А.Макаренка, під час повстання могли зупинити 

рух залізниць. Окрім того з’ясувалося, що заколотників 

підтримують також Запорозький полк П.Болбочана та Чорно-

морський кіш В.Пелещука. У свою чергу М.Шаповал повідо-

мив А.Макаренкові, що на партійні структури та загалом на 

УНС заколотники розраховувати не можуть, позаяк «Націо-

нальний Союз абсолютно нічого не думає про озброєну 

боротьбу» та взагалі «в Національному Союзі про цю справу ні 

з ким не можна говорити, опріч Винниченка»18. 

Наступного дня в кабінеті А.Макаренка (в Міністерстві 

шляхів) відбулася зустріч між ним, М.Шаповалом, В.Винни-

ченком і ген.О.Осецьким. О.Осецький «без передмов» вик-

лав свої міркування і план «глибокого охвату Києва», після 

чого присутні, як згадував М.Шаповал, переконалися, що 

їхня справа не безнадійна19. Учасники доручили А.Мака-

ренкові відрядити емісарів до П.Болбочана у Новгород-

Сіверський, до В.Пелещука у Бердичів та до Є.Коновальця у 

Білу Церкву. Підготовку повстання у Київській губ. було 

покладено на П.Косенка (Антоновича), а вже 29 жовтня 

губерніальний староста Полтавщини повідомив міністрові 

                                                           
17 Там само, С. 30. 
18 Там само, С. 30. 
19 Там само, С. 32–33. 
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внутрішніх справ В.Рейнботу про «можливість збройного 

виступу протиукраїнських антидержавних елементів»20. 

У змову було втягнуто й Корпус залізничної охорони, 

який мав би, за задумом міністра шляхів Б.Бутенка, 

забезпечувати порядок та безпеку залізничного майна, 

складів зі зброєю на залізницях тощо. Проте командир 

корпусу ген.О.Осецький досить швидко фактично усунув від 

контролю над цим підрозділом міністра й практично 

застосував цю озброєну охорону для пограбунку майна та 

амуніції, а також для координації й підготовки військового 

«лівого» перевороту проти гетьмана. МВС підозрювало ці 

підрозділи у зраді та мародерстві й навіть домагалося їх 

розформування, проте так і не встигло застосувати рішучих 

дій – новому міністру внутрішніх справ В.Рейнботу не 

вистачило у цій справі часу і радикалізму свого попередника 

І.Кістяковського, який свого часу таки переконав гетьмана 

ліквідувати цю службу. П.Скоропадський погодився згор-

нути цей підрозділ, проте поетапно, аби зберегти платню й 

знеболити самолюбство його командного складу. Така 

поступка гірко обернулася проти самого гетьмана, коли 

залізнична охорона Києва і Правобережної України, яку ще 

не встигли роззброїти, на чолі з ген. О.Осецьким виступила 

проти гетьмана за сигналом Директорії21. 

У ніч проти 30 жовтня 1918 р. у помешканні сільсько-

господарського кооперативу «Централ» (на вул.Прорізній,19 

у Києві) відбулася таємна нарада, в якій взяли участь 

А.Макаренко, В.Винниченко, М.Шаповал, командир Кор-

пусу залізничної охорони ген.О.Осецький, його підлеглі 

полк. В.Павленко (Лівобережна залога) та полк.С.Хило-

боченко (Правобережна залога), старшина Генштабу 

полк.В.Тютюнник і представники Окремого загону Січових 

                                                           
20 ЦДАВО України, Ф. 1216, Оп. 1, Спр. 75, Арк. 279–279зв. 
21 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. М.: Политическая энциклопедия, 2014, С. 88.  
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стрільців (близько 1 тис. вояків) – полк.  Є. Коновалець та 

сот.А.Мельник, які дали остаточну згоду на участь у пов-

станні. На зустрічі було створено Оперативний штаб 

повстання на чолі з ген. О. Осецьким (до його складу увій-

шли: полковники В.Тютюнник та В.Кедровський, сотники 

А.Мельник та Ф.Черник)22, а також схвалено розпочати 

переговори з Окремим Чорноморським кошем (В.Пелещука) 

та Запорозькою дивізією (П.Болбочана). Заколотники 

розрахували, що їхні сили становлять приблизно 12 тис. 

вояків, ще 60 «полків» залізничної охорони мали б бути 

швидко змобілізовані. Нестачу зброї планувалося отримати 

від гетьманської військової інтендатури для залізничної 

охорони. Січовики мали виставити 1 тис. 500 вояків, 900 з 

яких були добре вишколеними, а також могли надати зброї 

ще для 5 тис. козаків. Гроші мали здобути В.Винниченко та 

М.Шаповал. Останній узяв у правлінні «Централу» 25 тис. грн., 

потім передав ген. О. Осецькому ще 15 тис. грн., а згодом ще 

10 тисяч від партії есерів надав Н.Григоріїв23. 

Військовий план ген. О. Осецького був таким: повстання 

починається на периферіях, а звідти наступає на Київ. 

Узагалі вся акція мала розпочинатися далі від Києва, щоб 

його повільно охопити концентричними колами, а потім йти 

вперед, організовуючи політичне й адміністративне запілля. 

На сильний виступ у самій столиці заколотники не 

сподівалися, побоючись на перших порах Сердюцької диві-

зії та потужної німецької залоги (бл. 30 тис. вояків). Учас-

ники наради також вирішили, що Селянська спілка надасть 

своїх людей, які поїдуть закладати «штаби» чи «трійки» у 

повітах. Заколот було вирішено розпочати у Білій Церкві (де 

дислокувався ОЗСС – Окремий загін Січових стрільців24). 

                                                           
22 Історія українського війська. Львів., 1992, С. 450–451. 
23 Шаповал М. Гетьманщина і Директорія…, С. 38. 
24 У серпні 1918 р. П.Cкоропадський дав згоду на формування 

полку Січових стрільців та Чорноморського козачого кошу. Полк 

вирішили комплектувати у Білій Церкві, а згодом він отримав назву 

Окремий загін Січових стрільців. До його складу увійшли колишні 

вояки галицького полку Січових стрільців та незначна кількість 

добровольців-наддніпрянців. 
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Того ж дня, 30 жовтня, у Білій Церкві Стрілецька рада 

підтримала змовників, але висунула вимогу включити 

заочно до складу керівників повстання С.Петлюру, який все 

ще перебував у в’язниці за антигетьманський маніфест. За 

планом Оперативного штабу, рушійною силою заколоту 

призначили Січовиків – вони мали наступати з Білої Церкви 

на Київ. Назустріч зі столиці мали вийти Залізничники і вже 

разом вони б захопили місто. В подальшому відбулися ще 

окремі зустрічі М.Шаповала з О.Осецьким та В.Винниченка 

з П.Болбочаном, внаслідок яких остаточно викристалізува-

лося керівне ядро заколотників. «Наша військова орга-

нізація, – як цілком точно визначив путчистів один з її 

членів (М.Шаповал), – склалась з Головного Штабу на чолі з 

генералом Осецьким, полковником В.Павленком, полков-

ником Тютюнником, полковником Хилобоченком і війська: 

Головна Команда (генерал Осецький), Лівобережний коман-

дуючий – полковник Болбочан, Січові стрільці – полковник 

Коновалець, Чорноморці – підполковник Пелещук»25. 

Тим часом у примарному небосхилі військово-між-

народного та соціально-політичного становища наелектри-

зованість сягала апогею напруги й обіцялася вибухнути 

громами й блискавками небачених досі потуги і масштабу. 

Над європейськими просторами повіяв вітер кардинальних 

змін, у перебігу Світової війни тривали переломні події й 

провіщали крах Центральних держав у борні з країнам 

Антанти, а отже – насувався час тектонічних військово-полі-

тичних трансформацій геополітичного характеру, що неми-

нуче мало позначитися і на внутрішньополітичному 

становищі в Україні та навколо неї. Прийдешні переміни 

відчували усі й усі потужні, і не тільки, гравці на українській 

політичній шахівниці готувалися до настання нової дій-

сності у всеозброєнні. 

Тим часом 3 листопада 1918 р. у Німеччині вибухнула 

революція, а вже 10 листопада до влади прийшли представ-

ники соціал-демократичної партії (СДПН) й державу було 

проголошено республікою. Поразка Центральних держав 

                                                           
25 Шаповал М. Гетьманщина і Директорія…, С. 40. 
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додала натхнення й рішучості заколотникам. Адже, як 

зазначав один з керівників їхнього ядра М.Шаповал, виступ 

зі зброєю готувався ними давно й, готуючи таке повстання, 

вони лише «чекали слушного часу. Цей слушний час 

прийшов – упадок німецьких фронтів»26 [103, c.121]. Далі 

М.Шаповал засвідчував, що, попри рішучість виступити 

проти гетьманського режиму, змовники активно вико-

ристали військово-політичне становище тогочасної Німеч-

чини і в іншому напрямі. Ними заздалегідь було таємно 

відправлено до Берліна своїх посланців (полковника 

О.Шаповала та соціал-демократа П.Бензю), аби вони там 

увійшли в зносини з німецькою соціал-демократією, що 

мала потужний вплив у Райхстазі, яка б «енергійно висту-

пила проти німецького режиму на Україні і вимагала виве-

дення відділів німецьких військ»27 [103, c.121]. Незабаром 

цей тиск на німецьке військове командування в Україні буде 

здійснено, у тому числі й щодо ув’язнених соціалістів, 

зокрема С.Петлюри. 

У той час армії Центральних держав на терені України 

революціонізуються і поступово займають нейтральні позиції 

щодо українських державних справ, тоді як у самій країні 

знову ширяться протигетьманські повстання, а на півночі 

скупчується Червона Армія. Усе це спонукало опозиційний 

УНС вирішити скликати 17 листопада конгрес лівих партій та 

легітимізувати новий (соціалістичний) антигетьманський 

переворот. Зі свого боку гетьман П.Скоропадський 3 листопада 

на ст. Скороходово зустрівся з отаманом Всевеликого війська 

Донського П.Красновим, де вони домовилися пожвавити 

торговельно-економічні відносини між країнами і спільними 

зусиллями боротися з більшовиками28. 

За кілька днів, у ніч проти 7 листопада у Білій Церкві 

відбулася Стрілецька рада разом із галицькими депутатами, 

які вмовляли своїх земляків допомогти ЗУНР. Проте 

                                                           
26 Там само, С. 121. 
27 Там само, С. 121. 
28 Вiдродження. 1918. 5 листопада; Южное Слово. 1918. № 15. 5 

ноября 
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більшість з присутніх відмовилася, позаяк уже були залучені 

до підготовки збройного заколоту проти П.Скоропадського. 

Про антигетьманські настрої серед стрілецтва та серед 

військовиків в особистому Штабі глави держави було відомо 

вже давно. Ще влітку (рапорт ад’ютанта Власного Штабу 

гетьмана від 2 серпня 1918 р.) Осібний відділ отримав 

інформацію про «антиурядову діяльність» Січових стрільців 

та вояків Запорозької дивізії29. М.Стахів з цього приводу 

згадував: «Підготовка до майбутнього повстання розпо-

чалась після відомої зустрічі Гетьмана П.Скоропадського та 

генерала П.Краснова, завдяки зусиллям полковників П.Бол-

бочана, В.Павленка, представників Стрілецької ради 

Є.Коновальця та А.Мельника. Політичними справами 

опікувався консул Білецький, закордонними – А.Галіп, а 

також П.Дідушок, як секретар «керівного гурту»»30. Саме ці 

угруповання розгорнули спільні заходи щодо підготовки 

збройного виступу проти П.Скоропадського. За словами 

одного з військових діячів цього другого (соціалістичного) 

перевороту Є.Коновальця, В.Винниченко ще 7 листопада 

«заявив, що все готове для повстання»31. 

Переворот підтримало й інше угруповання українських 

старшин, що раніше служили в українському війську за УНР 

– Український офіцерський союз «Батьківщина» (орга-

нізатор і голова – товариш військового міністра УНР за Цен-

тральної Ради ген.О.Греков; помічник голови – І.Андру-

щенко). Практична діяльність «Союзу», за свідченнями 

самого О.Грекова, головним чином зводилася до обліку 

офіцерського складу, ведення протигетьманської пропа-

ганди та ухилом старшин від служби в армії П.Скоро-

падського. За мету ставилося збереження й згуртування 

старшинських кадрів до часу, коли гетьман опиниться без 

підтримки німців і тому не зможе втримати владу. 

                                                           
29 ЦДАВО України, Ф. 2469, Оп. 1, Спр. 5, Арк. 1, 2–6. 
30 Стаxів М. Україна в добі Директорії УНР. Т. 1. Скрентон, 1962, 

С. 20. 
31 Коновалець Є. Причинки до історії Української революції. 

Прага, 1927, С. 13. 
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Наприкінці жовтня 1918 р. О.Греков, за наполяганням та за 

сприяння членів цієї офіцерської організації, очолив 

Головний штаб гетьманської армії, але пробув на посаді 

лише п’ять днів. На початку листопада О.Греков дізнався від 

першого генерал-квартирмейстера Генштабу Армії Україн-

ської Держави ген.В.Сінклера про свій майбутній арешт й 

виїхав зі столиці до Полтави, а за тиждень – через Казатин 

до Вінниці, де запропонував свої послуги вже створеній 

Директорії, зокрема її голові В.Винниченку32. 

Своєю чергою департамент Державної Варти МВС 

заходився до реалізації низки своїх спостережних справ. Як 

наслідок було вчинено низку арештів у багатьох містах: 

найґрунтовніші затримання й обшуки відбулися в Одесі, 

Кам’янці-Подільському та Катеринославі. Були знайдені 

списки бойових дружин, плани їх мобілізації, виявлено 

склади рушниць, гранат і кулеметів. Усе це спонукало 

міністра внутрішніх справ В.Рейнбота, «озброєного» 

десятками телеграм з місць, стопами донесень, протоколів, 

постанов, виступити 1 листопада 1918 р. на засіданні Ради 

міністрів з позачерговою доповіддю «про небезпечні явища, 

які доглядаються в різних місцевостях держави»33. На подив 

міністра, його колег ще перед засіданням уряду 

щонайменше цікавило те, що буде зроблено для 

забезпечення державного ладу і чи за достатньо міцними 

стінами замкнені головні винуватці підготовки заколотів і 

повстань. Натомість посадовці переймалися дотриманням 

усіх форм під час обшуків і чи у достатньо гарних умовах 

перебували ув’язнені, а також як скоро можна було б 

очікувати звільнення мало не усіх цих державних злочинців. 

Свою промову міністр внутрішніх справ розпочав з 

різкої критики тих членів Ради міністрів, які знову принесли 

з собою на засідання уряду скарги на дії адміністративних 

властей, що, мовляв, порушили недоторканність помешкань 

громадян та їх свободи, не бажаючи при цьому рахуватися з 

                                                           
32 Центральний державний архів громадських об’єднань України, 

Ф. 263, Оп. 1, Спр. 62149-ФП, Арк. 88–98. 
33 ЦДАВО України, Ф. 1064, Оп. 1, Спр. 7, Арк. 23–26. 
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тим, що саме викликало ті обшуки та арешти, а також з 

їхніми результатами. В.Рейнбот обурювався, що міністри не 

бажають ясно усвідомити, яким загрозливим насправді було 

становище, зачитував присутнім документ за документом, 

доводячи з очевидністю наявність підготовки збройного 

повстання. Він різко та іронічно ставив питання: чи для 

культурної роботи потрібні просвітньому товариству у 

Кам’янці-Подільському рушниці; чи для салютів міністрам-

українцям при їх в’їзді до Катеринослава були приготовлені 

кулемети; чи не для дитячих ігор у школах Одеси збері-

галися сталеві м’ячі, начинені мелінітом34. Закінчуючи свою 

промову, В.Рейнбот емоційно заявив, що саме час відкласти 

в сторону статут Академії наук (нехай відпочине він в 

портфелі міністра освіти), а натомість варто негайно 

обговорювати відповідальність влади не перед окремими 

приватними особистостями, а перед цілісністю державного 

гетьманського будівництва. Слід терміново тут же прийняти 

рішення: чи запроваджувати в більшій частині України 

військовий стан, або ж стан про надзвичайну охорону. У 

першому випадку уся влада мала зосередитися в руках 

корпусних командирів, у другому – влада надзвичайна 

залишилася б у руках цивільних властей, яким було б надано 

право викликати в разі потреби військові частини35. У 

підсумку, більшістю голосів (сім проти п’яти) Рада міністрів 

визнала за необхідне наступного ж дня запровадити стан 

надзвичайної охорони. Того ж пізнього вечора В.Рейнбот 

запросив у П.Скоропадського дозволу на негайну доповідь, 

позаяк за тогочасним законодавством введення стану 

надзвичайної охорони цілком належало особистій владі 

гетьмана і постанова уряду без його ухвали носила би 

дорадчий характер. П.Скоропадський погодився з думкою 

В.Рейнбота й безпосередньо у гетьманському палаці було 

                                                           
34 Мелініт – вибухова речовина жовтого кольору, що 

використовувалася для артилерійських снарядів і т. ін. (З верхнього 

вигляду ніхто не може пізнати, чи та бомба не наладована [начинена] 

мелінітом і чи не розірве тебе в найближчій хвилі. Словник 

української мови. Т. 4. К.: Наукова думка, 1973, C.669.) 
35 Воспоминания В. Е. Рейнбота о его пребывании…, С. 107–108. 
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визначено губернії, в яких мав бути запроваджений стан 

надзвичайної охорони, а також було обрано низку 

талановитих осіб з повітових начальників, що мали би бути 

відряджені на місця у допомогу до «слабших» губернаторів. 

Від гетьмана міністр поїхав до МВС, де на нього вже 

очікували викликані телефоном директори департаментів 

Загальних справ та Державної Варти. До шостої ранку в 

МВС були готові проекти наказів, інструкцій та іншої 

документації, а об одинадцятій дня міністр з відповідними 

проектами указів, як було домовлено, прибув до гетьмана. 

Проте у приймальній залі до гетьманського кабінету він 

несподівано дізнався, що за ніч П.Скоропадський передумав 

й вирішив оголосити військовий стан і вже дав відповідні 

розпорядження на місця та особисто військовому міністрові 

О.Рогозі й начальникові Генштабу О.Сливинському, який і 

сам був пов’язаний з заколотниками. Невдовзі з Харкова і 

Кам’янця-Подільського вже надішли телеграми про 

зіткнення губернаторів з корпусними командирами.  

Тим часом, у Києві в ніч на 6 листопада було заарешто-

вано близько ста осіб, у Харкові розгромлено профспілку 

металістів, а 6 листопада гетьман видав наказ про 

запровадження військового стану на Волині (до цього, ще 

22 жовтня на Харківщині було введено надзвичайний стан). 

7 листопада 1918 р. наказом по МВС, Одеське міське 

отаманство було оголошено у стані надзвичайної охорони36. 

Окрім цього, о 6 год. 5 хв. у ніч з 8 на 9 листопада військо-

вий стан було запроваджено на Катеринославщині, Поділлі, 

Херсонщині (без Одеси) та у Таврійській губернії (у повітах: 

Дніпровському, Мелітопольському, Бердянському та у 

міському отаманстві Миколаїва)37. Відтак усю повноту вла-

ди було надано відповідним командирам корпусів: у 

Катеринославській губ., Мелітопольському та Бердянському 

пов. Таврійської губ. – командирові VIII корпусу, в Херсон-

ській губ., Дніпровському пов. Таврійської губ., в міському 

отаманстві Миколаїва – командирові III корпусу і в 

                                                           
36 Державний вістник. 1918. 9 листопада. 
37 Там само. 
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Подільській губ. – командирові ІІ корпусу38. У 00 год. 05 хв. 

у ніч з 11 на 12 листопада 1918 р. військовий стан було 

запроваджено на Чернігівщині, Київщині (з приєднаними до 

них повітами й з столичним отаманством) та Полтавщині39. 

Уся повнота влади в них відтоді належала відповідним 

командирам корпусів в їх корпусних районах: на 

Чернігівщині – командирові V корпусу, на Київщині зі сто-

личним отаманством – командирові IV корпусу, на 

Полтавщині (за винятком приєднаних повітів Харківської 

губернії) – командирові VI корпусу40.  

Отже, уся повнота влади у вищевказаних губерніях 

переходила від старост до рук комендантів корпусів, яким 

надавалися права командуючих окремими арміями41. Проте 

армії ті та корпуси існували переважно на папері й були 

лише частково сформовані, реальні ж частини вже були 

залучені до протигетьманської змови. Ситуацію дещо 

стримували німці, але запеклі локальні бої вже почалися. 

Водночас, поряд з утиском діяльності партій соціаліс-

тичного спрямування, гетьманська влада не квапилася 

скликати Сойм, вирішити земельне питання (хоча б в обсязі 

заявлених П.Скоропадським 25 десятин) тощо, а отже село 

залишалося без землі й чим далі нарощувало протестні сили. 

Громадянська війна в Україні ставала дійсністю.  

За нових умов П.Скоропадський, прагнучи уникнути 

розпаленню внутрішньоукраїнської громадянської війни, а 

також, очевидно і через тиск соціалістів-міністрів реформо-

ваного на короткий час уряду Ф.Лизогуба, що за кілька днів 

впаде, а також через неприховані ультиматуми німців 

звільняє з тюрем відомих діячів опозиції C.Петлюру, 

                                                           
38 Відродження. 1918. 9 листопада. 
39 Державний вістник. 1918. 12 листопада; ЦДАВО України, 

Ф. 1325, Оп. 1, Спр. 6, Арк. 29–30. 
40 Державний вістник. 1918. 12 листопада. 
41 Українська Держава поділялася на вісім військових округ, які 

відповідали територіально армійським корпусам: 1-й (Волинський), 2-й 

(Подільський), 3-й (Херсонський), 4-й (Київський), 5-й 

(Чернігівський), 6-й (Полтавський), 7-й (Харківський), 8-й 

(Катеринославський). 
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М.Порша, Ю.Капкана та інших соціалістів. Врешті-решт 

12 (9-го за ст. ст.) листопада 1918 р. за наказом П.Скоропад-

ського міністр юстиції А.В’язлов звільняє С. Петлюру на 

«слово чести», що той не братиме участі в заколоті й 

повстанні проти гетьмана. Тоді ж департамент Державної 

Варти МВС лаконічно повідомляє у штаб німецького 

верховного командування в Україні: «Петлюра та його 

спільники звільнені»42. Насправді того ж дня, по обіді 

С.Петлюра зустрівся з В.Винниченком, А.Макаренком та 

іншими тими, як пише М.Шаповал, що «тільки що від-

пущені з тюрми». На зустрічі також були присутніми про-

відники УДХП С.Шемет та М.Міхновський, які виступили 

за «якесь порозуміння з гетьманом». Засідання пройшло у 

галасі та суперечках, а після його закінчення, як стверджує 

М.Шаповал, «Петлюра підійшов до Винниченка і сказав 

йому: «Иншої дороги нема, як повстання». Винниченко 

відповів: «Все готове! Хочете з нами?...» Петлюра пого-

дився»43. В.Винниченко також повідомив С.Петлюрі, що 

Січовики вимагають визнати його командувачем повстан-

ського війська й той одразу подався у Білу Церкву до 

заколотників, аби очолити збройний виступ проти 

П.Скоропадського. 

Україна швидкоплинно запалювалася смертельною 

пожежею. У Луганську місцеві більшовики готували путч з 

метою захоплення патронного заводу й міста, який було 

ліквідовано завдяки введенню з території Дону загону 

уланів Добровольчої армії, яких невдовзі змінили німецькі 

підрозділи, терміново вислані з Катеринослава. На 

Правобережжі проти гетьманської влади повсюдно акти-

візовували свою збройну діяльність не лише більшовики, 

ліві бундівці, ліві українські соціал-демократи та соціалісти-

революціонери, а й помірковані українці-самостійники, що 

стали поводити себе зухваліше після звільнення С.Петлюри 

та його соратників. До цього ж часу почалося бродіння у 

німецьких військових частинах. Тоді ж виявилися нові 

                                                           
42 ЦДАВО України, Ф. 1216, Оп. 1, Спр. 81, Арк. 26. 
43 Шаповал М. Гетьманщина і Директорія…, С. 50. 
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хвилювання серед київського робітництва, а гетьманські 

урядовці почали усвідомлювати сумнівність надійності 

німецької столичної залоги. Паралельно заколотники спла-

нували намір здійняти антирежимний збройний вибух у 

середині міста. Проте у Києві у них було надто недостатньо 

військової потуги. Відтак виникла ідея перевести з Білої 

Церкви до столичного розташування Окремий загін Січових 

стрільців (ОЗСС), що мав стати ударною силою заколот-

ників. Ідею цю гетьманові порадив начальник Генштабу 

полк. О. Сливинський. П.Скоропадський, зі свого боку, 

порадився з цього приводу з міністром внутрішніх справ 

В.Рейнботом, який здавна підозрював О.Сливинського та 

Січовиків у співучасті в антигетьманській змові. З метою 

виграти час для збору довідок у більш надійних осіб, міністр 

відповів гетьману, що вважає за необхідне, перш за все, добре 

обладнати приміщення для ОЗССівців, аби не повторилася  

історія з солдатськими заворушеннями через те, що касарні 

виявилися з дахами, що протікають, виламаними вікнами чи 

зруйнованими печами44. Тож передислокацію «троянського 

коня» Січовиків було відкладено. 

Тим часом чутки про заколот проти П.Скоропадського 

вже ширилися усім Києвом та країною. В.Винниченко та 

М.Шаповал навіть вимушені були спростовувати їх на 

скликаному есефами офіційному засіданні УНС, називаючи 

їх авантюристичними та провокаційними. Такі ж відповіді 

В.Винниченко дав і начальникові Штабу німець-ких військ в 

Україні В.фон Ґренеру та німецькому консулові 

Е.фон Тіллю, які ввечері (о 20 год.) 12 листопада викликали 

його до себе і попередили про неприпустимість виступів 

проти гетьмана та його режиму. Що ж до питання скликання 

на 17 листопада 1918 р. Національного конгресу, то 

змовники вирішили здійснити виступ за будь-якого рішення 

Національного конгресу щодо легітимності гетьмана та його 

режиму, що, у свою чергу, сприяло рішенню П.Скоропад-

ського заборонити проведення Конгресу і схилитися до 

необхідності заручитися підтримкою офіцерства та «білої» 

                                                           
44 Воспоминания В. Е. Рейнбота о его пребывании…, С. 114. 
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Росії (видати Грамоту про федерацію, яка, однак згодом 

послужила ідеологічною підпоркою повстання і була однією 

з головних помилок гетьмана). 

Міркування ж П.Скоропадського з цього приводу, як 

він сам згадував, були такими: «Ще ранком (13 листопада 

1918 р., коли на Раді Міністрів розглядалося питання про 

можливість допущення проведення Національного Конгресу) я 

отримав увідомлення, що було розкрито весь заколот 

повстання при арештові начальника частини моєї охорони, 

полковника Аркаса. З його повідомлення вияснилося, що кон-

грес конгресом, а повстання все одно вибухне. Ясно, що тут 

ніякі зміни у складі конгресу не змінили б стану, а разом з тим 

я боявся, що, ставши на шлях поступок, мені доведеться 

зробити їх цілу низку, причому я буду у руках людей, які (для 

мене не було ніякого сумніву) поведуть Україну до загибелі. 

Інше рішення було – рішуче закрити Конгрес і обпертися у 

Києві на всі ті офіцерські формування, про які я говорив вище, 

а якщо доведеться, то оголосити загальну мобілізацію… Я 

вирішив обпертися на російський офіцерський склад і на свою 

Сердюцьку дивізію, на котру я за всіх умов розраховував. Для 

офіцерства російського складу я повинен негайно оголосити 

федерацію, позаяк мені вуха прожужали, що, якщо це буде 

зроблено, то весь офіцерський склад стане горою, заради Росії, 

за гетьманську Україну»45. Тож 13 листопада Рада міністрів 

заборонила Конгрес, оголошений до скликання Українським 

національним союзом. Шляхів до примирення чи можливих 

кроків до поступок вже не було. Того ж дня організатори 

збройного виступу призначили «засідання повної Президії 

Національного Союзу». На засіданні «було доложено про 

підготовку повстання». План збройного виступу підтримали: 

центральна течія есерів, Селянська спілка, есдеки та 

самостійники-соціалісти. Есефи ж заявили, що їхня партія 

виступає «принципово проти, але не буде перешкоджати і 

перечити»46. У підсумку присутні усвідомили невідворотність 

                                                           
45 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. К.; 

Філадельфія, 1995, С. 305, 308. 
46 Шаповал М. Гетьманщина і Директорія…, С. 59. 
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збройного виступу проти гетьманського режиму, а тому 

постановили «попередити всіх членів Національного Союзу, 

аби по можливості виїхали з Києва, бо в момент нашого 

виступу на них впадуть репресії»47. 

Увечері того ж дня, 13 листопада, у будинку Міні-

стерства шляхів (що нині знаходиться за адресою: 

бул.Т.Шевченка,34), у кабінеті урядовця для особливих 

доручень О.Стокози зібралися: В.Винниченко, А.Макаренко, 

Ф.Швець, М.Шаповал, О.Янко, генерал О.Осецький, 

Ю.Чайковський, полк.В.Тютюнник, полк.М.Аркас, П.Діду-

шок, О.Мицюк, В.Кушнір, П.Андрієвський, полк. 

Є.Коновалець та І.Кульчицький. Головував В.Винниченко; 

протокол не вівся. Нарада без довгих дискусій постановила 

підняти негайно всенародне повстання проти 

П.Скоропадського, а представники УПСР та Селянської 

спілки висловилися за створення революційного уряду у 

формі Директорії Української Народної Республіки48. За 

попередньою домовленістю лідер Селянської спілки О.Янко 

запропонував обрати до Директорії В.Винниченка, 

С.Петлюру та М.Шаповала. Відповідно до такого ж 

сценарію А.Макаренко підтримав ці кандидатури й закликав 

проголосувати за них без обговорення. Аж раптом 

М.Шаповал відмовився від членства, посилаючись на 

змореність і слабке здоров’я. Натомість О.Янкові він про-

шепотів на вухо, що його присутність у Директорії дасть їй 

марку більшовицької й запропонував замість себе самого 

О.Янка. Проте той також відмовився з причин нібито 

поганого здоров’я. Тоді М.Шаповал запропонував здиво-

ваним колегам включити до складу Директорії Ф.Швеця (від 

Селянської спілки), надавши право цим трьом членам 

кооптувати до її складу по одному представникові від 

залізничників та УПСС, а саме – А.Макаренка та П.Андрі-

євського49. Головою Директорії було обрано фактичного 

організатора змовницького угруповання й локомотива 
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48 Україна. 1919. 15–16 листопада. 
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підготовчих заходів до повстання, соціал-демократа В.Вин-

ниченка. Попри те, що учасниками заколоту було вирішено 

обирати членів Директорії лише з осіб, присутніх на нараді, 

до її складу увійшов і С.Петлюра (теж член УСДРП), який 

кілька місяців перед тим провів у в’язниці і не був 

безпосередньо причетний до підготовки збройного виступу. 

Як уже згадувалося вище, С.Петлюру обрали заочно на 

майже ультимативну вимогу Січових стрільців. 

Заколотникам було відомо, що того дня (13 листопада 

1918 р.), створена німецькими вояками у Києві Велика 

солдатська рада, ухвалила рішення про невтручання у 

внутрішні справи українського народу, а тому на згаданому 

засіданні в ніч на 14 листопада його учасники остаточно 

відмовилися навіть розглядати будь-які можливості мирного 

переобрання влади й затвердили план повстання. Відомо 

також, що перед цим лідер заколотників В.Винниченко у 

помешканні заступника міністра фінансів України, соціал-

демократа В.Мазуренка зустрічався з більшовиками 

Х.Раковським та Д.Мануїльським, де й було остаточно 

домовлено про початок повстання50. Крім того, усі учасники 

тих подій знали, що через протидію Берліна та Відня 

П.Скоропадський не встиг організувати регулярну армію і 

коли ці країни зазнали революцій та поразки у світовій війні, 

влада гетьмана залишилася без надійного захисту. 

Прагнучи заручитися підтримкою Антанти, П.Скоро-

падський змушений був 14 листопада змінити уряд 

Ф.Лизогуба на русофільський на чолі з С.Гербелем. Вже 

наступного дня нова Рада міністрів оприлюднила напрямки і 

завдання щодо своєї діяльності. Питання щодо того, як 

заручитися підтримкою Української державності з боку 

проросійської Антанти вже кілька місяців не давало спокою 

гетьманові та його найближчому оточенню, урядовцям та 

дипломатам. У цей час (наприкінці жовтня 1918 р.) у 

гетьманському палаці усвідомлювали, що внутрішньо-

державне становище є загрозливим, проте воно ще не 
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вважалося катастрофічним. Київські владні кола були 

погано повідомлені про становище Західного фронту 

Світової війни й не мали чіткого уявлення про подальші 

геополітичні плани Антанти. Сам же П.Скоропадський 

24 жовтня урочисто відзначив півріччя свого гетьманування 

й перебував у стані, сповненому надій та сподівань (німецькі 

війська ще перебували в Україні, контакти з Антантою та 

нейтральними державами поволі налагоджувалися, коаліцій-

ний уряд з лівою опозицією якраз того дня було сфор-

мовано). «В якому райдужному настрої я був, і здавалось, 

справи складалися добре», – згадував гетьман про ті миті51. 

Принагідно варто зауважити, що ще наприкінці вересня 

1918 р. П.Скоропадський говорив досвідченому дипломату 

І.Коростовцю про своє намагання «утворити державну 

організацію України й припинити розвиток анархії». «Для 

цього треба безумовно створити з України цілком окрему 

державу – не з ненависти до Москви, але з історичної 

конечности. Ані союз, ані федерація з Москвою – немож-

ливі», – наголошував гетьман52. При цьому він зауважив: 

«Організуючи Україну для самостійного життя, я сповняю 

свій патріотичний обов’язок супроти моєї Батьківщини, а 

зовсім не змагаю до особистих цілей і не виконую тих чи 

інших чужих директив. Але, звичайно, я мушу рахуватися з 

фактом німецької окупації та зі зобов’язаннями, що були 

прийняті попереднім урядом Центральної Ради»53. 

9 листопада 1918 р., у день, коли у Райхстазі розгля-

далося питання про позбавлення Вільгельма II права коман-

дування армією, німецький імператор давав українському 

послу Ф.Штейнгелю аудієнцію, під час якої вручив україн-

ському послу Вірчі грамоти. Протягом 20–25-хвилинної 

розмови кайзер розпитував Ф.Штейнгеля «чи Ви твердо 

стоїте на ґрунті самостійності держави, чи думаєте про 
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федерацію в майбутньому?» тощо. У відповідь посол 

запевняв Вільгельма ІІ у тому, що Україна тепер стоїть на 

ґрунті самостійності54. Як виявилося, це була остання 

аудієнція, яку дав Вільгельм II як імператор Німеччини55. 

Того ж дня П.Скоропадський отримав від посла України в 

Німеччині Ф.Штейнгеля термінове і докладне повідомлення 

про революцію у Німеччині, позбавлення престолу кайзера 

Вільгельма ІІ. Тоді ж гетьманові передали й прокламацію 

опозиційного УНС про скликання ним 17 листопада Україн-

ського Національного конгресу, що неприховано означало 

на намір лівих сил легітимізувати таким чином повалення 

гетьманського режиму.  

Сам П.Скоропадський з цього приводу відверто 

написав у спогадах: «Нарешті, настало 9 листопада, день, 

який я завжди вважав останнім днем мого Гетьманства». 

Тим не менш наступної днини (10 листопада) гетьман у 

своїй Грамоті «До всіх громадян України» закликав націю 

до об’єднання в ім’я Батьківщини і спокою, наголошуючи, 

«що порушати в ці дні звиклий хід державного життя навіть 

з найкращими замірами було б те саме, що наражати нашу 

країну на велику небезпеку, а може бути, не дай Боже, і на 

загибель»56. Після цих слів, які за іронією подій виявилися 

пророчими, гетьман висловив сподівання на розуміння 

ситуації громадянами, одночасно попереджаючи, що в його 

«розпорядженню мається достаточно сили, щоб не 

допустити до жадного порушення державного порядку»57. 

10 листопада 1918 р., у день, коли у своїй Грамоті «До всіх 

громадян України» П.Скоропадський закликав націю до 

об’єднання в ім’я Батьківщини та спокою і у якій ані 

натяком не йшлося про жодну подобу федерації чи про 

єдину Росію58. Соціаліст й міністр сповідань О.Лотоцький, 

                                                           
54 Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 

роках. Спомини і роздуми. Торонто, 1971, С. 282. 
55 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920). 

Мюнхен, 1969, С. 370. 
56 Нова Рада. 1918. 12 листопада (29 жовтня). 
57 Там само. 
58 Там само. 
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даючи 18 січня 1919 р. свідчення тій же Верховній слідчій 

комісії Директорії, згадав, що під час прийняття меморан-

думу від «Київської Просвіти» в справі аспірацій деяких 

діячів щодо російської мови, П.Скоропадський «в найрішу-

чіших виразах запевняв нас в своїй вірності українським 

національним інтересам, і на моє остаточне запитання, чи 

можемо ми заспокоїти тривожні переживання членів україн-

ських «Просвіт», які звертаються до нас з запитаннями, 

Гетьман одповів: «Я скоріш умру, чим зраджу Україні»»59.  

Тож, що мало відбутися за ці кілька днів? 11 листопада 

1918 р. Німеччина, підписавши у Комп’єнському лісі пере-

мир’я з державами Антанти, фактично оголосила про свою 

капітуляцію у Першій світовій війні. У новій ситуації збіль-

шується й тиск на П.Скоропадського не тільки з внутріш-

нього боку, але й із зовнішнього. На середину листопада 

1918 р. внутрішня ситуація в Україні вкрай загострилася. 

Насувалася урядова криза, записка дев’яти міністрів про 

необхідність зміни юридично-державного статусу країни та 

її зовнішньополітичної орієнтації поставили державу та її 

політичну еліту на межу розколу. У ніч з 13 на 14 листопада 

активні дії розпочала й радикальна соціалістична опозиція, 

яка створила Директорію. З огляду на події, що склалися, 

П.Скоропадський опинився між «молотом та ковадлом» 

історичної круговерті й фактично у патовій ситуації, де 

кожен крок вів до розпалення внутрішньополітичної пожежі. 

Один з них гетьман здійснив, коли 14 листопада оголосив 

Грамоту про федерацію з майбутньою небільшовицькою 

Росією. Того ж дня він доручив С.Гербелю скласти новий 

Кабінет міністрів – без германофілів і самостійників та 

налаштований проросійськи та проантантівськи. Цей уряд 

мав бути тимчасовим, до з’ясування відносин з Антантою. 

У день виходу федеративної Грамоти гетьмана, Дирек-

торія у Білій Церкві, підтримана розквартированими в місті 

Січовими стрільцями, заявила про перебирання верховної 

влади в країні на себе, необхідність нищення «дощенту» 

гетьманської влади, а самого П.Скоропадського було 

                                                           
59 ЦДАВО України, Ф. 1125, Оп. 1, Спр. 3, Арк. 108. 
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оголошено «поза законом». Карколомність військово-

політичної ситуації потребувала швидких, адекватних і 

рішучих дій. Виявилося, що ані П.Скоропадський, ані його 

оточення не були готові до таких різких і, головно, 

радикальних перемін у вкрай стислий час. Тож колишній 

бойовий генерал П.Скоропадський фактично розгубився й 

підпав під вплив русофільської частини свого оточення, яке 

досить легко навіяло йому віру в те, що за таких умов лише 

Антанта, а отже, і «біла» Росія (читай – Добровольча армія 

Збройних сил Півдня Росії та нашвидкуруч сколочені загони 

офіцерів-добровольців у Києві), стануть на мент запорукою 

порятунку Гетьманату. Проте, задля цього слід було 

переглянути статус Української Держави. Як наслідок, 

14 листопада гетьман підписав Грамоту про федерацію з 

Росією, що остаточно позбавило його будь-якої підтримки 

навіть з боку українських консервативних кіл. При цьому 

слід взяти до уваги, що у попередній грамоті, виданій 

П. Скоропадським лише чотири дні перед тим, у словах 

гетьмана не було навіть і натяку на будь-яку зміну статусу 

суверенітету Української Держави чи про перспективу 

певних федералістських тенденцій тощо. Тож, вочевидь, 

хтось і щось таки сильно й кардинально вплинули на пози-

цію гетьмана і до того ж у доволі стислий відрізок часу… 

Між тим гетьманська «федеративна» Грамота 

допомогла заколотникам підняти над своїм виступом прапор 

порятунку державності, а також залучити до виступу проти 

П.Скоропадського помірковані національно-соціалістичні 

партії (есефів), широкі народні маси (невдоволені до того ж 

урядовою земельною і соціальною політикою) й відрізати 

від підтримки свідомих українських громадян та 

нечисленних консервативних кіл і партій, як от хліборобів-

демократів та хліборобів-власників та інших. Як писав 

В.Винниченко у своєму щоденнику, він певний час й сам не 

сподівався на успіх перевороту, однак саме Грамота про 

федерацію надала йому (переворотові) потужну підтримку 

серед широких народних кіл, що вилилася у повноширне 

повстання проти влади, яка до того ж, не вирішивши 
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соціальних проблем, ще й «зрадила» державницьку 

українську справу. 

Тим часом 15 листопада 1918 р. командир Січовиків 

Є.Коновалець відвідав П.Скоропадського й вимагав відкли-

кати Грамоту, скликати Національний конгрес, який плану-

вав провести УНС, розформувати офіцерські дружини і 

перевести ОЗСС з Білої Церкви до Києва. У відповідь він 

гарантував докласти усіх зусиль для того, щоби Конгрес не 

виступив проти гетьмана. Фактично – це був ультиматум. 

П.Скоропадський відмовився. Та чи був тоді у гетьмана 

інший вихід? Вочевидь, що – ні. І однією з причин такої 

безвиході стало підписання В.Винниченком за день до цього 

(14 листопада) відозви до населення, в якій Директорія вже 

оголосила початок всенародного повстання проти 

«антинародного, антиукраїнського режиму гетьмана П.Ско-

ропадського» і закликала усіх чесних громадян, як українців, 

так і неукраїнців, «стати збройною дружною силою проти 

ворогів і злочинців народу»60. 15 листопада, саме коли 

Є.Коновалець висував П.Скоропадському умови почесної 

капітуляції під соусом удаваного компромісу, вже С.Пет-

люра, оголосивши себе головним отаманом (головнокоман-

дуючим) Республіканського війська, власним Універсалом 

скасовував усі накази гетьмана по війську, а армійським 

частинам було запропоновано перейти на бік заколотників. 

Більше того, самого П.Скоропадського було визначено як 

узурпатора та зрадника й поставлено «поза законом за 

головний державний злочин проти самостійної Української 

Народньої Республіки»61. Того ж дня повстанцями було 

мобілізовано та озброєно 30 тис. селян62. 16 листопада 

С.Петлюра закликав народ до всезагальної боротьби проти 

гетьмана63, а наступного дня П.Болбочан у своєму наказі №3 

про становище на Лівобережжі підтримує накази 

                                                           
60 Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної 

Республіки: Збірник документів і матеріалів. Т. 2. К., 2006, С. 374–375.  
61 Там само, С. 375. 
62 ЦДАВО України, Ф. 1429, Оп. 5, Спр. 6, Арк. 12. 
63 ЦДАВО України, Ф. 3809, Оп. 1, Спр. 16, Арк. 7. 
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С.Петлюри, визнаючи його головним отаманом й прого-

лошуючи підконтрольні йому губернії у підпорядкуванні 

влади Директорії УНР. Чи міг Є.Коновалець, у випадку 

гіпотетичної згоди П.Скоропадського на його умови, дотри-

мати свої зобов’язання перед гетьманом за таких умов та й 

чи мав намір їх виконувати? От і гетьман розумів, що – ні. 

Тож в Україні склалася патова ситуація – для усіх 

фігурантів і сил тогочасного історичного менту, позаяк 

ніхто вже не був в змозі зупинити маховик хаосу та свавілля. 

У повітрі повіяло запахом крові та смородом трупів, від 

яких у вождів і вождиків, отаманів й отаманчиків та й 

просто горлорізів і авантюрників з’явився прикус влади та 

присмак наживи. То був вітер громадянської війни. Його 

завивання так терпляче чекали й ті, хто звик бенкетувати на 

чужому пожарищі: «червоні» росіяни – на півночі, «білі» 

росіяни – на сході, поляки – на заході, румуни – на півдні 

тощо. На заклик до розгрому гетьманщини відгукнулися усі: 

українські соціалісти, російські більшовики і ліві есери, 

махновці та інші анархісти, російські монархісти й 

єдинонеділимці, робітники та селяни, різного щибу отамани 

і просто ватаги волоцюг. 

Країну охоплював хаос, а органи державної влади на 

місцях – ступор і розгубленість. Ось як, наприклад, 

змальовував становище на Катеринославщині у листопаді 

1918 р. сучасник: «З усіх боків горять невгасимі багаття 

влади, і обиватель, хоча і перетворений на громадянина, 

борсається між ними, втративши голову... Губерніальний 

староста, він же головнокомандувач – перша влада. Влада ця 

закликає до вірності київському уряду, а непокірним 

погрожує карами. Кошовий отаман Воробйов – друга влада, 

представник Директорії, яка гетьмана оголосила поза 

законом, а усіх, що підтримують київський уряд – 

зрадниками. Командир добровольчого корпусу Васильченко 

– третя влада... Четверта – міська дума, яка гетьмана не 

визнає, петлюрівців не схвалює, більшовиків побоюється і 

нічого не робить. П’ята – губерніальний комісар, який 

нікого ще не завоював і нікому не загрожує, але, треба 

думати, проявити себе не забариться. Шоста – Цікука 
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[іронічне зросійщене назвисько Центрального виконавчого 

комітету КП(б)У. – П.Г.-Н.], що насувається з Квірінгом та 

Авєріним на чолі. Ця влада взагалі нікого не визнає і 

норовить розігнати старосту, комісара, корпусного коман-

дира, думу і петлюрівців... Отже, «влада влад», кожна з яких 

вважає себе єдино авторитетною»64. 

Заколот, власне, як організована й цілеспрямована 

спроба повалення влади силами військових частин, розпо-

чався з вечора 15 листопада на ранок 16 листопада 1918 р., 

коли особовому складу ОЗСС (на той момент – 46 старшин і 

816 стрільців, які мали в своєму розпорядженні 12 кулеметів 

та 4 гармати65) було оголошено про початок повстання й 

перехід на бік Директорії. Січові стрільці без зайвих 

проблем роззброїли Державну Варту та кадри кавалерій-

ського полку, які здалися без бою й о 22-ій годині вечора 

опанували у Білій Церкві місцевою залізничною станцією. 

Полковник Соколовський повідомляв у Київ телеграмою з 

Фастова, що Січовики опанували усе місто, в тому числі й 

залізничну станцію, телефон і телеграф, знезброїли австрій-

ські військові ешелони, відбирають коней та усе споряджен-

ня. При цьому службовці залізниці надавали їм усіяке 

сприяння й заготовляли рухомий склад потягів. Багато ж 

стрільців роз’їхалися по селах агітувати66. Водночас з 

ССами, з Бердичева до Білої Церкви потягом вирушила 

оперативна частина та гарматна батарея Окремого Чорно-

морського коша67. 

Як бачимо, простежуються усі юридичні ознаки зброй-

ного, заздалегідь організованого виступу військовослужбов-

ців проти існуючої влади, уряду, яким вони присягали на 

                                                           
64 Приднепровский край. 1918. № 6611. 
65 Кучабський В. Корпус Січових Стрільців: Воєнно-історичний 
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Чорноморський козачий кош». Соціальною базою нової військової 
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комплектувався за круговою порукою й по рекомендації старшин. 

Основою кошу стали 12 пластунських сотень. 
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вірність. Отже, це не був виступ на підтримку народного 

повстання, це був добре й давно спланований військовий 

заколот (путч), який спричинив собою вибух народного 

повстання, а по суті – анархізацію народних мас, безлад і 

поширення отаманщини. У ході здійснення перевороту його 

речники досить вдало використали гетьманську Грамоту про 

федерацію з Росією від 14 листопада, невирішеність земель-

ного питання, міжнародну військово-політичну обстановку 

(зокрема, розлад німецько-австрійських військ унаслідок 

поразки Австро-Угорщини у війні і революцію в Німеччині) 

тощо. Заколотники не відчували нестачі озброєння. Його у 

великій кількості було перевезено з Росії і надано німцями, у 

тому числі й 2 млн. марок на підготовку нового (соціалістич-

ного) військового перевороту68 [5, c.26; 60, c.131, 150]. 

Далі ж маховик подій розвивався блискавично і, як 

відомо, у другій половині дня суботи 14 грудня 1918 р. 

гетьман П.Скоропадський зрікся влади власноручним 

актом69 [8; 47; 49; 55; 56]. Акт зречення влади П.Скоро-

падський написав у номері-помешканні турецького посла в 

київському готелі «Паласт», де він знайшов сховок. У ніч на 

15 грудня уся столиця України опинилася під владою 

республіканців. Українська Держава у формі Гетьманату 

припинила своє існування70. В Україні було відновлено 

Українську Народну Республіку на чолі з Директорією, а за 

спинами її отаманів Лівобережну Україну з півночі вже 

                                                           
68 Вислоцький І. Гетьман Павло Скоропадський. Торонто, 1940, 

с. 26; Революция на Украине по мемуарам белых. М.; Л., 1930, С. 131, 150. 
69 Відродження. 1918. 15 грудня; Мир. 1918. 15 декабря; Наш 

путь. 1918. 15 декабря; «От власти отказываюсь» (Документы о 

гетманщине из архива Харьковского губернского старосты). Летопись 

революции. 1924. № 2 (7); Отречение гетмана. Кіевская мысль. 1918. 

15 (2) декабря. 
70 Між тим більшовицький Тимчасовий робітничо-селянський 

уряд України видав відозву до робітників, селян і червоногвардійців, 

закликавши їх повстати на боротьбу проти ворогів влади Рад, а 

Директорію, В.Винниченка та С.Петлюру було звинувачено у «зраді 

трудящих». Відозву підписали члени «уряду»: Г.Пятаков (голова), 

В.Затонський, Артем (Ф.Сєргєєв), Е.Квірінг, В.Авєрін (члени) та 

І.Кудрін (управляючий справами). 



83 

опановували «червоні» війська російсько-більшовицьких 

окупантів, зі сходу ж – гострили багнети «білі» російські 

загарбники… 
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СТАРШИНСЬКИЙ КОРПУС І КОЗАЦТВО АРМІЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

 ДОБИ ДИРЕКТОРІЇ УНР 

 

У статті, спираючись на мемуарну літературу та 

праці сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників, розгля-

нуто основні характерні риси командного та рядового 

складу армії Української Народної Республіки періоду 

Директорії, проаналізовано їх настрої та мотиви. Висвіт-

лено погляди українських військових керівників на підлеглий 

особовий склад і роботу з ним. 

Ключові слова: Українська Народна республіка, 

Директорія, Українська армія, військова частина, дивізія, 

полк.  

 

В історії визвольної боротьби українського народу за 

власну державність у період 1917–1921 рр. залишаються 

малодослідженими питання, пов’язані з характеристикою 

вояків Українського війська. Висвітлення їх проливає світло 

на характерні риси і особливості українських воїнів, допо-

може краще зрозуміти мотиви, якими вони керувалися у 

збройній боротьбі, та настрої, що мали місце у тодішньому 

військовому середовищі.  

Офіцерський корпус завжди становив і становить осно-

ву будь-якої армії. Повною мірою це стосувалося і Армії 

УНР. Протягом усього періоду 1918–1920 рр., коли при 

владі перебувала Директорія, уряд УНР та командування 

Української армії докладали зусиль для створення націо-

нального старшинського корпусу. Проте у питанні форму-

вання його не було системного підходу, у багатьох випадках 

до старшин висувалися необґрунтовані претензії, ставилася 

під сумнів їх відданість національним державним ідеалам. 

Окремі політичні лідери УНР, завдяки своїм політичним 

уподобанням, не завжди з розумінням ставилися до 
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відповідального завдання зі створення цього ядра 

національної армії.  

Відразу зазначимо, що кваліфікованих старшин, які за 

рівнем підготовки вповні б відповідали вимогам сучасної 

війни, було надто мало. Наявний їх відсоток в Армії УНР з 

самого початку не міг задовольнити тогочасні вимоги. Це 

стало ясно вже під час підготовки і проведення повстання 

проти Гетьмана, зокрема в ході створення нових повстан-

ських підрозділів у листопаді–грудні 1918 р. На це вказує 

В. Кучабський: «…наплив тисячних селянських мас не йшов 

у парі з відповідним напливом доброго й працездатного 

старшинства, що вміло б зіспоювати збройні маси в 

здисципліноване військо. Головна ставка військ Директорії 

УНР не скупчила відповідно й добрих старшинських кадрів 

для всієї армії УНР і тому не могла опанувати збройних 

селянських мас,... усуваючи різних, здебільше морально 

дуже нікчемних отаманчиків, що виплинули наверх…, та 

замінюючи їх освіченими, енергійними… старшинами, а 

перш за все людьми з великим почуттям обов’язку…»1. 

Про настрої особового складу Української армії, яка на 

початку правління Директорії УНР, в тому числі і під час 

повстання проти Гетьмана, складалася переважно з повстан-

ських підрозділів, пише О. Удовиченко: «З морального боку 

вона була міцна в той час, як ішла валити гетьманську владу, 

але після того, як цю владу було скинуто, тисячі мобілізо-

ваних селян вважали, що вони вже виконали своє основне 

завдання. Їх потягнуло до рідних осель, де вирішувалася 

доля поміщицької землі. До того ж московські комуністи 

напружили всі зусилля, щоб розкласти цю армію, оперуючи 

демагогічними гаслами»2. Мобілізованим не вистачало 

національно-патріотичної свідомості і розуміння необхід-

ності створення власної національної державності та обо-

рони її від зовнішнього агресора. Тому від старшин вима-

                                                           
1 Кучабський В. Від первопочинів до Проскурівського періоду // 

Історія Січових Стрільців. Київ, 1992. С. 153. 
2 Удовиченко О. Україна у війні за державність: історія, 

організація і бойові дії 1917–1921. Київ, 1995. С. 50. 
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галися величезні зусилля для того, щоб всебічно підготувати 

особовий склад до війни, але від самого початку для успіш-

ної роботи командирів з вояками державне керівництво не 

створило відповідних умов, у результаті чого старшини не 

могли в повному обсязі виконувати свої обов’язки і частина 

з них відмовлялася від служби в Армії УНР. Як приклад, 

зазначимо, що для залучення старшин в Армію УНР, особ-

ливо взимку 1919 р., окремі командири частин навіть давали 

оголошення в газетах3.  

Водночас А. Пузицький, що був командиром 17-ої 

пішої дивізії, наводить приклад з своєї тогочасної практики: 

«На чолі всіх трьох гарматних полків стояли старшини 

воєнного часу, двоє з підстаршин, і це тоді, коли у кожнім 

полку було по кілька старих полковників, що стояли на 

посадах помішників»4. Цю проблему не вдалося вирішити і 

станом на осінь того ж року. Білогвардійська розвідка в 

свою чергу відзначала, що кадровий офіцер у частині ціну-

ється на вагу золота, хоча мали місце випадки, коли через 

тиск зверху кадровий інтелігентний офіцер підлягав колиш-

ньому підпрапорщику (…) тільки тому, що мав російське 

прізвище і не знав української мови5.  

Непродумана кадрова політика Директорії призвела до 

штучного розколу серед старшинського корпусу. М. Капус-

тянський з цього приводу зазначає, що почалася «…Бороть-

ба між кадровим і молодим демократично настроєним 

революційним українським старшинством, що вважало тіль-

ки себе за виразника національної ідеї»6. Це протистояння 

виникло внаслідок відповідної кадрової політики в період 

гетьманського правління. Вона полягала в тому, що на 

                                                           
3 Українська ставка. 1919. 28 лютого. № 53. 
4 Пузицький А. Боротьба за доступи до Києва. За Державність. 

Каліш, 1935. Зб. 5. С. 16. 
5 Ганин А. «Петлюровская армия … представляется достаточно 

боеспособной» Украина 1919 года глазами деникинских 

генштабистов. Славяноведение. 2015. № 5. С. 109. 
6 Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 

1919 році (короткий воєнно-історичний нарис): частина І й ІІ. 

Мюнхен, 1946. С. 40. 
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військову службу в армію Української держави гетьмана 

П. Скоропадського приймалися лише ті старшини, які до 

початку І-ої світової війни отримали освіту у російських 

військово-навчальних закладах, мали поважний досвід вій-

ськової служби, брали участь у попередніх війнах, а відтак 

мали всі формальні підстави бути призначеними на посади у 

відповідності з рівнем їх підготовки. До цієї категорії 

входили в основному старші офіцери і генерали колишньої 

Російської імператорської армії. Слід визнати, що для 

Української армії вони були цінними спеціалістами і могли 

прислужитися УНР в усіх галузях військового будівництва. 

Проте, внаслідок недалекоглядної політики та тенденцій-

ного підходу до кадрових старшин уже з боку лідерів Дирек-

торії УНР значна частина з них відмовилася від служби в 

Українській армії і пізніше знайшла своє місце в Червоній та 

Білій арміях, що стало непоправною втратою для Армії 

УНР. 

Такий підхід сприяв поширенню настроїв не на користь 

УНР. Так, Б. Мартос згадував про анкетування серед стар-

шин з постановкою питання доцільності продовження 

служби в Українській армії або переходу на бік Денікіна. 

Велика кількість старшин підтримала Білий рух7. З одного 

боку це можна пояснити прихильністю значної частини 

старшин до Білої гвардії як російських патріотів, але 

головною причиною, на нашу думку, було те, що вони не 

бачили в Армії УНР перспективи для себе як військових 

професіоналів, зважаючи саме на упереджене ставлення до 

себе з боку тодішніх українських політиків. Відтак ці уяв-

лення переносилися і на всю Українську державність та 

військове будівництво в Україні взагалі. Слід врахувати, що 

частина старшин цілком випадково опинилася в Українській 

армії. Б. Мартос так характеризує цю частину старшинства: 

«Не дуже добра була атмосфера й серед військових, особ-

ливо серед старшин. Правда, політиканства там було значно 

менше, зате “малоросів”, що лише вчора стали видавати себе 

                                                           
7 Мартос Б. Оскілко і Болбочан: спогади. Мюнхен: Белей, 1958. 

С. 23. 
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українцями, було чимало; були й росіяни, що пішли в 

українську армію цілком випадково і чекали лише слушного 

часу, щоб перейти до... російської добровольчеської 

формації»8. Ці настрої серед певної частини старшинства 

здійснювали лише негативний вплив на підготовку військ та 

їх морально-психологічний стан. Не всі вони трималися 

білогвардійської орієнтації, багато з них залишалися 

свідомими українськими патріотами і на ділі доводили свою 

готовність стати на захист незалежної Української держави 

від будь-яких зовнішніх противників».  

Службові умови для старшин, що продовжували 

службу в Армії УНР, були не завжди сприятливими. Як 

колишнім російським офіцерам, політичне керівництво їм не 

довіряло і дорікало щодо попередньої служби в гетьманській 

армії. До цькування старшинського корпусу великою мірою 

підключилася і тогочасна преса, розгорнувши проти них 

шалену інформаційну кампанію. М. Капустянський так 

характеризує обстановку на початку січня 1919 р.: «У нас-

лідок невдалої оцінки людей, а також безупинне цькування 

кадрових старшин у пресі і без усякого сорому не називаючи 

на імення та не подаючи фактів, а загально: “зрадники, 

фахівці…” відштовхувало великий відсоток гарних старшин, 

сприяло розкладу армії, упадкові дисципліни і взагалі 

шкідливо відбилося на боєздатності нашого війська…» 

Проте «... в Українській армії… залишався великий відсоток 

дуже гарних як кадрових, так і молодих старшин, що 

відзначились уже в часі великої війни»9.  

Достатньо промовистим може бути приклад самого 

полковника М. Капустянського. На думку М. Ковальчука 

М. Капустянський як людина вихована на російській куль-

турі у побуті часто вживав російську мову, писав нею 

доповіді і т. ін. Останній не приховував, що розуміє під 

боротьбою з більшовиками не національну боротьбу проти 

                                                           
8 Там само. С. 34. 
9 Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 

1919 році (короткий воєнно-історичний нарис): частина І й ІІ. 

Мюнхен, 1946. С. 41 
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Росії, а війну заради визволення як України, так і Росії від 

більшовизму. Подібні погляди були не до вподоби україн-

ським політикам з республіканськими поглядами10. 

Проте, це було характерним не тільки для М. Капустян-

ського. Подібної ж думки дотримувалися і багато інших 

українських старшин. Здобувши освіту у російських 

військових навчальних закладах, прослуживши тривалий час 

у Російській армії, а відтак і засвоївши відповідні цінності, 

ці старшини не відразу повною мірою сприймали ідею 

державної Незалежності України. Отже, значна частина їх 

також підтримували подібну позицію, хоча і ворожості до 

УНР не виявляла. 

В умовах анархії і свавілля старшини не могли на 

належному рівні керувати своїми підлеглими, зважаючи 

передусім на революційну ситуацію. Настрої, породжені 

революцією, так звана свобода без обов’язків суттєво зава-

жали організаторській роботі командира у військах. 

Полковник Р. Дашкевич, що стояв на чолі артилерії Січових 

Стрільців, згадує: «Були і такі старшини російської служби, 

які жили ще страхіттями, що їх старшини перебули під час 

революції і просто боялися своїх підлеглих старшин чи 

козаків»11. Відтак потрібна була тривала організаторська 

робота, спрямована на згуртування військ навколо держав-

ницької ідеї. Деструктивні процеси вдалося подолати приб-

лизно влітку 1919 р., але не остаточно, що стало однією з 

причин подальших невдач Армії УНР. 

Але, вже восени 1919 р., і на це також звернула увагу 

денікінська розвідка, встановилася тенденція призначати на 

посади відповідно освіті і дійсному військовому званню, 

отриманому в російській армії12.  

                                                           
10 Ковальчук М. Військова діяльність М. Капустянського за доби 

Директорії (1918–1921 рр.) // Військово-історичний альманах. 2004. – 

Ч. 1 (8). – С. 23. 
11 Дашкевич Р. Артилерія січових стрільців у боротьбі за Золоті 

Київські ворота. Нью-Йорк, 1965. С. 146. 
12 Ганин А. «Петлюровская армия … представляется достаточно 

боеспособной» Украина 1919 года глазами деникинских 

генштабистов. Славяноведение. 2015. № 5. С. 100. 
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Рівень освітньої підготовки кадрових старшин був 

значно вищий порівняно з старшинами військового часу, 

тому першим уряд УНР повинен був найбільше сприяти в 

справі зміцнення дисципліни у військах, чого, однак, не 

сталося. Зазначимо, що саме завдяки кадровим старшинам 

удалося налагодити роботу органів управління Армії УНР. 

Зокрема М. Капустянський виділяє значення і умови роботи 

старшин Генерального штабу: «Старшини Генерального 

Штабу, за невеликим винятком, були пристосовані до обста-

вин сучасної війни… Роля старшин Генерального Штабу 

була надзвичайно важка й відповідальна. Нерідко дово-

дилося підлягати в штабах груп і дивізій (це стосується, …, 

до початку 1919 року) людям з малою військовою освітою, з 

невеличким бойовим досвідом і незначним службовим 

стажем, але з партійними квитками, при системі неповного 

довір’я і навіть деколи й провокації…»13. Разом з тим, 

позитивні зрушення не могли не потрапити в поле зору 

білогвардійської агентури яка відзначала, що робота штабу 

Наддніпрянської армії організована прекрасно, як у відно-

шенні керівництва бойовими діями армії, організації розвід-

ки та зв’язку, так і відносно роботи організаційної»14.  

Другу групу представляли так звані колишні старшини 

військового часу – випускники шкіл прапорщиків – військо-

вих навчальних закладів російської армії, що були утворені 

під час І-ої світової війни з метою прискореної підготовки 

офіцерських кадрів на військовий час. Після закінчення 

війни вони підлягали звільненню з армії. На Україні такі 

школи існували у Києві – 5 шкіл, і в Одесі – 215. Випускни-

ками цих шкіл були молоді офіцери в ранзі переважно 

прапорщиків – штабс-капітанів і у 1917 р. стали найбільш 

активними діячами у роботі з національно-патріотичного 

виховання особового складу українізованих військових 

                                                           
13 Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 

1919 році (короткий воєнно-історичний нарис): частина ІІІ. Мюнхен, 

1946. С. 27–28. 
14 Ганин А. Зазнач. праця. С. 104. 
15 Волков С. Русский офицерский корпус. Москва,1993. С 145. 
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частин Російської армії. Але більшості з них не вистачало 

ґрунтовної теоретичної підготовки і тому багато з них були 

звільнені з армії під час гетьманського правління як такі, що 

не мали дореволюційної військової освіти, а також з тієї 

причини, що війна вважалася вже закінченою. У подаль-

шому багато з них очолили повстанські підрозділи під час 

повстання проти Гетьмана, а після перемоги Директорії спо-

дівалися отримати високе становище у керівництві армією. 

М. Капустянський робить такий коментар: «…на цьому 

ґрунті буйно розцвіла спекуляція національним прапором і 

своєю “певністю”. З’явилася сила авантурників, …, людей 

без жодної моральної сталости, частенько і нестаршин»16.  

І це при тому, що за Гетьмана було створено 

повноцінну систему військового управління та існував 

достатній кадровий потенціал. На це лідери Директорії УНР 

відразу не зважили, всю попередню організаційну роботу 

належно не оцінили. В. Сальський пояснює так ці тенденції: 

«Пригноблене і ображене національне почуття знайшло собі 

вихід у листопадовій революції, яка швидко перемогла по 

всій Україні… ображене національне почуття мусило 

помститись за себе і відіграло ролю руйнуючу. Майже вся 

військова будівля гетьмана була зруйнована… Багато фахо-

вих військових, українців з походження, що почали розуміти 

істоту українського національного руху і повертатись до 

свого народу,..., було зовсім викинуто разом з росіянами»17. 

Отже, зміна влади спричинила негативні тенденції, що 

заважали творчій діяльності кадрових старшин, які визнали 

новий уряд і згодні були і надалі служити в Армії УНР. 

Таким чином розвинулося протистояння між цими дво-

ма групами старшин. У разі раціонального використання 

досвіду, знань та завзяття як одних, так і інших можливо 

було належно зміцнити військову дисципліну та 

                                                           
16 Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 

1919 році (короткий воєнно-історичний нарис): частина І й ІІ. 

Мюнхен, 1946. С. 40. 
17 Сальський В. Головні підстави творення Армії УНР в 

минулому і майбутньому. Табор. Каліш, 1927. Ч. 4. С. 4–5. 
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здійснювати необхідний вплив на свідомість Українських 

воїнів. Проте політичні лідери УНР на це не пішли, більше 

довіряючи старшинам другої групи, що в подальшому 

призвело до негативних наслідків. Як пише А. Пузицький 

«Окремі честолюбці, винесені революційною хвилею на 

поверхню каламутної води, не розуміли, що творення 

держави цілковито залежить від створення міцної збройної 

сили – армії, що лише збройний народ є в стані захищати 

кордони своєї держави» 18. Велика частка її представників, 

не бажаючи ділити владу, намагалися створювати власні 

військові частини і вважали лише себе найголовнішими 

носіями національно-державницьких ідей. Водночас для їх 

діяльності були характерними зневага до рішень уряду УНР 

і наказів командування, прояви свавілля, схильність до 

грабунків населення і т.ін., чим вносилися хаос і анархія в 

усю державну і військову організацію УНР. У разі призна-

чення на посаду командира регулярної частини більшість з 

них, за невеликим винятком, виявляли цілковиту неспро-

можність в управлінні військами. На перше місце ставилася 

особиста відданість окремим соціалістичним лідерам та 

декларативне дотримання соціалістичних поглядів. Ділові 

якості не завжди бралися до уваги19.  

Така ситуація не могла тривати довго. Рухлива війна з 

частою зміною обстановки диктувала все нові і нові умови, 

які вимагали рішучих кроків з боку державного та військо-

вого проводу УНР заради досягнення успіху у боротьбі за 

державність. О. Удовиченко робить таке узагальнення: «У 

такій катастрофічній ситуації і командування армії і частини 

її виявили надзвичайну твердість духу й волі. Всі розуміли 

відповідальність історичного моменту, спокійно готувалися 

до останнього бою»20. У травні 1919 р. було прийнято 

                                                           
18 Пузицький А. Боротьба за доступи до Києва. За Державність. 

Каліш, 1935. Зб. 5. С. 13. 
19 Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 

1919 році (короткий воєнно-історичний нарис): частина І й ІІ. 

Мюнхен, 1946. С. 40. 
20 Удовиченко О. Україна у війні за державність: історія, 

організація і бойові дії 1917–1921. Київ, 1995. С. 61. 
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рішення на проведення реорганізації армії. Як вказують її 

безпосередні учасники та організатори: «Наприкінці від-

ступу завдяки героїчним зусиллям Штабу, на бік якого 

також стала частина преси, вдалося скоротити отаманів, 

зменшити кількість тактичних одиниць і створити кадри 

регулярної армії. Правда, в боротьбі з отаманією роль 

відігравав і природний добір: все авантурницьке, випадкове 

не витримало тягару походу і розпорошилося. Зникали 

отаманчики, розвіялося багато поодиноких загонів, пішла 

додому велика кількість мобілізованих козаків, особливо з 

Лівобережжя, … В армії залишився, за невеличким винятком 

(Холмська дивізія), здоровий і дужий елемент, національно 

настроєний і переконаний противник большевиків»21. 

В. Сідак, позитивно оцінюючи результати реорганізації, 

зробив висновок, що цей захід знаменував кінець так званим 

революційним засадам творення української армії і 

утвердження у ній принципів, властивих регулярним зброй-

ним силам із суворою дисципліною і сталими основами 

формування. Завдяки вжитим заходам війська УНР 

відновили боєздатність і невдовзі разом з УГА розгорнули 

наступ на Київ22. В. Яблонський наголошує, що фактично 

реорганізацію було проведено за півтора місяці (квітень – 

травень) і відбувалася вона у кризовий момент для 

Української армії. Це була передусім боротьба з більшо-

вицькими частинами, що переважали і чисельно, і тех-

нічно23. Дослідник звертає увагу на стислі терміни та 

несприятливі умови проведення цих важливих заходів. 

Порівнюючи якість Української армії в січні і червні 

1919 р., зазначимо, що різниця величезна. Армія стала більш 

                                                           
21 Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 

1919 році (короткий воєнно-історичний нарис): частина І й ІІ. 

Мюнхен, 1946. С. 46. 
22 Сідак В. На шляху до воєнної доктрини України (історичний 

нарис): Моногр. Київ: Вид-во Нац. акад. СБ України; Вид-во МАУП, 

2001. С. 63. 
23 Яблонський В. Від влади п’ятьох до диктатури одного. 

Історико-політичний аналіз Директорії УНР. Київ: ”Альтерпрес», 

2001. – С. 117. 
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спроможною військовою силою. Вона позбавилася 

отаманщини. А на зміну останнім нарешті прийшли справ-

жні військові професіонали зі значним службовим стажем і 

поважним бойовим досвідом. Але їм бракувало достатнього 

авторитету, насамперед у політичних колах. До позитиву 

армії зразка червня 1919 р. варто віднести те, що у ній разом 

з новобранцями із Поділля та Волині, залишився пере-

важаючий відсоток низового складу армії, який пройшов 

вишкіл дворічних боїв у складі Української армії. Це була не 

хитка маса напіввипадкових людей, що потрапили до армії в 

листопаді 1918 р., і навіть не соціально заангажовані селяни 

січня 1919 р., а національно свідомі та віддані українській 

справі солдати, які готові були захищати незалежну УНР. 

Віддаючи належне Наддніпрянській армії початку літа 

1919 р., як боєздатній силі, слід наголосити, що вона 

набувала цієї сили за складних умов незадовільної роботи 

мобілізаційного апарату, вкрай важкого забезпечення 

зброєю, військовою амуніцією та провіантом24. 

Я. Тинченко вказує, що в Українській армії у 1919 р. 

служили 28 генералів старої російської армії, половина з них 

– з освітою Російської академії Генерального штабу, зокрема 

до 40 генштабістів та 40 полковників старої армії. Разом з 

тим він наголошує, що генерали колишньої російської армії 

відігравали, в основному, роль дорадників, а не керівників, з 

чим можна, безумовно, погодитись. Наводить Я. Тинченко і 

статистичні відомості щодо командирів дивізій Української 

армії: 20 % з них дали офіцери військового часу, 70 % – 

кадрові офіцери, 10 % – генерали25. Отже, військами 

керували офіцери старої армії, що пройшли російську 

військову школу і мали бойовий досвід. В Армії УНР 

служили більше двох десятків колишніх генералів старої 

російської армії: генерал-лейтенанти барон С. М. Дельвіг, 

                                                           
24 Яблонський В. Від влади п’ятьох до диктатури одного. 

Історико-політичний аналіз Директорії УНР. Київ: Альтерпрес, 2001. 

С. 119–120. 
25 Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та 
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П. К. Єрошевич, Г. Е. Янушевський, генерал-майори 

О. А. Рябінін, В. М. Бронський, М. О. Коваль-Медзвецький, 

С. І. Дядюша, А. Г. Бортновський, О. К. Феденяк-Білин-

ський, С. М. Кулжинський, Б. Поджіо, О. С. Астафьєв, 

Т. М. Протазанов, О. Годлевський, В. Баньковський, 

Ф. О. Колодій, В. П. Зелінський і ін. Ядро генералітету 

української армії склали колишні офіцери російської армії, 

що вже у 1917 р. виразно підтримали боротьбу українського 

народу за державну незалежність: полковники М. О. Капус-

тянський, Є. В. Мєшківський, В. М. Кущ, Г. Базильський, 

Е. І. Башинський, О. Бурковський, В. Гудима, М. Д. Єщенко, 

О. Козьма, П. Кудрявцев, Н. А. Никонов, В. В. Ольшев-

ський, І. В. Омелянович-Павленко, О. М. Пилькевич, 

А. Пузицький, В. М. Сварика, В. Сікевич, М. Ткачук, 

В. А. Янченко, М. М. Янчевський, підполковники В. А. Пав-

ленко, М. Д. Безручко, М. С. Пересада-Суходольський, 

О. Д. Алмазов і ін. На думку С. В. Волкова, зважаючи на 

націоналістичні погляди останніх, їх не прийняли на службу 

в період Гетьманату26. При цьому, однак, зазначимо, що 

російський дослідник дещо перебільшує, адже значна 

частина із згаданих осіб із самого початку займали високі 

посади саме в гетьманській армії у 1918 р., а пізніше 

добровільно перейшли до Армії УНР. Найбільш досвідчени-

ми воєначальниками були колишні російські генерали: 

М. Л. Юнаков – відомий воєнний історик і професор Мико-

лаївської воєнної академії, командуючий армією наприкінці 

1-ої світової війни, Г. Ю. Янушевський, що командував 

корпусом тоді ж, а також талановитий артилерист генерал 

С. Дельвіг27. Ці генерали проявили себе як національно 

свідомі та професійно підготовлені військові керівники. 

В Армії УНР був незначний відсоток колишніх офіцерів 

австро-угорської армії. До них належать Р. Дашкевич, 

Є. Коновалець, А. Мельник і. ін. Це пояснюється тим, що 

українцям отримати військову освіту в Австро-Угорщині 

                                                           
26 Волков С. Трагедия русского офицерства. Москва, 2002. С. 297. 
27 Кто был кто в Первой мировой войне. Москва: ООО «Изд-во 

АСТ» : «Изд-во Астрель», 2003. С. 721, 726. 
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було дещо складніше, ніж у Росії, де генералів українського 

походження виявилося значно більше28. Згадані старшини 

служили, переважно, у формації Січових Стрільців. 

Для якісної роботи військового керівника з навчання і 

виховання особового складу вирішальне значення має рівень 

його освіти. Більшість українських військових керівників 

отримували освіту, як вище зазначалося, у військових 

навчальних закладах Російської імперії і як професіонали 

були підготовлені добре. Але крім того, щоб вміло 

працювати з підлеглими, необхідно мати і ґрунтовні 

гуманітарні знання. А саме їх російська військова школа 

давала вкрай недостатньо. Наприклад, з 44 навчальних 

годин на тиждень у довоєнних російських військових 

училищах лише 4 години відводилося на вивчення Закону 

Божого та історії, а вивчення навчальних дисциплін 

філософсько-політологічного, психолого-педагогічного та 

економічного спрямування програми навчання взагалі не 

передбачали29. Таким чином, рівень підготовки старшин 

щодо професійної оцінки суспільно-політичних процесів та 

виховання вояків був недостатнім і не давав повної 

можливості ефективно працювати з підлеглими, пропагува-

ти національно-державницькі ідеї у військах і таким чином 

протистояти дієвій та ефективній пропаганді противника. Це 

в подальшому стало однією з причин недостатньої дієвості 

та слабкості української пропаганди. 

М. Капустянський у своїй праці дає узагальнену 

характеристику старшин української армії: «…Поруч із 

бойовими, національно вихованими старшинами з великою 

ініціативою й відвагою та досвідом, ще лишався й неве-

ликий гурточок або авантурників, або розбещених людей, 

яким бракувало відповідної школи, муштри й виховання»30. 

                                                           
28 Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет україн-

ських визвольних змагань. Львів, 1995. С. 9. 
29 Волков С. Русский офицерский корпус. Москва, 1993. С. 328. 
30 Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 

1919 році (короткий воєнно-історичний нарис): частина ІІІ. Мюнхен, 

1946. С. 27. 
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Необхідно також приділити увагу настроям, що мали 

місце серед старшин Армії УНР, оскільки це великою мірою 

відображає їх морально-психологічний стан. У переважній 

більшості старшини були свідомі свого призначення і 

усвідомлювали свою роль як українських військових керів-

ників. О. Удовиченко згадує про старшин 3-ої дивізії як про 

«видатних, національно-свідомих українських патріотів-

командирів, що готові були жертвувати своїм життям в ім’я 

національних ідеалів. Кожний з них мав бойовий досвід і 

командний стаж; кожний був повний національного 

горіння…» Колективна ж думка старшин дивізії, за його 

свідченням, була такою: «Ми прагнемо чину й самопосвяти 

в боротьбі. Нам набридло партійне безладдя, безвілля, 

зневіра й отаманія. Ми хочемо твердої влади, рішучості й 

досвідченого керування в бою…»31. Такі настрої переважали 

в старшинському середовищі навесні–влітку 1919 р. під час 

війни з більшовиками. 

Більшість старшин були переконані, що головним 

ворогом УНР є більшовики і завзято воювали з ними. Але, 

коли восени 1919 р. з’явився новий противник – Біла армія, 

багато хто з них виявився морально не готовим виступити 

проти неї. О. Удовиченко свідчить: «…в 3-ій дивізії було кіль-

кох чужинців, що льояльно виконували свої обов’язки україн-

ських старшин. Коли розпочалася… війна з Добровольчою ар-

мією, комдив …, зрозумівши їх положення, сам звільнив їх, на 

їхнє бажання, від дальшого виконання тих обов’язків. У 7-му 

Синьому полку, дуже здібний артилерист і надзвичайно поряд-

на людина, сотник Зуб, не витримав нервового напруження в 

боротьбі між почуттям обов’язку старшини української армії й 

почуттям російського патріота і застрелився»32. З іншого боку, 

це свідчить про високий моральний рівень переважної біль-

шості старшинського корпусу Армії УНР. 

Білогвардійська розвідка часто фіксувала перехід 

українців на бік Добровольчої армії, наголошуючи на 

                                                           
31 Удовиченко О. Третя Залізна дивізія. Матеріали до історії 

війська УНР. Нью-Йорк: Червона Калина. Т. 1. Рік 1919. 1971. С. 13. 
32 Там само. С. 168. 
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масовому переході саме офіцерів. Також наголошувалося на 

настроях щодо потреби налагодити мирні стосунки з білими. 

Крім того, вважалося, що більшість офіцерів Генерального 

штабу тяжіють до Добровольчої армії33. Проте сучасний 

російський дослідник А. Ганін вважає, що подібні судження 

потребують перевірки. Він же наводить фрагмент доку-

менту, який свідчить, що до денікінських штабів надходила і 

інша інформація. Зокрема у вересні 1919 р. начальник 

київського пункту розвідувального відділу повідомляв, що 

після невдалої спроби прийти до бажаної для українців 

угоди з командуванням Півдня Росії Петлюра змушений був 

замінити галицькі частини своїми, оскільки перші проявляли 

небажання битися з військами генерала Денікіна34. В цілому 

ж білогвардійські розвіддані в оцінках Української армії 

неодностайні. Але разом з тим зрозуміло і інше – серед 

українських старшин чимало знаходилося і таких, які 

усвідомлюючи необхідність битися з більшовиками, все ж 

не були морально готові виступити проти Білої армії. І це на 

тривалий час стало суттєвою проблемою для державного та 

військового керівництва УНР, а також негативно впливало 

на морально-психологічний стан українських військ. 

Можна зробити висновок, що переважна більшість 

старшин були підготовленими командирами, гарними 

працівниками і чесно служили українській державі. Сут-

тєвим недоліком була відсутність у них відповідного обсягу 

гуманітарних знань, що негативно позначалося на якості 

заходів національно-патріотичного виховання у військах.  

Негативно на боєздатності армії та стані військової 

дисципліни відбивалася неукомплектованість військ 

старшинськими кадрами. Цю проблему, незважаючи на 

вжиті заходи, українському державному і військовому керів-

ництву не вдалося вирішити до кінця визвольної боротьби. 

Необхідно дати широку характеристику підлеглим 

українських старшин – рядовим бійцям Армії УНР. 

Переважна більшість з них були селянського походження і 
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за невеликим винятком мали досвід військової служби 

(в тому числі – і бойовий під час І-ої світової війни) в лавах 

колишньої російської армії. Виняток становили представ-

ники Галичини, які служили переважно у з’єднанні Січових 

Стрільців і користувалися попереднім досвідом служби в 

лавах австро-угорської армії. Українська армія увібрала в 

себе характерні риси колишньої російської армії, як 

позитивні, так і негативні. Російські солдати були в бою 

хоробрими, впертими, слухняними, з готовністю йшли на 

смерть заради виконання поставлених завдань. Але разом з 

тим потребували постійного контролю та опіки, а за 

відсутності цього швидко погіршувалася військова дисцип-

ліна особового складу. 

Частини, мобілізовані в Україні, відносили до найкра-

щих у Російській армії. Розгром Австро-Угорської армії в 

1914 р. є заслугою військ Київського та Одеського 

військових округів та гвардії, де служило багато українців. 

М. Капустянський пише: «За мирних часів “хохли”, як їх 

називали в армії, були найбільш бажаним елементом у 

кожній частині. Це здебільшого селяни, слухняні, 

нерозбещені, боєздатні, розумні. Великий відсоток із них 

ішов у фельдфебелі, вахмістри й лишався на поверхтермі-

новій службі. Також значна кількість «малоросів» … 

комплектували гвардію, фльоту й кінноту. Взагалі українці 

складали чудовий бойовий елемент»35. За умови творчого 

використання наявного багатого досвіду та вмілого підходу 

з боку командування до роботи з вояками Українську армію 

можна було зробити дисциплінованою, професійно підго-

товленою і боєздатною. В разі планомірної організації 

бойової підготовки і національно-патріотичного виховання 

підвищувався рівень патріотизму старшин і козаків. Разом з 

тим, зазначається, що бойова підготовка вояків Армії УНР 

бажала кращого. Л. Шанковський зазначає, що український 

вояк був слабо вишколений. Він жив тим, чого навчився в 
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чужих арміях та боях, бо на організацію свого вишколу 

ніколи не було часу. Проте, той же автор наголошує, що 

мало який вояк був би здатний воювати в таких поганих 

умовинах, які майже завжди мала Українська армія36.  

Зазначені позитивні риси російської армії повною 

мірою знаходили своє цілковите підтвердження в тих 

частинах Армії УНР, де командири різних рівнів відповідали 

своєму посадовому призначенню, діяли в межах власних 

повноважень і виявляли відповідну турботу про підлеглих. 

Такий приклад наводить А. Пузицький у своїх спогадах: 

«Молоді полки і гарматна бригада, безпосередньо після 

свого сформування, продовж двох місяців беззмінно, в люту 

зиму й холодну весну, по коліна в болоті провадили тяжку 

боротьбу з переважаючими силами ворога. Дивізія не мала 

жодного неуспіху. В силу бойових обставин дивізії 

приходилося провадити відворот на очах ворога, і навіть при 

таких умовах існувала дисципліна і порядок. Частини 

суперничали поміж собою в бою і це увійшло в традицію. 

Починаючи від командира частини, старшинський склад 

дивізії був на височині свого покликання, а значний відсоток 

втрат серед нього під час боїв був доказом того. До складу 

дивізії входив Наливайківський полк, що в січні того таки 

року…, самочинно залишив своє місце… Тепер цей полк під 

керуванням того самого командира був найліпшою бойовою 

і дисциплінованою військовою частиною… частини дивізії 

складалися не тільки з свіжовимуштруваних і вихованих 

вояків, але й з тих, що пройшли велику школу і досвід Вели-

кої війни. З мого боку треба було лише виказати максімум 

сили волі і енергії, щоб зміцнити частини,...» 37. З цього 

прикладу видно, що для успіху в ході бою необхідні як 

здібність командирів вміло керувати військами під час 

виконання ними бойових завдань, так і високий рівень 

бойової підготовки та висока національно-патріотична 
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свідомість старшин і козаків. Усі ці якості в комплексі 

сприяють досягненню перемоги.  

Привертає увагу оцінка Української армії її против-

ником – білогвардійцями. Зокрема щодо настроїв вояків 

відзначалося, що духу більшовизму у її лавах не було. А в 

цілому, на їх думку, Армія УНР по своїй організації та 

забезпеченню її всіма допоміжними засобами, необхідними 

для ведення планомірних бойових дій, виявляється достат-

ньо боєздатною38. Таким чином, противник змушений був 

рахуватися з таким важливим фактором, як Армія УНР і 

визнавав її потужність, незважаючи на всі наявні проблеми з 

постачанням військ. 

Важливі спостереження щодо характерних рис україн-

ських воїнів наводить М. Омелянович-Павленко. Він виніс 

їх під враженням участі у Зимовому поході взимку 1919– 

навесні 1920 рр., коли командував українськими військами, 

де ці риси проявилися з повною силою. Він пише: «Мене,..., 

завжди вражало... багатство духовного обличчя, з яким так 

гармонувало гарне фізичне розвинення. Часто-густо поміж 

українськими рекрутами доводилося бачити новобранців-

селян, що носили на собі всі ознаки інтелігентності». На думку 

генерала, такі риси українських воїнів стали притаманні їм 

завдяки чудово розвиненій самобутній культурі українського 

народу, українській природі, музичному і декоративному 

мистецтву і т.ін. Він робить висновок: «У минулому українська 

нація створила цілу військову організацію – козаччину, що 

витворила свій лицарський особливий світогляд; за часів 

російської імперії – гвардія, кіннота комплектувалася... 

виключно нашим юнацтвом, воно ж майже для всієї російської 

армії давало підстаршинські кадри...» Згадуючи козаччину 

воєначальник цим наголошує на значенні дотримання 

національної військової традиційності, шануванні своєї 

військової історії та культури, як важливих запорук високої 

національної свідомості.  

Генерал цілком слушно звертає увагу на значення 

здорового морально-психологічного клімату в армії: «До 
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доброї частини – полку, куреня – наш юнак хутко призви-

чаїться, прихилиться, і вона стане йому другою родиною». 

М. Омелянович-Павленко вказує і на негативні риси. Він 

вважає, що українцям бракує деяких прикмет, які важливі 

для військової організації, зокрема пунктуальності, 

методичного виконання статутних вимог у дрібницях. «Не 

до вподоби українському козацтву також новітні способи 

ведення війни, де вояк засуджений на довгі місяці виси-

джування по шанцях; де акції переводяться в таких формах, 

що поодинокі особи губляться в загальній масі бійців; де 

часто-густо вояк накладає головою перше, ніж матиме 

нагоду виявити свій хист; де раніш, ніж прийдеться до 

рішення, йде довга й тривка гра на нервах...», але 

«...досвідчений керівник – через закріплення молодої волі та 

прищеплення необхідних рис – може внести корисні і 

необхідні корективи». Виходячи з цього, генерал наголошує 

на винятковій ролі командира: «...в руках старшини-

психолога, що до того зверне увагу ще й на інші властивості 

нашого юнацтва – самолюбство, часом навіть надзвичайно 

розвинену індивідуальність, яка противиться грубим, 

одноманітним формам «солдатчини» й охоче йде на режим, 

що має в своїй основі дбайливу працю над серцем і розумом 

юнацьким; у руках доброго старшини наше юнацтво буде 

завжди надзвичайно вдячним матеріалом для створення 

зразкового вояка...» М. Омелянович-Павленко підкреслює 

відповідальність старшин у роботі з навчання і виховання 

воїнів, як свідомих захисників Батьківщини: «З певністю 

можна сказати – старшині нашому нація передає хоч і 

сировинний, але дорогоцінний матеріял. До оброблення 

його треба підходити з певними методами, з певним запасом 

педагогічних знань; треба розуміти те оточення, знати ту 

обстанову, в яких юнак перебував у дитячих роках, треба 

числитися з індивідуальними прикметами, що часто бувають 

властивими не тільки юнакам, а всьому юнацтву цілих 

районів нашого краю»39. Як видно, він добре розуміє 

важливість для військового керівника значного обсягу знань 

                                                           
39 Омелянович-Павленко М. Зимовий похід. Спогади 

українського командарма. Київ: Планета людей, 2002. С. 426–427. 
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в області психології і педагогіки. Виходячи з останнього 

твердження, старшина повинен звертати увагу на 

національні психологічні особливості українського воїна. 

Важливе значення у роботі з підлеглими має індивідуальний 

підхід до окремої особистості у військовій формі. В цілому, 

приймаючи до уваги і вказані недоліки, позитивно 

оцінюються Українські воїни, вважаючи їх цілком 

придатними для сучасної війни, при цьому особливий 

акцент робиться на винятковій ролі командира в навчанні і 

вихованні підлеглих.  

Подібні думки знаходимо і в А. Пузицького: «Психічне 

наставлення військової маси, як і поодинокого вояка, 

відносно начальника є того роду, що вояк не терпить 

начальника зі слабою волею, лякливого в бою, який 

піддається впливові сильніших від нього волею, губить 

голову в ті критичні моменти, коли козацька маса покладає 

на нього всі надії. Суворий до крайності, але справедливий 

начальник все буде керувати не тільки тілом, але й душею 

свого підлеглого. Українські вояки в масі своїй є глибокі 

патріоти і почуття це треба уміло і обережно викорис-

товувати»40. Воєначальник разом з необхідністю суворої 

дисципліни в армії визнає виняткове значення патріотичних 

настроїв серед воїнів і вважає за необхідне розвивати їх. 

Додамо, врахувавши досвід Армії УНР, що для формування 

стійких національно-патріотичних поглядів та психо-

логічних якостей воїнів необхідні професійно підготовлені 

спеціалісти. Це важливий урок для сучасності, який 

необхідно постійно враховувати. 

Погляди двох воєначальників щодо роботи з вояками 

майже співпадають, оскільки вони добре розуміли її 

значення для Армії УНР у боротьбі за незалежність України. 

Наддніпрянська армія мала у своєму складі порівняно 

задовільно підготовлених бійців з певним бойовим досвідом, 

набутим ними під час І-ої світової війни. Проте, на людську 

свідомість негативно вплинула революційна ситуація і 

                                                           
40 Пузицький А. Боротьба за доступи до Києва. За Державність. 

Варшава, 1937. Зб. 7. С. 42. 
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викликані нею безлад і анархія, що призводило до занепаду 

військової дисципліни, поширення дезертирства і зниження 

боєздатності військ. Тут потрібна була цілеспрямована 

робота, спрямована на подолання негативних тенденцій, 

викликаних складними і неоднозначними суспільно-полі-

тичними процесами під час революції і громадянської війни. 

Аналізуючи процес українського військового 

будівництва у 1917–1921 рр., В. Прохода робить висновок 

щодо настроїв значної частини українських вояків у той час: 

«Українські вояки не мали національно-етичної бази для 

збройного чину. Ми бачили, як величезна збройна сила 

української нації за відсутністю цього наперед визначеного 

шляху, під натиском російської большевицької розкладової 

роботи, була приведена до стану цілковитої пасивности»41. А 

це призводило до того, що люди часто не виявляли бажання 

служити в Українській армії. Відтак М. Могилянський 

підсумовує: «Не вистачало одного, але надто суттєвого – 

солдатів. І головна біда була в цьому: ніде було взяти надійних 

солдатів»42. Ці приклади підтверджують, що процес будів-

ництва національної армії необхідно постійно супроводжувати 

потужним національно-патріотичним впливом на свідомість і 

настрої вояків, спроби чого, з різним рівнем ефективності, 

постійно здійснювалися командуванням Української армії під 

час правління Директорії УНР у 1918–1920 рр. 

Певною мірою в Армії УНР з часом вдалося провести 

ряд організаційно-виховних заходів, в результаті яких влітку 

1919 р. українські війська розпочали наступ на Київ уже 

набагато краще організованими, ніж це було наприкінці 

грудня 1918 – початку січня 1919 р. Перед походом на Київ 

М. Капустянський дає таку коротеньку характеристику 

особового складу: «Бойова здібність, за умов рухливого 

большевицького фронту і завзятість – загалом високі»43. 

                                                           
41 Прохода В. Вождь і військо. Збірник пам’яті Симона Петлюри 

(1879–1926). Київ: МП ”Фенікс”, 1992. С. 139. 
42 Могилянский Н. Трагедия Украины. Революция на Украине. 

Москва–Ленинград, 1930. С. 134. 
43 Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 1919 

році (короткий воєнно-історичний нарис): частина ІІІ. Мюнхен, 1946. С. 28. 
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Порівнюючи стан Армії УНР взимку і влітку 1919 р., 

зазначимо, що влітку вона мала набагато більше шансів на 

перемогу. До цього значною мірою спричинилося вдало 

проведена у військах організаторська робота та заходи 

національно-патріотичного виховання. 

Вже 25 жовтня 1919 р. на державній нараді військовий 

міністр В. Петрів констатував зріст духовної сили україн-

ської армії на ґрунті національної державності. Він 

наголосив, що в разі підтримки війська відповідними 

матеріальними ресурсами, воно зможе утримати фронт і 

відбити агресію44. В. Прохода відзначає надзвичайну 

терплячість українських вояків в умовах боротьби: 

«Помилки в попередньому державному керівництві та брак 

матеріальних засобів для збройної боротьби часом викли-

кали серед вояків глухе незадоволення, але без глибших 

тенденцій»45. Таким чином, українські старшини і козаки 

виявили максимум патріотизму, незважаючи на труднощі 

матеріального порядку, з якими довелося зіткнутись. 

В. Сальський з цього приводу пояснює: «…момент націо-

нальний, національний ентузіазм … відограв велику творчу 

ролю… він допоміг викристалізуватися з революційно-

повстанчого хаосу українській армії, він був джерелом її 

надзвичайної витривалості в тяжких обставинах боротьби, 

він був підставою міцних державницьких настроїв нашої 

армії, що, …, до кінця лишилася слухняним знаряддям свого 

уряду»46. 

Про моральний стан української армії у 1920 р. пише 

П. Шандрук: «Всі наведені браки в забезпеченні армії, …, 

мали свій від’ємний вплив на моральний стан вояцтва й, 

особливо, командного складу. Однак, свідоме свого 

національно-державного обов’язку вояцтво розуміло, як 

тяжко було Україні побороти різні перешкоди політичного 

                                                           
44 Український козак. 1919. 31 жовтня. № 85. 
45 Прохода В. Вождь і військо. Збірник пам’яті Симона Петлюри 

(1879–1926). К.: МП ”Фенікс”, 1992. С. 141. 
46 Сальський В. Головні підстави творення Армії УНР в 

минулому і майбутньому. Табор. Каліш, 1927. Ч. 4. С. 5–6. 
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характеру, від чого залежало усунення матеріальних браків і 

не нарікало. Воно було готове на найбільші жертви, чого 

яскраві докази дало й у минулих роках і в цьому 1920. Ті 

старшини і козаки, що від самого початку визвольної 

боротьби перебували в складі армії, іноді по кількадесят 

разів ранені, переносили тягар воєнних невигод із якоюсь,.., 

класичною витривалістю… То вони були душею армії…» 

Він же наводить як приклад, захоплений у бою під 

Деражнею 2 жовтня 1920 р. більшовицький документ, у 

якому повідомляється, що: «…настрій петлюрівців 

піднесений, твердий, бадьорий…»47. На підтвердження цих 

свідчень Г. Порохівський позитивно характеризує особовий 

склад 2-ої Кулеметної бригади: «Щира любов до 

Батьківщини, мрії про її визволення, ненависть до ворога, 

муки, перенесені в боротьбі, пам’ять про товаришів та 

начальників, що загинули в боях, – все це зливало цих вояків 

в одну братерську сім’ю, де не було іншого почуття, як 

почуття любові одного до одного. Ні лайки, ні сварки не 

траплялося. Взаємна ввічливість, слухняність до старших 

знаменують цей період, коли всі готовились до бою за волю 

Батьківщини…»48. Про старшин бригади він пише також із 

захопленням: «Кадри сотенних командирів, чотових та 

кулеметних старшин – це був цвіт українського старшинства 

по своїй любові до батьківщини, по свідомості, по бажанню 

– або бачити Україну вільною, або вмерти… За невеликим 

винятком, старшини ці були вояки-монахи, що крім мети 

визволення батьківщини… ні до чого більше не прагнули»49. 

В інших частинах Армії УНР морально-психо-логічний стан 

вояків також дозволяв виконувати поставлені бойові 

завдання. Разом з тим, успішній діяльності військ постійно 

заважало незадовільне забезпечення армії зброєю, 

боєприпасами, одягом, медикаментами тощо, що негативно 

                                                           
47 Шандрук П. Українська армія в боротьбі з Московщиною 

(18 жовтня – 21 листопада 1920 р.). За Державність. Каліш, 1934. 

Зб. 4. С. 210. 
48 Порохівський Г. Матеріяли до історії 2-ої кулеметної бригади. 

За державність. Каліш, 1929. Зб. 1. С. 136. 
49 Там само. С. 152. 
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впливало на настрої старшин і козаків, і, врешті-решт, разом 

з іншими обставинами спричинило поразку УНР.  

Українські старшини і козаки були морально стійкими 

воїнами і спроможними здобути перемогу над противником 

у збройній боротьбі, але незадовільне забезпечення 

необхідним майном та політична ізоляція України заважали 

успішному веденню бойових дій українськими військами. 

Українська армія, особливо з літа 1919 р., являла собою 

регулярну армію з характерними рисами, які до неї 

перейшли від російської військової організації. Проте, 

сильний відбиток наклали революція та національний рух. У 

разі вмілої організації та активного проведення в Армії УНР 

усіх заходів забезпечення, бойової підготовки та націо-

нально-патріотичного виховання, можливо було ефективно 

протистояти противникам незалежної Української держави. 
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МИКОЛА ЮНАКІВ – КОМАНДУЮЧИЙ ДА УНР 
 

У статті йдеться про генерал-лейтенанта, коман-

дуючого Дієвої Армії УНР Миколу Юнакова. На основі наявної 

історіографії та джерельної бази зроблено аналіз основних віх 

життя даної особистості, яку по праву можна вважати 

талановитим полководцем українського війська. 
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Навряд чи комусь із земляків відоме ім’я Миколи Леон-

тійовича Юнакова. А колись, коли під копитами тисячної 

кінноти гулом гула земля, коли Харківщина стала ареною 

страшної січі між сусідами і земляками, коли один брат йшов 

за білими, другий – за незалежну Україну, а третій – за 

червоних, його ім’я було більш ніж відомим. Бо український 

генерал Микола Юнаків очолював у важкі часи для молодої 

Української республіки штаб Армії УНР. Генерал-хорунжий 

армії УНР Михайло Садовський, подаючи свій допис про 

М. Юнакова, наголошував: «Так отож розпочнімо, поки ще 

пам'ять не зраджує, реєструвати, хоч би наших поки що 

найвищих військових провідників, наших полководців слав-

ного героїчного українського війська обох його складових час-

тин – Армії Української Народньої Республіки та Української 

Галицької Армії. Почнімо фіксувати бойові чини та славетні 

діла наших визначних військових діячів, ба навіть їхнє 

приватне життя, з якого теж можна буде нашим майбутнім 

поколінням зачерпнути немало доброго і повчального»1.  

На сучасному етапі історичних досліджень особливе 

місце займає регіональна специфіка історії й біографістика. 

Кожна область, кожний район дав Україні своїх видатних 

представників, які проживали в той чи інший історичний 

                                                           
1 Садовський Михайло. Микола Юнаків Генерального Штабу 

Генерал-Полковник Армії УНР. URL: http://komb-a-

ingwar.blogspot.com/2011/06/blog-post_26.html.  
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період. Особливо яскраво це проявилося в період Україн-

ської національно-демократичної революції 1917–1921 рр., 

коли кращі діти України боролися за те, щоб Україна стала 

незалежною державою як в політичному, так і в соціально-

економічному вимірах. Заслуговують на особливу увагу 

біографії історичних діячів, чиє життя й діяльність була 

пов’язана з Харківською областю (на той час Харківською 

губернією). Одним з таких представників був Микола Юна-

ків, який в роки революції обіймав різноманітні посади: від 

генерал-лейтенанта, командуючого 7-го армійського корпусу 

в 1917 році до голови Вищої воєнної ради УНР в 1921-му. У 

зв’язку зі зростанням інтересу до регіональної специфіки 

актуальність даного дослідження значно зростає. 

До джерел, які проливають світло на діяльність цієї 

непересічної особистості, можна віднести: мемуари Всеволода 

Петріва «Спомини з часів української революції (1917–1921)», 

видані у Львові в 1931 р., його ж «Три зустрічі з професором 

Академії Генерального штабу генерал-полковником Юнако-

вим» (1932 р.), спогади Михайла Омеляновича-Павленка 

«Спогади українського командарма», видані в Києві в 2002 р., 

спогади Миколи Капустянського «Похід українських армій на 

Київ-Одесу в 1919 році», мемуари Євгенія Маланюка «Уривки 

зі спогадів», видані в Києві в 2004 р.  

До історіографії біографії військового діяча варто віднести 

наступні праці, які проливають світло на дану тематику: 

двотомник сучасного українського історика Ярослава Тин-

ченка «Офіцерський корпус Армії Української Народної 

Республіки (1917–1921)», виданий в Києві в 2007 році; стаття 

Михайла Садовського «Микола Юнаків» в часописі «Вісті 

Комбатанта», що побачив світ у Нью-Йорку 1971 року; праці 

відомого воєнного історика з РФ Костянтина Залеського, який 

видав масштабні дані щодо біографій видатних представників 

Української революції 1917–1921 рр. Одна з його праць носить 

назву «Кто был кто в Первой мировой войне»2. 

                                                           
2 Кличков Д. Юнаков Николай Леонтьевич. Матеріали XXXV-ї 

Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Краєзнавство 

у вимірах сучасної науки» (до 90-річчя з дня народження 

Б.П. Зайцева). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 96 с. 
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Микола Леонтійович Юнаків (06.12.1871-01.08.1931) – 

генерал-полковник ДА УНР, народився в м. Чугуєві 

Харківської губернії, його родичі походили із сім’ї 

військового (генерала), дворянина Рязанської губернії. Дід 

по материнській лінії – полковник Бузького Козацького 

війська, власник земель в районі м. Новий Буг, на місці 

злиття річок Інгул і Сагайдак. А сам Микола закінчив 

Орловський кадетський корпус, 1-е Павлівське військове 

училище (1891), служив в лейб-гвардії Семенівського полку 

(Санкт-Петербург). З 17.07.1907 р. – викладач і командир 

роти слухачів Миколаївської військової академії Генераль-

ного штабу. 

У січні 1910 р. захистив дисертацію на тему: «Похід 

Карла ХІІ на Україну в 1708–1709 роках», за цю роботу 

отримав премію графа Уварова. Він відомий також як 

екстраординарний професор Миколаївської воєнної академії 

Генерального штабу. В 1911 р. захистив дисертацію по темі 

«Російсько-японська війна 1904–1905 років». В академії 

генерал М. Юнаків належав до складу прогресивної групи 

професорів, що мала на меті провести радикальні зміни в 

програмі й методах навчання в Академії. У своїх історичних 

працях Юнаків виступав послідовником Д.Ф. Масловського. 

Його роботи з історії Північної війни, завдяки багатому 

фактичному матеріалу і ґрунтовній документальній базі, ще 

й досі не втратили свого значення.  

Із огляду на те, що наміри цієї групи професорів не 

знайшли підтримки у тогочасного військового міністра 

Сухомлинова, генерал М. Юнаків змушений був у лютому 

1914 р. залишити службу в Академії й прийняти посаду 

муштрову командира бригади 37 пішої дивізії, що 

стаціонувала в столиці. На цьому етапі розпочав генерал 

Юнаків і свою участь у Першій Світовій війні.  

За військові заслуги М. Л. Юнаків був нагороджений 

Імператорськими орденами Святого Станіслава 3-го ст. 

(1898); Святої Анни 3-го ступеня (1902); Святого Станіслава 

2-го ступеня (1905); Святої Анни 2-го ступеня (1906); 

Святого Володимира 4-го ступеня (06.12.1910); Святого 
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Станіслава 1-го ступеня з мечами (14.01.1915); Святого 

Володимира 3-го ступеня з мечами (14.01.1915).  

У період Першої світової війни він обіймав посаду 

начальника штабу 25-го армійського корпусу, а трохи 

згодом його призначили начальником штабу 4-ої армії, а 

потім командиром 7-го армійського корпусу й нарешті став 

він командувачем 8-ою армією, а в грудні 1917 р. з того 

високого посту московська революційна влада усунула його 

за підтримку національного руху в його армії. Тоді ж 

М. Юнаків у ранзі генерал-лейтенанта закінчив свою службу 

в московському війську, від’їхавши з фронту за дозволом 

армійського революційного комітету в двомісячну відпустку 

на лікування до Харкова із зобов’язанням по закінченню 

відпустки прибути до Петрограду в розпорядження тодіш-

нього військового комісара Л. Троцького. 

У Харкові генерал Юнаків вирішив не вертатися на 

службу в московському війську, а вступити на службу 

Україні. З цією метою він прибув до Києва, де відразу ж був 

прийнятий на аудієнції у Симона Петлюри, якому запро-

понував себе до його послуг. Дуже тепло його прийняв 

Симон Петлюра, скерував його до тодішнього генерального 

секретаря військових справ Порша. Від Порша Юнаків 

дістав пропозицію обійняти командування 4-ою армією, яка 

стояла на фронті в Румунії, але прийняти цього становища 

генералові не довелось через низку подій, таких як 

більшовицькі виступи в Бесарабії, бомбардування черво-

ними військами під проводом жандармського царського 

полковника Муравйова Києва тощо. Після зайняття 

більшовиками Києва генерал Юнаків переїхав з великими 

труднощами до свого рідного Чугуєва й там переховувався 

аж до приходу українських і німецьких військ3. 

                                                           
3 Микола Юнаків Генерального штабу Генерал-полковник 

Армії УНР// Вісті комбатанта. Інтернет-версія квартальника 

об’єднання був. вояків українців в Америці, Братства кол. Вояків 1-ої 

УД. УНА. URL: http://komb-a-ingwar.blogspot.com/2011/06/blog-

post_26.html.  
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Вихований на військових традиціях козацького 

минулого України, Микола Леонтійович брав близько до 

серця революційні зміни, що відбувалися в країні і військах. 

Був прихильником Центральної Ради, сприяв українізації 

військових частин своєї армії, за що був відсторонений 

більшовиками з посади командувача армією. У квітні 1918 

року Микола Юнаків перейшов на службу до української 

армії. Зробив значний внесок у розвиток її теоретичних і 

організаційних основ. Працював у військовому міністерстві, 

зібравши навколо себе кращих, патріотично налаштованих 

офіцерів. Результатом їхньої діяльності стали: розробка і 

переклад на українську мову військових статутів, навчаль-

них програм, підручників, а також створення мережі 

військових шкіл і академій. Він також був одним із 

ініціаторів створення української державної Академії Гене-

рального штабу і очолив її. У період правління гетьмана 

Павла Скоропадського був начальником Головного вій-

ськово-навчального управління, помічником начальника 

Головного геодезичного управління Генерального штабу. 

 За часів Директорії – помічник Головного інспектора 

Армії УНР, очолював Інструкторську школу старшин, 

продовжував військово-наукову діяльність. У серпні 1919 р. 

– начальник штабу Головного Отамана об’єднаних армій 

ЗОУНР і УНР. За участю Юнакова було розроблено і 

блискуче проведено у серпні 1919 військову операцію з 

визволення від більшовицьких військ Правобережної 

України і звільнення Києва4. 

Із 7 серпня 1919 року М. Л. Юнакова призначено на-

чальником штабу Головного Отамана Симона Петлюри, в 

наступному році став військовим міністром. У тому ж 1920 

році виступив військовим радником дипломатичної місії 

УНР в Польщі, тоді ж проведений в звання генерал-

полковника Армії УНР. У 1921–1923 роках очолював Вищу 

військову раду УНР, яка розробляла плани можливого вис-

тупу проти Червоної Армії; був членом Ради Українського 

                                                           
4Микола Юнаків. URL: http://uahistory.com/topics/famous_people/-

13673  
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центрального комітету в Польщі. Багато років очолював 

Українське військово-історичне товариство, залишив 

численні дослідження в галузі військової історії, а також 

автобіографічні «Матеріали для мого життєпису»5. 

Через тяжку хворобу з 1927 р. відійшов від активної 

громадської діяльності. В еміграції жив в Тарнові (Польща), 

де його й поховано. 

Отже, на прикладі життєпису Миколи Юнакова, конста-

туємо, що видатні воєнні представники періоду Української 

революції 1917–1921 рр., які походили з Харківщини, маючи 

досвід перебування на керівних посадах у Російській армії й 

цивільних адміністраціях, внесли свій неоцінений внесок у 

розвиток українського війська, армії УНР. Автори, чиї праці 

згадані в історіографії чи в мемуарних джерелах даної 

статті, дотримувались, в основному, однієї думки: подати 

якомога більш об’єктивну характеристику історичних діячів 

періоду Української революції, чиї імена тепер пам’ятає й 

шанує Харківщина й вся Україна. 

 

 

Dmytro Klychkov  

MYKOLA YUNAKIV – COMMANDER OF THE 

ACTIVE ARMY OF THE UKRAINIAN PEOPLE'S 

REPUBLIC 

The article deals with Lieutenant-General, Commander of 

the Active Army of the Ukrainian People's Republic Mykola 

Yunakov. Based on the available historiography and source 

base, an analysis of the main milestones in the life of this person, 

who can rightly be considered a talented commander of the 

Ukrainian army. 
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5 Сальський В. Пам'яті дорогого начальника учителя і товариша. 

Тризуб. 1931. Ч. 292 –293. 
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Вадим Стецюк 

 

ОЛЕКСАНДР ПИЛЬКЕВИЧ: ВІД ОФІЦЕРА 

ІМПЕРСЬКОГО ВІЙСЬКА 

ДО УКРАЇНСЬКОГО КОМКОРА 

 

Стаття присвячена ключовим аспектам біографії 

генерал-хорунжого Армії Української Народної Республіки 

Олександра Пилькевича, еволюції його світогляду: від 

поєднання національно-визвольних та соціалістичних ідей – до 

усвідомлення необхідності надпартійного єднання українців. 

Ключові слова: Олександр Пилькевич, Армія УНР, 

російська армія, повстання саперів 1905 року. 

 

Серед діячів Української революції, постаті яких досі 

не отримали належного відображення у вітчизняній літе-

ратурі, привертає увагу особа Олександра Меркурійовича 

Пилькевича – генерал-хорунжого українського війська, 

командуючого Окремим корпусом охорони кордону УНР. 

Варто зазначити, що кількість досліджень, присвячених 

безпосередньо генералу Пилькевичу, надзвичайно обме-

жена. Так, одразу після смерті О.Пилькевича його соратник 

по визвольній боротьбі М.Удовиченко опублікував у 

заснованому Пилькевичем часописі «Наша зоря» спогади, в 

яких коротко описав спільні сторінки бойової біографії1. 

Згодом невеликі гасла про Олександра Меркурійовича Пиль-

кевича з’являлись в енциклопедичних та довідкових видан-

нях, підготовлених у діаспорі та в незалежній Україні2. Тим 

не менш, і досі чимало аспектів життєпису залишаються 

недослідженими. У нашій розвідці головний акцент буде 

зроблено на еволюцію його світогляду. 

                                                           
1 Старий. Спогади про Пилькевича. «Наша зоря» (Каліш). 1923. 

№ 31-33. С.14-18. 
2 Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. 

Бібліографічний довідник. Київ, 1998. 254 с.; Тинченко Я. 

Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-

1921): наукове видання. Частина І. Київ, 2007. 536 с.  
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Народився Олександр Пилькевич у Фастові 2 травня 

1877 р. В українській літературі зустрічаються згадки про 

дворянське походження роду Пилькевичів та його нале-

жність до гербу «Труби» (Tromby). Зауважимо, що в 

офіційному виданні Київського губернського дворянського 

зібрання – «Списку дворян Київської губернії» дворянська 

родина із таким прізвищем не зазначена3. Крім того, у 

виданнях, присвячених геральдиці – ні в класичній праці 

О. Лакієра, ані у сучасній роботі Т. Гайла, серед родів, що 

користувалися гербом «Труби», Пилькевичі також не 

зазначені4. Тому більш достовірною видається інформація, 

наведена в офіційному послужному списку – про похо-

дження із міщанської родини. 

Нам нічого не відомо про життя Олександра Пильке-

вича до 21-річного віку. Імовірно, він отримав певну освіту, 

однак на рівні вищої початкової школи чи іншого 

навчального закладу відповідного рівня. 

У 1898 р. Пилькевич склав іспити за повний курс серед-

нього навчального закладу при Петровському Полтавському 

кадетському корпусі, після чого вступив на навчання до 

Київського піхотного юнкерського училища. Серед 

однокурсників О. Пилькевича варто згадати низку активних 

діячів військово-політичних подій першої чверті ХХ ст.: 

Олександра Яковича Шайбле – майбутнього українського 

генштабіста, у 1919 р. – виконуючого обов’язки військового 

міністра УНР5; Миколу Порфирійовича Воскобойникова – 

полковника Генерального штабу, начальника штабу 

Запорозької групи Армії УНР6; Леоніда Опанасовича Сав-

чинського – полковника царського війська та Армії УНР, 

начальника канцелярії управління 2-го помічника Військо-

вого міністра УНР7; Сергія Феофановича Підгурського – 

                                                           
3 Список дворян Киевской губернии. Киев, 1906. XVI, 327 c.  
4 Лакиер А. Русская геральдика. Москва, 1990. 397 с.; Gajl T. 

Polish Armorial Middle Ages to 20 Century. Gdansk: L&L, 2007. 
5 Тинченко Я. Зазнач. праця. С.486. 
6 Воскобойников Николай Порфирьевич // URL: 

http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=5395 
7 Савчинский Леонид Афанасьевич // URL: http://www.grwar.ru/-

persons/persons.html?id=5395 
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офіцера військової канцелярії гетьмана П. Скоропадського 

та полковника Червоної Армії8; Михайла Дементійовича 

Райського – генерал-лейтенанта, начальника штабу біло-

гвардійської Донської армії9; Михайла Миколайовича 

Радецького – полковника царської і комдива більшовицької 

армії10; Акопа Герасимовича Багратуні – одного із творців 

вірменського війська, посла Вірменії у Лондоні11.  

Варто зазначити, що на фоні багатьох однокурсників 

успіхи юнкера Пилькевича виглядали досить скромними. 

Зокрема, два юнкери на курсі за успіхи в навчанні отримали 

звання фельдфебеля, ще двадцять три особи – звання 

портупей-юнкера. До речі, одним із двох фельдфебелів був 

згаданий вище М. Райський; портупей-юнкерами були 

Л. Савчинський, О. Шайбле, М. Воскобойников, С. Підгур-

ський, А. Багратуні12. Більшість із названих осіб отримали 

призначення до гвардійських та інших престижних частин. 

У цьому відношенні Олександр Пилькевич видається 

юнкером не найгіршим (кілька юнкерів були випущені за 2-м 

розрядом, не отримавши офіцерського чину, випущені 

одразу в запас або були випущені до частин, дислокованих у 

Сибіру та інших віддалених регіонів), однак значно менш 

успішним за кращих випускників курсу. 

Традиційно послужний список Олександра Пилькевича 

у довідкових виданнях подається наступним чином. По 

закінченні навчання поручик Пилькевич служив у 122-му 

піхотному Тамбовському полку, дислокованому у Харкові. 

Влітку 1901 та 1902 рр. його направляли на місячні курси 

для вивчення саперної та телеграфної справи (достатньо 

                                                           
8 Подгурский Сергей Феофанович. URL: http://www.grwar.ru/-

persons/persons.html?id=2391 
9 Райский Михаил Дементьевич. URL: http://www.grwar.ru/-

persons/persons.html?id=3217 
10 Радецкий Михаил Николаевич.URL: http://www.grwar.ru/-

persons/persons.html?id=5940 
11 Багратуни Яков (Акоп) Герасимович. URL:http://www.grwar.ru/-

persons/persons.html?id=907 
12 Высочайший приказ по военному ведомству. Августа 9-го дня, 

в Луге // Разведчик. 1900. №513. С.752. 
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поширена практика, призначена підготувати частину офіце-

рів та нижніх чинів до проведення інженерних робіт). Мож-

на припустити, що у цей час у Пилькевича визріла думка 

перейти на службу в інженерні війська, кар’єра в яких була 

простішою. 25 лютого 1903 р. молодий офіцер склав іспит 

при Миколаївському інженерному училищі для переведення 

в інженерні війська. 1 травня 1903 р. був приділений до 1-го 

понтонного батальйону (місце дислокації – м. Креслав 

Вітебської губернії), а 20 січня 1904 р. був переведений до 

цього батальйону. 1 грудня 1905 р був приділений до 7-го 

саперного батальйону (Київ). 20 жовтня 1906 р. переведений 

до 10-го саперного батальйону (м. Остроленка Ломжинської 

губернії)13.  

До подій біографії 1904–1905 рр. ми ще повернемося 

нижче. Наразі зауважимо, що наведені факти базуються на 

послужному списку О. Пилькевича, підготовленому вже 

після завершення Визвольних змагань, і не узгоджуються з 

офіційними документами. 

У 1910–1911 рр. штабс-капітан Пилькевич навчався в 

Офіцерській повітроплавній школі, після закінчення якої був 

прикомандирований до 8-ї повітроплавної роти (Севасто-

поль). З 11 травня 1912 р. – капітан. Станом на жовтень 1913 р. 

капітан Пилькевич проходив службу в 5-й повітроплавній 

роті14. Навесні 1914 р., коли відбувалося формування нових 

авіаційних та повітроплавних частин, разом із низкою 

офіцерів 5-ї повітроплавної роти був переведений до складу 

Гродненської фортечної повітроплавної роти15. Під час 

Першої світової війни, коли повітроплавні та авіаційні 

частини неодноразово переформовували (командування усіх 

воюючих армій шукали максимально ефективні форми орга-

нізації нового роду військ), Пилькевич кілька разів змінював 

місце служби. Так, відомо, що станом на грудень 1916 р. він 

                                                           
13 Тинченко Я. Зазнач. праця. С.338. 
14 Список капитанам инженерных войск по старшинству. 

Составлен по 1-е октября 1913 года. Санкт-Петербург, 1913. С.130. 
15 Высочайшие приказы по военному ведомству // Разведчик. 

1914. №1224. С.224. 
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командував 15-м корпусним повітроплавним загоном, зго-

дом очолив 1-й повітроплавний дивізіон. Останнє звання у 

російській армії, отримане в січні 1917 р., – полковник16. 

Якщо основні моменти офіцерської служби Олександра 

Пилькевича відомі відносно добре (за винятком певних 

дискусійних моментів, до яких ми звернемося далі), то його 

участь в українському русі висвітлена надзвичайно побіжно 

і заслуговує більш ретельного аналізу. 

У спогадах П. Білона при описі похорону О. Пилькевича 

зауважено, що той «один із старих могіканів, відомий гро-

мадський діяч»17. Дійсно, участь Олександра Пилькевича у 

революційному русі фіксується щонайменше із перших 

років ХХ ст. Зокрема, відомо про його участь у відкритті 

пам’ятника Іванові Котляревському в Полтаві у 1903 р.18. 

Однак найцікавіший і практично невідомий наразі епізод – 

керівництво таємним українським гуртком у військовому 

училищі. У спогадах Ф. Стешка, що вступив до Київського 

військового училища на рік пізніше за Пилькевича, вказано, 

що саме Олександр Меркурійович очолював цей гурток19.  

Потрібно зазначити, що проблема національних рухів у 

військових навчальних закладах російської імперії досі 

детально не вивчена. Зокрема, у працях про П. Болбочана 

вказано, що він очолював український гурток у Чугуїв-

ському військовому училищі20; є побіжні згадки про 

національні організації в кадетських корпусах, Ризькому, 

Віленському, Варшавському військових училищах. 

Що стосується Київського військового училища, то 

відомо, що у пізній імперський період у цьому навчальному 

закладі викладали діячі української культури: мистецтвозна-

вець, представник «розстріляного Відродження» Є. Кузьмін; 

                                                           
16 Тинченко Я. Зазнач. праця. С.338. 
17 Білон П Спогади. Том 1. Пітсбург, 1952. С.131. 
18 Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле. С.42-43. 
19 Стешко Ф. Український гурток у Київській військовій школі 

(рр. 1899-1901). Спомини учасника // Календар «Дніпро» на 1936 рік. 

Львів, 1935. С.121. 
20 Середа М. Отаман Болбочан // Літопис Червоної Калини. 1930. 

Число 3. С.15. 
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диригент, композитор і теоретик музичного мистецтва, 

згодом викладач Музично-драматичної школи М. Лисенка, 

К. Воут; відомо про поширення національних традицій – 

наприклад, юнкери Київського військового училища щороку 

на Різдво ходили колядувати і навіть конкурували в цьому 

занятті з місцевими студентами і семінаристами. Тобто 

можна констатувати, що училище не було цілковито ізольо-

ваним від українського культурного життя. 

Більше того, наприкінці ХІХ ст. зазнав змін склад 

юнкерського корпусу. Після переформування у 1897 р. з 

юнкерського у військове училище (було підвищено вимоги 

до вступників; водночас по закінченні училища зразу при-

своювалося офіцерське звання, на відміну від попереднього 

часу, коли випускники відправлялись до частин унтер-

офіцерами і лише через певний час отримували перше 

офіцерське звання на підставі атестації командиром полку) 

училище певний час залишалося не укомплектованим згідно 

зі штатом. Саме із значним некомплектом Ф. Стешко пов’я-

зував дозвіл на прийняття до училища випускників духов-

них семінарій, що склали основу українського гуртка. 

Що стосується діяльності гуртка, то вона була 

надзвичайно обмеженою і зводилася переважно до обміну 

українською літературою. Крім того, «не зупинявся гурток і 

перед поширенням спрямованих проти російської влади 

прокламацій»21, а також влітку 1900 р. було влаштовано 

театральну виставу «Сто тисяч», «в якій дуже добре грали 

юнаки Пилькевич та Корсунський»22. 

Цікаво охарактеризував український патріотизм Олек-

сандра Пилькевича інший відомий учасник Визвольних зма-

гань, генерал Михайло Омелянович-Павленко: «… На мою 

думку, він був яскравим заступником (в даному випадку 

“представником” – В.С.) Українців-романтиків, які надто 

велику вагу надавали другорядним історично-театральним 

атрибутам та букві “с” (соціаліст). Всі такі атрибути (осе-

ледець, люлька, бандура) й були на початках тими ознаками, 

                                                           
21 Стешко Ф. Зазнач. праця. С.123 
22 Там само. С.123. 
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якими вимірявся патріотизм, кваліфікувалася людина як 

працівник»23. 

Наведена характеристика цікава кількома аспектами. 

Насамперед, як зазначає у спогадах сам Омелянович-Пав-

ленко, під час першої зустрічі із Пилькевичем наприкінці 

1917 р. у них відбувся невеликий конфлікт. І хоча у спо-

гадах, написаних вже після смерті Пилькевича, автор 

намагається бути максимально неупередженим (наприклад, 

згадує про вечір на свою честь у таборі Щепйорно, під час 

якого генерал Пилькевич жартома описав присутнім їх 

першу зустріч і суперечку; відзначає відсутність у Пиль-

кевича надмірних амбіцій і прагнення будь-якою ціною 

обійняти керівні посади, тим не менш, знайомство із текстом 

дозволяє припустити наявність певної упередженості24.  

Більш цікавим видається закид щодо соціалістичних 

поглядів Олександра Меркурійовича. Вся його діяльність у 

роки Визвольних змагань засвідчила стримане ставлення до 

будь-яких ідеологій. Більше того, у спогадах про діяльність 

Українського генерального військового комітету міститься 

наступна промовиста теза: «Ми всі були тільки українці і 

патріоти, партійного сектанства ми ні тоді, ні тепер не знали, 

не розуміли і не розуміємо його досі – от чого нам тепер так 

тяжко дивитись на всяке поділення на “ся” от чого нас, так як 

нікого, болить коли ми бачимо розбиття єдности нашаго 

національного фронту… Не було у нас тоді ні злодіїв, ні 

казнокрадів, не було у нас ні меньшевиків ні большевиків, не 

знали ми ні політіканства, ні інтриганства не сварились та не 

чубались ми тоді за посади та всякій портфелі. Українець був 

для нас рідний брат. Були у нас єдине серце, єдиний дух і тому 

не страшні нам були наші численні вороги!»25.  

                                                           
23 Омелянович-Павленко М. На Україні (1917-18). Спомини. 

Прага, 1935. С.49-50. 
24 Там само. С.50-51. 
25 Пилькевич О. Про минуле Українського Генерального Військового 

Комітету і початок організації української армії (спроба історичних 

спогадів) / Підгот. до друку В. Скальський // Проблеми вивчення історії 

Української революції 1917-1921 рр. Випуск 9. Київ, 2013. С.315. 
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Однак можна припустити, що ставлення Пилькевича до 

соціалістичної ідеології не завжди було настільки стри-

маним. Із періодом першої російської революції пов'язаний 

цікавий епізод із біографії Олександра Пилькевича. Як 

відомо, у листопаді 1905 р. відбувся революційний виступ 

вояків 3-ї саперної бригади, який згодом у радянській 

історіографії висвітлювався із масою перекручень та 

спотворень (серед іншого, за подіями 16-18 листопада закрі-

пилось визначення «повстання саперів», хоча говорити про 

збройне повстання у даному випадку навряд чи доречно). 

Зокрема, перебільшувалася роль підпоручика Б. Жаданів-

ського і фактично ігнорувалася роль інших офіцерів, 

причетних до керівництва виступом. Однак при аналізі 

документів стає очевидною вагома роль у розгортанні висту-

пу інших офіцерів, у тому числі поручика Пилькевича. 

Зокрема, в ході страйку солдат 3-ї роти 5-го понтонного 

батальйону (з якого, власне, розпочався виступ) однією з 

ключових вимог, сформульованих повсталими «нижніми чи-

нами», звучала вимога про усунення з посади командуючого 

ротою штабс-капітана Смірнова і призначення на його місце 

поручика Пилькевича26. Найбільш неоднозначною видається 

роль молодого офіцера у подіях 17 листопада, коли після 

спроб командира батальйону підполковника Глазка і 

капітана Случановського «пришел в роты поручик Пильке-

вич и просил оставить его наедине с солдатами …поручик 

Пилькевич, обращаясь к солдатам, сказал: «что начальству 

не надо открыто говорить о том, что хотят пропечатать в 

газетах о требованиях роты», а затем тихо добавил «за что 

взялись – дело серьезное, но раз взялись, то уж держитесь 

своего». Эти слова одобрения, сказанные устами их началь-

ника-офицера, вдохновляющим образом подействовали на 

солдат, и они твердо решили продолжать забастовку…»27. 

                                                           
26 Овсянников П. И. Революционное движение в войсках Киевского 

и Одесского военных округов // 1905. Армия в первой революции. 

Материалы и документы / Под общ ред. М. Н. Покровского. Москва, 

1927. С.183. 
27 Там само. С.184. 
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Засвідчують документи участь Пилькевича у ході 

вояків 3-ї саперної бригади та 125-го піхотного Курського 

полку вранці 18 листопада, коли учасники вийшли з місця 

дислокації для залучення на свій бік вояків інших частин та 

цивільного населення. Зокрема, опис подій фіксує щонай-

менше три важливих епізоди, до яких офіцер був 

причетним: 

- на Печерському базарі до саперів-учасників виступу 

приєдналися музична команда та кілька вояків 125-го полку, 

а також підпоручики Жаданівський, Баранов, Зубков, 

Черепанов, поручик Пилькевич та прапорщик Кочергін; 

- після захоплення башти №2 Печерської фортеці 

«руководство берут в свои руки підпоручики Жадановский, 

Баранов, Зубков и поручик Пилькевич, которые 

выстраивают в порядке роты и оркестр музики и продол-

жают движение колонной…»; 

- біля 4-ї чоловічої гімназії шлях саперам пере-

городили три сотні 1-го Уральського козачого полку, однак 

після прохання підпоручика Жаданівського і поручика 

Пилькевича, котрі намагалися уникнути кровопролиття, 

командир козачого полку наказав пропустити учасників 

маніфестації28. 

За результатами попереднього слідства під суд віддали 

102 солдатів та чотирьох офіцерів – Пилькевича, Жаданів-

ського, Черепанова і Кочергіна. Однак лише один із коман-

дирів – підпоручик Жаданівський – був засуджений до 

смертної кари, згодом заміненої довічною каторгою; решта 

три на суді були виправдані. 

Питання участі поручика Пилькевича у подіях 

листопада 1905 р. потребує подальшого ретельного вив-

чення. З одного боку, згідно з послужним списком, укла-

деним в Армії УНР, на момент виступу саперів він офіційно 

ще залишався офіцером 1-го понтонного батальйону у 

Креславах. Однак, як засвідчують офіційні довідкові 

видання військового відомства Російської імперії, станом на 

1905 р. в інженерних військах був лише один офіцер на 

                                                           
28 Там само. С.186-187. 
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прізвище Пилькевич і проходив він службу в 5-му 

понтонному батальйоні29. До того ж, в особистому фонді 

зберігається наказ про арешт на гауптвахті офіцера від 

1 грудня 1905 р., підписаний командиром 5-го понтонного 

батальйону, надрукований на бланку частини30. 

Відсутність покарання офіцера, котрий досить лояльно 

поставився до виступу солдат, можна пояснити небажанням 

влади загострювати непросту ситуацію в державі загалом і у 

збройних силах зокрема. Показово, що товариш О. Пильке-

вича по українському гуртку у військовому училищі, 

В. Оппоков, за відмову брати участь в «усмирениях» був 

покараний лише арештом на гауптвахті, після чого 

продовжував службу до своєї загибелі у роки Першої 

світової війни31. 

Говорячи про дореволюційний період життя О. Пильке-

вича, варто згадати також про публіцистичну діяльність. 

Так, у №721 за 1904 р. журналу «Разведчик» було опубліко-

вано допис «Справедливо ли?» за підписом «А. Пиль-чъ», в 

якому автор описує випадки (за його словами, досить 

поширені), коли новобранець через незнання процедурних 

тонкощів не зазначив наявності освіти, через що «доведеться 

замість чотирьох років служити п’ять, і сам не знаю, за що». 

Про погляди автора чітко свідчить наступна фраза: «Не пора 

ли эту казуистику порешить и не наказывать ни за что, ни 

про что крестьянскую семью, лишавшую себя три и больше 

года помощника, посылавшую его за несколько верст в 

соседнее село в зимнюю стужу терпеть и голод, и холод, 

пробавляться целый день черствым куском хлеба, бежать 

потом уже почти ночью опять домой и все это ради того, 

чтобы этот будущий кормилец и правая рука хозяина-отца, 

заполучивши свидетельство, дающее право на льготу по 

                                                           
29 Список штаб- и обер-офицеров инженерных войск на 1905 год. 

Составлен по 1-е января. Санкт-Петербург, 1905. С.482. 
30 ЦДАВО. Фонд 3884. Опис 1. Спр.4а. Розпорядження 

Головного отамана С. Петлюри, паспорти, посвідчення, фотокартки 

тощо (1 грудня 1905 – 16 червня 1922). Арк.1. 
31 Лотоцький О. Сторінки минуло. Частина 1. Варшава: 

Український науковий інститут, 1932. С.234. 
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отбыванию воинской повинности, годом раньше вернулся в 

родную семью и заменил изнемогающего под непосильным 

крестьянским трудом старика-отца»32. 

На І Всеукраїнському військовому з'їзді 18-20 травня 

1917 р. він був обраний членом Українського Генерального 

Військового комітету (УГВК). Більше того, як знаний діяч 

українського руху, Олександр Пилькевич був обраний до 

президії цього органу. Окрім нього, до складу цього органу 

увійшли С. Петлюра, В. Винниченко та С. Письменний. 

Обрання останнього – простого матроса Чорноморського 

флоту – очевидно, можна пояснити певною соціалістичною 

«модою», прагненням включити до складу вищого військо-

вого представництва представника «широких народних 

мас». Таким чином, О. Пилькевич став одним з трьох офі-

ційних керівників українського військового руху. 

Із кінця липня 1917 р полковник Пилькевич став пред-

ставником Українського Генерального Військового комітету 

при Головному штабі російської армії у Петрограді.  

Після більшовицького перевороту і фактичної параліза-

ції старого державного апарату Пилькевич виїхав до Києва, 

де 23 листопада 1917 р. був призначений отаманом для 

особливих доручень Українського Генерального штабу. 

Обіймаючи цю посаду, він 18 січня 1918 р. брав участь у 

нараді у військового міністра М. Порша, де було прийнято 

рішення про розгортання військ для протидії російській 

агресії33. 

29 січня О. Пилькевич у складі загону працівників Вій-

ськового міністерства, очолюваного заступником міністра 

О. Жуковським, брав участь у вуличних боях із червоно-

гвардійцями34. Згодом він не зміг із українськими частинами 

відступити із Києва і лише з часом пробрався на територію, 

контрольовану українськими силами. 

                                                           
32 Пиль-чъ А. Справедливо ли? // Разведчик. 1904. №721. С.838-839. 
33 Середа М. Військова нарада в кабінеті генерального секретаря 

Перша дня 18 (5 ст. ст.) січня 1918 р. // Літопис Червоної Калини 

(Львів). 1937. Ч. 5. С.3. 
34 Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна. Київ, 1996. 
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Згодом – консул Української Держави у Москві. 

30.10.1918 р. виїхав в Україну. З 15.11.1918 р. – уповно-

важений отаман для особливих доручень штабу військ 

Директорії. З січня 1919 р. – головний інспектор націо-

нально-культурно-політичних справ у Дієвій армії УНР.  

16 травня 1919 р. Олександр Пилькевич очолив 12-й 

Немирівський полк імені Івана Сірка. Проте 11 червня полк 

самовільно покинув фронт і відійшов до Чорного Острова. 

Цей епізод генерал Капустянський у своїй праці з історії 

літньої кампанії 1919 року прокоментував так: «Команду 

над ним (полком – В.С.) обняв полк. Пилькевіч, який не 

зумів прибрати до рук цей полк і 14–15 під Чорним 

Островом вночі і наробив переполоху»35. Очевидно, полк, як 

і багато інших частин української армії не відзначався 

високим рівнем дисципліни і організованості; можна припус-

тити, що 14–15 червня мали місце певні ексцеси щодо мирного 

населення або ж інші негативні явища. В будь-якому випадку, 

16 червня 1919 р. Олександра Пилькевича було знято з 

посади.  

Залишається недослідженим період життя Пилькевича 

із середини літа 1919 р. до літа 1920 р. Можна припустити, 

що він, подібно до багатьох інших українських військових, 

залишився в Кам’янці-Подільському чи його околицях, і 

залишався тут до повернення українського війська та 

відновлення роботи української адміністрації. 

У більшості енциклопедичних видань зазначено, що з 

липня 1920 р. до 30 жовтня 1920 р. Олександр Пилькевич 

був начальником залоги Кам'янця-Подільського. Однак, для 

розуміння цієї інформації потрібно враховувати той факт, 

що саме в липні 1920 р. в результаті масштабного наступу 

більшовицьких військ українські та польські частини були 

змушені відійти з Кам’янця-Подільського; знову зайняли 

місто українські частини лише 21 вересня. Також у вересні 

Олександр Пилькевич був призначений командувачем 

                                                           
35 Капустянський М Похід українських армій на Київ-Одесу в 

1919 році. Вид. 2-ге. Мюнхен, 1946. С.76. 
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Окремого корпусу кордонної охорони, при цьому йому було 

присвоєно звання генерал-хорунжого36.  

Діяльність на двох зазначених посадах була досить 

скромною, що цілком логічно, зважаючи на реалії того часу. 

Новопризначений командир корпусу розпочав формування 

штабу та двох прикордонних бригад, задачею яких була 

охорона кордону із Румунією уздовж Дністра. Однак завер-

шити цей процес до відступу українського війська за Збруч 

не вдалось – не були укомплектовані штати, не вистачало 

матеріальних ресурсів тощо. 14 листопада 1920 р. штаб 

корпусу покинув Кам’янець-Подільський, а 20 листопада в 

районі села Вовчківці перетнув Збруч, відійшовши на 

контрольовану поляками територію37. Після інтернування 

Армії УНР на території Польщі генерал Пилькевич очолив 

табір для інтернованих вояків у Ланцуті. На цій посаді він 

чимало зробив для налагодження побуту військовослужбов-

ців. Предметом особливого опікування начальника табору 

була культурно-виховна робота. У таборі видавався часопис 

«Наша зоря», було організовано народний університет. 

Помер генерал-хорунжий Олександр Меркурійович 

Пилькевич у таборі Щепйорно, похований у Калішу.  

Тривалий час постать О. Пилькевича залишалась прак-

тично забутою. Лише в останні роки розпочалось її повер-

нення у публічний простір – так 24 серпня 2018 р. указом 

президента України ім’я генерала Олександра Пилькевича 

було присвоєно 8-му Чернівецькому прикордонному загону, 

дислокованому на Буковині. 

Загалом особа Олександра Пилькевича цікава з точки 

зору еволюції поглядів тієї частки кадрового офіцерства, що 

походила із середнього класу (О. Пилькевич, Я. Гандзюк, 

О. Жуковський, М. Мазуренко тощо). На відміну від 

вихідців із старовинних старшинсько-дворянських родів на 

кшталт П. Скоропадського чи братів Омеляновичів-

                                                           
36 Руккас А. О. «Разом з польським військом»: Армія Української 

Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, 

уніформа). Ніжин, 2013. С.396. 
37 Там само. С. 402. 
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Павленків, ці люди не були цілковито байдужими до 

соціалістичної риторики, однак державницькі підходи та 

національний патріотизм виявились домінантними в їх 

переконаннях та суспільній діяльності. 
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ВІЙСЬКОВІ ДІЯЧІ УНР ВІКТОР ПАВЛЕНКО  

І КОСТЯНТИН СМОВСЬКИЙ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

У статті досліджено як у сучасній українській 

історіографії висвітлюється життя і діяльність визначних 

військово-політичних діячів Української Народної Респуб-

ліки, вихідців з Кубані Віктора Павленка та Костянтина 

Смовського.  

Зазначено, що наукові дослідження періоду української 

національно-демократичної революції 1917–1921 рр., зокрема 

боротьби українського народу за національне само-

визначення на всіх українських етнічних землях, участі 

представників різних частин України у державному будів-

ництві та створенні власної армії сприятимуть зміцненню 

національної свідомості народу, слугуватимуть ідеї 

соборного самоутвердження для всіх поколінь українців. 

Особливо це актуально сьогодні, в часи російської агресії 

проти України, анексії українського Криму та розв’язаної 

адептами «русского мира» війни на Донбасі. 

Ключові слова: Україна, Кубань, Армія УНР, україн-

ська революція, В. Павленко, К. Смовський, незалежність, 

кіннота, Директорія УНР. 

 

Нині відзначаємо 100-річчя української національно-

демократичної революції 1917–1921 рр. Тому наукові 

дослідження цих яскравих сторінок історії, зокрема бороть-

би українського народу за національне самовизначення на 

всіх українських етнічних землях, участі представників 

різних частин України у державному будівництві та 

створенні власної армії сприятимуть зміцненню націо-

нальної свідомості народу, слугуватимуть ідеї соборного 

самоутвердження для всіх поколінь українців. Особливо це 

актуально з 2014 р., в часи російської агресії проти України, 



129 

анексії українського Криму та розв’язаної «собирателями 

русских земель» війни на Донбасі. 

Українські етнічні землі на Північному Кавказі, так 

званий Малиновий Клин, сьогодні не належать до нашої дер-

жави і Україна на міжнародному рівні не ставить питання про 

відокремлення їх від Російської Федерації і включення до 

складу України. Але ми повинні не забувати нашу історію, 

відроджувати національну пам’ять, а дослідження періоду 

1917–1921 рр., зокрема участі уродженців Кубані у боротьбі за 

самостійність України слугуватиме цій меті. 

Чільними представниками кубанських українців, які зі 

зброєю в руках відстоювали право свого народу на власну 

державність в Україні були генерал-хорунжий Армії Україн-

ської Народної Республіки (УНР), командувач її авіації 

Віктор Павленко і полковник Армії УНР (генерал-хорунжий 

на еміграції) Костянтин Смовський. 

Після відновлення незалежної України в 1991 р., поряд 

з іншими складовими національно-визвольної боротьби 

періоду 1917–1921 рр., велику вагу дослідників привернули 

й біографії її дійових осіб – політиків, військових, громад-

ських та культурних діячів. 

Щодо постатей В. Павленка і К. Смовського, то можемо 

констатувати, що сучасна українська історіографія вже має 

певні напрацювання та публікації, розкрито їхні біографії, 

хоча роботи в цьому напрямку ще дуже багато. К. Смов-

ський, перебуваючи на еміграції, залишив власні спогади, в 

яких йшла мова про події української революції, свідком 

яких був і в яких брав безпосередню участь. Однією з 

перших вагомих публікацій, присвячених Віктору Павленку, 

є стаття відомого історика Я. Тинченка «Пілот українських 

обріїв», опублікована в 1995 році1. 

Автор на основі і вже загальновідомих фактів, і вперше 

введених в науковий обіг архівних матеріалів подав змістов-

ний життєпис одного з найвизначніших, але на жаль і до 

                                                           
1 Тинченко Я. Пілот українських обріїв. / Українське офіцерство: 

шляхи скорботи та забуття. 1917–1921 роки. Частина 1, біографічно-

довідкова. Київ. Тиражувальний центр УРП, 1995. С. 191–193. 
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сьогодні недостатньо відомих українських діячів цього пері-

оду, командувача авіації Армії УНР, одного з нових на той 

час родів збройних сил. 

Щодо місця і часу народження В. Павленка є різні дані. 

У вже зазначеній статті Я. Тинченко подає роком народжен-

ня В. Павленка 1888 р. Але не зазначає, що він родом з 

Кубані. Дослідники М. Литвин, К. Науменко2 та Р. Коваль3 у 

своїх працях це зазначають. 

Пізніше в своїх ґрунтовних працях Я. Тинченко, 

використовуючи раніше невідомі архівні матеріали, уточнює 

дату народження В. Павленка й зазначає, що він народився 

10 листопада 1886 р.4. Цю дату почали використовувати 

більшість сучасних істориків. Вона також подана у матеріалі 

про здійснене нещодавно найменування однієї з вулиць 

Солом’янського району Києва на честь В. Павленка5. 

Ще в дитинстві Віктор Павленко мріяв присвятити себе 

військовій службі. Закінчивши 1909 р. юнкерське піхотне 

училище, він вступив до Качинської (що неподалік 

Севастополя) авіаційної школи. 

Із початком Першої світової війни перебуває на фронті 

у складі різних авіаційних частин. Його кар’єра була 

успішною: на початку 1917 р. В. Павленка було підвищено 

до звання підполковника і призначено начальником авіації 

та протиповітряної оборони Ставки російського імператора 

Миколи ІІ в Могилеві. 

                                                           
2 Литвин М., Науменко К. Збройні Сили України першої 

половини ХХ ст. Генерали і адмірали / Інститут українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів; Харків: Видавництво «Сага», 

2007. С. 151. 
3 Коваль Р. Віктор Павленко, генерал-хорунжий Армії УНР // 

Нариси з історії Кубані. Київ: Фоліант, 2004. С. 279–285. 
4 Тинченко Я. Ю. Офіцерський корпус армії Української 

Народної Республіки (1917–1921). Книга І. Київ: Темпора, 2007. 

С. 322; Тинченко Я. Герої Українського неба. Пілоти Визвольної війни 

1917–1920. Київ: Темпора, 2010. С. 141–142. 
5 Одну з вулиць Києва перейменовано на честь Генерала Армії 

УНР Віктора Павленка. URL: http: // kreschatic. kiev. ua / ua 5265 / news 

/ 1573762034. Html. Дата доступу: 22.01.2020. 
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Із початком Лютневої революції в Росії він залишає 

свою престижну і високооплачувану посаду та їде до Києва, 

де зголошується перебувати у розпорядженні Центральної 

Ради, бере участь у підготовці Першого всеукраїнського 

з’їзду військових6. На цьому з’їзді було сформовано 

Український генеральний військовий комітет (УГВК). До 

його складу обрали й Віктора Павленка. Як член УГВК він 

автоматично став й членом Центральної Ради. 

Після з’їзду його призначили представником Централь-

ної Ради у Ставці російської армії. 

У вересні 1917 р. В. Павленко домігся переведення 

деяких українізованих частин в Україну7. Після Жовтневого 

переворот у Петрограді Центральна Рада створила Крайовий 

комітет охорони революції, до якого входили й більшовики. 

Надвечір 29 жовтня збройні загони більшовиків та 

Центральної Ради атакували об’єкти Київської військової 

округи (КВО), штаб якої залишився вірним Тимчасовому 

урядові. Впродовж трьох днів війська, що підтримували 

Тимчасовий уряд, були розгромлені, а його вже колишнє 

командування залишило Київ і виїхало на Дон. Новим 

командувачем Київської військової округи став Віктор Пав-

ленко. Тим часом до Києва прибували українізовані частини. 

Замість того, щоб на їхній основі творити своє національне 

військо – головну підвалину державності, керманичі 

Центральної Ради продовжували пропаганду роззброєння і 

демобілізації та публічно відмежовувались від самостій-

ників. 3 листопада 1917 р. було ухвалено відозву «Від 

Генерального Секретаріату України». В ній, зокрема, гово-

рилося: «Всі чутки і розмови про сепаратизм, про відокрем-

лення від Росії – або контрреволюційна провокація, або 

звичайна обивательська неусвідомленість. Центральна Рада і 

Генеральний Секретаріат твердо і виразно заявили, що 

Україна має бути в складі Федеративної Республіки 

Російської… Сучасне політичне становище сеї постанови ні 

трошки не міняє»8. 

                                                           
6 Коваль Р. Зазнач. праця. С. 279. 
7 Там само. С. 280. 
8 Там само. С. 281. 
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7-го листопада (за старим стилем) 1917 р. Центральна 

Рада проголосила ІІІ Універсал в якому наголошувалося: 

«…Ми, Українська Центральна Рада, во ім’я творення ладу в 

нашій країні, во ім’я рятування всеї Росії, оповідаємо: 

однині Україна стає Українською Народною Республікою. 

Не одділяючись від республіки Російської і зберігаючи 

єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами 

нашими помогти всій Росії»9. 

Але українські військові, бажаючи захистити Цен-

тральну Раду, творили українське військо навіть всупереч її 

волі. Багато в цій справі зробив і Віктор Павленко. В 

листопаді 1917 р. він почав формування двох сердюцьких 

дивізій (чисельність особового складу мала складати 

близько 12 тис. чоловік, командирами були затверджені – 

полковник Ю. Капкан та генерал О. Греков), чим було 

покладено початок творенню гвардійських частин україн-

ської армії. В цих частинах В. Павленко домігся введення 

нових одностроїв та українських відзнак. 

Ініціатива В. Павленка зазнала нищівної критики зі 

сторони соціалістично настроєних керівників Центральної 

Ради. В урядових газетах почалися нападки на «українського 

мілітариста» Віктора Павленка. Зокрема, Володимир 

Винниченко звинувачував, як він казав, «царського офіцера» 

Павленка, що той, мовляв, формує дивізії на зразок імпера-

торської гвардії – з метою захищати заможні верстви насе-

лення, а регулярна армія, – на думку В. Винниченка, «була 

досі і буде надалі знаряддям пануючих класів в їх боротьбі 

проти селянства і робітництва»10. 

Тим часом, більшовики почали готувати повстання 

проти Центральної Ради. Виступ вирішили розпочати 13 

грудня 1917 р. Але українські військові їх випередили. З 

вечора 12 грудня війська Київської округи почали 

роззброєння більшовицьких частин. Вірні Центральній Раді 

частини оточили завод «Арсенал», 3-ій і 5-ий авіаційні 

парки та інші приміщення, де дислокувались більшовицькі 

                                                           
9 Там само. 
10 Там само. С. 281. 
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частини. Важливу роль у придушенні більшовицького зако-

лоту поряд з В. Павленком відіграв також командир 

Першого українського (колишнього 34-го армійського) 

корпусу, генерал-лейтенант Павло Скоропадський, війська 

якого в районі Шепетівки–Козятина–Старокостянтинова, 

зупинили більшовицькі війська, які рушили на Київ. 

Роззброєні в Києві більшовицькі частини В. Павленко 

наказав загрузити в товарні вагони і відправити до кордону з 

Росією. Влада в столиці України перейшла до українців. 

Проте, рішучість, з якою В. Павленко розправився з 

ворогами нашої держави, обурила керівників Центральної 

Ради. І вже на другий день, тобто 13-го грудня, його, люди-

ну, яка рішуче і з малими втратами ліквідувала анти-

державну змову, було знято з посади командуючого КВО. 

Заарештованих більшовицьких керівників на вимогу 

В. Винниченка випустили на волю. Звільнили без наймен-

шого обмеження їхньої діяльності, до речі, скерованої проти 

української держави. На місце В. Павленка прийшов есер 

М. Шинкар, який, фактично, відразу вмістив в газетах 

повідомлення про розформування сердюцьких дивізій як 

«буржуазного пережитку»11. 

А Віктора Павленка було призначено командувачем 

неіснуючої авіації. 

На новій посаді він одразу взявся за українізацію 3-го і 

5-го авіаційних парків. Справа ця була нелегка, адже в 

авіазагонах більшовики мали великий вплив. Проте, вже за 

короткий час В. Павленку вдалося укомплектувати два 

авіаційні загони загальною чисельністю у 24 бойових літакі. 

Було в українській армії і 4 дирижаблі. Крім того 

командувач розробив план організації української авіації та 

проєкт розміщення пізнавальних знаків на літаках12. 

У січні 1918 р. В. Павленко взяв активну участь у 

придушенні більшовицького повстання в Києві та в боях 

проти червоногвардійських військ М. Муравйова. Напри-

кінці квітня 1918 р. до влади в Україні прийшов генерал 

                                                           
11 Там само. С. 282. 
12 Там само. С. 283. 
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П. Скоропадський, якого обрали гетьманом. Він запро-

понував В. Павленку як видатному спеціалісту залишитися 

працювати в управлінні авіації. Згодом він очолив 

військово-повітряні сили гетьманської Української Держави. 

За сприяння гетьмана він створив 16 авіаційних загонів 

загальною чисельністю близько 500 літаків. Його заходами 

було створено кадрові авіаційні загони при українських 

корпусах13. 

Після приходу до влади Директорії і відродження УНР 

В. Павленко сформував чотири авіаційні полки, ескадру 

бомбовозів, почав створювати авіаційну школу. На початку 

літа 1919 р. авіація УНР складалася з 22-х справних бойових 

літаків, але наприкінці 1919 р. їх переважна частина була 

знищена чи потрапила до рук більшовиків або поляків14. 

За Директорії Віктор Павленко був і начальником 

запілля (тилу) Армії УНР, і віце-міністром військових справ. 

1920 року його було підвищено до звання генерал-

хорунжого Армії УНР. 

Після перебування у польських таборах для інтер-

нованих вояків Армії УНР Павленко у 1921 р. створив у 

м. Бидгощі (Польща) авіаційну школу, в якій навчалося 

50 українських військових авіаторів15. 

Від 5 серпня до 3 листопада (за іншими даними до 

15 листопада) 1921 р. Віктор Олексійович виконував 

обов’язки військового міністра УНР. 

Цікаво навести спогади сучасників про В. О. Павленка. 

Майже всі висловлювання людей, які його безпосередньо 

знали і з ним спілкувалися, характеризують генерал-

хорунжого як патріотичну, з великими організаторськими 

здібностями та планами на майбутнє людину. 

Проте, заради об’єктивності, варто також навести слова 

Голови Директорії та Головного Отамана військ УНР 

С. Петлюри, які він висловив у листі до генерала-хорунжого 

М. Удовиченка. Характеризуючи діяльність деяких 

                                                           
13 Там само. С. 283. 
14 Там само. 
15 Там само. 
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українських воєначальників на еміграції на початку 1920-х 

років, в т.ч. і В. Павленка, С. Петлюра говорить про нього як 

про авіатора, «…що літає весь день в минулому»16. 

На нашу думку, Голова Директорії в цей час не поділяв 

деяких поглядів та методів діяльності В. Павленка. Проте, в 

цілому С. Петлюра позитивно ставився до його роботи на 

посаді військового міністра Уряду УНР та знав про заслуги 

командувача української військової авіації перед державою та 

військом, зазначає в своїй праці сучасний історик І. Срібняк17. 

Український громадсько-політичний і військовий діяч, 

публіцист, член Центральної Ради та її делегат на Кубані 

М. Галаган у своїх спогадах висвітлює роль В. Павленка як 

керівника українського війська у Києві восени 1917 р.: «Велика 

його фігура в уніформі літуна визначалась дуже ясно серед 

натовпу. До нього підходили військові і він їм щось 

наказував… Мені пояснили, що його призначено начальником 

усіх українських військових частин у Києві… Я підійшов до 

полковника Павленка, представився… й запитав, що наш полк 

має робити. На це своє запитання почув доволі лаконічну… 

відповідь: «…Що накажуть, те й робитимемо!»18 

Відомий український громадсько-політичний діяч, 

історик, міністр закордонних справ Української Держави 

Д. Дорошенко під час правління гетьмана П. Скоропадського, 

характеризуючи В. Павленка, зазначав, що він – це 

«…людина дуже енергійна, з певним організаторським 

хистом, як це виявили події осені 1917 р.»19 

                                                           
16 Петлюра С. Статті. Київ: Дніпро, 1993. С. 225. 
17 Срібняк І. Генерал В. Павленко vs міністра О. Ковалевського: 

спроба реконструкції конфлікту між двома членами Уряду УНР в 

екзилі (за матеріалами ZNіO та ЦДАВО України) // Емінак: Науковий 

щоквартальник / Науково-дослідний центр «Лукомор’є» Інституту 

археології НАН України; Гол. ред. О. Тригуб. Київ; Миколаїв, 2018. 

№ 2(22) (квітень–червень). Т. 2. С. 43. 
18 Коваль Р. Віктор Павленко, генерал-хорунжий Армії УНР // 

Нариси з історії Кубані. Київ: Фоліант, 2004. С. 201. 
19 Тинченко Я. Пілот українських обріїв // Українське 

офіцерство: шляхи скорботи та забуття. 1917–1921 роки. Частина 1, 

біографічно-довідкова. Київ: Тиражувальний центр УРП, 1995. С. 192. 
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У сучасній Україні побачили світ декілька друкованих 

видань спогадів визначних діячів української революції 

1917–1921 рр., в яких вони згадують окремі епізоди націо-

нально-визвольної боротьби, пов’язані з В. Павленком20. 

Певним чином життя та діяльність генерала-хорунжого 

Армії УНР В. Павленка висвітлюється в монографіях, ен-

циклопедіях та біографічних довідниках21. 

Із наукових досліджень, присвячених діяльності 

В. Павленка в лавах Армії УНР, необхідно згадати роботи 

М. Ковальчука22 та І. Срібняка23. 

У статті М. Ковальчука йдеться про взаємовідносини 

між С. Петлюрою як Головою Директорії УНР і Головним 

Отаманом Армії УНР, очільниками урядових структур та 

керівною верхівкою армії, в якій було декілька груп впливу, 

представники яких сповідували неоднакові точки зору щодо 

                                                           
20 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ; 

Філадельфія, 1995. С. 340; Омелянович-Павленко М. Спогади україн-

ського командарма. Київ: Планета людей, 2002. С. 66; Визвольні зма-

гання очима контррозвідника (Документальна спадщина Миколи 

Чеботаріва). Київ: Темпора, 2003. С. 85, 121, 255. 
21 Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет Україн-

ських визвольних змагань. Львів, 1995. С. 208; Енциклопедія україно-

знавства. Львів, 1996. Т. 5. С. 1916; Верстюк В., Осташко Т. Діячі 

Української Центральної Ради. Біографічний довідник. Київ, 1998. 

С. 143; Сідак В. Національні спецслужби в період Української 

революції 1917–1921 рр. (невідомі сторінки історії). Київ: Видавничий 

дім «Альтернативи», 1998. С. 84; Колянчук О. Українська військова 

еміграція у Польщі (1920–1939). Львів, 2000. С. 30, 44, 45; 

Буравченков А. О. Павленко Віктор Олексійович // Енциклопедія 

історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін., Інститут 

історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2011. Т. 8: Па-

Прик. С. 7. 
22 Ковальчук М. А. Симон Петлюра та військова опозиція в армії 

УНР у 1920–1921 рр. // Український історичний журнал. 2005. № 1. 

С. 97–108. 
23 Срібняк І. Генерал В. Павленко vs міністра О. Ковалевського: 

спроба реконструкції конфлікту між двома членами уряду УНР в 

екзилі (за матеріалами ЦДАВО України та ZNiO) / Емінак. 2018. 

№ 2(2). С. 40-45. URL: HTTP://NBUV.GOV.UA/UJRN/EMINAK_2018_-

2%282%29__8 
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шляхів продовження боротьби за незалежність України, 

зокрема після листопада 1920 р., коли державні та військові 

структури УНР опинились в еміграції, щодо того, хто пови-

нен очолювати цю боротьбу. 

У статті І. Срібняка висвітлюється перебіг у листопаді 

1921 р. конфлікту між двома згаданими у назві статті 

міністрами уряду УНР. У цей час існували дуже непрості 

шляхи комунікації між представниками інтернованої армії 

УНР, з одного боку, та представниками урядових структур, 

міністрами, з іншого, які були значною мірою позначені 

майже перманентним прихованим протистоянням, коли 

йшлося про розподіл коштів на їх утримання. 

Конфронтація у площині «армія–уряд» набула особли-

вого загострення, з одного боку через постійне обмеження 

обсягів грошового та матеріального утримання інтернованих 

вояків-українців зі сторони польської влади, а з іншого через 

те, що значна частина ресурсів спрямовувалась на 

забезпечення потреб Партизансько-Повстанського штабу 

(ППШ) при Головній команді Армії УНР, заходами якого 

готувалося загальне повстання проти більшовицької влади в 

Україні. Під час однієї з зустрічей з О. Ковалевським 

В. Павленко, швидше за все через деякі надто різкі риси 

свого характеру, вдався до фізичного насилля щодо нього, 

погрожуючи при цьому зброєю та завдавши йому побоїв. 

Наслідки такого необдуманого вчинку призвели до того, що 

В. Павленко в листопаді 1921 р. був змушений передати свої 

обов’язки військового міністра та командуючого армією 

генерал-поручнику П. Єрошевичу, розпочалось розслідуван-

ня його вчинку, яке нічим так і не закінчилось, бо слідча 

справа В. Павленка так і не дійшла до суду. Як слушно 

зауважує І. Срібняк, даний сюжет ще чекає своїх дослід-

ників в архівах України та Польщі24. В цьому зв’язку варто 

зауважити, що на даний час є дуже мало відомостей і про 

службу тоді ще полковника В. Павленка в добу Української 

Держави гетьмана П. Скоропадського. Вчинок щодо 

                                                           
24 Срібняк І. Зазнач. праця. С. 43. 
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О. Ковалевського фактично поставив В. Павленка поза 

армією і надалі у Польщі він перебував на цивільному 

становищі як звичайний український емігрант. Незважаючи 

на свої кваліфікації та досвід, В. Павленко не зміг достат-

ньою мірою адаптуватись до життя в еміграції і в 1926 р. 

прийняв нелегке і в кінцевому рахунку фатальне для себе 

рішення скористатись т.зв. амністією радянської влади. Він 

звернувся до радянського уряду з проханням надати можли-

вість для подальшого проживання на території СРСР25. 

Дозвіл було надано і В. Павленко виїхав до країни, влада в 

якій належала більшовикам. 

І. Срібняк висуває версію, що можливо генерал-

хорунжий на якомусь етапі зрадив ідеї української незалеж-

ності, хоча і не став співробітничати з більшовиками26. На 

нашу думку, це малоймовірно, зважаючи на всі його 

попередні заслуги у справі побудови самостійної української 

держави. Швидше за все, В. Павленко почувався морально 

сильно розбитим після конфлікту з О. Ковалевським та після 

вимушеного звільнення з лав української армії. Докладних 

відомостей про подальшу долю видатного авіатора 

В. Павленка після його прибуття до СРСР сучасні українські 

історики не мають і досі, тому роботи в цьому напрямку ще 

дуже багато. За деякими свідченнями генерал-хорунжий 

замешкав на Кубані, де влаштувався працювати сторожем у 

колгоспі (наочне свідчення того, що він не співпрацював з 

більшовиками – С. Г.), а в кінці 1932 р. загинув під час 

штучно влаштованого радянською владою Голодомору27. 

Стосовно дати і місця народження визначного україн-

ського військового діяча, полковника Армії УНР, генерал-

хорунжого на еміграції Костянтина Смовського ще й 

сьогодні існують спірні моменти. Частина українських 

діаспорних видань та наукових джерел, а з ними і сучасних 

                                                           
25 Тинченко Я. Пілот українських обріїв // Українське 

офіцерство: шляхи скорботи та забуття. 1917–1921 роки. Частина 1, 

біографічно-довідкова. Київ. Тиражувальний центр УРП, 1995. С. 193. 
26 Срібняк І. Зазнач.праця. С. 44. 
27 Тинченко Я. Пілот українських обріїв…. С. 193. 
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українських28, називають датою його народження 21 травня 

1892 р., а місцем народження станицю Полтавську на 

Кубані. Проте сам Костянтин Авдійович (Овдійович) у 

власних спогадах, що були опубліковані у газеті «Свобода», 

датою свого народження називає 21 травня 1894 р, а місцем 

– неназване село Лохвицького повіту на Полтавщині29. У 

діаспорному виданні «Музейні вісті» він зазначив, що його 

матір є кубанкою, а батько – полтавським козаком30. 

З’ясувати ці розбіжності – це справа майбутніх дослідників, 

проте з Кубанню пов’язано багато сторінок життя й 

діяльності К. Смовського, тому в українській історіографії 

його визначають як кубанського козака. 

Наукових творів, присвячених життю та діяльності 

К. Смовського в сучасній історіографії зовсім небагато. 

Здебільшого це енциклопедії31 та довідкові видання32, але 

вже з’являються роботи сучасних дослідників, в яких 

досліджується історія і бойовий шлях окремих військових 

частин Армії УНР та подана інформація про осіб, причетних 

до створення та діяльності цих бойових підрозділів. Однією 

з таких праць є книга сучасного дослідника С. Коваленка, в 

якій також подано матеріал про безпосередню участь 

                                                           
28 Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет 

Українських визвольних змагань. Львів, 1995. С. 240; Довідник з 

історії України /за ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. К.: Генеза, 1999. 

Т. 3(Р-Я). С. 214; Тинченко Я. Представник Кубанського козацтва // 

Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. 1917–1921 роки. 

Частина 1, біографічно-довідкова. Київ: Тиражувальний центр УРП, 

1995. С. 194–196; Литвин М., Науменко К. Збройні Сили України 

першої половини ХХ ст. Генерали і адмірали / Інститут україно-

знавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Харків: Видавництво 

«Сага», 2007. С. 185. 
29 Смовський К. Моя служба Батьківщині // Свобода. 1958. № 39. 

28 лютого. С. 2. 
30 Смовський К. З недавнього минулого // Музейні вісті. Онтаріо, 

1958. І–ІІ квартал. № 1. 
31 Енциклопедія українознавства: Словникова частина: [в 11 т.] / 

Наукове товариство ім. Шевченка; Гол. ред. В. Кубійович. Париж; 

Нью-Йорк: Молоде життя; Львів; Київ: Глобус, 1955–2003. 
32 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга 1. Київ: Темпора, 2007. С. 411-412. 
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К. Смовського в боротьбі за незалежність України в роки 

Визвольних змагань 1917–1921 рр.33. 

К. Смовський прожив складне, героїчне та насичене 

епохальними подіями життя, яке він до останнього подиху 

присвятив боротьбі за краще майбутнє свого народу.  

Досягши призовного віку, він не захотів служити у 

козацькій кінноті та вступив до Михайлівського артилерій-

ського училища, де вчився на кінно-гарматному відділенні. 

У 1912-му (за іншими даними у 1913-му) році він успішно 

закінчив навчання та отримавши звання корнета був 

направлений до однієї з батарей кінно-гірських дивізіону. З 

початком Першої світової війни опинився на фронті, був 

поранений та дослужився до рангу ротмістра – командира 

батареї34. 

Після лікування на фронт він вже не повернувся, а був 

призначений командиром запасної гарматної частини в 

Москві. Після Лютневої революції 1917 р. в Росії включився 

до українського військового руху. 

Наприкінці 1917 р. К. Смовський як делегат від 

московського гарнізону прибув до Києва на ІІІ-й Всеукраїн-

ський військовий з’їзд. Тут він познайомився з Симоном 

Петлюрою й почав активно з ним співпрацювати. За 

дорученням з’їзду ротмістр з інспекторськими функціями 

їздив до Одеси, а після повернення до Києва з 22 листопада 

1917 р. став викладачем з практичного обслуговування 

гармат у 2-ій Українській юнацькій військовій школі. На 

початку 1918 р. разом зі своїми вихованцями вступив до 

створеного С. Петлюрою та О. Волохом Гайдамацького 

коша Слобідської України35. Створив і очолив гарматну 

батарею Коша. Брав участь у запеклих вуличних боях з 

більшовицькими повстанцями, зокрема за завод «Арсенал», 

                                                           
33 Коваленко С. Смовський Костянтин Овдійович / Чорні 

запорожці: історія полку. 2-ге видання. Київ: Видавництво «Стікс», 

2015. 368 с. 
34 Тинченко Я. Представник Кубанського козацтва // Українське 

офіцерство: шляхи скорботи та забуття. 1917–1921 роки. Частина 1, 

біографічно-довідкова. Київ: Тиражувальний центр УРП, 1995. С. 194. 
35 Там само. 



141 

дніпровські мости. Згодом гайдамацька батарея брала участь 

у боях на Правобережній Україні, а 1 березня разом з 

німецькими військами вступила до Києва36. З 25 березня 

1918 р. був призначений помічником військового комен-

данта в Острозі, організував поповнення для Армії УНР. 

Після державного перевороту 29 квітня 1918 р. та приходу 

до влади гетьмана П. Скоропадського направлений до 

Бердичева, де 5 жовтня 1918 р. очолив 1-шу гарматну бата-

рею Окремого Чорноморського коша збройних сил Україн-

ської Держави. 

Із початком антигетьманського повстання 16 листопада 

1918 р. підрозділи Чорноморського коша вирушили на 

об’єднання із січовиками, що складали основу військ 

Директорії. 18 листопада 1-й курінь О. Царенка та батарея 

К. Смовського взяли участь у кінцевому етапі бою під 

станцією Мотовилівка, де мали втрати. Про цей факт, до 

речі, не згадує жоден січовик у своїх спогадах37. Разом із 

Окремим загоном Січових Стрільців під командуванням 

Є. Коновальця, чорноморці вирушили до Києва, де взяли 

участь в його облозі. Через декілька днів заходами К. Смов-

ського з гармат сердюцького полку та полонених сердюків 

було сформовано 20-ту чорноморську батарею, а ще через 

деякий час утворено 3-тю гарматну батарею. Всі вони були 

об’єднанні в Чорноморський гарматний полк на чолі з 

підвищеним до рангу полковника Костянтином Смовським. 

У той час на східних кордонах України розпочали свій 

наступ більшовицькі війська. На фронт було відправлено 

три Чорноморські полки, з якими виїхали і гарматні батареї. 

Штаб полку К. Смовського переїхав до Ніжина. Але більшо-

вики швидко наступали і полковник отримав наказ відбути з 

військом ешелонами аж до Фастова. Потім чорноморці 

вирушили на придушення більшовицького повстання, яке 24 

січня розпочалось в Золотоноші. Але більшовикам вдалося 

оточити українські частини. К. Смовський разом зі своїми 

ешелонами потрапив до пастки. Гарматне майно було 

                                                           
36 Там само. 
37 Там само. С. 195. 
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пограбовано, а він сам важко побитий, з вибитим лівим 

оком, опинився у полоні. Згодом більшовики відправили 

його до Черкас, звідки К. Смовський під конвоєм потрапив 

до околиць Білої Церкви, де йому вдалося втекти разом із 

кількома старшинами. Полковник приїхав до Києва, де йому 

зробили операцію на оці, після чого не прочекавши й двох 

діб, утік з лікарні та згодився приєднатися до штабу 

Чорноморського коша у Фастові38. 

На початку лютого 1919 р. К. Смовський згодився 

приєднатися до штабу 1-го Волинського кадрового корпусу, 

щоб отримати немуштрову посаду, бо сильний біль ока 

заважав йому повноцінно працювати. Після покращення 

здоров’я, з 11 лютого 1919 р. став командиром 5-го кінного 

Кінбурзького полку 2-ої кінної дивізії Дієвої армії УНР. 

З 21 квітня 1919 р. – командир 29-го кінного дієвого 

полку, який 29 травня 1919 р. було переформовано в 

Окремий кінний дивізіон, а 4 липня 1919 р. розгорнуто у 1-й 

кінний полк, який 9 липня було перейменовано у 2-й кінний 

ім. М. Залізняка полк Дієвої армії УНР39. 14 липня в полк 

приїхав з перевіркою інспектор кінноти Армії УНР полков-

ник (на той час) Іван Омелянович-Павленко. Після огляду 

частини було видано наказ за підписом командира 1-ої 

Окремої кінної бригади Сергія Кулжинського, в якому, 

зокрема, зазначалось, що «…командир полку, військовий 

старшина Смовський цілком одповідає своєму призначенню 

і тратить багато сил для формування (частини)… якщо стар-

шина і козаки так працюватимуть, як сам командир полку, 

то попри надзвичайно важкі обставини полк буде сформо-

вано»40. 

Протягом літа Костянтин Смовський воював у районі 

Волочиська, де виконував переважно розвідувальні функції. 

Наприкінці серпня 1919 р. полковник пішов з посади 

                                                           
38 Там само. С. 196. 
39 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга 1. Київ: Темпора, 2007. С. 412. 
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Нариси з історії Кубані. Київ: Фоліант, 2004. С. 277. 
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командира полку. Його, як кадрового гарматника було 

призначено командиром 10-го гарматного полку 4-ої 

Сірожупанної дивізії Армії УНР. На чолі полку К. Смов-

ський боровся з червоними та білогвардійськими військами, 

а наприкінці 1919 р. разом з рештками Армії УНР у складі 

збірної гарматної бригади Волинської дивізії вирушив у 

героїчний Перший Зимовий похід. Знов повернувся до 

кінноти К. Смовський лише на початку літа 1920 р. Саме 

тоді з різних кінних підрозділів формувалася Окрема кінна 

дивізія. 23 липня полковник дістав призначення на посаду 

командира 2-го (згодом 1-го) Лубенського кінного 

ім. М. Залізняка полків. Останнім раніше К. Смовський уже 

командував. На чолі полку кубанець провів багато вдалих 

атак та рейдів, пізніше очолив 1-шу бригаду Окремої кінної 

дивізії, що складалась з 1-го Лубенського та 2-го 

Уманського Запорізького полків. У жовтні полковнику 

К. Смовському було доручено очолити дивізійну ремонтну 

комісію, що відбирала для кінноти коней та викупляла їх у 

селян. Наступного місяця полковник знову повернувся до 

своїх безпосередніх обов’язків командира бригади41. На 

чолі її полковник брав участь у важких боях з червоними 

10–21 листопада 1920 р. і після вимушеного переходу Армії 

УНР за річку Збруч разом зі своїми козаками був інтер-

нований поляками. З 13 квітня 1921 р. перебував на посаді 

помічника комбрига 1-ої Окремої кінної дивізії, інтерно-

ваної у таборах Армії УНР. Влітку 1921 р. був усунутий з 

посади через те, що за документами, які мала в своєму 

розпорядженні атестаційна комісія Армії УНР, К. Смов-

ський в російській імператорській армії начебто мав унтер-

офіцерське звання42. 

Далі в різних статтях українських дослідників, в яких 

висвітлюється біографія К. Смовського, подана різна інфор-

                                                           
41 Тинченко Я. Представник Кубанського козацтва // Українське 

офіцерство: шляхи скорботи та забуття. 1917–1921 роки. Частина 1, 

біографічно-довідкова. Київ: Тиражувальний центр УРП, 1995. С. 196. 
42 Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної 

Республіки (1917–1921). Книга 1. Київ: Темпора, 2007. С. 412. 
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мація. На нашу думку, це, мабуть, було пов’язано з тим, що 

в час, коли ці праці готувалися до друку, в науковий обіг ще 

не було введено нових архівних матеріалів, які проливали б 

світло на окремі періоди життя та діяльності К. Смовського. 

Зокрема, М. Литвин та К. Науменко в своїх статтях ствер-

джують, що К. Смовський емігрував до США ще 1921 р.43, а 

Я. Тинченко у своїй праці, що вийшла у 1995 р.44, та 

Р. Коваль45 зазначають, що К. Смовський виїхав до США 

наприкінці 40-х рр. (за останніми даними 1950 р.)46. 

За новими дослідженнями стало відомо, що після 

ліквідації таборів для інтернованих вояків Армії УНР 

К. Смовський був серед тих старшин, яких за домовленістю 

між С. Петлюрою і керівником Польської держави 

Й. Пілсудським було за контрактом 1929 р. прийнято до 

Війська Польського для продовження своєї служби за фахом 

на випадок війни з СРСР. У польському війську він служив 

в 11-му уланському полку (Цеханів). Останнє звання у 

польській армії – майор. Після нападу Німеччини на Польщу 

1 вересня 1939 р. брав участь у бойових діях та потрапив до 

німецького полону. У січні 1940 р за сприяння Військового 

міністерства УНР в еміграції з полону був звільнений47. 

Далі знову в працях сучасних українських дослідників, 

присвячених К. Смовському, не було ніякої інформації про 

його життя та діяльність в 1941–1945 рр. Швидше за все 

тому, що К. Смовський з початком німецько-радянської 

війни 22 червня 1941 р. належав до тієї частини української 
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військової еміграції (Павло Шандрук, Іван Омелянович-

Павленко, Петро Дяченко та деякі інші), яка вважала, що 

навіть у такій ситуації необхідно продовжити боротьбу з 

більшовиками, використовуючи для цього всі сприятливі 

моменти, які в кінцевому рахунку допомогли б Україні 

звільнитись від комуністичного ярма. Але через неодно-

значне сприйняття діяльності навіть до недавнього часу вже 

в незалежній Україні українських військових формацій, які 

під німецьким командуванням боролись проти тоталітарного 

СРСР, ці сторінки біографії К. Смовського, як і вищезазна-

чених українських військовиків, широко не афішувались. 

Проте з впевненістю можна сказати, що ні К. Смовський, ні 

інші керівники українських військових структур у складі 

німецької армії ніколи не зраджували свій народ, а 

намагались доступними їм в ті часи засобами вибороти йому 

кращу долю, навіть якщо вони і помилялись. 

Сьогодні, завдяки ґрунтовному дослідженню Я. Тин-

ченка можна простежити основні моменти діяльності 

К. Смовського у вищезазначений період48. 

Після відступу частин Червоної армії з України під 

ударами німецьких військ, К. Смовський, як і деякі колишні 

старшини Армії УНР, прибули на залишену ними в кінці 

листопада 1920 р. землю, щоб налагоджувати українське 

життя. В середині жовтня 1941 р. він знаходився в Києві, де 

зустрівся з членами Буковинського куреня – української 

військової формації у складі німецької армії49. Брав участь в 

організації української допоміжної поліції в Києві, яка 

деякими українськими діячами передбачалась як організо-

вана мілітарна структура в організації майбутнього держав-

ного життя50. Навесні 1942 р. його призначили заступником 

командира 118-го батальйону шуцманшафту, який брав 

участь у боях проти радянських партизанів на півночі 

України, а з грудня 1942 р. в Білорусі. К. Смовський був 
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присутній при знищенні фашистами села Хатинь, але участі 

в цьому злочині не брав51. 

Далі служив в інших українських військових форма-

ціях, що підпорядковувались німецькому командуванню. 3 

березня 1945 р. був приділений до штабу Української 

національної армії (УНА). 8–9 травня 1945 р. від імені 

командування УНА вів переговори з представниками амери-

канських та англійських військ про інтернування УНА на 

контрольованій ними території52. 

Після закінчення Другої світової війни в Європі 

перебував на еміграції в Західній Німеччині, один з ініціато-

рів створення Спілки українських вояків. 1950 р. емігрував 

до США. Активно діяв у ветеранських організаціях вояків 

Армії УНР. Очолював Союз українських ветеранів, за заслу-

ги перед Батьківщиною екзильним урядом УНР Костянтину 

Авдійовичу Смовському присвоєно звання генерала-хорун-

жого. За час перебування на еміграції написав декілька ціка-

вих історичних праць та спогадів з часів національно-

визвольної боротьби українського народу першої половини 

ХХ ст.53. 
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Закінчив свій життєвий шлях генерал-хорунжий 

К. Смовський 8 березня (за іншими даними 8 лютого) 

1960 р. в м. Міннеаполісі (США). На нашу думку, ця двояка 

дата виникла через повідомлення в українському тижневику 

«Свобода» за 12 березня, в якому зазначалося, що 

К. Смовський помер 8 лютого54. Але, враховуючи, що номер 

березневий, у науковців виникла думка, що тут виникла 

описка з місяцем, і він помер не в лютому, а в березні. Тому 

в одних працях вказується дата смерті 8 лютого (як в газеті), 

а в інших – 9 березня, враховуючи дату публікації. Похо-

ваний К. Смовський там же, в США. 

Сьогодні актуально ще раз навести слова К. Смов-

ського, які він написав в одній зі своїх праць і які навів у 

своїй публікації сучасний відомий дослідник історії України 

Р. Коваль: «Нарід поневолений може скинути неволю тільки 

зі зброєю в руках, бо непідлеглість народу – то річ, за яку 

платиться кров’ю»55. 

Насамкінець хочемо зазначити, що ідея соборності 

України, за яку жили і боролися В. Павленко і К. Смов-

ський, сьогодні актуальна як ніколи і вона має залишатися 

визначальною для всіх поколінь українців. Особливо це 

важливо в умовах сучасної «гібридної» війни путінської 

Росії проти України та намаганні прихильників «русского 

мира» розчленувати її. Наша держава повинна протидіяти 

цим спробам усіма можливими засобами та підтримувати 

прагнення українців, що історично опинилися за межами 

сучасної української держави, зокрема кубанців, до поглиб-

лення різноманітних зв’язків з Україною. 
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MILITARY ACTIVITIES OF THE UPR VIKTOR 

PAVLENKO AND KOSTIANTYN SMOVSKYI IN MODERN 

UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY 

 The article covers the life and work of prominent military 

and political figures of the Ukrainian People's Republic, Kuban 

natives Viktor Pavlenko and Konstantin Smovskyi in modern 

Ukrainian historiography. 

It should be noted that scientific research of the period of 

the Ukrainian national-democratic revolution of 1917–1921, in 

particular the struggle of the Ukrainian people for national self-

determination in all Ukrainian ethnic lands, participation of 

representatives of different parts of Ukraine in state building and 

creation of own army will help strengthen national 

consciousness. conciliar self-affirmation for all generations 

of Ukrainians. This is especially relevant today, during the 

Russian aggression against Ukraine, the annexation of the 

Ukrainian Crimea and the war in the Donbas unleashed by the 

adherents of the "Russian world". 
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Роман Тимченко 

 

МИРОН ТАРНАВСЬКИЙ – КОМАНДУВАЧ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ В ДОБУ 

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РР. 

 

У статті розкрито основні біографічні відомості 

життя командувача УГА Мирона Тарнавського. Основний 
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Постать Мирона Тарнавського досить суперечлива в 

українській історії. Командувача Галицької армії, який уклав 

сепаратну угоду з Добровольчою армією А. Денікіна, і зараз 

неоднозначно оцінюють вчені. Одні його вважають зрад-

ником соборності, інші доводять, що в тій ситуації це був 

єдиний правильний крок для порятунку залишків галицького 

війська. Більшість міфів навколо постаті М. Тарнавського 

виникла в результаті недостатнього знайомства з його 

спогадами й документами судової справи генерала. Тому 

наше завдання полягає не тільки в дослідженні біографії 

командувача Української Галицької армії, а й у подоланні 

заангажованих висновків історії його угоди з білогвардій-

цями. Це дозволить краще зрозуміти мотиви такого кроку 

М. Тарнавського і його впливу на подальший розвиток 

української визвольної боротьби. 

Мирон Омелянович Тарнавський народився 29 серпня 

1869 р. в селі Барилові (нині Львівська область) у сім’ї 

греко-католицького священника. Початкову освіту він 

здобув у сільській народній школі, однак змалку хлопця 

більше цікавила воєнна справа, аніж наука. В дитинстві він 

любив гратися вогнепальною зброєю, одного разу навіть 
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поранив служницю, а ще йому подобалося відстрілювати 

дичину1. Крім цього захоплення, малий Мирон любив 

кататися на конях, влаштовувати перегони верхи на коровах 

по річці і їздити в собачих упряжках. 

По закінченні Барилівської сільської школи М. Тарнав-

ський склав іспит до німецької гімназії в Бродах. Навчання 

не дуже приваблювало хлопця, особливо важко давалися 

іноземні мови. Про роки навчання у вищезгаданій гімназії 

майбутній генерал так згадував у спогадах: «Місто, станція, 

німецька мова, чужі люди. Життя нецікаве, безбарвне. З’яви-

лась у мене нехіть до всього, а головно до науки в трудних, 

чужих мовах – німецькій та польській»2. Математика та 

фізика були єдиними предметами, які подобалися хлопцеві. 

Зважаючи на незадовільні оцінки, батько перевів Мирона до 

Львівської гімназії, оскільки вважав, що нове оточення змінить 

його ставлення до науки. Однак це не допомогло, і хлопець 

втік додому. Згодом за наполяганням батька він знову 

продовжив навчання в гімназії в Бродах, яку нарешті успішно 

закінчив. Після цього М. Тарнавського призвали на військову 

службу до австрійської армії й відправили на піврічні воєнні 

старшинські курси до Львова. По їх завершенню його 

прикріпили до 30-го батальйону польових стрільців у Бродах, 

де він успішно склав іспити й отримав звання лейтенанта.  

Закінчивши строкову службу, М. Тарнавський опинився 

на роздоріжжі: уявляв себе і медиком, і техніком, і військо-

вим. Але, як згадує він сам, «за п’янкими втіхами, як кінь, 

рушниця та дівчина, годі було серіозно що-небудь порішити. 

Думалося часом навіть про військовий фах, але своєрідне 

відношення нашого середовища до військовости відсувало 

цю думку на дуже далекий плян»3. Справа в тому, що воєнна 

людина фактично не могла одружитися на українці через 

велике подружнє придане (600 корон), що мала внести 

наречена (більшість українок були неспроможні це зробити), 

та й служба потребувала великих фінансових витрат.  

                                                           
1 Тарнавський М. Спогади. Львів, 2008. С. 4. 
2 Там само. С. 5–6. 
3 Там само. С. 9-10. 
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Сприятливий збіг обставин дозволив Мирону влаштува-

тися працювати в Краєвій управі Львова, однак робота 

чиновником його не приваблювала. Тому, коли виникла 

нагода відновити військову службу, він, не думаючи, 

погодився. М. Тарнавський склав необхідні випробовування в 

13-му батальйоні польових стрільців і розпочав службу у 

18-му полку Краєвої оборони Перемишля. Відбувши сиґна-

лізаційний курс у 1896 р., через три роки у званні поручика, 

отримує наказ про передислокацію до Самбора. М. Тарнав-

ський був палким патріотом українського краю. Він відвідує 

зібрання місцевої інтелігенції в будинку «Бесіди», де 

знайомиться з відомими політичними діячами – К. Левицьким і 

С. Сілецьким4. У Самборі Мирон у 1902 р. одружився й 

прожив там ще п’ять років. Згодом, на прохання самого 

Тарнавського, його перевели до Золочева. З 1909 р., отримавши 

звання капітана, почав активно займатися освітньою діяль-

ністю в армії – викладав українську мову для військово-

службовців5. За безпосередньої допомоги М. Тарнавського 

українська громада купила велике казино, що стало центром 

українського національно-культурного життя міста, оскільки в 

ньому розміщувалися головні українські установи. 

1912 р. в Габсбурзькій імперії проголосили часткову 

мобілізацію. Попрощавшись із рідними, командир із своєю 

сотнею рушив до Бродів, де йшла посилена підготовка 

стрільців. З початком Першої світової війни М. Тарнавський 

брав участь у військових діях на ділянці фронту під Ради-

виловим і Олієвом. У спогадах він відзначив, що «досвід, 

нaбутий в перших днях під Олієвом, був вихіснувaний 

опісля нaми в польсько-укрaїнській війні»6. У перший рік 

війни він показав себе відважним командиром і був 

нагороджений високими бойовими австрійськими та 

німецькими відзнаками7. Його підрозділ воював під 

Красним, Львовом, Перемишлем, Красним Бузьком. 

                                                           
4 Тарнавський М. С. 21-22. 
5 Якимович Б. Генерал Мирон Тарнавський – життя і чин. Львів, 

2012. С. 7-8. 
6 Тарнавський М. Зазнач. праця. С. 35. 
7 Байло А. Мирон Тарнавський – військовий діяч // Держава та 

армія. Львів, 2008. С. 86. 
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Під час одного з боїв М. Тарнавський отримав пора-

нення і був відправлений до шпиталю, а повернувся на 

фронт весною 1915 р. вже під час наступу німецької й 

австро-угорських армій. У районі Золотої Липи командант 

куреня 35 полку М. Тарнавський зустрівся з представниками 

Українських січових стрільців – Д. Вітовським, В. Дідуш-

ком, М. Галущинським. Завдяки підтримці останнього 

наприкінці січня 1916 р. Мирона приділили до Коша й 

Вишколу УСС, що тоді перебував у Рогатинському повіті8. 

Згодом він разом з Вишколом переїхав до Розвадова, де 

отримав звання отамана (майора). З приходом М. Тарнав-

ського стан цієї бойової одиниці значно покращився. 

Основну увагу при навчанні стрільців командир приділяв 

індивідуальній підготовці, насамперед, намагався виховати 

думаючого й впевненого в собі воїна, який володів би 

сучасними методами ведення бойових дій9.  

У період керівництва Вишколом М. Тарнавським, на 

початку 1917 р., він налічував три курені, відповідно два з 

яких у березні цього самого року відійшли на фронт. Місце 

розташування Вишколу визначалося командуванням 25-го 

австрійського корпусу, якому він був підпорядкований. Так, 

підстаршини проходили навчання у Роздолі, а старшини — 

у Трускавці.10 

У липні 1917 р. М. Тарнавського призначили команду-

ючим Легіону УСС. Він був палким прихильником всього 

українського. Радісно сприйнявши проголошення ІІІ Універ-

салу Центральної Ради, М. Тарнавський звернувся до 

австрійської влади з проханням дозволити влаштувати 

святкування, однак йому заборонили. Більше того, зважаючи 

на націоналістичні переконання Мирона, його перевели 

командувати 35 піхотним полком.  

                                                           
8 Якимович Б. Генерал Мирон Тарнавський – життя і чин. Львів, 

2012. С. 9-10. 
9 Байло А. Мирон Тарнавський – військовий діяч. С. 86. 
10 Байло А. Військово-організаційна діяльність Мирона 

Тарнавського в роки першої світової війни// Історія України. К., 2008. 

Вип.2. С.38. 
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Згодом після укладання у лютому 1918 р. Брестського 

миру разом з австрійськими й німецькими військами на чолі 

куреня 35-го піхотного полку М. Тарнавський перейшов на 

територію Наддніпрянщини. Однак командиром військового 

з’єднання був недовго. Невдовзі його призначили референ-

том для українських справ при штабі дивізії. В обов’язки 

М. Тарнавського входило запобігати й усувати будь-які 

непорозуміння, що могли виникнути між місцевим 

населенням і окупаційними військами під час перебування 

останніх на території України. Згодом він став офіцером 

штабу 54-ї дивізії в Жмеринці, де спільно з Д. Вітовським 

займався цивільними справами, зокрема паспортизацією 

населення, виїздами за кордон. 

Нарешті, після численних перемін місця служби, 

27 березня 1918 р. М. Тарнавського призначили комендантом 

табору військовополонених у Дарниці. Там він створив 

штаб-адміністрацію табору з числа наявних старшин, 

розподілив полонених на групи за військовим зразком і 

призначив із них командирів чот, сотень, куренів. Встановив 

зв’язок із австрійсько-шведською місією Червоного Хреста, 

яка реально допомагала в організації медичного забез-

печення та харчування полонених. Перебуваючи на цій 

посаді, він формував із в’язнів окремі загони й відправляв їх 

до стрілецтва. Крім того, допомагав Є. Коновальцю у 

створенні куреню галицько-буковинських стрільців11.  

Тим часом у Києві 29 квітня 1918 р. відбувся 

переворот – і до влади прийшов генерал П. Скоропадський, 

який проголосив утворення Української Держави у формі 

гетьманату. Одразу ж після перейняття влади П. Скоропад-

ський намагався порозумітися із Січовими Стрільцями. 

М. Тарнавський також радив Є. Коновальцю зберегти дане 

військове формування, хоча до нової влади ставився 

неоднозначно. Він підтримував гетьмана в його діяльності, 

але засуджував за московську орієнтацію. Врешті відзначив, 

                                                           
11 Байло А. Діяльність Мирона Тарнавського в Наддніпрянщині у 

контексті проблем соборності України. Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка». Львів, 2011. С. 138. 
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що «[…] нинішня форма правління побудована на хибних 

основах і розвалить її сила нефальшованого ідеалізму і 

геройства»12. Однак переговори П. Скоропадського з коман-

диром військового формування Є. Коновальцем закінчилися 

невдачею, і курінь тимчасово розформували. Наприкінці 

серпня 1918 р. буде відновлено його функціонування, але 

місцем дислокації стане не Київ, а Біла Церква. 

Активна позиція М. Тарнавського в справі відновлення 

могутності легіону Січових Стрільців викликала невдово-

лення в австрійських властей і його відкликали з Над-

дніпрянщини. Він отримав нове звання (підполковника) й 

призначення – став командиром полку піхоти поблизу 

Бірзули, який складався з чехів. Влада доручила йому важку 

місію – силою зброї придушувати виступи селянства проти 

окупаційних військ і місцевих поміщиків. Звісно, що такі 

накази викликали в М. Тарнавського відразу, він навіть 

боровся проти свавілля влади й військових ревізій майна й 

продуктів. На початку вересня полк перевели на італійський 

фронт, а М. Тарнавський став командиром куреня 16-го 

Мазурського полку13. Йому вдалося на короткий час відві-

дати Галичину, оскільки тяжко захворів і помер його батько 

Омелян. 

 Восени 1918 р. Перша світова війна підходила до завер-

шення. Німеччина зазнала важких поразок на західному 

фронті, постала загроза вторгнення військ Антанти до 

імперії Габсбургів. Щоб запобігти розпаду Габсбурзької 

імперії, 16 жовтня 1918 р. Карл був змушений видати мані-

фест про перебудову імперії на федеративних засадах. У 

ньому надавалося право самовизначення підкореним наро-

дам: «Австрія по волі моїх народів має статися союзною 

державою, в якій кожде племя на области, яку воно заселює, 

творить свій власний державний організм». Значну увагу 

цісар приділяв співпраці з національними радами, утворених 

з депутатів Державної Ради кожної нації, які повинні 

                                                           
12 Тарнавський М. Зазнач. праця. С. 66. 
13 Байло А. Діяльність Мирона Тарнавського в Наддніпрянщині у 

контексті проблем соборності України. С. 139-140. 
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представляти інтереси свого народу у відносинах з 

австрійським урядом14. Такий перебіг подій викликав різну 

реакцію серед війська. «В одних нa обличчі мaлювaлося 

пригноблення й смуток, другі рaділи, вже не зaкривaючи 

своїх почувaнь. – відмічав у спогадах М. Тарнавський. – 

Стaршини-поляки зaєдно збирaлися у гуртки тa оживлено 

рaдили нaд тим, як би то якнaйшвидше перейти нa службу 

своїй новій бaтьківщині»15. 

Після розпаду Габсбурзької імперії 16-ий полк, що 

складався переважно з поляків, перейшов до Кракова. Там 

М. Тарнавський отримав відповідні документи й вирушив до 

Львова. Однак столиця Східної Галичини вже була захоплена 

поляками. Тут його арештували й переправили до табору 

військовополонених у Домб’ю16. Серед в’язнів поши-рю-

валися думки, що Антанта вирішить польсько-українське 

протистояння на користь українців. Однак нічого не 

змінювалося. М. Тарнавського не покидала надія повер-

нутися на Україну й допомоги західноукраїнській республіці 

у війні з Польщею. Через збіг обставин, зважаючи на 

шлункову хворобу, після Різдвяних свят його відпустили.  

Повернувшись до Станіславова, тимчасової столиці 

Західно-Української Народної Республіки, М. Тарнавський 

зустрівся з державним секретарем військових справ 

Д. Вітовським. У лютому 1919 р. Мирона призначили коман-

диром групи «Схід», що згодом стане ІІ корпусом Україн-

ської Галицької армії. До корпусу входили також бригади: 

2 – Коломийська (командант – підполковник Ф. Тінкль), 3 –

Бережанська (командант – підполковник А. Вольф) і 4 – 

Золочівська (командант – отаман С. Шухевич.). 

Перше, що вразило нового командира на фронті – це 

діаметральна відмінність від тодішньої австрійської армії 

часів Першої світової: «Хaй скaже той, що мaє бодaй яке-

небудь відношення до військовости, яке пригноблююче 

врaжіння робить нa чоловікa вид мaшеруючої чaстини, що в 

                                                           
14 Діло. 1919. 19 жовтня. 
15 Тарнавський М. Зазнач. праця. С. 88. 
16 Якимович Б. Зазнач. праця. С. 14-15 
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ній бaчиться щодругого стрільця, зодягненого в якусь 

купецьку кaцaбaйку, і щочетвертого в довгому по кістки 

кожусі, до того ж у якійсь волохaтій кучмі нa голові. Мені 

хотілося нa цей вид тaк голосно зaвити, як хотів би це 

зробити дирігент хору, в якому один голос тягнутиме нa 

квaрту чи квінту інaкше від другого»17. Однак із часом він 

призвичаївся до такого різноманітного військового 

обмундирування, оскільки, як згадував сам М. Тарнавський, 

під численними кітелями бачив тисячі відданих батьківщині 

сердець. 

Осадний корпус М. Тарнавського двічі брав участь у 

штурмі Львова. У лютому, коли до Східної Галичини при-

була антантівська місія Ю. Бартелемі, він змушений підпи-

сати з поляками перемир’я. Однак переговори з європей-

ськими послами були безрезультатними, оскільки останні 

висували неприйнятні для українців вимоги – відмова від 

Львова і Дрогобицько-Бориславського басейну. Звісно, що 

уряд ЗУНР на такі умови погодитися не міг. 

У березні 1919 р. командування УГА готувалося забло-

кувати Львів з боку Перемишля й розпочати другий етап 

Вовчухівської операції, який був направлений на визволення 

Львова. 5 березня українська артилерія почала обстріл міста, 

тим часом вибухи пролунали й у південній частині міста, що 

викликало паніку. Виникла сприятлива нагода для штурму, 

однак командуючий ІІ корпусу УГА М. Тарнавський відмо-

вився це зробити, аби не ризикувати. Пізніше польські вій-

ськові історики зауважили, що це була невиправна помилка 

українців18.  

Кінець весни–початок літа 1919 р. відзначився погір-

шенням політичної й військової ситуації для ЗУНР. 

Широкомасштабний наступ поляків змусив Галицьку армію 

відступати. Переломним моментом у боротьбі Польщі з гали-

чанами став вступ у військові дії армії Ю. Галлера, яка прибула 

в кінці квітня до Варшави для боротьби з більшовиками й була 

                                                           
17 Тарнавський М. Зазнач. праця. С. 100. 
18 Західно-Українська Народна Республіка: ілюстрована історія. 

Львів, Івано-Франківськ, 2008. С. 341. 
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направлена проти УГА. 16 травня армія Ю. Галлера, у 

результаті наступу на Волині, захопила Луцьк із величезними 

трофеями, таким чином залишила українські війська без тилу. 

Згодом поляки зайняли Тернопіль і Волочиськ.  

На початку червня галицький уряд призначив Є. Петру-

шевича Диктатором, а армію очолив наддніпрянський 

генерал О. Греков, який керував наступом УГА проти 

поляків, що ввійшов в історичну література під назвою 

«Чортківська офензива». Саме бригада М. Тарнавського 

прорвала ворожий фронт і розпочала похід на Львів. 

О. Греков вирішив об’єднати І-ий і ІІ-ий корпуси в групу 

М. Тарнавського, якому в той час присвоїли звання 

генерала-четаря. Його група фактично дійшла до Львова, 

однак через брак боєприпасів і виснаженість українського 

війська змушена була відступити. 12 червня Є. Петрушевич 

присвоїв йому звання генерала-четара. 

Варто відзначити, що Чортківський наступ негативно 

відбився на операціях Наддніпрянської армії. Поляки, 

атаковані частинами генерала О. Грекова, звільнили лінію 

Збруча, почали евакуацію Збаража, Тернополя й припинили 

натиск на більшовиків з боку Радзивилова на Дубно-

Кременець. Червоні використали це й стали наступати з 

північного заходу на Волинську групу армії УНР. Така 

різновекторність у командуванні українським військом нега-

тивно позначилася на розгортанні соборних визвольних 

змагань 1918–1920 рр. Недарма М. Тарнавський відмічав, що 

ще у червні «требa було творити одну суцільну укрaїнську 

aрмію з одним aвторітетним комaндувaнням тa покінчити з 

“двомa Укрaїнaми”, між якими трохи не приходило до 

отвертого бою. Але люди, що кермувaли тоді долею нaроду, 

нa те не були спосібні»19. Його твердження дійсно 

відображають тогочасну політичну ситуцію. С. Петлюра і 

Є. Петрушевич дбали більше про власні інтереси, про свій 

авторитет і владу, а не соборницькі ідеї України. Кожен 

боявся втратити владні прерогативи, а тому про жодні 

компроміси не могло бути й мови. 

                                                           
19 Тарнавський М. Зазнач. праця. С. 107 
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Міжнародна ситуація також складалася не на користь 

українців, однак давала їм змогу сконсолідувати свої сили. 

25 червня Рада Чотирьох Антанти прийняла рішення про 

окупацію краю поляками до річки Збруч. У такий скрутний 

для Галицької армії час постала проблема її ліквідації, і 

керівництву потрібно було шукати швидких адекватних 

рішень. УГА мала або відступити за річку Збруч на 

територію Великої України, або використати інші засоби 

для боротьби за Галичину. Угода з Польщею була 

неприйнятною, тому Диктатор розглянув можливість союзу з 

Радянською Росією. «Не маючи віри в Україну, д-р Петру-

шевич оглядався тривожно в сторону большевиків, які зали-

вали українські простори», – писала газета галицької соціал-

демократії «Боротьба»20. Однак радянська сторона висунула 

неприйнятні умови: розрив із С. Петлюрою й перехід УГА 

під єдине командування Червоної армії. До Чорткова 

прибула навіть делегація від Радянської Росії, але Є. Петру-

шевич її не прийняв. Врешті Диктатор вирішує шукати 

порятунку за Збручем у Наддніпрянської України.  

5 липня Є. Петрушевич призначив М. Тарнавського 

командиром Галицької армії. Про своє призначення 

Тарнавський згадує: «Передаю у ваші руки, пане генерале, 

Українську Галицьку Армію. Що ви з нею зробите, куди 

поведете її, це вповні від вас залежне». Це пов’язано зі 

спробою порозуміння з С. Петлюрою, який негативно ставився 

до О. Грекова через проведений ним Чортківський наступ. 

Хоча сам Диктатор ще деякий час вагався. Своє зволікання 

Є. Петрушевич пояснював тим, що представники УНР вели 

демагогічну агітацію про розпад ЗОУНР, наддніпрянські 

агенти намагалися підірвати бойову міць Галицької армії, а 

вороги ЗОУНР знайшли собі притулок на Великій Україні. 

Однак військова ситуація погіршилася, і Є. Петрушевич врешті 

погодився перевести УГА до Наддніпрянщини.  

Українська Галицька армія змушена була відступити на 

територію Великої України. «Були то страшні дні. З одного 

боку напирали Поляки, з другого большевики. Територія 

                                                           
20 Боротьба. 1919. 29 жовтня. 
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обох українських держав займала дуже малий простір по 

обох боках Збруча. На тім просторі чути було гук гармат і 

від сходу і від заходу…», – писав очевидець тих подій 

О. Назарук21.  

Після переходу річки Збруч першочерговим завданням 

українських армій було визначення напряму спільного 

удару. Головному Отаману запропонували декілька планів 

військової кампанії: похід на Київ; похід на Одесу та 

Херсон. Для С. Петлюри найважливішим було здобуття 

Києва. Більшість політиків і військових – як наддніпрянців, 

так і галичан – виступала проти цього походу. НКГА на чолі 

з М. Тарнавським вважала, що в першу чергу треба йти на 

Одесу, бо там не зустрінуть сильного опору, клімат м’якший 

і можна отримати допомогу через море амуніцією та 

боєприпасами. Зрештою, за наполяганням С. Петлюри 

12 серпня щойно утворений для координації дій Штаб 

Головного Отамана видав наказ про наступ українських 

армій, де основним напрямом удару визначено взяття Києва, 

а побічним – Одеси22. 

Похід УГА й Дієвої армії на Київ став вершиною 

спільної боротьби за незалежність, однак через нечіткість 

позиції вищого керівництва та самовільні дії командуючого 

операцією генерала А. Кравса місто не було втримано. 

Після відступу українських військ із Києва ситуація 

погіршилася: з’явився новий ворог – Збройні сили Півдня 

Росії (ЗСПР) на чолі з А. Денікіним, а українські частини 

вразила епідемія тифу. Є. Петрушевич і Галицька армія не 

бажали вступати в безперспективну війну з Добрармією, яку 

підтримувала Антанта, вони ще вірили в справедливе 

вирішення галицького питання на Паризькій мирній 

конференції. 

Зважаючи на загрозливе становище армії (виснаженість, 

хвороби, нестача боєприпасів), НКГА все більше схилялися 

                                                           
21 Назарук О. Рік на Великій Україні. Нью-Йорк, 1978. С. 182. 
22 Центральний архів вищих органів влади та управління України 

(далі – ЦДАВО України) ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 1. Спр. 5. 

Арк. 151. 
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до союзу з білогвардійцями. Дезорієнтували галичан і денікін-

ці, які, потрапивши в український полон, на допитах говорили, 

що хочуть перемогти й поляків. Тому 20 жовтня НКГА 

звернулася до Є. Петрушевича з проханням вислати О. Наза-

рука й В. Давидяка для переговорів з А. Денікіним, однак їм 

відмовили через відсутність потреб у цьому. Друга телеграма 

М. Тарнавського, де вказувалося на важливість порозуміння з 

А. Денікіним, взагалі залишилася без відповіді. 

В. Панейко намагався вмовити Є. Петрушевича в необ-

хідності військового співробітництва з Добрармією. Він 

зазначав, що Мирна конференція виключила з порядку 

денного питання галицької справи, а оголошення війни 

ЗСПР викликало в Антанти обурення. Англійці увійшли в 

тісну конвенцію з А. Денікіним і «дали йому вільну руку 

також в справі України». Поляки ж ведуть подвійну гру: 

підтримують С. Петлюру проти А. Денікіна, у той же час 

пропонують йому союз проти українського сепаратизму23.  

Саме в таких умовах очільники УГА М. Тарнавський і 

А. Шаманек пішли на переговори з денікінцями. 25 жовтня 

1919 р. до командування Добрармії відправлено делегацію в 

складі отамана О. Лисняка, сотників О. Левицького й 

Г. Куріци. Офіційно вони мали висловити протест з приводу 

жорстокого ставлення білогвардійців до військових полоне-

них і розпочати переговори в справі їх обміну; неофіційно – 

з’ясувати можливості, за якими Добрармія змогла б укласти 

перемир’я з українськими військами. Зважаючи на те, що 

Галицька армія була екстериторіальною, Я. Слащов пого-

дився на переговори. Воїнів Дієвої армії він вважав громадя-

нами колишньої Російської імперії, а тому запропонував їм 

скласти зброю24. У свою чергу, узгодивши дії із своїм 

командуванням, Я. Слащов надав проект договору з УГА, за 

яким вона в повному складі перейде до Добрармії й не 

вестиме військових дій проти армії С. Петлюри. Генерали 

                                                           
23 Панейко В. З’єднані держави Східної Європи. Відень, 1922. 

С. 80. 
24 Денник Начальної Команди Української Галицької Армії [1919-

1920 рр.].Нью-Йорк, 1974 С. 93. 
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ЗСПР давно прагнули послабити українські сили, тому й 

вирішили підписати цю угоду. З такими умовами посланці 

повернулися до Вінниці. 

2 листопада М. Тарнавський звернувся до Є. Петру-

шевича з приводу складного становища армії, він вимагав 

розпочати переговори з Добрармією, аби «оминути» ката-

строфу25. Наступного дня О. Лисняк повідомив Диктатора 

про зв’язки УГА з денікінцями. Тоді Є. Петрушевич скликав 

на нараду представників Галицької армії для обговорення 

можливого союзу з білогвардійцями, де виникла гостра 

дискусія з цього приводу. Врешті вирішили на державній 

нараді добиватися від представників уряду УНР розпочати 

спільні переговори з А. Денікіним.  

У зв’язку із складною ситуацією на фронті за пропо-

зицією командуючого армією УНР В. Сальського 4 листо-

пада 1919 р. скликали нову нараду в Жмеринці, на якій були 

присутні С. Петлюра і Є. Петрушевич, а також військові й 

цивільні керманичі української держави. М. Тарнавський й 

А. Шаманек не з’явилися.  

У ході наради Диктатор ЗОУНР отримав телеграму, у 

якій говорилося, що в разі неприйняття визначеного рішення 

НКГА буде сама вести переговори. «Пан Тарнавський сміє в 

такій скрутній хвилині ставити мене в таке важке положення 

і посилає мені погрози, – говорив Є. Петрушевич. – Я витяг-

ну як найдальші йдучі консеквенції». Для нього такий 

перебіг справ також був неприємним. С. Шухевич повідомив 

Диктатора, що М. Тарнавський пішов на цей крок аби 

допомогти Є. Петрушевичу: «Тепер в разі потреби можете 

покликуватися на це, що армія на вас натискає – зовсім 

природно в тім випадку, коли ви хочете переговорів з 

Денікіном»26. Однак Диктатор погоджувався укласти угоду з 

денікінцями лише у випадку переговорів С. Петлюри з 

більшовиками, а Головного Отамана запевнив, що чутки про 

сепаратні взаємини НКГА та ЗСПР не відповідають дійсності. 

                                                           
25 ЦДАВО України. Ф. 2188. Оп. 2. Спр. 123. Арк. 19-19зв. 
26 Шухевич С. Спомини з української-галицької армії (1918-1920). 

Ч. 3. Львів, 1929. С. 91,95. 
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Наступного дня командувач УГА відправив нову деле-

гацію на чолі з А. Ерле вести переговори з представниками 

ЗСПР. 6 листопада 1919 р. на ст. Зятківці повноважні деле-

гати генерала М. Тарнавського підписали угоду між УГА й 

Добровольчою армією, за якою Галицька армія переходила в 

повному складі в розпорядження керівництва ЗСПР через 

коменданта військ Новоросійської області. Також зазнача-

лося, що «при вищім штабі галицьких військ будуть 

приділені представники російської добровольчої команди в 

цілі вирішення на місці всіх біжучих питань оперативного, 

адміністративного та господарського характеру»27. 

Сучасники тих подій неоднозначно ставилися до 

укладеної угоди НКГА з Добрармією. Сам М. Тарнавський, 

виправдовуючись, зазначав, що в першу чергу він був 

відповідальним за боєздатність армії, а переговори носили 

суто військовий характер й не мали політичного підґрунтя28. 

«Для мене договір з Денікіном був тільки хвилевою 

перешкодою, – зазначав генерал. – Я йшов нa те зі свідомим 

розчисленням, що при першій сприятливій нaгоді розірву 

хвилеву зaлежність, в яку ми попaли. Ніколи я не робив отих 

вaжливих кроків сaм, aле зaвжди рaдився мого окружения, й 

тому мaйже всі мої почини були висловом збірної волі 

стaршинствa»29. Отже, ці слова підтверджують правильність 

дій генерала, який намагався ціною сепаратної угоди 

врятувати залишки українського війська. 

Наддніпрянці ж вважали союз УГА з Добрармією зрадою. 

Зокрема, прем’єр уряду УНР І. Мазепа заявив: «Зміст 

договору був страшний»30. Пізніше С. Петлюра в листі до 

Ю. Гуменюка відзначав: «Зрада галицької армії […] поста-

вила як мене так і уряд УНР перед непереможною ситуацією 

існування більш зміцнених ворожих сил, які не мали ні своїх 

“галичан” ні своїх “наддніпрянців”, – а замість цього мали 

                                                           
27 ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 55. Арк. 9-9зв. 
28 Центральний державний історичний архів України, м. Львів 

(далі – ЦДІАЛ). Ф. 581. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 1-2. 
29 Тарнавський М. Зазнач. праця. С. 143. 
30 Мазепа І. Україна в огні і бурі революцій. 1917-1921. К., 2003. 

С. 307. 
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єдність і координацію національних зусиль»31. «Ця зрада 

нанесла останній і найдужчий удар урядові УНР і взагалі 

Українській революції, показавши перед народом жахливе 

обличчя буржуазної реакції», – писав М. Шаповал32. 

Після переходу УГА до А. Денікіна газета «Україна» від 

12 листопада надрукувала замітку В. Сальського «Диктатура 

нас губить» із звинуваченням не тільки на адресу УГА, але й 

самого Є. Петрушевича, який нібито керував усім цим 

процесом. За його словами, галичани прийшли в Над-

дніпрянщину, щоб своїми руками зруйнувати те, чого не 

могли зробити ні більшовицькі, ні денікінські армії. «Сама 

Диктатура і виконавець її волі – Начальна Команда 

Галицької Армії, – писав В. Сальський, – пограбувала наше 

майно, довела до жебрачої торби нашу наддніпрянську 

армію. Ми можемо в короткім часі стати свідком страшної 

братерської різні, помсти брата Наддніпрянця над невинним 

братом Наддністрянцем»33. Проте вже 13 і 14 листопада 

вийшли нові замітки, відповідно «Зрада Тарнавського» та 

«Історичний момент», де засуджувалися лише дії М. Тарнав-

ського й А. Шаманека, а уряд і УГА вже не звинувачували в 

зазначених подіях34.  

У дусі інших заяв наддніпрянців фронтова газета УНР 

«Український козак» підсумовувала, що переговори з 

денікінцями «це гірше, як би братам Галичанам запропону-

вати федерацію з Поляками, котрі зараз займають Галичину і 

не мали би з неї вийти!»35.  

Пізніше відомий український діяч А. Жук у листі до 

С. Петлюри вказав причини переходу УГА Збруча: «…Ваша 

польська (і румунська) орієнтація, початки якої, як бачите, 

сягають трошки дальше, ніж дата переходу галицької армії 

до Денікіна, була властивою політичною причиною того 

                                                           
31 Петлюра С. Статті, листи, документи. Нью-Йорк, 1956. 

С. 453. 
32 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна 

програма: (Виклади в Америці). Прага, 1927. С. 158. 
33 Україна. 1919. 12 листопада. 
34 Там само. 13 листопада; Там само. 14 листопада. 
35 Український козак. 1919. 25 вересня. 
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переходу». Він називає зовнішньополітичну позицію 

С. Петлюри «глупою» й підкреслює, що галичани те бачили 

й «не могли добровольно йти в петлю, яку – свідомо чи 

несвідомо – для них в’язали, та льояльно Вас підтримували, 

аж доки не стало фізичної змоги»36. 

Через деякий час стало відомо про сепаратну угоду 

М. Тарнавського з А. Денікіним. С. Петлюра, дізнавшись про 

«зраду» командувача УГА, вимагав від Є. Петрушевича роз-

стрілу. Однак Диктатор відмовив, посилаючись на європей-

ські закони й правила війни. Він вважав, що подальшу долю 

генерала має вирішити суд. Усе ж 11 листопада Є. Петруше-

вич і С. Петлюра наказали арештувати М. Тарнавського та 

осіб, які брали активну участь в укладанні цієї угоди, як 

зрадників держави37. 

Суд над М. Тарнавським і А. Шаманеком відбувся 13–

14 листопада у Вінниці. Навряд командуючий УГА укладав 

угоду з Добрармією з власної ініціативи, адже Є. Петрушевич з 

самого початку намагався якнайшвидше ліквідувати проти-

денікінський фронт. Та й М. Тарнавський на судовому засіданні 

підтверджував, що підписував договір з відома Є. Петруше-

вича. У телеграмі виконуючого обов’язки міністра закордонних 

справ М. Багриновського до М. Тишкевича від 10 січня 1920 р. 

підтверджуються ці припущення: «Тарнавський довів 

документами, що йому було наказано Диктатором Петрушеви-

чем вчинити в листопаді ту ганебну зраду і він, яко військовий 

мусив виконати наказ свого начальства»38. 

Під час допиту командувач УГА відзначив, що після 

переходу Збруча він повідомив Головного Отамана, що 

«борьба на два фронта з такими силами неможлива. На мій 

запит, що буде з Денікіном, сказав мені п. Головний Отаман, 

що він Денікіна не боїться, та що 60% його армії перейде на 

нашу сторону […] Замість, щоби 60% його армії перейшло 

                                                           
36 Добржанський О., Старик В. Змагання за українську 

державність на Буковині (1914-1921 рр.). Чернівці, 2009. С. 455. 
37 ЦДАВО України. Спр. 60. Арк. 165; ДАЛО. Ф. 257. Оп. 1. 

Спр. 159. Арк. 7. 
38 ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 196. Арк. 114. 
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до нас, виявилося це, що багато людей наддніпрянської армії 

перейшло до него. А тут в армії показується чимраз більше 

брак оружжя, брак муніції, брак ліків, денно гинуло чимраз 

більше людей». М. Тарнавський відзначив, що на нараді в 

Жмеринці Є. Петрушевич «на ті усліви годиться, тільки не 

має як виїхати з своїм державним майном з Кам’янця». 

Генерал наголошував, що жодної угоди проти наддніпрян-

ської армії він не підписував, а тому не вважає себе винним, до 

того ж Є. Петрушевич знав про весь перебіг подій. М. Тарнав-

ському приписали й іншу невиправну помилку Галицької армії 

– його звинуватили в причетності до відступу з Києва під 

тиском денікінців наприкінці серпня 1919 р. Командувач УГА 

на це відповів, що «Київ зістав втрачений не через зраду одного 

або другого, а тільки тому, що Добровольці були сильніші і в 

місті зорієнтувалися лучше і скорше»39. Звісно, що його слова 

не є безпідставними, адже командування Галицької армії 

наполягало на наступі українських армій на Одесу, а 

С. Петлюра омріяною ціллю вважав Київ. Українська влада не 

врахувала, що війська Добрармії, які паралельно наступали на 

більшовиків лівим берегом Дніпра, розпочнуть військові дії 

проти українців. 

 Можливо, Диктатор і погодився на судовий процес, 

щоб виправдати себе перед урядом УНР. Командирів Галиць-

кої армії понизили у посадах. На чолі УГА став генерал 

О. Микитка, а шефом штабу – генерал Г. Ціріц. Згодом засу-

джені командири УГА були реабілітовані. А. Шаманек став 

комендантом першого корпусу УГА, а М. Тарнавський після 

хвороби О. Микитки 16 грудня 1919 р. знову очолив армію. 

Наприкінці року, коли виникла можливість об’єднати дві 

українські армії, М. Тарнавський дав згоду. Він залишався до 

останнього відданим своїй справі воєначальником, який 

намагався за будь-яку ціну врятувати бійців Галицької армії. 

24 грудня у Вінниці було підписано формальний договір 

про злуку обох армій. За ним Галицька армія переходила з 

дня творення уряду УНР в його розпорядження й мала 

виконувати накази до того часу, поки не буде відкликана до 

                                                           
39 ЦДІАЛ. Арк. 2-2зв. 
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Наддністрянщини, але зберігала за собою свою організацій-

ну самостійність40. Однак роз’єднаним арміям було важко 

втілювати угоду в життя. Дієва армія мусила в цей час 

якнайшвидше рухатися на схід, щоб відірватися від ЗСПР і 

тим самим уникнути небезпечних з ними боїв. А малорухли-

ві галицькі угрупування взагалі були оточені більшовиками 

й денікінцями. Крім того, про сам факт підписання договору 

командування армії УНР через комунікаційні складнощі 

довідалося лише 3 січня 1920 р. 

М. Тарнавський знаходився серед війська, що рухалося 

на південь. Величезна кількість хворих стрільців затри-

мувала швидке пересування частин УГА. Командуючий 

Галицької армії зрозумів, що врятувати залишки галицького 

війська за допомогою Добрармії не вийде й тому відмовився 

виконувати наказ Н. Шиллінга про передислокацію військ до 

Одеси. Натоміть дав розпорядження залишатися в Бірзулі. У 

нього було два виходи із критичної ситуації: можливість 

приєднатися до партизанських військ М. Омеляновича-

Павленка, що саме здійснювали свій перший Зимовий похід, 

або порозумітися з більшовиками. Адже на початку січня 

представники УГА (Г. Давид, Н. Гірняк, І. Курах та інші) 

утворили у Вінниці революційний комітет і уклали з 

представниками подільського ревкому угоду про перехід 

Галицької армії під їхнє підпорядкування. 15 січня 

М. Тарнавський передав командування О. Микитці, який 

вирішив не поривати зв’язку з Добрармією й виконувати 

наказ про відвід УГА на територію Румунії.  

Сам М. Тарнавський змушений був переїхати до Балти, 

де кожен день із тривогою чекав свого арешту. Через щасли-

вий збіг обставин йому вдалося уникнути депортації, і після 

короткочасного перебування в Балті він разом із сином 

Омеляном оселився в Києві, де й прожив до приходу 

об’єднаних українсько-польських сил. 16 липня М. Тарнав-

ський повертається до Галичини з наміром виїхати до 

                                                           
40 Biblioteka narodowa w Warszawie. Archivum im. Tarasa 

Szewczenki. Skr.23.XXIV.32. Ark. 168-169; ЦДАВО України. Ф. 3933. 

Оп. 1. Спр. 5. Арк. 4. 
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Чехословаччини. Однак 21 липня 1920 р. генерала арешту-

вали поляки в с. Васючині поблизу Рогатина й ув’язнили в 

таборі полонених у Тухолі. Через п’ять місяців його 

звільнили, і він повернувся в Золочів до сім’ї.  

М. Тарнавський довго не міг визначитися, чим себе 

зайняти в мирний час. Саме тоді Центробанк Львова (засно-

ваний К. Левицьким) вирішив провести парцеляцію маєтку в 

с. Черниці (на Брідщині) і доручив цю акцію М. Тарнавському. 

Колишній командир УГА з радістю прийняв пропозицію й 

переселився жити в село. Його дружина з двома синами, 

Омеляном і Зиновієм, залишилася в Золочеві. 

У 1925 році у Львові виникло товариство «Молода 

громада», яке з часом утворило Фонд Ветеранів, що дбав 

про колишніх воїнів – призначав їм пенсії. Так М. Тарнав-

ський добився, щоб і йому виплачували пенсію, але як 

колишньому офіцеру австрійської армії, а не галицької. 

Кожного року він відвідував меморіал воїнів УГА на 

Янівському цвинтарі у Львові і з болем переживав поразку 

визвольних змагань українців 1918–1920 рр.  

Крім того, М. Тарнавський підтримував дружні стосун-

ки з митрополитом А. Шептицьким. Вони зустрічалися на 

Зелені свята та під час відправлення панахид за загиблими 

воїнами. Про поважне ставлення А. Шептицького до 

генерала свідчить факт запрошення разом відпочити в 

митрополичих палатах у Карпатах. Активно співпрацював 

колишній генерал і з Науковим товариством ім. Шевченка. 

У 1936 р. його запросили на відкриття Музею воєнно-

історичних пам’яток виступити із вітальним словом. У 

політичному житті М. Тарнавський участі не брав, оскільки 

вважав себе людиною військовою. Хоча серед представників 

Українського національного демократичного об’єднання 

було багато друзів, колишніх фронтовиків, які неодноразово 

його закликали до вступу в організацію41. 

                                                           
41 Байло А. Співпраця генерала Мирона Тарнавського з 

ветеранськими організаціями УГА у 1921-1938 рр. // Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». Держава та 

армія. 2010. № 670. С. 141-144 
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Помер Мирон Омелянович Тарнавський 29 червня 1938 

року. В останню дорогу із собору святого Юра на Янівське 

кладовище генерала супроводжувало близько 20 тисяч осіб, 

а польські поліцаї віддавали честь. 

М. Тарнавський – це людина з великої літери, справ-

жній патріот своєї Батьківщини. З початком Української 

революції виступав за свободу рідного краю, мужньо вів за 

собою численні військові об’єднання, що очолював, а 

згодом і Українську Галицьку армію. Договір УГА з 

Добрармією, який деякі дослідники вважають зрадницьким, 

був вимушеним кроком, на який пішов М. Тарнавський 

задля порятунку залишків власної армії в боротьбі з трьома 

ворогами: більшовиками, денікінцями й епідемією тифу. 

Невдале завершення боротьби українців за своє самовизна-

чення перешкодили йому стати справжнім національним 

героєм, яким, безумовно, він є. 

 

Roman Tymchenko 
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Василь Стрільчук 

 

 

ОЛЕКСАНДР ВИСЛОЦЬКИЙ (1896–1941):  

ВОЯК, ПОЛІТИК, ПУБЛІЦИСТ 

 

У статті на основі значної джерельної бази представ-

лено біографічний нарис Олександра Вислоцького – сотника 

Січових Стрільців, українського громадського і політичного 

діяча міжвоєнного періоду. Прослідковано основні етапи 

становлення особистості. Показано діяльність О.Вислоць-

кого як члена партії УНДО, посла (депутата) польського 

парламенту (сейму) та його протистояння з владою. 

Розкрито роль діяча в організації громадського життя на 

західно-українських землях у 1920–30-х роках, зокрема як 

керівника та члена культурно-просвітніх і господарських 

організацій, видавця часопису «Брідські вісті» та публі-

циста.  

Ключові слова: Олександр Вислоцький, біографія, 

часопис «Брідські вісти», політична діяльність.  

 

 Події Української революції 1917–1921 рр. вивели дер-

жавотворчі прагнення українців на якісно новий рівень. У 

ході складних і трагічних подій визвольної боротьби твори-

лася генерація людей – борців, які, не зважаючи на поразки, 

продовжували відстоювати державність українського 

народу. До таких постатей можна віднести і Олександра 

Вислоцького (1896–1941) – сотника Січових Стрільців, зго-

дом відомого громадського і політичного діяча Західної 

України, публіциста, який, пройшовши тернистий шлях пер-

ших визвольних змагань, в нових умовах продовжив 

боротьбу за Українську державу, організовуючи українців 

довкола громадських проектів, відстоював їх права на 

політичній арені, проводив значиму просвітницьку роботу. 

На жаль, постать цього діяча, як і сотень інших борців за 

волю України, довгий час була незаслужено забута. Метою 

наукової розвідки є – дослідити життєвий шлях Олександра 
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Вислоцького, висвітлити його участь у подіях Української 

революції 1917–1921 рр. та розкрити його роль у націо-

нально-визвольному русі на теренах Західної України у 

міжвоєнний період. 

Джерельною базою дослідження є документи архівних 

установ України (Центрального історичного архіву України 

у м. Львів, Державного архіву Львівської області, Архіву 

Управління Служби безпеки України у Львівській області, 

Державного архіву Рівненської області, Державного архіву 

Тернопільської області), а також тогочасна періодична 

преса: газети «Діло», «Брідські вісті», «Новий час», «Сво-

бода», «Народна справа», часопис «Вісти з Лугу» та ін. У 

дослідженні використано мемуарну літературу, зокрема: 

спогади рідного брата Олександра – Івана Вислоцького 

(1893–1969)1, священика і родича о. Степана Клепарчука2, 

українського правника Володимира Рудницького (1890–

1974)3; польського політика Вінцентія Вітоса (1874–

1945)4; громадського та політичного діяча, адвоката Степана 

Шухевича5. Важливим джерелом є свідчення самого 

Олександра Вислоцького про арешт та ув’язнення періоду 

вересня–грудня 1930 р. у книзі «На вічну ганьбу Польщі»6. 

Автор опрацював та проаналізував матеріали про 

О.Вислоцького, зібрані й систематизовані колишнім вояком 

                                                           
1 Вислоцький І. Спомини розвідника з часів Першої світової 

війни. Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська 

Галицька армія [Упор. О. Вислоцька-Третяк]. Львів: Галицька 

видавнича спілка, 2007. С.13, 39. 
2 Клепарчук С. Дорогами і стежками Брідщини. Спомини. 

Торонто: Родина, 1971. С. 114, 175, 183-184, 192. 
3 Рудницький В. Із спогадів нотаря (ІІ). У Бродах. Сучасність. 

Література, мистецтво, суспільне життя. Мюнхен: Українське 

видавництво закордонних студій «Сучасність», 1972. Ч. 10 (142). Рік 

видання дванадцятий. С. 107-122. 
4 Witos W. Moje wspomnienia /W. Witos. T.III. Paryż: Instytut 

literacki, 1965. S.196-206. 
5 Шухевич С. Моє життя. Спогади. Лондон: Українська 

видавнича спілка, 1991. – С.416-424. 
6 На вічну ганьбу Польщі твердині варварства в Європі. Прага: 

Видання Проводу ОУН, 1931. 150 с.  
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дивізії «Галичина», діячем української діаспори Юліяном 

Чорнієм (1922–2013)7, журналістом районної газети 

Ярославом Тимусем8, а також наукову розвідку Дмитра 

Лящука, підготовлену до 100-річчя від дня народження 

Олександра Вислоцького9. У дослідженні також було 

використано світлини родинного архіву Вислоцьких та 

матеріали з інтернет-ресурсів. Працюючи над вивченням 

життя і діяльності Олександра Вислоцького, автор підготу-

вав і апробував окремі тематичні розвідки на кількох науко-

вих конференціях, які було опубліковано в збірниках10. 

Наукову розвідку підготовлено в рамках дослідниць-

кого проекту «Олександр Вислоцький – визначний україн-

ський політичний та громадський діяч», підтриманого Фон-

дом ім. Юрія Кузіва Наукового Товариства ім. Шевченка в 

Америці. 

Олександр Вислоцький народився 30 березня 1896 р. у 

с. Лелюхів на Лемківщині (нині с. Лелюхів, гміна Мушина, 

повіт Новий Сонч, Малопольське воєводство, Республіка 

                                                           
7 Чорній Ю. Олександер Вислоцький./ Броди і Брідщина. 

Історично-мемуарний збірник / Під ред. Я. Чумака. Торонто, Онтаріо, 

1988. С.507-511. 
8 Тимусь Я. Борець за народну справу // Голос відродження. 

1994. 26 березня. №28 (409). 
9 Лящук Д. Патріот рідного краю (до 100-річчя від дня 

народження Олександра Вислоцького) / Брідщина. Літературно-

краєзнавчий журнал. 1997. №11. С.33-44. 
10 Стрільчук В. Громадсько-політична діяльність Олександра 

Вислоцького у 1920 – 1930-х роках / Україна: культурна спадщина, 

національна свідомість, державність. Львів. НАН України, Інститут 

українознавства ім. І.Крип’якевича, 2017.Вип. 30: Український 

визвольний рух ХХ століття. С. 82-96; Стрільчук В. Олександр 

Вислоцький – учасник відзначення 280-ої річниці Зборівської битви. 

Білий Берег: Історико-краєзнавчий та літературний часопис, Випуск 4–

5 / упор. Б.Д. Макогін, О.І. Макогін, В.Н. Шевчук. Зборів-Львів, 

«Терно-граф», 2019.С.98-108; Стрільчук В. Діяльність українського 

політичного і громадського діяча Олександра Вислоцького (1896-1941) 

на Волині у 20-30-х роках ХХ ст. // Наукові записки Рівненського 

обласного краєзнавчого музею. Вип. XVII.: Зб. наук. праць. Матеріали 

історико-краєзнавчої конференції «Краєзнавчі та музеєзнавчі 

дослідження Волині: минуле, сучасне, майбутнє» 4 жовтня 2019 р. 

Рівне, 2019. С.230-237. 
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Польща) у сім’ї місцевого греко-католицького священика 

о. Ігнатія Вислоцького та Юлії з Прислонських. У сім’ї було 

восьмеро дітей: Марія, Теодозій, Іван, Меланія, Олександр, 

Орест, Олена, Галина11. Після закінчення початкової школи 

Олександр відвідував гімназію в м. Новий Сонч, де закінчив 

3 класи12. У 1910 р. сім’я Вислоцьких переїжджає у с. Ступ-

ниця Самбірського повіту (нині село Дрогобицького району 

Львівської області), де о. Ігнатій отримав нову парафію13. 

Там Олександр продовжив навчання у Самбірській гімназії, 

закінчивши у 1912 р. 6 класів. У 1913–1914 роках до початку 

Першої світової війни він проходив гірничу практику, 

працюючи службовцем у нафтових фірмах «Карпати» і 

«Фанто» у м. Борислав. У серпні 1914 р. як доброволець 

вступив до 77 австрійського піхотного полку, який базувався 

у Самборі і був укомплектований переважно з українців. У 

цьому полку Вислоцький перебував до осені 1916 р. Під час 

відпусток склав іспит на атестат зрілості у Відні14. 

Від осені 1916 р. і до грудня 1917 р. перебував у росій-

ському полоні15 під містом Псков16. Звідти втік, прийшовши 

до Києва, де вступив добровольцем до Першого полку 

Січових Стрільців. Там він зустрівся зі своїм старшим 

братом Іваном Вислоцьким (1893–1969) – відомим згодом 

розвідником і автором унікальних спогадів з часів Перших 

визвольних змагань. Ось як Іван описав цю зустріч: «Рано о 

сьомій годині я з гуртом таких, як сам, пішов із двірця до 

міста – до Педагогічного Музею, де містилася Центральна 

Рада. Від варти я довідався, що маю іти на Львівську 

                                                           
11 З Богом в ім’я добра / Упоряд. Н. Маркевич. Львів: 

Покрова,2004. С.158. 
12 Центральний державний історичний архів України, м. Львів 

(далі – ЦДІАЛ України). Ф. 371. Оп.1. Спр. 121. Арк. 24. 
13 Вѣстникъ Перемыскои епархіи. Рокъ. 1910. 5 цвѣтня. Ч.V. 

С.50. 
14 ЦДІАЛ України. Ф. 371. Оп.1. Спр. 121. Арк. 24. 
15 Там само. 
16 Вислоцький І. Спомини розвідника з часів Першої світової 

війни. Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська 

Галицька армія. [Упор. О. Вислоцька-Тритяк]. – Львів: Галицька 

видавнича спілка, 2007. С.13. 
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вулицю до касарні Січових Стрільців, куди тоді щодня 

прибували десятки втікачів із російського полону, аж із 

Сибіру, та втікачі з Легіону Українських Січових Стрільців 

із Галичини. / Я знайшов ту вулицю й пішов до касарні. Там 

мені показали кімнату, в якій реєстрували прибулих. Я став 

у чергу перед столиком, де записували. Прийшла моя черга, 

і я назвав своє ім’я та прізвище. Нараз той, хто записував, 

устав, ми придивилися і пізнали одне одного, – та ж ми були 

два рідні брати, я Іван, а він Олександер. / Так почуття 

обов’язку перед рідним народом і дивна химера долі звели 

нас у Києві, в рядах Січового Стрілецтва. Я до Київа 

прийшов з Уфи через Харків, дорогою, що тривала півроку, 

брат – із-під Пскова, обидва – втікачі з російського полону, 

такі самі, як сотні інших Січових Стрільців»17. У листі Івана 

Вислоцького до дочки Ольги зазначено, що Олександр «до 

Січ[ових] Стр[ільців] у Києві прийшов утікаючи з полону із 

півн[очі] Росії – десь за Петроградом»18. 

Період служби Олександра Вислоцького у Січових 

Стрільцях є найменш вивченим і представлений лише 

окремими фрагментарними відомостями, згадками у 

спогадах брата Івана, публікаціях міжвоєнного періоду про 

громадську діяльність О.Вислоцького та матеріалами 

кримінальних справ (польської та радянської). Останні 

джерела слід розглядати з певним застереженням щодо 

достовірності даних – свідчень заарештованого. 

У родинному фотоальбомі Вислоцьких зберігається 

світлина Олександра у військовому однострої з відзнакою, 

правдоподібно, «Не ридать, а добувать 1914–1915». Фотогра-

фія датована 1917 р. А на добре відомій та поширеній в бага-

тьох інтернет-публікаціях світлині вояків куреня Січових 

Стрільців, зробленій після звільнення Києва від більшовиків 

                                                           
17 Там само. 
18 Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з Першої світової 

війни / [Упор. О. Вислоцька-Тритяк]. Львів: Галицька видавнича 

спілка, 2005. Фотовиставка «Світлини з родинного архіву». Уривок з 

листа Івана Вислоцького до його доньки Ольги Вислоцької Тритяк. 
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(із написаною датою 23.3.1918 р.)19, вдалося ідентифікувати 

братів Вислоцьких. На фото вони знаходяться ліворуч в 

темних кашкетах (Олександр сидить, а позаду нього стоїть 

Іван). 

Про свою службу в Січових Стрільцях згадував згодом і 

сам О.Вислоцький під час «лугової вечері», що проходила в 

рамках Лугового Свята у Львові 4-5 липня 1937 р. У 

щомісячнику «Вісти з Лугу» зазначалося: «Голова Повіто-

вого Лугу з Бродів, сот. Вислоцький, згадав у своїй промові, 

що служив разом з др. Дашкевичем при Січових Стрільцях. 

Згадав про великий бій під Мотовилівкою та заявив, що 

Лугова Організація жде приказів від голови так, як колись 

Січові Стрільці слухали наказів у боях, слухали наказів др. 

Дашкевича в боях на Великій Україні, передовсім у 

переможному бою під Мотовилівкою»20. 

Зі спогадів брата Івана дізнаємося, що Олександр 

Вислоцький «був також сотником Січ[ових] Стр[ільців] та 

“полковим господаром” 1-го полку Січ[ових] Стр[ільців], 

тобто завідував і розподіляв у цьому полкові мундури, 

зброю, муніцію, харчі і взагалі всякий матеріял»21. Опи-

суючи у своїх спогадах бої з більшовиками за м. Кременець 

у травні 1919 р., Іван Вислоцький, тоді командир сотні, 

                                                           
19 Тинченко Я. Ціна незалежності. Як Україна боролася з 

агресією більшовиків // Тиждень.ua (3 лютого 2014 р.) URL: 

https://tyzhden.ua/History/99941 [12.05.2020]; Панькова С. Останнє 

засідання Української Центральної Ради // Історична правда (29 квітня 

2018 р.) URL: http://www.istpravda.com.ua/articles/2018/04/29/152372/ 

[12.05.2020]; Ковальчук М. Євген Коновалець у революційну добу 

1917-1921 // Історична правда (5 травня 2018 р.) URL: 

https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/05/5/152405/ [12.05.2020]; 

Ковальчук М. Від Богданівців до Повстанчої армії. Коротенька історія 

українських збройних сил у 1917-1921 роках // Історична правда 

(6 грудня 2018 р.) URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/12/6/-

153270/ [12.05.2020]. 
20 Лугове свято у Львові // Вісти з Лугу. 1937. Серпень. С.134–

144. 
21 Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини з Першої світової 

війни / [Упор. О. Вислоцька-Тритяк]. Львів: Галицька видавнича 

спілка, 2005. Фотовиставка «Світлини з родинного архіву». Уривок з 

листа Івана Вислоцького до його доньки Ольги Вислоцької Тритяк. 
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згадував про ще одну зустріч з братом: «Я одержав завдання 

охороняти обоз нашого першого полку, в якому було на 

кілька мільйонів майна і багата каса. Дорогою я мав кілька 

дрібних сутичок із більшовиками, що насідали на наш обоз. 

Командантом обозу був мій брат Олександер, ми, брати, 

знову зустрілися»22. 

У той час, коли Іван та Олександр Вислоцькі брали 

участь у боях за Українську державу на Великій Україні, у 

Галичині в березні 1919 р. на батьківський дім у с. Ступниця 

Самбірського повіту напали польські військові. Вони погра-

бували о. Ігнатія Вислоцького, забравши одяг, 2 корови, 

пару коней, а самого священника «виволікли з дому під 

церков, роздягли до нага, дали йому до 100 нагайок і хотіли 

застрілити, від чого вратувала його тільки інтервенція 

польського священика з сусідньої Ступниці польської»23. 

Основною причиною такого знущання поляків було те, що 

два сини о. І.Вислоцького перебували в українській армії. 

У документах обвинувальної справи періоду 1931–1932 рр. 

зазначено, що Олександр Вислоцький «вступив до армії на 

Великій Україні в Києві і брав участь у боях з більшовиками 

аж до осені 1919 р., тобто до часу ліквідації цієї армії, 

пізніше оселився в Тернополі»24. Не зовсім зрозумілим є те, 

яким чином і в якому статусі О.Вислоцький потрапив до 

Тернополя. У родинному архіві Вислоцьких збереглася ще 

одна світлина тих часів, на якій Олександр сфотографувався 

разом із своїм товаришем, згодом священником і відомим 

громадським діячем, Іваном Татаринським. На світлині є 

підпис «Тернопіль 10/VII 1919.». Обоє вояків в одностроях, 

але без жодних військових відзнак.  

                                                           
22 Вислоцький І. Спомини розвідника з часів Першої світової 

війни. Австрійська армія, Київські Січові Стрільці і Українська 

Галицька армія [Упор. О. Вислоцька-Третяк]. Львів: Галицька 

видавнича спілка, 2007. С.39. 
23 Крівава книга. Частина ІІ. Українська Галичина під окупацією 

Польщі в рр. 1919-1920. – Відень: Видання уряду Західньо-Української 

Народньої Республіки, 1921. С.39-40. 
24 ЦДІАЛ України. Ф. 371. Оп.1. Спр. 121. Арк. 24. 
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У контрольно-наглядовій справі, заведеній органами 

НКВД у жовтні 1939 р., у протоколі допиту, в графі про службу 

в армії, зазначено, що, крім австрійської армії, Олександр 

Вислоцький служив один місяць в УГА25. Там жодним словом 

не згадано, із зрозумілих причин, про перебування О.Вислоць-

кого в Першому полку Січових Стрільців. 

Під час вступу польських військ до Тернополя Вис-

лоцького було інтерновано та відправлено до табору в 

Пікуличах біля Перемишля. Там сотник перебував до сере-

дини 1920 р.26 Після того, як минув час інтернування, він 

повернувся до родини у с. Ступницю, де одружився з 

студенткою-семінаристкою Осипою Білинською із с. Білина 

на Самбірщині.  

Восени 1921 р. Олександр Вислоцький, у спілці з бра-

том дружини – Степаном Білинським, купив 30 моргів 

(1 морг = 0,5755 га) поля у с. Гаї Дітковецькі Брідського 

повіту Тернопільського воєводства (нині село Бродівського 

району Львівської області) і став там проживати, 

займаючись сіль-ським господарством. 

Саме тут, на Брідщині (так за традицією називали цей 

край), відбувається його становлення як визначного громад-

ського і політичного діяча. Ось як сам Олександр Вислоць-

кий описував цей період свого життя: «Від 1923 р. я 

молодий тоді ще чоловік селянин начинаю працювати пер-

ший раз в життю в укр[аїнських] організаціях, найперше я 

творю в Бродах з кількома людьми комітет по організації 

кооператив, а відтак організації читалень “Просвіти” в 

Брідському повіті. Їду від села до села, виголошую виклади про 

кооперацію. Скоро я став особою в повіті знаною, і селяни 

мене пізнавши, полюбили так, що я на всяких зборах 

укр[аїнських] обществ є вибераний до проводу і так попадаю у 

провід Союза кооператив, кооперативного укр[аїнського] 

Банку, коопер[ативної] Молочарні, “Просвіти”» 27. 

                                                           
25 Архів УСБУ ЛО. Спр. П-14045. Арк. 2 зв. 
26 ЦДІАЛ України. Ф. 371. Оп.1. Спр. 121. Арк. 24. 
27 Архів Управління Служби безпеки України у Львівській 

області (далі – Архів УСБУ ЛО). П-14045. Арк. 2 зв. 
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Стараннями О.Вислоцького в с. Гаї Дітковецькі, де він 

мешкав, у 1925 р. було засновано читальню «Просвіта», і він 

став її першим головою28. Довгий час він опікувався 

розвитком цього просвітнього товариства: віддавав свої 

книги для читальні, був поручителем за придбані, а не 

оплачені книги, власноручно безоплатно виготовляв 

палітурки для книг, керував аматорським гуртком, читав 

лекції з історії України, на господарські теми та ін29. 

У 1925 р. Олександр Вислоцький був одним з ініціато-

рів створення Комітету організації кооператив (КОК) у місті 

Броди, який займався закладенням нових кооперативів по 

селах, допомагав у роботі існуючим та збирав фонди на 

створення торгового осередку. Завдяки цьому в 1926–1927 рр. 

було організовано Районовий Союз Кооператив (РСК), 

діяльність якого поширювалася й на сусідні з Брідщиною 

волинські села (Брідський повіт межував з Дубенським 

повітом Волинського воєводства). О.Вислоцький був членом 

наглядової ради РСК30.  

Активну працю на громадській ниві Олександр 

Вислоцький незабаром поєднує з політичною діяльністю. 

Наприкінці 1925–на початку 1926 р. він став членом Україн-

ського національно-демократичного об’єднання. Його особу 

було запропоновано на кандидатуру посла до польського 

сейму. Зокрема, про це згадував відомий український 

правник Володимир Рудницький, який у той час працював 

помічником нотаріуса у м. Броди і очолював повітовий 

комітет УНДО. «Є це молодий господар, з закінченими семи 

гімназійними клясами, енергійний, добрий промовець і з 

дуже добрим виглядом. Він має всі прикмети, щоб бути 

                                                           
28 Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО). Ф.231. 

Оп.2. Спр.176. Арк.1-11; Лящук Д. Патріот рідного краю (до 100-річчя 

від дня народження Олександра Вислоцького) // Брідщина. 1997. №11. 

С.34. 
29 Лаба В. Історія сіл Гаї Дітковецькі та Дітківці від давніх часів 

до 1939 року. Львів, 2019. С.77-91. 
30 Чубатий Ю. Споживчі кооперативи в Брідському повіті / Броди 

і Брідщина. Історично-мемуарний збірник / Під ред. Я. Чумака. 

Торонто,Онтаріо, 1988. С.136-139. 
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членом нашої соймової репрезентації. Це – Олександер 

Вислоцький. Правда, деякі закидають йому, що “від хлопів 

відстав – до панів не пристав”, але в такій характеристиці грає 

велику ролю людська заздрість»31. 25 березня 1926 р. на 

повітовому народному з’їзді Олександра Вислоцького було 

обрано членом повітового комітету УНДО32, а 6 липня 1926 р. 

на «довірочній нараді» в Бродах одноголосно обрали головою 

повітового народного комітету партії33.  

На початку 1927 р. Олександр Вислоцький з дружиною 

Осипою переїжджає на деякий час у містечко Лешнів Брід-

ського повіту (нині село Бродівського району). Там прожи-

вала його двоюрідна сестра – Вікторія Вислоцька, яка була 

замужем за місцевим священником о. Юліяном Рудкевичем. 

Однак, захворівши на грип, Вікторія померла 29 січня 

1927 р., залишивши трьох малих дітей – дівчаток віком 10, 9, 

7 років. Подружжя Вислоцьких підтримало у складній ситу-

ації о. Юліяна: Олександр допомагав по господарству, а 

Осипа доглядала дітей34. Водночас О.Вислоцький не поли-

шав активної громадської та політичної діяльності. У містеч-

ку за його ініціативи було засновано товариство «Луг», до 

якого увійшло 200 членів. Проте через контрзаходи місцевої 

польської влади організація була «розв’язана»35. Водночас 

це був активний період передвиборчої компанії та розбудови 

Українського національно-демократичного об’єднання на 

Брідщині. Разом з представниками партії Олександр Вис-

лоцький їздив по селах краю, організовував віча, проводив 

зустрічі. Йому доводилося протистояти не лише 

конкурентам з партії «Сель-Роб»36, але й опиратися 

                                                           
31 Рудницький В. Із спогадів нотаря (ІІ). У Бродах // Сучасність. 

Література, мистецтво, суспільне життя. Мюнхен: Українське видав-

ництво закордонних студій «Сучасність», 1972. Ч. 10 (142). Рік 

видання дванадцятий. С. 114. 
32 І.Ж. Повітовий народний зїзд у Бродах // Діло. 1926. 2 квітня. С.3. 
33 О. Довірочна нарада У.Н.Д.О. в Бродах // Діло. 1926. 11 липня. С.3. 
34 З Богом в ім’я добра / Упоряд. Н. Маркевич. Львів: 

Покрова,2004. С. 127, 158, 175-178. 
35 Дописи: Брідщина// Діло. 1928. 5 серпня. С.5. 
36 Дописи: Брідщина // Діло. 1927. 12 травня. – С.3; Виборчий 

рух. Брідщина // Діло. 3 липня 1927 р. С.2. 
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постійному тиску зі сторони польської поліції. Під час 

передвиборчих поїздок О.Вислоцького, поліція двічі за його 

відсутності проводила обшуки у помешканні кандидата в 

Лешневі, перевіряла та вилучала його листування та інші 

документи. Також було затримано візника О. Вислоцького, 

якого допитували про діяльність кандидата на посаду посла 

до сейму, а коли той відповів, що нічого не знає, поліціянт 

вдарив його по лиці, сказавши: «Ти такі сам гайдамака, як 

Вислоцкі»37. 

Результатом активної передвиборчої кампанії стало 

обрання Олександра Вислоцького послом до польського 

сейму. УНДО входило до № 18 у виборчого списку і на 55 

виборчому окрузі отримало 4 мандати, один з яких був 

Олександра Вислоцького. У польському парламенті він був 

членом Українсько-білоруського сеймового клубу, Україн-

ської парламентарної репрезентації, входив до сільсько-

господарської та військової комісій38. У своїх виступах на 

засіданнях польського парламенту обстоював права україн-

ців і, зокрема, українського селянства. Відомі інтерпеляції 

(депутатські звернення) Вислоцького до Міністра релігійних 

визнань і громадської освіти у справі загальних шкіл у 

Бродівському повіті Тернопільського воєводства, що 

перестали існувати від часу світової війни; про невідповідну 

поведінку в школі вчителя Мєчислава Твордила в громаді 

Кадлубиська Брідського повіту; до Міністра військових 

справ щодо перенесення з орних полів громади Соколівка 

Золочівського повіту Тернопільського воєводства військової 

вузькоколійної залізниці39 та інші. На засіданні сейму 

                                                           
37 Початок виборчих репресій? // Діло. 1928. 25 січня. С.3; Ревізія у 

кандидата на посла УНДО (Новинки) // Діло.1928. 1 лютого. С.4. 
38 Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 

czerwca 1928 r. Warszawa: Drukarnia Państwowa, 1928. S.37,41; Sejm i 

Senat 1928-1933. Podręcznik zawierający wyniki wyborów w 

województwach, okręgach i powiatach, podobizny posłów sejmowych i 

senatorów, statystyki i mapy poglądowe. Poznań: Wielkopolska księgarnia 

nakładowa Karola Rzepeckiego, 1928. S.115-116, 206-207, 213-214. 
39 Sprawozdanie Stenograficzne z 7 posiedzenia Sejmu 

Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1928 roku. Warszawa, 1928. S.32. 
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23 листопада 1928 р. український посол виступив з різкою 

критикою польського уряду в справі з розгляду підвищення 

ґрунтового (земельного) податку, зазначивши: «внесені 

податки кривдять спеціально український нарід, який маю 

честь заступати. Українське населення є округло 90% 

населенням хліборобським і то є майже цілком малоземель-

ним. Ми українці не маємо поміж себе людей котрі мали би 

податкові привілеї, не маємо ані обшарників ані кольоністів 

чи осадників ані жадних інших капіталістів. І коли вістрє 

пропонованої устави звернене є взагалі проти хлібороб-

ського населення, то впершій мірі вістрє то є звернене проти 

українського населення. Є також ясно, що при призна-

чуванню і стяганню всяких податків укр[аїнське] селянство 

є трактовано гірше як пол[ьське] населення. То є вислідом 

загальної політики пол[ьського] Уряду. Мушу додати, що 

податкова політика є одиноким способом загальної політики 

пол[ьського] Уряду проти українського народу в Польщі»40. 

Будучи депутатом сейму, Олександр Вислоцький 

активізує громадську і політичну діяльність. По селах і 

містечках краю він організовував так звані «справоздавчі 

віча», збори, наради, у яких брали участь жителі довколиш-

ніх сіл (наприклад, такі віча відбулися 16 червня 1929 р. в 

с. Боратин, Салашка41, а 19 грудня 1929 р. у м. Лешневі42 

Брідського повіту). Багатолюдні віча пройшли 8 липня 1928 р. у 

м. Броди за участю близько 3 тис. людей43, 22 липня 1928 р. у 

селах Заболотці та Ражнів44 та ін. Деякі з таких справоздавчих 

віч та нарад заборонялися поліцією (як от у с. Берлин 28 травня 

1929 р.45; м. Підкамінь 26 червня 1929 р.46, с. Стара Носовиця 

                                                           
40 Sprawozdanie Stenograficzne z 33 posiedzenia Sejmu 
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Дубенського повіту 19.07.1929 р.47). У с. Кадлубиська (нині 

Лучківці Бродівського району) 21 липня 1929 р. після віча 

Вислоцького місцеві селяни зірвали віче москвофілів, які під 

акомпанемент свисту молоді змушені були залишати село48.  

Також проводилися повітові з’їзди та віча за участі 

кількох українських послів і сенаторів. Як от, 24 травня 1928 р. 

пройшов повітовий народний з’їзд в м. Перемешляни, де 

виступали посли о. д-р. Пелліх, Вислоцький та Кузик49; 

27 травня 1928 р. відбувся повітовий народний з’їзд в 

м. Радехів, на який прибули сенатори д-р Горбачевський та д-р 

Бараник, посли Вислоцький, Кузик та о. д-р Пелліх50; 

21 вересня 1929 р. відбулося справоздавче віче у м. Олесько, на 

якому виступали сенатор Кузьмин, посли Целевич та Вислоць-

кий51; 29 травня 1930 р. у с. Гаї Дітковецькі Брідського повіту 

організовано окружне віче за участі сенатора Кузьмина і посла 

Вислоцького, де були присутні близько 2 тис. людей52. 

Олександр Вислоцький брав участь у національних 

святах, під час яких виголошував патріотичні промови. У 

ході урочистостей проводилися огляди місцевих читалень, 

товариств, кооператив. Досить часто такі заходи перероста-

ли в національні маніфестації. Польська влада і поліція під 

різними приводами намагалася заборонити або розігнати 

масові зібрання українців, на яких виступав посол Вислоць-

кий. Так, 12 серпня 1928 р. у с.Висоцько Брідського повіту 

відбулося посвячення символічної могили борцям, полеглим 

за Україну, в якому взяло участь близько 1000 людей, 

4 священики та посол Вислоцький. Поліція (у кількості 

4 осіб) спробувала заборонити свято, але протести посла та 

священника, а також позиція присутніх людей не дали їм 

                                                           
47 Новинки: Заборонене віче // Діло. 1929. 17 липня.  
48 Дописи. Брідщина // Діло. 1929. 6 серпня. 
49 Орґанізаційний рух: Повітовий Народній Зїзд в Перемишлянах 

// Діло. 1928. 22 червня. 
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12 жовтня. 
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цього зробити. Після освячення могили, жалобних пісень, 

промов відбувся почесний похід луговиків з довколишніх 

сіл перед хрестом, а згодом фестин на побудову Народного 

Дому в Бродах та справоздавче віче посла Вислоцького53. 

Під час відзначення Свята 1 листопада у м. Броди, що 

відбулося 4 листопада 1928 р., староство заборонило 

урочисту академію і ходу від церкви до символічної могили 

через Ринок. Після церковної відправи у храмі Різдва 

Пресвятої Богородиці м.Броди близько 10-тисячна процесія 

з хрестом, хоругвами і образами рушила до церкви Св. Юрія 

вулицею через Ринок. Однак дорогу їй перегородила поліція 

з багнетами, яка накинулася на колону і почала розганяти 

людей. О.Вислоцькому вдалося скерувати процесію у малі 

вулички і прийти до церкви, де відбулося освячення 

пам’ятного хреста та панахида за полеглих українських 

вояків. Після заходу учасники намагалися пройти містом до 

будівлі староства, однак коли похід вийшов на центральну 

вулицю, поліція багнетами і прикладами розігнала людей та 

заарештувала кількох студентів та членів «Лугу»54.  

5 липня 1929 р. владою було заборонено посольське 

віче та урочиста академія у Пляшевій на Козацьких могилах, 

де були присутніми посли Вислоцький та Струтинський55. 

28 липня 1929 р. Олександр Вислоцький взяв участь у 

поминальних заходах 17 річниці з часу смерті о. Воло-

димира Кальби – активного громадського діяча, ініціатора 

встановлення пам’ятника Маркіяну Шашкевичу на Білій 

горі, що відбулись у Соколівці Золочівського повіту. Після 

церковної відправи і панахиди на могилі посол виголосив 

промову, у якій нагадав присутнім про життя і діяльність 

видатного діяча, при цьому покритикував місцевого пароха, 

який не наслідує о. В. Кальби, бо не бере участі в цих захо-

дах. Промовець заохочував людей, яких зібралося близько 

1000, записуватись у члени читальні «Просвіта» і товариства 
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«Сокіл», наголошуючи при цьому, що в єдності сила56. 

Поліція заборонила другу частину свята, де мали бути 

промови та вправи «Соколів»57.  

28 серпня 1929 р. Олександр Вислоцький взяв участь 

у святкуванні 280-ої річниці перемоги українських військ 

під проводом Б. Хмельницького над коронним польським 

військом на чолі з королем Яном ІІ Казимиром під Зборо-

вом. Під час великого дійства, на яке зібралося близько 10 

тис осіб, було освячено могилу полеглим козакам і мало 

відбутися віче. Однак поліція спробувала перешкодити 

цьому. Присутні – сенатор Кузьмин і двоє послів 

О. Вислоцький та М. Західний – проголосили, що роблять 

на могилі свої посольські віча. Під час виступу 

Олександра Вислоцького, який «підніс далекосягле зна-

чення побіди гетьмана Богдана Хмельницького в бою під 

Зборовом і його пляни збудувати українську державу на 

всіх землях України»58, польська поліція почала розганяти 

присутніх. Сутичка тривала близько 4 годин, внаслідок 

чого 25 осіб було тяжко і 100 легко поранено, а  п’ятьох 

заарештовано59. 

Загалом, як зазначав згодом сам Олександр Вислоць-

кий, до моменту арешту він провів близько 300 віч60. 

У 1928 р. О.Вислоцький був делегований разом з 

іншими послами на конгрес Міжпарламентської унії в 

Берліні. Відома світлина з того часу, де члени Української 

парламентарної репрезентації сфотографовані разом з 
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Євгеном Коновальцем61. Як під час польського, так і під час 

більшовицького допитів, слідчі розпитували Вислоцького 

про цю подію62. 

Із документів державної поліції Волинського воєвод-

ства дізнаємося, що Олександр Вислоцький, який був 

закріплений від партії УНДО за Дубенським повітом, у 

листопаді 1928 р. розповсюджував на території Брідщини 

українські видання військового змісту63. Зокрема, мова йшла 

про брошуру УВО під назвою «Війна будуччини», яка 

містила 16 сторінок тексту (відбита на циклостилі, літери 

руські, фарба фіолетова). Як зазначалося у поліційних 

документах, у вступі до видання згадувалося про гарячкові 

військові приготування всіх народів і необхідність вивчення 

поглядів фахівців на майбутню війну. Останній абзац вступу 

голосив: «Випускаємо цей зошит з цією метою, щоб 

зацікавити ширші українські кола, а особливо військові, 

тими питаннями – які у майбутній війні у великій мірі 

будуть впливати і на наше недалеке майбутнє»64. Листи з 

коротким описом змісту брошури і з наказом встановити 

пильний нагляд за послом Вислоцьким, здійснювати 

стеження, спрямовані на виявлення поширювачів тих 

брошур, а також не допустити до розповсюдження їх серед 

широких українських мас, були розіслані повітовими 

комендантами державної поліції до відділків (постерунків) 

поліції на території Дубенського, Рівненського та 

Здолбунівського повітів65. 
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Напередодні додаткових виборів до сейму і сенату Польщі 

на Волині, призначених у травні–липні 1930 р., О.Вислоцький 

як делегат УНДО об’їжджав села Дубенського повіту. Спільно 

з представниками місцевого повітового комітету УНДО, а іноді 

з іншими послами і сенаторами організовувались посольські 

віча і збори, на яких знайомили присутніх з програмою і 

завданнями партії, наголошували, що УНДО прагне відродити 

українську державність та захищає в парламенті права 

українців, критикувалась політика воєводи Г.Юзефського, 

засуджувалася політика колонізації українських земель 

польськими осадниками66, піднімалися питання шкільництва. 

Тогочасна періодика зафіксувала близько двадцяти віч на 

теренах Дубенського повіту впродовж квітня–травня 1930 р. за 

участі Олександра Вислоцького67. 

Однак, через загострення політичного протистояння у 

Польській державі, 30 серпня 1930 р., за поданням Ю.Піл-

судського, президент Речі Посполитої підписав декрет про 

розпуск парламенту. Нові вибори до сейму і сенату 

призначалися на листопад 1930 р. Із розпуском парламенту 

посли і сенатори втратили політичну недоторканість і розпо-

чалися арешти тих, хто був в опозиції до уряду Піл-

судського. Оскільки на багатьох українських послів ще від 

початку 1930 р. були у польському парламенті судові запити 

про видачу – дозвіл сейму для притягнення до відпо-

відальності68, то незабаром після зняття недоторканості 

розпочалися арешти. Серед перших арештованих послів був 

і Олександр Вислоцький. Загалом під час акції «паци-

фікації» польська поліція заарештувала 23 українських 
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сенаторів та послів. П’ятьох з них, у т. ч. і Олександра 

Вислоцького, заарештованого у ніч з 9 на 10 вересня 1930 р., 

ув’язнили у Брестській в’язниці. Про ці події писала газета 

«Діло»: «Б[увшого] посла Олександра Вислоцького арешту-

вали в 1. год. в ночі з 9. на 10. вересня 1930 в його селі Гаях 

Дітковецьких. Обставини, серед яких його арештовано, такі, 

що ми не можемо з них нічого подати до прилюдного 

відома, аби не наражувати нашого органу на конфіскату». 

Арешт «б[увшого] пос[ла] Вислоцького переводив комісар 

поліції в супроводі 6 поліціянтів і 2 агентів цивільних. Без 

прощання з жінкою, без наказу арештування, виведено його 

з хати і так ведено яких два кільометри до авта, яким 

відвезено його до Бродів. У Бродах авто змінено, після чого 

вивезено б[увшого] пос[ла] Вислоцького на Радивилів через 

Кремянець, Дубно, Ковель до Берестя. В Бересті в першу 

чергу переведено у нього ревізію, але так, що знову не 

можемо подати її подробиць до відома наших читачів. Те 

саме дотичить побуту п. Вислоцького в берестейській твер-

дині, де він сидів 4 тижні з Вітосом, 1 тиждень з Корфантим, 

4 дні з Путеком і вкінці 4 тижні з Попєлем. Тепер б[увший] 

пос[ол] Вислоцький сидить у львівських Бриґідках разом з 

б[увшим] послом Ліщинським. По інформаціям, що їх ми 

одержали, п. Вислоцького, який перебуває в тюрмі вже 

майже 4 місяці, ще досі не переслухано»69. 

Вислоцького обвинувачували за антидержавні промови, 

які він виголошував під час посольських віч, зборів, нарад та 

релігійно-національних маніфестацій у період 1928–1930 рр. 

у Східній Галичині й на Волині. 

Перший суд відбувся у Рівному, де О.Вислоцького було 

обвинувачено за виступ 22 травня 1930 р. на передви-

борчому вічі в с.Дубляни Дубенського повіту. Волинь на той 

час послуговувалася ще колишніми російськими законами, 

які були значно суворіші за австрійські. Колишнього посла 

звинувачували у підбурюючій промові з метою виконання 

бунтівного або зрадницького вчинку та виступах проти 

закону, розпоряджень влади. Під час судового процесу, що 
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відбувся в Рівненському окружному суді 30 січня 1931 р., 

колишнього посла Вислоцького було засуджено на 2 роки 

тяжкої тюрми70. Оскарження, подане адвокатом Степаном 

Біляком, до Апеляційного суду в Любліні (8 травня 1931 р.)71 

та касаційна скарга до Найвищого Суду в Варшаві 

(23.07.1931 р.)72, кваліфікації обвинувачення не змінили і 

присуд 2-річного ув’язнення залишився правосильним.  

Інша справа, що розглядалася на території Галичини, 

про звинувачення Вислоцького у державній зраді, про те, що 

він своїми промовами і виступами на шістьох вічах і нарадах 

(м. Радехів 27.05.1928 р.; с. Берлин Бродівського повіту 

26.06.1928 р.; м. Броди 8.07.1928 р.; с. Висоцьку Бродів-

ського повіту 12.08.1928 р.; с. Болотня Перемишлянського 

повіту 30.09.1928 р.; м. Броди 25.06.1929 р.) та на чотирьох 

національних святах (с. Жуличі Золочівського повіту 

15.07.1928 р.; с. Підлисся Золочівського повіту 5.08.1928 р.; 

м.Броди 4.11.1928 р.; с. Соколівка Золочівського повіту 

28.07.1929 р.) закликав до відірвання частини краю від поль-

ської держави та ширив погорду і ненависть до польської 

влади, порушував публічний спокій, закликав до насильства, 

зневаги поліції і т. п., тривала довший час. Спочатку суд мав 

відбутися у м.Золочеві восени 1931 р., однак колишній 

український посол постав перед судом присяжних у Львові 

лише у лютому 1932 р. Судовий процес тривав шість днів 

(з 22 по 27 лютого 1932 р.). У результаті добре 

організованого захисту, який вели адвокати Степан Біляк та 

Степан Шухевич, показів українських свідків, які 

посвідчували на користь обвинувачуваного, Львівський суд 

присяжних визнав Олександра Вислоцького невинуватим73. 
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Згідно з вироком Рівненського окружного суду, діяч 

мав бути звільнений 9 вересня 1932 р., однак йому не було 

зараховано двох місяців ув’язнення у слідчій тюрмі в 

Бересті (нині м. Брест, Республіка Білорусь), єдиному з усіх 

ув’язнених українських послів, та 6 місяців перебування у 

тюрмі між рішеннями судів І і ІІІ інстанції. Звернення і 

прохання про зарахування 8-місячного терміну ув’язнення 

не дали результатів. Олександр Вислоцький повинен був 

сидіти в тюрмі аж до кінця квітня 1933 р.74 Проте 

стараннями адвоката Степана Біляка він був звільнений і 

вийшов на волю 5 листопада 1932 року75. Загалом О.Вис-

лоцький просидів у польських в’язницях два роки і майже 

два місяці.  

Вийшовши на волю, Олександр Вислоцький повер-

тається до рідного дому в с. Гаї Дітковецькі Бродівського 

повіту, де займається сільським господарством та бере 

активну участь у громадському житті села та повіту. У 

1933 р. у Гаях Дітковецьких споруджено Народний дім. 

Велика заслуга в цьому була місцевого пароха о.Івана 

Татаринського (1890–1941), приятеля О.Вислоцького з часів 

визвольних змагань 1917–1921 рр., який з 1929 р. прийшов 

на парафію в це село.  

Колишній посол не полишає й активної політичної 

діяльності. 30 липня 1933 р. в газеті «Діло» надруковано 

його статтю-звернення «Провінція і отаманщина», у якій він 

засуджує внутріпартійне протистояння в УНДО та зверта-

ється до Дмитра Паліїва та його прихильників припинити 

розбрат. «Я переконаний, що тепер не пора в таку важну 

хвилю для українського народу розривати партійну єдність і 

то найбільшої партії і кидати новий роздор між український 

нарід. В імя чого це робиться? Нині, коли з одного боку 

наша пропаганда за кордоном зробила своє і цілий світ 

нашим питанням заінтересований, а з другого боку, коли там 
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за Збручем ліквідується рештки ніби української кому-

ністичної держави, … коли там голод панує і пожирає 

страшні жертви… і врешті, коли селяни тут, у Галичині, 

переживають страшну крізу та нужду, якої не зазнали навіть 

підчас війни, то в імя чого робити роздор?»76. 

8 лютого 1934 р. О.Вислоцький знову стає членом Пові-

тового народного комітету УНДО77, бере активну участь у 

нарадах і з’їздах партії. 

Колишній посол входив до складу багатьох госпо-

дарських та просвітніх організацій та товариств, які діяли на 

території Брідського повіту. Він став членом управи філії 

товариства «Просвіта» в Бродах78, «Сільського господаря»79, 

членом Надзірної ради Районової молочарні в с. Суховоля та 

Об’єднаної районової молочарні в Бродах80, заступником 

голови філії «Союзу українських купців у Бродах» (1937 

р.)81. У селі Гаї Дітковецькі у 1935–1937 рр. він був 

секретарем гуртка «Сільський господар»82, у 1936 р. – 

головою товариства «Луг»83, а у 1937 р. – членом ревізійної 

комісії читальні «Просвіта»84. 

1 листопада 1936 р. О.Вислоцький як делегат філії 

«Просвіти» в Бродах взяв участь у першій повітовій нараді у 

справі побудови Народного дому в повітовому центрі, що 

відбулася у с. Суховоля85. Цей важливий національний 

проект став передумовою створення повітового часопису 
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«Брідські вісті», який вирішили видавати замість летючок із 

закликом до збірки коштів на Народний дім у Бродах. 

Організатором і видавцем газети «Брідські вісті» став Олек-

сандр Вислоцький. Тут розкрився його талант публіциста. 

Маючи добру гімназійну освіту, володіючи ораторським 

мистецтвом, працюючи над власним розвитком під час 

ув’язнення в польських в’язницях, Вислоцький був одним з 

основних дописувачів та редакторів газети. Загалом вийшло 

17 номерів (2 у 1936 р. і 15 у 1937 р.). Майже у кожному 

номері «Брідських вістей» публікувалися заклики про збір 

коштів на Народний дім: «Проч з байдужністю!», «Хай 

кожний зложить таку жертву що йому дозволяє його спро-

можність, його національна свідомість і честь», «Як риба без 

води, селянин без землі, так українські повітові організації 

без Н[ародного] Дому в Бродах не можуть належно жити, та 

належно розбудуватися» та ін. О.Вислоцький пропонував 

свій спосіб побудови Народного Дому, дорікав байдужим86. 

У часописі він пропагував клич «свій до свого», метою 

якого була підтримка українського підприємництва в 

Бродах. «Тож найвища пора, щоб в нашому повіті залунав 

клич “свій до свого”. Підтримаймо своїх людей в торговлі, 

даймо їм змогу жити, так як живуть чужі купці. Це наш 

національний обов’язок. У свого купця одержимо вироби 

українського промислу і тим піддержимо не лише рідну 

торговлю, але й рідній український промисл, українські 

фабрики, що дають нашим браттям заробіток, бо в своїй 

фабриці працює свій робітник»87. 

Моральний стан української молоді був важливою 

темою, на яку звертав увагу Олександр Вислоцький. У статті 

«Сумна дійсність нашого села» він пише: «Молодь це надія 

нації, яка молодь такий буде і нарід, в руках нинішної 

молоді доля нашого народу. Так дійсно й є, тому кожний 

нарід звертає увагу на добре виховання своєї молоді, щоби її 

приготовити на майбутніх добрих та чесних громадян 
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свойого народу» 88. Автор відзначав важливу роль, яку віді-

гравали у вихованні української молоді такі товариства і 

організації як «Просвіта», «Рідна школа», «Сільський госпо-

дар», «Сокіл», «Луг». На загальних прикладах Вислоцький 

висвітлював проблему та наслідки грабунків і крадіжок, 

бійок на забавах і весіллях, що траплялися у селах, гостро 

засуджував проблему п’янства серед молоді. 

Не оминув діяч проблеми виховання наймолодших 

українців – дітей дошкільного віку. У одному з номерів 

часопису було опубліковано статтю «Діти наша майбут-

ність!», у якій О. Вислоцький звертав увагу громадськості на 

важливість цієї справи. «Нема на світі народу, щоби не 

звертав бачної уваги на виховання своїх дітей. Тимбільше 

ми українці, як нація недержавна, мусимо присвятити 

велику увагу на виховання своїх дітей». У цьому випадку, як 

зазначав діяч, важливими є дитячі садки, які організовані 

товариством «Рідна школа». Саме ці заклади відіграють 

важливу роль у житті дитини, навчають і готують її до 

подолання перешкод, які будуть траплятися в її  подальшому 

житті. «По скінченню “садку” прийде для дитини школа 

часто чужа з чужинцем учителем – тому мусять батьки 

дитину до тої школи приготовити» 89. 

У «Брідських вістях» висвітлювалися події з діяльності 

українських організацій та товариств у повіті, подавалися 

поради з ведення господарства, новини законодавства, події 

в світі тощо. Олександр Вислоцький також вів окрему 

рубрику «Пізнаймо свій повіт. Хроніка Брідщини», де на 

основі історичної літератури, статистичних даних, спогадів 

висвітлювалася історія краю. На останній сторінці часопису 

розміщувалася реклама українських крамниць. У своїй 

діяльності видавці «Брідських вістей» наштовхнулися на ряд 

перешкод (тиск влади, нестача фінансів, брак дописувачів), 
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однак найбільшою була байдужість більшої частини україн-

ської громадськості повіту90.  

Результатом клопіткої громадсько-організаційної праці 

О.Вислоцького була і розбудова на терені Брідського повіту 

молодіжного товариства «Луг». Ще у 1927 р. він став одним 

із засновників цієї спортивно-пожежної організації91. Однак 

у період пацифікації більшість осередків були ліквідовані. 

Відродження і новий етап розвитку «Лугів» на Брідщині 

настає у 1936 р., коли було скликано повітову нараду, 

підписано новий статут і вибрано тимчасову управу на чолі з 

О.Вислоцьким. Проте староство відкинуло статут, бо не 

погодилося на те, щоб головою повітового «Лугу» була 

особа, карана дволітньою тяжкою в’язницею. Вислоцький 

подав запит до Тернопільського воєводського уряду, який 

також справу відхилив. Цим питанням зайнялася Українська 

Парламентська Репрезентація. У зв’язку з тим Товариство 

«Великий Луг» у Львові уповноважило Олександра Вис-

лоцького до надзору і контролю «Лугів» на Брідщині92.  

О.Вислоцький чітко визначив основну мету, завдання 

та місію «Лугу»: «Гуртуючи членів у тіловиховних (рухан-

кових) організаціях об’єднуємо розбитий і розпорошкований 

нарід і підготовляємо його до великих завдань нації, навіть і 

до війни… Товариство «Луг» ставить своєю виразною ціллю 

посередно військову підготовку. / «Луг» хоча формально і 

статутово є тільки руханково-спортовим товариством, веде 

фактично військову підготовку серед своїх членів … «Луг» 

перебрав на себе місію і традицію Українського Січового 

Стрілецтва та вірить, що доведе її до позитивного і успіш-

ного кінця»93. 22 лютого 1937 р. у Бродах відбувся Перший 

луговий повітовий з’їзд за участі голови «Великого Лугу» у 

Львові полковника Романа Дашкевича94, де були присутні 
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представники 33 лугових осередків. Наступним важливим 

кроком стала організація 10-денного інструкторського курсу 

в передмісті Старі Броди 8-18 березня 1937 р., де взяв участь 

41 луговик з 30 осередків повіту95. 22 квітня 1937 р. 

О.Вислоцького було обрано головою повітового «Лугу»96. В 

Луговому святі у Львові, що відбулося 4-5 липня 1937 р., з 

Брідщини взяло участь 379 юнаків та 120 дівчат в лугових 

одностроях97. Це була одна з найчисленніших повітових 

організацій краю. Олександр Вислоцький увійшов до складу 

старшини «Великого Лугу» у Львові98.  

Про успішний розвиток цієї організації під проводом 

О.Вислоцького свідчить і той факт, що на святі 1937 р. у 

Львові брідський «Луг» отримав відзнаку Чашу уряду УНР 

за те, що це товариство «передує у Луговій організації». 

Нагороду вручив Комендант «Великого Лугу» Роман Даш-

кевич Голові повітового Лугу в Бродах Олександру 

Вислоцькому99.  

Діяльність колишнього посла була під пильним 

наглядом поліції, котра намагалася у різних його діях знайти 

проступки і притягнути до відповідальності. Так, українську 

громадськість сколихнула новина про те, що Олександра 

Вислоцького було покарано (штрафом 30 злотих або, коли 

неможливо стягнути кошти, 5 днями арешту) за виві-

шування під час Лугового свята у с. Гаї Дітковецькі 

українського прапора. Новина про це була розміщена на 

першій шпальті часопису «Діло» під назвою «Карають за 

український національний прапор»100. 

Займаючись рільництвом, Вислоцький відкрив у 

м. Броди крамницю із залізними товарами, яка спочатку 

знаходилася у будівлі Повітового Союзу кооперативів. Однак 

                                                           
95 О.В. Повітовий луговий інструкторський курс у Бродах // 

Брідські вісті. 1937. 1 квітня. С.2. 
96 Луговик. Вісті з Лугу// Брідські вісті. 1937. травня. С.4. 
97 Лугове свято у Львові // Вісти з Лугу. 1937. Серпень. С.134-144. 
98 Величавий здвиг Лугів у Львові // Діло. 1937. 6 липня. 
99 Попис перед прапором // Вісти з Лугу. 1937. 1 жовтня. С.243-249. 
100 Карають за український національний прапор // Діло. 1937. 15 

жовтня. 
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згодом, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці у 

Бродах, О.Вислоцький купив недобудований дім, завершив 

будівництво і перед початком Другої світової війни пере-

брався жити у м. Броди на вул. Ґольдгабера,12 (нині 

вул. Івана Франка,12). На першому поверсі будинку працю-

вав його магазин із залізними виробами101. 

 У вересні 1939 р. з приходом більшовиків на територію 

Західної України всі політичні партії та громадські орга-

нізації були заборонені. Постать колишнього посла, 

активного громадського і політичного діяча не могла бути 

поза увагою радянських репресивних органів. Як наслідок, 

згідно з постановою про обрання запобіжного заходу і 

утримання під вартою, виданою начальником опергрупи 

лейтенантом держбезпеки Євграфовим 19 жовтня 1939 р., 

Олександра Вислоцького було затримано. Його звину-

вачували за ст.5413 КК УРСР як члена польського сейму, 

який як член партії УНДО поширював провокаційні слухи 

на адресу СРСР, групував довкола себе націоналістів, 

ундовців для підняття повстання проти рад102. Мірою 

запобіжного заходу було взяття під варту і утримання у 

Бродівській тюрмі, а його справу направили воєнному 

прокурору. 23 червня 1940 р. оперуповноважений Підкамін-

ського РВ НКВС Калініченко видав постанову про арешт 

Олександра Вислоцького на підставі того, що той в часи 

польської держави був членом сейму. На даний час нез’ясо-

ваним є те, де Олександр Вислоцький знаходився після 

допиту 1 листопада 1939 р.103 і до 23 червня 1941 р. 

(моменту арешту). В анкеті заарештованого від 23 червня 

1940 р. (м. Підкамінь) зазначено, що він перебуває під вар-

тою у Золочівській в’язниці104. За результатами слідства 

Олександра Вислоцького звинуватили за ст.5413 КК УРСР в 

                                                           
101 Спогади Вислоцького Богдана Олександровича (1932-2011), 

жителя м. Долина Івано-Франківської обл. (Записав Василь Стрільчук, 

01.07.2007 р., м.Броди) // Приватний архів Василя Стрільчука у 

м. Броди.  
102 Архів УСБУ ЛО. Спр. П-14045. Арк. 19-20. 
103 Архів УСБУ ЛО. Спр. П-14045. Арк. 2-16. 
104 ДАЛО. Р.3258. Оп.1. Спр.14045. Арк.6. 
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тому, що він, будучи депутатом колишнього польського 

сейму і керівником організацій УНДО, «Луг», «Просвіта», 

провадив боротьбу проти революційного руху105. 10 лютого 

1941 р. Особливою нарадою при НКВС СРСР О.Вислоць-

кого за активну боротьбу проти революційного руху 

засуджено на 8 років виправно-трудових таборів106. 

Далі сліди Олександра Вислоцького губляться. Згідно з 

довідкою про реабілітацію, встановлено, що Олександр 

Вислоцький помер 23 грудня 1941 р. в Усольському виправно-

трудовому таборі (відомому під назвою – Усольлаг)107, який 

діяв в структурі Головного управління виправно-трудових 

таборів Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР 

(ГУЛАГ НКВД). Усольський ВТТ знаходився в 

м. Солікамськ Свердловської області (з березня 1940 р. – 

Молотовська область, нині – Пермський край, Приволзького 

федерального округу Російської Федерації). Табір спеціалі-

зувався на лісозаготівлях, деревообробці. Син Олександра 

Вислоцького – Богдан, згадував, що як батька заарештували, 

то через деякий час мама Осипа отримала від нього лист, де 

він писав, що вони їздять по залізничних станціях і розван-

тажують вагони з лісом108. За іншою ж версією, яка опи-

рається на спогади очевидця Михайла Кашуби (жителя с.Гаї 

Дітковецькі, більшовицького в’язня, якому вдалося вижити), 

Олександра Вислоцького було знищено у Золочівській 

тюрмі (попарено й задушено в бані) разом з його давнім 

товаришем з часів визвольних змагань о. Іваном Татарин-

ським, парохом с. Гаї Дітковецькі109.  

Згідно з постановою прокурора Львівської області від 17 

липня 1989 р., Олександра Вислоцького було реабілітовано110. 

                                                           
105 ДАЛО. Р.3258. Оп.1. Спр.14045. Арк.22. 
106 ДАЛО. Р.3258. Оп.1. Спр.14045. Арк.23. 
107 ДАЛО. Р.3258. Оп.1. Спр.14045. Арк.36. 
108Спогади Вислоцького Богдана Олександровича (1932-2011), 

жителя м. Долина Івано-Франківської обл. (Записав Василь Стрільчук, 

01.07.2007 р., м.Броди) // Приватний архів Василя Стрільчука у м. Броди. 
109 Тимусь Я. Борець за народну справу/Я.Тимусь // Голос 

відродження. 1994. 26 березня. №28 (409). 
110 ДАЛО. Ф.Р.3258. Оп.1. Спр. П-14045. Арк.36. 
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Олександр Вислоцький є яскравим прикладом поко-

ління борців за волю України, яке гартувалося в умовах 

воєнних лихоліть Першої світової війни та Української 

революції 1917–1921 рр., яке не зламала ані поразка у 

збройній боротьбі, ані табори інтернованих, ані польські 

в’язниці. Його життя і чин є, свого роду, символ боротьби за 

Українську Соборну державу: народився на далекій Лемків-

щині, воював за незалежність на території Великої України, 

працював як громадський діяч і політик у Галичині й на 

Волині. Він, як простий селянин, громадський діяч чи 

політик, і, водночас, сильний і харизматичний лідер, завжди 

працював на благо ідеї Української національної держави, 

гуртуючи біля себе інших. Саме тому, з приходом у 1939 р. 

на територію Західної України більшовиків, О.Вислоцький, 

як багато подібних йому патріотів, став жертвою радян-

ського тоталітарного режиму. 

 

 

Vasyl Strilchuk 

OLEKSANDR VYSLOTSKY (1896–1941): SOLDIER, 

POLITICIAN, PUBLICIST 

On the basis of a significant source base, a biographical 

essay by Oleksandr Vyslotsky, a centurion of the Sich Riflemen, a 

Ukrainian public and political figure of the interwar period, is 

presented. The main stages of personality formation are traced. 

The activity of O. Vyslotsky as a member of the UNDO party, 

ambassador (deputy) of the Polish parliament (sejm) and his 

opposition to the authorities is shown. The role of the figure in 

the organization of public life in the western Ukrainian lands in 

the 1920s and 1930s is revealed, in particular as a leader and 

member of cultural, educational and economic organizations, 

publisher of the newspaper «Bridski Visti» and publicist. 
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НАЦІОНАЛЬНА ДЕРЖАВА В УКРАЇНСЬКІЙ 

ПОЛІТИЧНІЙ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ  

ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 
 

 

Сергій Здіорук 
 

 

РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В НОВІТНЬОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ: 

ВИКЛИКИ І ЗДОБУТКИ 
 

У статті аналізуються проблеми політико-релігійного 

впливу Росії на становлення Української Держави в істо-

ричній ретроспективі та в сучасних умовах гібридної війни. 

Показано загрози і виклики національній безпеці України 

внаслідок діяльності московського патріархату. 

У пропозиціях подано конкретний і дієвий інструмен-

тарій, реалізація якого спрямована на нейтралізацію загроз 

«руского міра» в українському суспільстві та сформульо-

вано рекомендації щодо ефективної організації політико-

правових механізмів захисту національних інтересів і зміц-

нення національної безпеки України. 

Ключові слова: національні інтереси України, агресія 

Росії, гібридна війна, московський патріархат, міжнародні 

релігійні відносини. 
 

Протягом десятиліть після відновлення державної неза-

лежності України внаслідок неналежної політики провідни-

ків нації Український народ був змушений утверджувати 

свою етнорелігійну ідентичність не у співпраці зі світовими 

релігійними центрами (Ватикан, Вселенський Патріархат 

тощо), а тягнучи ярмо російського православного фундамен-

талізму, обскурантизму та примітивного обрядовірства. 

Така ситуація певною мірою зберігається до цього часу 

та дає простір для постійного ведення проросійськими 

структурами активної кампанії з метою приниження та 

дискредитації Церков і релігійних організацій української 
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юрисдикції, створює підґрунтя для маніпуляцій суспільною 

думкою в Україні з метою впровадження ідей сепаратизму. 

Втім, колабораціоністська позиція представників УПЦ (МП)1 

та її провокативні дії2 істотно вплинули на пониження її 

власного рейтингу3, тоді як внаслідок послідовної патріотич-

ної діяльності в українському суспільстві зростав імідж 

церков української юрисдикції4. 

Саме російська окупація частини українських територій 

виразно розмежувала релігійне середовище України за кри-

терієм ставлення до процесів національного державотворен-

ня та спонукає Український народ і державне керівництво до 

глибшого розуміння значення розбудови Національної 

Церкви. Тому для визначеності й ефективності аналізу кон-

фесійно-церковного життя в Україні, його впливу на 

політико-соціальні, духовні й етнокультурні процеси 

Української нації необхідно прийняти таку дефініцію 

                                                           
1 Здіорук С. І. та ін. Україна та проект «русского мира". Аналітична 

доповідь. 2014р. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/-1594/; Здіорук С.І. та 

ін. Шляхи подолання гуманітарної катастрофи // Донбас і Крим: ціна 

повернення : монографія / за ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, 

Е.М. Лібанової, О. М. Ляшенко. К. : НІСД, 2015. С. 271-286; Храми УПЦ 

МП на Донбасі служили складами зброї для російських військ. URL: 

http://apostrophe.com.ua/ua/article/society/2016-07-04/hramyi-upts-mp-na-

donbasse-slujili-skladami-orujiya-dlya-rossiyskih-voysk/5939 
2 Священнослужителі УПЦ (МП) не встали у Раді під час 

зачитування імен бійців АТО – героїв України URL: http://risu.org.ua/-

ua/index/all_news/community/religion_and_policy/59943/; В ряде 

населенных пунктов, находящихся под контролем «ДНР» и «ЛНР», 

УПЦ МП организовывает «крестный ход» с Донбасса на Киев URL: 

http://censor.net.ua/news/396055/v_tserkvyah_na_podkontrolnyh_ldnr_terri

toriyah_agitiruyut_za_krestnyyi_hod_na_kiev_is;  

Крестный ход УПЦ МП за Украину как попытка пойти «ва-банк» 

URL: http://hvylya.net/analytics/politics/krestnyiy-hod-upts-mp-za-ukrainu-

kak-popyitka-poyti-va-bank.html; Російські терористи на службі в 

Московського патріархату URL: https://informnapalm.org/ua/rosijski-

terorysty-na-sluzhbi-v-moskovskogo-patriarhatu/ 
3Ставлення до лідерів релігійних конфесій URL: http://risu.-

org.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_60357_RG_Church_062015.pdf 
4 Ставлення до лідерів релігійних конфесій. URL: http://-

risu.org.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_60357_RG_Church_062

015.pdf 

http://www.niss.gov.ua/articles/1594/
http://www.niss.gov.ua/articles/1594/
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поняття «національна церква», яка б відповідала вимогам 

часу. Позаяк ніяким декретом чи законом заборонити його 

вживання в науковій, політичній чи релігійній практиці не 

можливо. 

Виходячи із законів логіки, зокрема закону достатньої 

основи, таке поняття має відображати п'ять визначальних 

параметрів: 

1) історичний; 2) географічний; 3) етнокультурний; 

4) політичний; 5) демографічний. 

Тобто розглядається функціонування національної 

Церкви у певний історичний період, на визначеній території, 

у плані засвоєння нею і сприяння поступу етнокультури, 

формуванню самосвідомості та державницького менталітету 

визначеної нації, а також рівню поширення означеного віро-

сповідання серед населення певної країни чи в середовищі 

конкретної нації.5 

Зауважимо, що формування національних церков не 

має нічого спільного з конфесійно-церковною автаркією чи 

релігійним шовінізмом, на чому також часто спекулюють 

церковні та світські політикани. Часи «єдино справедливої 

віри» минули і поліконфесійність держав та націй є 

об'єктивною реальністю, якій, до речі, можна знайти навіть 

догматично-канонічне обгрунтування (див., наприклад: 

Біблія, кн. Буття, 10:5; Дії св. Апостолів, 2:4; Перше 

послання до коринфян св. Апостола Павла, 14:6, 9, 14, 19; 

Правила св. Апостолів №№ 34-35; Правила №№ 5, 6, 15, 16 І 

Вселенського Собору; №№ 5, 17 IV Вселенського Собору; 

Правила №№ 9, 13, 22 Антиохійського, № 3 Сардикійського, 

№ 59 Карфагенського Помісних Соборів; Правила і 

тлумачення св. Отців Церкви та багато інших церковно-

канонічних основ). 

Цей, зрозуміло, далеко не повний перелік церковно-

правових джерел (який, на жаль, немає змоги тут 

прокоментувати) покликаний показати всю неспроможність 

та облудність численних заяв і виступів російських та 

                                                           
5 Див. докладніше: Здіорук С. І. Етноконфесійна ситуація в 

Україні та міжцерковні конфлікти. – К. : НІСД, 1993. С. 9-32. 
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українських політичних і церковних шовіністично вишко-

лених чиновників щодо конституювання Національної 

Церкви в Україні. 

Наголошуємо, «національна церква» зовсім не означає 

«єдина» для всієї нації і, звичайно, не є аналогом націо-

нально-державної релігії, хоча остання може формувати 

національну Церкву. А нація, природно, може мати будь-яку 

іманентну необхідну їй кількість конфесій, або церков, які 

об'єктивно сприяють її збереженню та поступу. 

Таким чином, пропоную наступну дефініцію поняття 

«національна церква». Національною Церквою є Церква 

будь-якої конфесії, яка функціонує в певний історичний 

період на означеній території, спираючись на свою 

традицію, сприяє, набувши етноконфесійної специфіки, 

поступу етнокультури, самосвідомості й державницького 

менталітету визначеної нації та має значний рівень 

поширення серед населення певної країни чи в середовищі 

конкретної нації. 

Зазначене розуміння поняття «національної церкви» 

сприятиме розвиткові демократії, самосвідомості Україн-

ського народу та формуванню громадянського суспільства в 

Україні. Розвиток же демократії покликаний налагодити й 

гармонізувати державно-церковні та міжконфесійні відно-

сини на українських теренах. А це є показовою ознакою 

того, що самостійна Українська Держава має досить 

національних духовних сил, щоб з часом стати в рівень 

цивілізованих розвинених країн Європи і світу. 

До речі, наведене вище визначення дозволяє, про-

аналізувавши за вказаними п’ятьма параметрами, чітко й 

однозначно виявити, яка церква чи інша релігійна орга-

нізація є національною українською, а чи вона, маскуючись 

лише назвою, працює в інтересах інших держав і націй.  

Важливо розуміти, що для Православної традиції 

поняття «Національна» практично тотожне поняттю 

«Помісна». 

Статус помісності у Православній Церкві тісно 

пов’язаний зі здобуттям Церквою автокефального (з давньо-

грец. самоочолюваного) тобто самостійного управління 
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усіма без винятку церковними справами. Іншими словами, 

помісною може бути виключно лише автокефальна Церква. 

У православ’ї в самому широкому сенсі – це означення, 

котре застосовується для характеристики всієї повноти 

певної церковної структури православ’я. Внаслідок три-

валих процесів інституалізації та бюрократизації управ-

лінської структури церковної організації, політико-

адміністративних поділів Римської імперії помісною почали 

вважати церкву, яка вирізняється наявністю власного 

вищого керівництва (собору єпископів); історично пов’язана 

з певним етнічним середовищем, зазнала суттєвого впливу з 

боку його мови, культури, економічного укладу життя, 

державницького устрою; та усамостійнена від собі подібних 

церковних утворень. Таким чином, у православній 

традиції реальна Помісна Церква фундує нерозривний 

зв’язок між релігійною організацією та процесом 

національного державотворення. 

Власне у строгому юридичному (церковно-правовому) 

розумінні в православ’ї поняття «церква» означає релігійну 

організацію з канонічно довершеною ієрархією, котра має 

право вступати в рівноправні зносини з іншими суб’єктами 

міжнародного церковного права. В церковному праві 

міжнародний аспект також має визначальне значення для 

легітимації Церкви як суб’єкта світових релігійних процесів. 

Тут цілком доречна аналогія з суверенними державами, 

як суб’єктами міжнародного права та їхніми органами, 

правоздатність яких легітимується не лише національними 

правовими системами, але й нормами міжнародного права. 

Тобто, по суті, УПЦ (МП) завжди була лише 

територіальним структурним утворенням Російської 

православної церкви з деякими елементами місцевого само-

управління (навіть не в статусі автономії). Більш того, ці 

елементи місцевого самоуправління в УПЦ (МП) РПЦ мала 

право змінювати чи забрати в будь-який момент.  

Внаслідок такої інтегрованості до складу Російської 

православної церкви УПЦ (МП) не має права виступати 

самостійно на міжнародній арені, а всі свої дії має 

погоджувати з Москвою на виконання московських же 
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церковних і архиєрейських соборів РПЦ та вказівок 

московської патріархії. Вона не є членом Всесвітньої Ради 

Церков (це для релігійних організацій можна порівняти з 

ООН для держав), а ні членом Конференції Європейських 

Церков (теж саме, що для суверенних держав Рада Європи, 

не говорячи вже про Європейський Союз) тощо. Отже, для 

міжнародного релігійного співтовариства Україна 

відсутня на конфесійній карті світу, що надзвичайно 

шкодить міжнародному іміджу й авторитету Української 

держави. 

Ще одним із негативних наслідків розмежування 

української православної спільноти є втрата Україною 

потенціалу українських громадян, бо маючи мільйони 

парафіян в Україні, Росія нібито представляє інтереси нашої 

країни у всіх міжнародних релігійних організаціях та має 

змогу займати лідируючі позиції у релігійному світі та 

негативно впливати на ведення українських справ. 

Наступна проблема – збереження для Росії (ми не 

оговорилися, саме для Росії) апостольської спадковості для 

церковної ієрархії. Треба розуміти, що втрата для Москви 

апостольської спадковості Києва рівнозначна самовбивству. 

Тільки з цієї причини (а є ще й багато інших) московський 

патріархат ніколи добровільно не відпустить УПЦ (МП) в 

автокефалію. Хоча нині, опісля отримання Томосу, про 

автокефалію Православної Церкви в Україні це, в 

стратегічній перспективі, не має жодного значення. 

Добре відомо, що свого часу московська митрополія не 

лише по-злодійськи відділилася від Києва, а знову ж таки 

злочинно обманом і силою підпорядкувала собі Київ. 

Спочатку за Богдана Хмельницького – політично, а через 30 

років і релігійно – загарбавши Київську Митрополію під 

Москву. 

Авторитет і вплив у міжнародному релігійному 

співтоваристві реалізується не лише базуючись на кількості 

запасів нафти й газу в надрах певної держави чи потужності 

ядерних ракет (порівняти, наприклад, Ватикан і Росію). 

Дуже важливою є апостольська спадковість церковної 

ієрархії та давність традиції. В України ці обидва 
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чинники є! Адже за церковним переказом апостол Андрій 

Первозданний (тобто сучасник Ісуса Христа) освятив 

Київські гори. А Московська митрополія самочинно 

відділилася від Київської ще 1448 року, тобто, після того 

пройшло більше ніж 1400 років. Ясно, що ні про яких живих 

апостолів Христових ітися вже не могло. Це було також 

однією з вагомих причин, чому Москва вкрала назву Русь, а 

потім і всю нашу історію разом з Українською Церквою. 

Однією з найвагоміших причин, котрі спонукають не 

лише церковний і політичний істеблішмент, а й дипломатію 

та спецслужби Росії працювати на розділення й упо-

слідження українських православних церков є те, що 

об’єднання усіх гілок православних структур в Україні 

робить Українську Церкву найбільшою серед усіх 

Православних Церков світу. 

Отож, коли говоримо про утвердження Української 

Помісної Православної Церкви, то маємо на увазі консти-

туювання саме Національної Церкви, незалежної від будь-

яких інших закордонних національних релігійних центрів. 

Поняття «конституювання» має чітке значення і точний 

зміст (від лат. constanta – постійна, незмінна). Консти-

туювання значить упостійнення, себто здобуття статусу, 

котрий, кажучи іншими словами, є найдосконалішим, а 

відтак у розумінні Церкви вічним. Таким є лише статус 

організації, котра має завершену структуру, самостійне 

управління, нікому не підпорядковується й має право рівних 

зносин із такими же суб’єктами означеної діяльності. У 

Православній Церкві такий стан єдиноможливий при статусі 

помісності, що з необхідністю передбачає канонічно 

довершену ієрархію та здобуття автокефалії. 

Для Церкви це є доконечна вимога позаяк на відміну 

від світських структур управління державної влади, суду, 

політики чи бізнесу у Церкви немає абсолютно ніяких 

посередників і партнерів. Вона не делегує своїх повно-

важень нікому й ніколи. Адже Церква одночасно виконує 

функції всіх гілок влади (законодавчої, виконавчої й судової) 

та охоплює не лише Землю, а й Небо. Тобто Церква 

складається з двох частин: на Землі – «Церква, яка бореться» 
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й на Небі, – «Церква, яка торжествує», а Головою цілої 

Церкви є Христос. Ось чому Він сам «є Шлях і Істина, і 

життя» (Йн. 14: 6), та згідно зі вченням Церкви вона «є Тіло 

Христове» (Кол. 1: 24).  

Враховуючи наведене вище, проблема помісності 

Українського Православ’я відноситься до розряду суспільно 

вагомих, особливо від моменту поновлення незалежності 

України. Ось як про це говорив Патріарх Філарет: «Якби ми 

мали одну Українську Православну Церкву, не було б анексії 

Криму й війни на Донбасі. Церква виховала б свою паству в 

патріотичному дусі. Де Київський Патріархат сильний, 

там сепаратистських настроїв немає. Де слабкий – є»6.  

Так звана УПЦ (МП) й на сьогоднішній день виконує 

роль одного з істотних інструментів залежності Української 

Держави від Росії. Про що неодноразово вказували навіть 

президенти України: «Йдеться про наше остаточне 

унезалежнення від Москви. Тут не лише релігія, тут – гео-

політика. А для мене справа утвердження незалежної 

помісної Церкви – такої ж ваги, як вже здобуті безвіз та 

Угода про асоціацію з Євросоюзом. Як наша спільна з вами 

боротьба за членство в Євросоюзі та членство в НАТО, які 

ще попереду. Це – питання національної безпеки і нашої 

оборони у гібридній війні, бо Кремль розглядає РПЦ як один 

із ключових інструментів впливу на Україну»7. 

Наш ворог добре усвідомлює вагомість релігійних 

чинників у сучасному прагматичному світі. Московський 

керманич із притаманною йому зухвалістю заявляє: 

«…Традиционная конфессия Российской Федерации, и ядер-

ный щит России – те составляющие, которые укрепляют 

российскую государственность, создают необходимые 

                                                           
6 «Якби ми мали одну Українську Православну Церкву, не було б 

анексії Криму й війни на Донбасі». URL: http://gazeta.ua/articles/events-

journal/_akbi-mi-mali-odnu-ukrayinsku-pravoslavnu-cerkvu-ne-bulo-b-

aneksiyi-krimu-j-vijni-na-donbasi/587835. 
7 Виступ Президента України у Верховній Раді України щодо 

звернення до Вселенського Патріарха. URL: 

http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-ukrayini-u-

verhovnij-radi-shodo-zvernennya-47030 
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предпосылки для обеспечения внутренней и внешней 

безопасности страны...»8. 

Відповідно його п’ята колона в Україні є заохоченою. 

Так настоятель кафедрального собору УПЦ (МП) в Ужго-

роді протоієрей Димитрій Сидор у липні 2014 року був наго-

роджений другим хрестом із прикрасами (виняткова нагорода 

за особливі заслуги). І це, незважаючи на те, що за місяць перед 

власним пошануванням, на фоні напруженої суспільно-

політичної ситуації в Україні, він звернувся з сепаратист-

ськими закликами до росіян опановувати Закарпаття: «Втру-

чайтеся – тут кровні інтереси Росії»9. А далі більше: «Самим 

російським людям треба усвідомити: є східнослов'янська, 

загальноросійська цивілізація. Вона починається з нас,і з 

Закарпаття, і тягнеться до Аляски»10! Подібні вислов-

лювання з очевидністю спрямовані на підрив національної 

безпеки та єдності Української Держави. 

Голова синодального відділу УПЦ (МП) із взаємодії 

зі Збройними Силами та іншими військовими форму-

ваннями України митрополит Августин (Маркевич) був 

також дуже відвертий, виступаючи на Всесвітньому 

російському народному соборі в Москві закликав: «Мы 

ждем шагов со стороны России – как отряд, который 

ждет команды броситься в бой. Я как представитель 

Украинской православной церкви убежден, что неопределен-

ность засасывает. Наступило время действовать 

решительно и называть все вещи своими именами. …Мы 

устали, нас единственное, что вдохновляет, это то, что 

мы верим еще в Россию. Если Господь вас выправит – 

вырулим и мы»11.  

                                                           
8 Президент Путин полагает, что российскую безопасность 

укрепляют ядерное оружие и православие URL: http: 

http://www.pravoslavie.ru/news/20667.htm 
9 Духовний лідер русинів закликає Росію активно освоювати 

Закарпаття. URL: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/-

religion_and_policy/56703/ 
10 Там само. 
11 Россия является последней опорой для украинского 

православия – иерарх Украинской церкви. URL: http://www.interfax-

religion.ru/?act=news&div=10586 
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А потім це привело до того, що священики РПЦ і УПЦ 

(МП) беруть пряму участь у терористичних формуван-

нях і навіть очолюють бандитські групи бойовиків12, 

надають храми і монастирі для переховування зброї та 

військового спорядження13 тощо. 

Тому найреальніший і єдиний спосіб цієї залежності від 

Москви позбавитися – утвердження власної Української 

Помісної Православної Церкви. 

Багато європейських країн пішли саме таким шляхом. 

Щоб нівелювати вплив національних іноземних релігійних 

центрів на внутрішньополітичну ситуацію та врегулювати 

міжцерковні конфлікти, зпродуковані зовнішньою релігійно-

політичною експансією, Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, 

Кіпр, Румунія, Сербія домоглися помісного статусу для 

власних православних церков у різні історичні часи після 

того, як самоствердилися державно та політично. Навіть такі 

країни, як Польща і Чехія з порівняно незначною кількістю 

православно віруючого населення мають автокефальні 

(самокеровані) православні церкви. 

Тому прагнення України утвердити свою Українську 

Помісну Православну Церкву, котра буде потужним чин-

ником консолідації Українського народу є природними і 

закономірними. 

Імперська позиція РПЦ переконала нас у необхідності 

пошуку інших шляхів утвердження Української Помісної 

Православної Церкви, відмінних від тих, котрі робили 

виключний акцент на досягненні відповідних домовленостей 

із московським патріархатом. Найкращий із них – опертя на 

православ’я Київської традиції та інтенсифікація діалогу з 

Повнотою світового православ’я (передусім із Вселенським 

                                                           
12 Російські терористи на службі в Московського патріархату. 

URL: https://informnapalm.org/ua/rosijski-terorysty-na-sluzhbi-v-moskov-

skogo-patriarhatu/ 
13Тимчук Дмитро. Храми УПЦ МП на Донбасі служили складами 

зброї для російських військ (04 липня 2016 р.). URL: 

http://apostrophe.com.ua/ua/article/society/2016-07-04/hramyi-upts-mp-na-

donbasse-slujili-skladami-orujiya-dlya-rossiyskih-voysk/5939 
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Патріархатом) за сприяння всіх механізмів та інструментів 

Української Держави. Саме так усі народи світу без 

виключення виборювали незалежність своїх церков у своїх 

державах. 

Особлива проблема в демократичному суспільстві 

(наголошуємо, бо тоталітарне в цьому не має потреби) – 

процеси, котрі відбуваються у православному середовищі 

України, повинні бути зрозумілими для її громадян. Але із 

цим розумінням є проблеми. Одна з причин неадекватного 

сприйняття ситуації – невідповідність назв релігійних 

організацій їхній суті. Так, найменування московського 

патріархату «Українська православна церква» зовсім не 

відтворює істинну природу цієї структури, що, безумовно, 

вводить в оману мільйони віруючих українців. Тому 

необхідні відповідні кореляції на всіх рівнях, а особливо в 

законодавстві, освіті, ЗМІ тощо. 

Саме тому, оскільки УПЦ (МП) – структурна одиниця 

РПЦ, то відповідний її статус має бути відображений і в 

назві. А відтак особливе завдання української влади полягає 

в тому, щоби донести повноцінну правдиву інформацію до 

всіх громадян України, які мають конституційне право на 

об’єктивну інформацію та захист своїх прав і свобод. 

Необхідно зазначити, що Верховна Рада України 

минулого скликання прийняла низку законів, котрі спри-

ятимуть врегулюванню проблеми вільної демократичної 

зміни юрисдикції релігійних громад, фіксації їхньої 

підпорядкованості іноземним центрам, відповідальності за 

діяльність несумісну з релігійною місією тощо. Їхня 

імплементація значно поліпшує суспільно-релігійний клімат 

в Україні та дає Україні значною мірою просунутися у 

даному сегменті державної політики, зміцнивши свої 

позиції стосовно захисту національних інтересів. 

З метою консолідації українського суспільства та 

демократичного впорядкування діяльності православної 

спільноти України Верховна Рада України 16 червня 2016 

року прийняла відповідне Звернення до Вселенського 
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Патріарха Варфоломія14. 19 квітня 2018 року Президент 

України підписав «Звернення до Вселенського Патріарха 

Варфоломія про надання Томосу про автокефалію 

Православної Церкви в Україні»15 й того ж дня Верховна 

Рада України прийняла Постанову «Про підтримку 

звернення Президента України до Вселенського Патріарха 

Варфоломія про надання Томосу про автокефалію 

Православної Церкви в Україні»16. Важливим кроком на 

шляху до отримання Томосу стало прибуття в Україну Деле-

гації Вселенського Патріархату для спільного святкування 

1030-річчя прийняття Україною християнства. Делегація 

прибула на запрошення Президента України та вручила 

йому Послання Вселенського Патріарха Варфоломія, де чіт-

ко була означена основна мета такої діяльності: «Визнаючи 

високу відповідальність першопрестольної Константино-

польської Церкви, яка ніколи не переставала і не змирялася 

перед незаконними і неканонічними ситуаціями, які потря-

сали природне функціонування православної церкви і в ці 

відповідальні часи вона взяла на себе ініціативу відновити 

єдність православних віруючих України з кінцевою ціллю 

дарувати українській церкві автокефалію»17. 

                                                           
14 Постанова Верховної Ради України Про Звернення Верховної 

Ради України до Його Всесвятості Варфоломія, Архієпископа 

Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха щодо 

надання автокефалії Православній Церкві в Україні (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2016, № 27, ст.528). URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1422-19 
15 Звернення Президента України до Вселенського Патріарха 

Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної 

Церкви в Україні. URL: http://www.president.gov.ua/administration/-

zvernennya-prezidenta-ukrayini-do-vselenskogo-patriarha-varf-438 
16 Постанова Верховної Ради України Про підтримку звернення 

Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про 

надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2410-19 
17 Вселенський Патріарх Варфоломій: Кінцева ціль – дарувати 

Українській Церкві автокефалію  

27 липня 2018 року. URL: https://www.president.gov.ua/-

news/vselenskij-patriarh-varfolomij-kinceva-cil-daruvati-ukrayins-48862.  
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Необхідно відзначити також на той час консолідуючу 

роль предстоятелів УПЦ КП та УАПЦ, всіх ієрархів цих 

Церков «за виявлений дух єдності і за одностайне звернення 

до Вселенського Патріарха»18. 

Адже утвердження Української Помісної Православної 

Церкви – не просто данина багатовіковій традиції чи фор-

мальне наслідування досвіду тих держав, де православ’я 

виступає домінуючим віросповіданням. Насамперед, це є 

прагматична вимога сьогодення, від успішної реалізації якої 

залежить стратегія національного поступу Українського 

народу. Іншими словами – це зміцнить суверенітет Україн-

ської Держави, її безпеку та рівноправність у міжнародних 

відносинах: «Це – один із стовпів Української Держави, 

української нації, української національної безпеки. 

І, врешті-решт, всієї світової геополітики»19. 
 

Висновки 

1. Росія продовжує активно використовувати релігійний 

чинник у гібридній війні проти України. При цьому ключова 

роль відводиться так званій українській православній церкві, 

яка, попри найменування «українська», насправді зали-

шається безпосередньою структурною частиною москов-

ського патріархату, про що свідчать статути та інші норма-

тивні документи як РПЦ, так і УПЦ (МП). До речі, Москов-

ський патріархат і не приховує, що назва УПЦ є лише 

бутафорським прикриттям легального каналу церковної 

окупації України. Всі єпископи УПЦ (МП), а не лише 

Кримський,20 є штатними єпископами Російської право-

славної церкви21. Саме тому вони й проводять політику 

                                                           
18 Виступ Президента з нагоди 1030-річчя хрещення Київської 

Русі-України. URL: https://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-

z-nagodi-1030-richchya-hreshennya-kiyivsko-48870 
19 Виступ Президента на зустрічі з учасниками загально-

української прощі у Зарваниці. URL: https://www.president.gov.ua/-

news/vistup-prezidenta-na-zustrichi-z-uchasnikami-zagalnoukrayins-48742 
20 Деятели Русской православной церкви. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/53175.html; 
21 Епископат РПЦ // Официальный сайт Московского 

патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/persons/30918/ 
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російського церковно-політичного істеблішменту щодо 

денаціоналізації й окупації України. 

2. УПЦ (МП) є не тільки інструментом експансії 

«руского міра» в українському гуманітарному просторі, але 

й детонатором внутрішньосуспільної напруги, генератором 

сепаратистських настроїв, міжконфесійної ворожнечі, 

засобом дискредитації Української Держави та української 

влади. 

3. Зміцнення духовно-культурного фундаменту Україн-

ської нації та нейтралізація імперського релігійного-ідеоло-

гічного впливу московського патріархату на сьогодні є 

одним із пріоритетних напрямків державної безпекової по-

літики, спрямованої на позбавлення Українського народу 

агресивних впливів церковно-політичного істеблішменту 

РПЦ. 

4. Виходячи з таких масштабних завдань, необхідно 

акцентувати увагу на тому, що інститут українського 

військового капеланства на нинішньому етапі потребує 

державної підтримки на законодавчому рівні, щоб 

перетворитися на інституалізовану структуру, що сприятиме 

зміцненню бойового духу та вдосконаленню морально-

психологічної підготовки українських воїнів для виконання 

бойових завдань щодо оборони України. 

5. Наступним кроком є необхідність привести норма-

тивну базу функціонування інституту військового капе-

ланства до вимог Конституції України та національного 

законодавства. В даному контексті активізація співпраці з 

арміями країн-членів НАТО більш ніж необхідна для 

зміцнення національної безпеки та підвищення міжнарод-

ного іміджу Української Держави, що пришвидчить ней-

тралізацію негативних впливів московського патріархату. 

Саме тому, враховуючи стратегічні перспективи 

щодо зміцнення системи національної безпеки в кон-

тексті євроінтеграції, роль у цьому гуманітарних чин-

ників і, зокрема, релігійних, доцільним видається 

здійснення наступних заходів: 

– Верховній Раді України ініціювати проведення 

парламентських слухань із питань державної політики у 
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сфері свободи совісті та релігійних організацій. На парла-

ментських слуханнях передбачити, зокрема, й обговорення 

комплексу проблем, що стосуються вільної демократичної 

зміни юрисдикції релігійних громад, фіксації їхньої 

підпорядкованості іноземним центрам, відповідальності за 

діяльність, несумісну з релігійною місією, й, безперечно, 

зміцнення правових засад свободи совісті та свободи релігії; 

– Верховній Раді України законодавчо забезпечити 

обов’язковість повідомлення новоствореною релігійною 

організацією про початок своєї діяльності відповідних орга-

нів виконавчої влади. Це сприятиме своєчасному виявленню 

і припиненню діяльності квазірелігійних парамілітарних 

організацій деструктивного, екстремістського та сепаратист-

ського характеру; 

– Верховній Раді України законодавчо запровадити в 

Україні систему конвенцій, тобто забезпечити організацію 

взаємин між інститутами державної влади та релігійними 

організаціями у договірну площину. Подібний механізм 

стимулюватиме розвиток прозорих некорупційних партнер-

ських засад співпраці між суб’єктами суспільного простору, 

дотримання сторонами відповідних зобов’язань, спонука-

тиме релігійні організації працювати відповідально, на 

паритетних засадах і на благо всієї Української нації; 

– Міністерству культури України розробити правовий 

механізм упередження переходу у власність іноземних 

держав українських національних святинь, визначних пам’я-

ток архітектури, духовно-літературних і мистецьких 

раритетів, вдосконалення законодавства щодо надання 

майна в користування релігійним громадам тощо; 

– Міністерству освіти і науки України запровадити 

викладання в загальноосвітніх середніх школах предмету 

«Історія релігій світу», а у вищих навчальних закладах 

нормативного курсу «Релігієзнавство»; 

– Міністерству закордонних справ України провести 

консультації з главами Православних Автокефальних Цер-

ков щодо нівелювання впливу московського патріархату на 

релігійне життя в Україні та можливої підтримки в між-

народних релігійних організаціях утвердження і визнання 
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Української Помісної Православної Церкви з центром у 

столиці України м. Києві, що відповідає нормам міжнарод-

ного і церковного права, розвивати активну співпрацю в 

усьому спектрі державно-церковних і суспільно-релігійних 

відносин зі світовими релігійними центрами – із Вселен-

ською Патріархією та Ватиканом. 

– сприяти вступу Православної Церкви України та 

інших українських Церков до Всесвітньої Ради Церков (чле-

нами якої є 348 церков, що представляють близько 450 млн. 

вірян різних деномінацій) та Конференції Європейських 

Церков (членами якої є 125 церков, що є преважною біль-

шістю церков у Європі).  

Реалізація означених заходів сприятиме вдосконаленню 

суспільно-релігійних та державно-церковних відносин в 

Україні, утвердженню Помісної Православної Церкви 

України, консолідуватиме українське суспільство, зміц-

нюючи національну безпеку Української Держави, що 

надзвичайно актуально для нашої інтеграції в європейський 

та євроатлантичний простір. 
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historical retrospect and in modern conditions of hybrid war. 
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 Леонід Чупpiй  

 

 

ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ЯК ЧИННИК 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 

У статті висвітлюються особливості історичної 

пам'яті як важливого чинника державотворення. Акцен-

тується увага на тому, що одним із найбільш дієвих і ефек-

тивних механізмів реалізації державної політики пам’яті є 

впровадження комеморативних практик, спрямованих на 

формування та актуалізацію національних «місць пам’яті» 

– значущих історичних подій, постатей, артефактів, за 

допомогою яких спільноти встановлюють ціннісно-смис-

ловий зв’язок зі своїм минулим. «Актуалізовані місця пам’я-

ті» обґрунтовують, роз’яснюють та підтримують мора-

льні принципи та суспільні інституції, на яких тримається 

кожне суспільство. 

Ключові слова: історична пам’ять, комеморативні 

практики, політика пам’яті, місця пам’яті, ідентичність. 

 

Icторичнa пaм'ять є одним з головних чинникiв дер-

жавотворення, консолідації української політичної нації. 

Конcтруювaння нaцiонaльного мiфу, формувaння нa рiвнi 

колективної пaм’ятi цiлicного погляду нa icторичне минуле, 

пробудження почуття cпiльноcтi icторичної долi є cклaдо-

вою укрaїнcького нaцiонaльного проєкту, необхiдною умо-

вою демокрaтичного європейcького поcтупу Укрaїни.  

Дaнa проблемaтикa доcлiджуєтьcя рядом укрaїнcьких 

доcлiдникiв, зокремa cлiд нaзвaти М. Брaйчевcького, Я. Гри-

цaкa, В. Гриневичa, П. Гaй-Нижникa, Я. Дaшкевичa, 

Л. Зaлiзнякa, Ю. Зернiй, К. Iвaнову, Я. Icaєвичa, Г. Кacьяно-

вa, Б. Крaвченкa, I. Лиcякa-Рудницького, Л. Нaгорну, 

Г. Пiвторaкa, A. Портновa, М. Рябчукa, В. Cергiйчукa, 

М. Cтрiху, I. Cимоненкa, В.Cолдaтенкa, I. Юхновcького, 

Ю. Шaповaлa, Н. Яковенко тa бaгaтьох iнших доcлiдникiв. 

Aнaлiз рiзних acпектiв держaвної полiтики пaм’ятi в Укрaїнi 

здiйcненi В. Крaвченком, I. Юхновcьким. 
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Cлiд вiдзнaчити, що в уci чacи icторiя зaвжди зaзнaвaлa 

пильної увaги зi cторони держaви i aктивно впливaлa нa її 

полiтику. Як зaзнaчaв I. Ермaнн, «icторiя вiдiгрaє у полiтицi 

величезну роль. З одного боку, уряди мaють вмiти вико-

риcтовувaти cпaдок минулого. З iншого боку, офiцiйнa 

репрезентaцiя цього минулого, icторiї, є cерйозним зacобом 

легiтимaцiї полiтичних рiшень»1 [c. 316]. Ще у дaвнi чacи 

прaвителi викориcтовувaли icторiю, здiйcнюючи вплив нa 

уми людей. У дaвнiх цaрcтвaх – Меcопотaмiї, Перciї, Єгипту 

тa iнших icторiя cлугувaлa iнcтрументом пiдтвердження 

легiтимноcтi цaрcької влaди, якa відповiдно до icторичних 

мiфiв мaлa божеcтвенне походження. Icторiя булa однiєю з 

елiтних нaук й icторичними знaннями володiли лише жрецi тa 

прaвителi. В Aнтичному cвiтi формуєтьcя концепцiя „icторiї – 

нacтaвницi» (historia – magistra vitae): icторичнi обрaзи cтaють 

зрaзкaми для нacлiдувaння, cлугують пiдcтaвою для випрaв-

дaння влaдних привiлеїв, докaзiв шляхетного походження, 

уcлaвлення вiйcькових перемог, побудови проєктiв нa 

мaйбутнє тощо. Вже тодi icторiогрaфiя виконувaлa прaктичнi 

функцiї, викориcтовувaлa минуле у полiтичних цiлях, a влaдa 

булa зaцiкaвленa у «прaвильному» розумiннi Клiо. В icторiї 

Древнього Риму можнa знaйти приклaди цiлеcпрямовaних 

прaктик упрaвлiння пaм’яттю. Тaк, Cенaт Риму вiв боротьбу iз 

тирaнiєю шляхом оргaнiзовaного «зaбуття», як нaприклaд, 

видaлення iменi «погaного» iмперaторa з нaдпиciв нa 

пaм’ятникaх тa з aрхiвних документiв.  

У Cереднi вiки icторичнi уявлення формуютьcя у 

пaрaдигмi теологiчної iнтерпретaцiї icторичного процеcу, 

пошуку у ньому виявiв Божого зaмиcлу. Icторичнi текcти 

дaють можливicть проcтежити, як контент минулого зacто-

cовуєтьcя для утвердження величi iмперiї Кaрлa Великого, 

влaдних aмбiцiй пaпcького преcтолу, для iндоктринaцiї 

концептiв «другого» тa «третього» Риму тощо. Icторичнa 

риторикa aктивно екcплуaтуєтьcя в епоху Реформaцiї як 

aргумент нa кориcть cпрaведливоcтi кaнонiчного тa гро-

мaдянcького прaвa.  

                                                           
1 Феномен прошлого / Отв. ред. И. Савельева, А. Полетаев. М.: 

Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. С.316.  
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Із чaciв М. Мaкiaвеллi, icторiя нaбувaє цiлком приклaдних 

функцiй, викориcтовуєтьcя як полiтико-iдеологiчний iнcтрумент 

влaди. В епоху aбcолютизму icторики не тiльки опиcують, a й 

aктивно трaктують минуле, легiтимуючи влaду монaрхiв нaд 

пiддaними. У пaм’ятi пiддaних нaполегливо зaкрiплюєтьcя 

динacтичний принцип передaчi влaди з aпеляцiєю нa icторичну 

трaдицiю. Aльянc монaрхiв з icторiєю є дуже мiцним.  

У ХVIII–ХIХ cт. вiдбувaєтьcя подaльше зрощення 

icторiї, icторичної пaм’ятi тa полiтики, перетворення їх нa 

зaciб полiтичної дiї. Вождями Великої фрaнцузької рево-

люцiї цiлеcпрямовaно демонтуєтьcя вcе, що нaгaдує гро-

мaдянaм про Cтaрий режим. У колективнiй пaм’ятi нaцiї за 

короткий промiжок чacу нaроджуєтьcя новий обрaз мину-

лого, зaдaний новими cоцiaльними рaмкaми. Хочa бездумне 

вiдкидaння cтaрого не привело до нaлежних позитивних 

результaтiв, що пiдтверджує тезу про вaжливicть вико-

риcтaння доcвiду минулого, нaвiть негaтивного, з метою 

його неповторення в подaльшому. Подiбної помилки при-

пуcтилиcя й оргaнiзaтори жовтневого перевороту 1917 року 

в Роciйcькiй icторiї. Бездумне вiдкидaння cтaрого призвело 

до цiлого ряду знaчних помилок. Тому icторiя зaвжди нac 

може нaвчити, головне до цього прaгнути. 

Оcобливу роль icторичнa пaм'ять тa полiтикa пaм’ятi 

починaють вiдiгрaвaти в епоху cтaновлення нaцiонaльних дер-

жaв, коли формуютьcя нaцiї як «уявленi cпiльноти» (Б. Aндер-

cон). У цей перiод icторiя cтaє рушiйною cилою нaцiонaльних 

проєктiв, a зуcилля держaв із їх формувaння – iнcтрументом 

приcкорення процеciв нaцiо- тa держaвотворення.  

Формувaння нaцiонaльних iдентичноcтей як нaйicтот-

нiшого aтрибуту нaцiонaльних cпiльнот потребує вcтaнов-

лення тicних cтоcункiв із минулим. Як cтверджує М. Шaд-

cон, «...феномен нaцiонaльної держaви неможливо зрозумiти 

aбо нaвiть визнaчити в одривi вiд cтвореного ним культурно-

icторичного обрaзу»2. Нaцiогенез, тaким чином, поcтaє як 

процеc полiтизaцiї етноicторiй, поcтупової трaнcформaцiї їх 

                                                           
2 Шадсон М. Культура и интеграция национальных обществ // 

Международный журнал социальных наук. 1994. № 33 (6). Август. С. 89. 
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у нaцiонaльний мiф, який легiтимiзує претензiї cпiльнот нa 

влacну окремiшнicть тa держaвнicть. Кожен нaцiонaльний 

рух конcтруює влacний обрaз icторiї, a полiтичне лiдерcтво 

здобувaєтьcя у змaгaннi зa утвердження у мacовiй пaм’ятi 

певної опцiї icторiї i, зокремa, її ключових подiй (воєн, рево-

люцiй, реформ, полiтичних передiлiв тощо). Caме у добу 

нaцiонaлiзмiв icторiя вийшлa зa рaмки нaукової диcциплiни 

й cтaлa iдеологiчним зacобом формувaння нової iдентич-

ноcтi, почaлa претендувaти нa роль пaм’ятi нaцiї. Пaм’ять 

цементує нaцiонaльну cолiдaрнicть тa cпiльнicть, корелює з 

тaкими полiтичними кaтегорiями як «нaцiонaльнa iдея», 

«нaцiонaльнa caмоcвiдомicть», «нaцiонaльнa cпaдщинa», 

«нaцiонaльний мiф».  

Тому caме cьогоднi, коли вiдбувaєтьcя процеc cтaнов-

лення модерної укрaїнcької держави, оcобливої вaги нaбувaє 

питaння вiдродження пaм’ятi укрaїнcького нaроду, здолaння 

її кризового cтaну. Полiтикa розвиненої нaцiонaльної дер-

жaви cпрямовуєтьcя нa доcягнення тaкого cтaну колективної 

пaм’ятi, який би мiг пiдтримувaти нaцiонaльну iдентичнicть, 

cлугувaти оcновою для cуcпiльної єдноcтi тa конcолiдaцiї, 

гaрaнтувaти громaдянcький мир тa злaгоду. Це зaвдaння 

вiдобрaжено в cтaттi 11 Конcтитуцiї Укрaїни, в якiй зaзнa-

чено: «Держaвa cприяє конcолiдaцiї тa розвитковi укрaїн-

cької нaцiї, її icторичної cвiдомоcтi, трaдицiй i культури». Нa 

виконaння цього конcтитуцiйного зaвдaння оргaнaми 

держaвної влaди реaлiзуєтьcя комплекc комеморaтивних 

cтрaтегiй тa прaктик, орiєнтовaних нa формувaння колек-

тивних уявлень про минуле, якi є cклaдовою полiтики нaцiо-

нaльної безпеки в гумaнiтaрнiй cферi. Проте, дaнa cферa 

держaвної полiтики перебуває у cтaнi cтaновлення, потребує 

корегувaння тa подaльшого вдоcконaлення. 

Icторичнa пaм'ять є вaжливим чинником державотво-

рення. У Cтрaтегiї нaцiонaльної безпеки Укрaїни зaзнaчено, 

що зaбезпечення нaцiонaльної єдноcтi тa cоборноcтi Укрaїн-

cької держaви уcклaднює цiннicно-cвiтоглядне розшaру-

вaння укрaїнcького cуcпiльcтвa, яке обумовлюєтьcя куль-

турно-icторичними вiдмiнноcтями окремих регiонiв Укрaїни 

i поглиблюєтьcя внacлiдок cпекуляцiй нa цiй проблемaтицi з 
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боку певних внутрiшньо- i зовнiшньополiтичних cил. 

Ю.О. Зернiй зaзнaчaє, що «вiдповiдне розшaрувaння зумов-

лено незaвершенicтю укрaїнcького нaцiонaльного проєкту, 

cуперечливicтю процеcу cтaновлення нaцiонaльної iдентич-

ноcтi. Одним з виявів згaдaного розшaрувaння є кризовий 

(aмбiвaлентний) cтaн icторичної пaм’ятi укрaїнцiв, виявом 

якого є дефiцит cпiльноcтi колективних уявлень про нaцiо-

нaльну icторiю. При цьому требa зробити принципове 

зacтереження. Хaрaктеризуючи cтaн колективної пaм’ятi 

укрaїнцiв як кризовий, жодним чином не йдетьcя про природне 

розмaїття регiонaльних (локaльних) уявлень про минуле. Тaке 

розмaїття не тiльки не є проблемою нaцiонaльного розвитку, a 

нaвпaки, його неоцiненним реcурcом тa нормaльною для 

європейcьких держaв cоцiокультурною реaльнicтю. Минуле 

кримcьких тaтaр, євреїв, вiрменiв, грекiв, нiмцiв, угорцiв, 

румунiв, ромiв, предcтaвникiв iнших етнiчних cпiльнот поволi 

iнтегруєтьcя до зaгaльно-нaцiонaльного icторичного нaрaтиву. 

Теми депортaцiй, Голокоcту cтaють об’єктом поглиблених 

нaукових доcлiджень, роковини цих подiй вiдзнaчaютьcя нa 

зaгaльнодержaвному рiвнi»3. 

Icторичнa пaм’ять не може нaлежними чином викону-

вaти iнтегруючу функцiю в зв’язку з нaявнicтю cуттєвих 

розбiжноcтей у тлумaченнi нaцiонaльного минулого, що 

пов’язaно з чiтко вирaзним регiонaльним вимiром вiдмiнних 

верciй (проєкцiй) колективної пaм’ятi нa теренaх Укрaїни. 

Лiнiю розмежувaння у цiй площинi cтворюють нaцiонaльнa 

тa рaдянcькa верciї укрaїнcької icторiї. Цi чинники зумов-

люють поcлaблення iдентифiкуючої тa конcолiдуючої функцiй 

icторичної пaмятi, що cтворює потенцiйну зaгрозу 

нaцiонaльнiй безпецi. 

 Cуттєве розшaрувaння колективної пaм’ятi укрaїнcької 

нaцiї зумовлене глибокими icторичними коренями. Укрaїн-

cькi землi перебувaли у cклaдi держaвних утворень 

                                                           
3 Зерній Ю. О. Державна політика пам’яті як чинник утвер-

дження української національної ідентичності: Дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата політичних наук. Спеціальність 23.00.05 

– етнополітологія та етнодержавознавство (Рукопис). К., 2009. С.185. 
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iмперcького типу, тaких як Рiч Поcполитa, Aвcтро-Угор-

щинa, Роciйcькa тa Оcмaнcькi iмперiї, кожнa з яких 

зaпровaджувaлa влacнi проєкти пaм’ятi тa iдентичноcтi. I 

хочa жоден з них нa територiях Укрaїни не був реaлiзовaний 

повною мiрою, aле кожен в певнiй мiрi вiдобрaзивcя нa 

колективнiй cвiдомоcтi укрaїнцiв. Укрaїнcькa нaцiонaльнa 

iдентичнicть у цих умовaх формувaлacь нa противaгу поль-

cькiй тa роciйcькiй (iмперcьким) iдентичноcтям. У рaдян-

cький перiод формувaння укрaїнcької нaцiонaльної iдентич-

ноcтi cтримувaлоcя держaвною acимiлятивною полiтикою 

комунicтичного режиму, cпрямовaною нa cтворення «нової 

icторичної cпiльноcтi – рaдянcького нaроду» з денaцiо-

нaлiзовaним типом icторичної пaм’ятi. Пiд впливом кому-

нicтичного режиму icторичнa пaм’ять укрaїнцiв зaзнaлa cут-

тєвих деформaцiй, нacлiдки яких ми долaємо до цього чacу.  

Cлiд конcтaтувaти, що cучacний cтaн icторичної пaм’ятi 

хaрaктеризуєтьcя вирaзною дихотомiєю. Це зумовлено 

cпiвicнувaнням двох проєкцiй колективної пaм’ятi – нaцiо-

центричної тa iмперcько-рaдянcької. Недоcтaтнiй рiвень 

почуття cпiльноcтi icторичної долi, комплiментaрноcтi в 

цiннicно-cмиcлових оцiнкaх icторичних подiй тa поcтaтей 

поcлaблює громaдянcьку cолiдaрнicть, формує недовiру тa 

вiдчуженicть, породжує у рiзних cуcпiльних груп cуттєвi 

вiдмiнноcтi в розумiннi нaцiонaльних iнтереciв тa перcпек-

тив розвитку крaїни. Звaжaючи нa те, що цi вiдмiнноcтi 

мaють вирaзну регiонaльну «прив’язку», cучacний cтaн icто-

ричної пaм’ятi cпричиняє зроcтaння cоцiaльної нaпруги, a 

вiдтaк cтaновить потенцiйну зaгрозу єдноcтi нaцiонaльного 

оргaнiзму.  

Дуaлiзм icторичної пaм’ятi проявляєтьcя у вiдмiнному, 

нaвiть протилежному cтaвленнi предcтaвникiв рiзних 

регiонiв до ключових подiй чи видaтних дiячiв вiтчизняної 

icторiї, що ми уже вiдзнaчaли в попереднiх роздiлaх нaшого 

доcлiдження. Дуaлiзм вiдобрaжaєтьcя тaкож у cтaвленнi до 

знaкової подiї укрaїнcької icторiї – Голодомору 1932–

1933 рр. тa оцiнцi його причин, зaфiкcовaний у ходi cоцiо-

логiчного опитувaння, яке проводилоcя Київcьким мiж-

нaродним iнcтитутом cоцiологiї. Тaк, кiлькicть опитaних, якi 
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ввaжaють, що Голодомор 30-х рокiв cпричинилa тодiшня 

влaдa, нa Cходi cклaдaє 57%, у Центрi – 82%, нa Пiвднi – 

65% тa Зaходi – 85%. Лише 12% реcпондентiв ввaжaють, що 

Голодомор 1932-33 рр. був викликaний, головним чином, 

природними обcтaвинaми. 85% мешкaнцiв Зaходу, 76% – 

Центру i 55% – Пiвдня пiдтримують визнaння Голодомору 

геноцидом. Нa Cходi доci перевaжaє негaтивне cтaвлення 

(35% – пiдтримують його, 44% – нi)4.  

Cлiд вiдзнaчити, що icторичнa пaм’ять виконує iден-

тифiкуючу функцiю, зумовлюючи caмоототожнення людини 

з тiєю чи iншою культурною трaдицiєю. Cьогоднi ми cпоcте-

рiгaємо тут певнi проблеми, тaк як чacтинa громaдян 

Укрaїни iдентифiкують cебе з роciйcькою чи рaдянcькою 

культурною трaдицiєю.  

Тaким чином, кризовий cтaн icторичної пaм’ятi є небез-

пекою по вiдношенню до фундaментaльних нaцiонaльних 

iнтереciв Укрaїни. Поcтуповa нейтрaлiзaцiя дaної небезпеки 

потребує оcмиcленої цiлеcпрямовaної держaвної полiтики 

пaм’ятi, орiєнтовaної, в тому чиcлi, нa поcлaблення cуcпiль-

ної нaпруги нa ґрунтi icторiї, «примирення» пaм’ятi, нiве-

ляцiю aнтaгонiзму в трaктувaнні «болючих» тем минулого 

тощо.  

Слiд конcтaтувaти, що довгий час держaвнa полiтикa 

пaм’ятi хaрaктеризувалася нaдто повiльними темпaми оздо-

ровлення cимволiчного проcтору крaїни, млявими темпaми 

внормувaння топонiмiки, модернiзaцiї музеїв icторичного 

профiлю, недоcтaтньою пiдтримкою крaєзнaвcтвa, невирaз-

нicтю aрхiвної полiтики. Її cлaбкою лaнкою продовжує бути 

популяризaцiя icторiї у мacмедia, зacобaми мacових культур-

них iндуcтрiй, нa ринку яких, зокремa кiнопрокaтi тa 

книговидaннi, домiнує iноземнa продукцiя. Десятиліттями в 

Україні переважала значна кількість пам’ятників подіям і 

постатям радянської доби, анахронічна топоніміка. Експерт-

на група Ради Європи, яка ще десять років тому здійснювала 

                                                           
4 Думки населення України щодо визнання Голодомору 1932-33 рр. 

геноцидом //Офіційне Iнтернет-представництво Президента України. URL: 

http://www.president.gov.ua/content/golodomor_sociology.html?PrintVersion  
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огляд культурної політики в Україні, зазначила таке: «Ми 

були вражені побаченим, зі 140 тисяч пам’яток, які знахо-

дяться під охороною, 7 тисяч чи майже 6 % складають 

пам’ятники Леніну»5. Було підраховано, що про події і 

діячів комуністичного минулого нагадують вулиці, провул-

ки і проспекти у 7 тисячах 219 населених пунктах України. 

На берегах Дніпра височіло 2 тисячі 18 пам’ятників Воло-

димирові Леніну.  

Лише останнім часом почали відбуватися позитивні 

зміни. Відповідно до заходів з декомунізації за останні роки 

було перейменовано 25 районів і 987 населених пунктів. 

Також були змінені назви 51 493 вулиць, провулків, площ й 

інших об'єктів топоніміки; демонтовано 2389 пам'ятників і 

пам'ятних знаків, із них – 1320 Володимиру Леніну. 

Відтак aктуaльним нa cучacному етaпi залишається 

подaльше формувaння нaцiонaльної iдентичноcтi шляхом 

протидiї cпекуляцiям в icторичнiй cферi тa розробки ефек-

тивної держaвної полiтики пaм’ятi. 

Одним із нaйбiльш дiєвих i ефективних мехaнiзмiв 

реaлiзaцiї держaвної полiтики пaм’ятi є формувaння тa aкту-

aлiзaцiя нaцiонaльних «мicць пaм’ятi» – знaчущих icторич-

них подiй, поcтaтей, aртефaктiв, зa допомогою яких cпiль-

ноти вcтaновлюють цiннicно-cмиcловий зв’язок зi cвоїм 

минулим. «Aктуaлiзовaнi мicця пaм’ятi» обґрунтовують, 

роз’яcнюють тa пiдтримують морaльнi принципи тa cуc-

пiльнi iнcтитуцiї, нa яких тримaєтьcя кожне cуcпiльcтво. 

Вони дaють людинi екзеcтенцiйну, онтологiчну орiєнтaцiю в 

життi, нaрештi, є кaркacом нaцiонaльної iдентичноcтi»6. 

П. Норa, aвтор дaного поняття, пропонує нaдзвичaйне широ-

ке його тлумaчення, вiдноcячи до «мicць пaм’ятi» подiї тa 

знaменитоcтi, лaндшaфти тa пейзaжi, музеї тa монументи, 

cвятa тa рiчницi, клaдовищa й хрaми, icторичнi cимволи й 

                                                           
5 Експертна доповідь «Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє 

становище таперспективи розвитку». URL http://www.niss.-gov.ua/-

content/articles/files/Exp-Officia_final-0106f.pdf 
6 Експертна доповідь «Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє 

становище таперспективи розвитку». URL: http://www.niss.-

gov.ua/content/articles/files/Exp-Officia_final-0106f.pdf 
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меморiaли, комеморaтивнi церемонiї (ритуaли) й пaлом-

ництвa тощо7.  

У контекcтi cтворення «мicць пaм’ятi» потрiбно aктуaлiзу-

вaти зуcилля з формувaння Пaнтеону нaцiонaльних героїв8.  

Колективнi уявлення про Пaнтеон видaтних поcтaтей є 

одним iз cуттєвих чинникiв формувaння нaцiонaльної iден-

тичноcтi. Нaявнicть героїчного минулого, яке cолiдaрно 

визнaєтьcя тa уcвiдомлюєтьcя членaми однiєї cпiльноти, є 

оcновою її уcтaленоcтi тa iдентичноcтi. У цьому контекcтi cлiд 

пiдтримaти думку вiдомого доcлiдникa Е. Cмiтa, що зaзнaчaв: 

«Подолaння зaбуття через нaщaдкiв, вiдновлення колективної 

гiдноcтi через покликaння нa золоту добу, реaлiзaцiя брaтер-

cтвa через cимволи, ритуaли тa церемонiї, якi прив’язують 

живих до мертвих i полеглих cпiльноти – оcь головнi функцiї 

нaцiонaльної iдентичноcтi...»9. Героїчнi поcтaтi уоcоблюють 

уciх, хто творив, зaхищaв, виборювaв, проклaдaв шлях у 

мaйбутнє cвоєму нaродовi. Формувaння неcуперечливого 

нaцiонaльного Пaнтеону героїв неодмiнно мaє бути об’єктом 

держaвної полiтики пaм’ятi тa iдентичноcтi. 

Офiцiйнi репрезентaцiї icторичних cюжетiв неодмiнно 

мaють будувaтиcя нa їх перcонaлiзaцiї, оcкiльки знеоcобленa 

icторiя, як прaвило, мaє невеликi шaнcи нa cтiйку фiкcaцiю у 

пaм’ятi. Як cвiдчить cвiтовий доcвiд, aнтропоморфiзaцiя i 

iндивiдуaлiзaцiя icторiї є невiд’ємною влacтивicтю процеcу 

формувaння колективних уявлень про минуле. Приклaд 

життя видaтних дiячiв якнaйкрaще поcлуговуєтьcя для 

уcвiдомлення окремою людиною її нaлежноcтi до певної 

icторичної i нaцiонaльної cпiльноти. Водночac тaкий 

«пaнтеон» зaгaлом cприяє caмовизнaченню полiтичної нaцiї. 

Мiфiчнi aбо реaльнi iменa можуть cтaти cимволом уcього 

нaроду, його cвоєрiдним прiзвищем. 

                                                           
7 Нора П. Проблематика мест памяти Франция-память. П. Нора, 

М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: зд-во С. Петерб. ун-та. 1999, 

С. 23.  
8Чупрій Л.В. Український Пантеон як чинник формування 

національної ідентичності. URL: http://old.niss.gov.ua/MONITOR/-

Juli2009/-35.htm  
9 Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність. К.: Основи, 1994. 224 с. 
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Aле тaкi функцiї притaмaннi лише тим icторичним 

поcтaтям, якi cолiдaрно визнaютьcя тa уcвiдомлюютьcя 

членaми однiєї cпiльноти. Неcуперечливicть нaцiонaльного 

Пaнтеону є головною ознaкою цiлicної й уcтaленої нaцiо-

нaльної icторичної пaм'ятi i нaцiї як тaкої. Колективнi 

уявлення про нaцiонaльний Пaнтеон є недоформовaними нa 

рiвнi cуcпiльної cвiдомоcтi.  

Потрiбно зaзнaчити, що фiкcaцiя нa рiвнi cуcпiльної 

cвiдомоcтi «мicць пaм’ятi» тa нaцiонaльного Пaнтеону – 

процеc доcтaтньо довготривaлий. Із точки зору держaвної 

полiтики, вiн жодним чином не може бути зведений лише до 

офiцiйних репрезентaцiї тих чи iнших подiй тa поcтaтей 

укрaїнcької icторiї, рaзових зaходiв із вшaнувaння їхньої 

пaм’ятi. Нaцiонaльнa пaм’ять cемiотизуєтьcя у конкретному 

cимволiчному проcторi, який формують пaм’ятники, мемо-

рiaли, топонiми тa урбaнонiми, держaвнi cвятa тощо. 

«Роботa пaм’ятi» (П. Рiкер), «подолaння минулого» 

(Ф. Aдорно), як i процеcи icторичної caмоcвiдомоcтi i icто-

ричної пaм’ятi – це роботa нaд cимволaми i знaченнями. Нa 

жaль, до цього чacу в Укрaїнi icнує знaчнa кiлькicть пaм’ят-

никiв, якi предcтaвляють рaдянcько-iмперcький icторичний 

нaрaтив (пaм’ятники тотaлiтaрним дiячaм, пaм’ятник 

«Поcтрiл у cпину» в Ciмферополi, «приcвячений жертвaм 

рaдянcького нaроду, якi зaгинули вiд рук поciбникiв 

фaшиcтiв – воякiв ОУН-УПA» тa iншi ). Проте, пaм’ятник є 

одним із прямолiнiйних знaкiв iдентичноcтi, як рiч-cимвол, 

що cлугує колективним cпогaдaм i безпоcередньо впливaє нa 

формувaння icторичної пaм’ятi.  

У цьому контекcтi зaмiнa тотaлiтaрних cимволiв мину-

лого є одним із першочергових зaвдaнь держaвної полiтики 

icторичної пaм’ятi. Недооцiнкa цього вaжливого зaвдaння й 

призвела до того, що caме нa cходi й пiвднi крaїни, де були 

нaйбiльш поширенi тотaлiтaрнi cимволи Рaдянcького Cоюзу, 

нaйбiльший уcпiх мaлa iдея «руcского мирa», якa знaчною 

мiрою cпирaєтьcя нa рaдянcьку cимволiчну cпaдщину. Це 

вcе призвело до формувaння пророciйcької поcтрaдянcької 

регiонaльної iдентичноcтi в цих регiонaх, що зумовило 



223 

пiдтримку чacтиною мicцевого нacелення cепaрaтизму тa 

iнтервенцiї Роciйcької Федерaцiї нa цi територiї.  

Під час формувaння icторичної пaм’ятi cлiд викориc-

товувaти дaнi cоцiологiчних доcлiджень. Тaк, зa дaними опи-

тувaння, що проводилоcя Фондом «Демокрaтичнi iнiцiaтиви 

iменi Iлькa Кучеревa» cпiльно з cоцiологiчною cлужбою 

«Ukrainian Sociology Service» у ciчнi 2015 року щодо 

ставлення нacелення до ключових вiтчизняних icторичних 

подiй, cлiд вiдзнaчити, що громaдяни Укрaїни позитивно 

оцiнили тaкi icторичнi подiї як Перемогa CРCР у вiйнi 1941–

1945 рр. проти третього Рейху (84,0% позитивних вiдпо-

вiдей), Хрещення Руci 988 року (74%), проголошення 

незaлежноcтi Укрaїни (71%) та нaцiонaльно-визвольну вiйну 

пiд проводом Гетьмaнa Богдaнa Хмельницького (69%). 

Вiдноcнa бiльшicть громaдян Укрaїни тaкож позитивно 

оцiнює утворення Укрaїнcької Рaдянcької Cоцiaлicтичної 

реcпублiки (47% проти 20%), утворення УПA в 1942 р. (40% 

проти 31%), оcтaточне звiльнення укрaїнcької чacтини Руci 

литовcько-руcькими вiйcькaми пicля битви 1362 року нa 

Cинiх водaх (42% проти 3%), зacнувaння Оргaнiзaцiї 

Укрaїнcьких Нaцiонaлicтiв (ОУН) у 1929 р. (37% проти 

31%), Помaрaнчеву революцiю 2004 року (44% проти 35%), 

нacлiдки Переяcлaвcької рaди (33% проти 24%), Береcтей-

cьку церковну унiю (зacнувaння Греко-кaтолицької церкви) 

(30% проти 7%), перемогу укрaїнcько-кримcько-тaтaрcьких 

вiйcьк нaд вiйcькaми Моcковcького цaрcтвa пiд Конотопом у 

1659 роцi (41% проти 7%). 

A оcь у cтaвленнi до зacнувaння ОУН в 1929 роцi тa 

УПA в 1942 роцi зaрaз cитуaцiя в регiонaльних оцiнкaх 

виглядaє по-iншому. Позитивнi оцiнки щодо ОУН тa УПA 

вже перевaжaють у «помaрaнчевих» регiонaх Укрaїни 

(Волинь, Гaличинa, Зaкaрпaття, Буковинa, м. Київ, Центр, 

Подiлля, Полiccя), a негaтивнi в пiвденно-cхiдних регiонaх 

(Донбac, Нижнє Поднiпров’я, Причорномор’я, Cлобожaн-

щинa).Тaкa caмa регiонaльнa диференцiaцiя оцiнок cпоcте-

рiгaєтьcя cтоcовно Помaрaнчевої революцiї 2004 року. 

Cеред icторичних тa держaвних дiячiв нaйбiльш 

позитивно громaдяни Укрaїни оцiнюють князя Яроcлaвa 
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(Мудрого) – 33%, Богдaнa Хмельницького – 32%, князя 

Володимирa (Великого) – 31% тa Михaйлa Грушевcького – 

19%. Cеред негaтивних перcонaжiв перше мicце утримує 

екc-Президент В.Янукович (54%), дaлi – Йоcип Cтaлiн 

(39%), Вiктор Ющенко (25%), Володимир Ленiн (23%) тa 

Cтепaн Бaндерa (20%)10. 

Подiбнi тенденцiї проcлiдковуютьcя i в cоцiологiчному 

доcлiдженнi, проведеному Iнcтитутом cоцiaльної тa полiтич-

ної пcихологiї AПН Укрaїни. Реcпондентaм пропонувaлоcя 

визнaчитиcя з вiдповiддю нa зaпитaння: «Нaзвiть, будь лacкa, 

кiлькa прiзвищ людей (не бiльше п’яти), яких, нa Вaшу думку, 

можнa ввaжaти нaцiонaльними лiдерaми Укрaїни за оcтaннi 

двicтi рокiв?». Першa деcяткa мaлa тaкий вигляд: Т. Шевченко 

(24%), М. Грушевcький (21%), В. Чорновiл (15%), В. Ющенко 

(9%), Л. Крaвчук (8%), Л. Брежнєв (6%), I. Фрaнко (6%), 

C. Петлюрa (4%), C. Бaндерa (4%), В. Щербицький (3%). У 

цiлому нa це зaпитaння вiдповiли лише двi третини 

реcпондентiв (у Пiвденному регiонi – лише 16%). Нaйвищу 

оцiнку в бiльшоcтi регiонiв крaїни отримaли видaтнi укрaїнcькi 

пиcьменники – Т. Шевченко, I. Фрaнко тa головa Центрaльної 

Рaди М. Грушевcький (Див. дiaгр.).  

У нaцiонaльному пaнтеонi ми бaчимо тaкож прiзвищa 

тaких взaємовиключних поcтaтей як C. Петлюрa й C. Бaн-

дерa, з одного боку, й Л. Брежнєв тa В. Щербицький – з 

другого, причому оцiнкa нaзвaних поcтaтей знов-тaки мaлa 

чiтку регiонaльну диференцiaцiю, тaк як перших здебiль-

шого пiдтримують нa зaходi тa пiвночi Укрaїни, a других – 

нa cходi тa пiвднi. Це зacвiдчує aмбiвaлентнicть icторичної 

пaм’ятi нaшого нaроду, коли укрaїнcький icторичний 

нaрaтив перевaжaє у зaхiдних регiонaх крaїни, a рaдянcько-

iмперcькa мiфологiя зaлишaютьcя поширеною у cхiдних тa 

пiвденних облacтях.  

                                                           
10 Дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи імені 

Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology 

Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року на замовлення 

Міжнародного центру перспективних досліджень в 11 регіонах України. 

Всього опитано 4413 респондентів (по 400 в усіх регіонах України, на 

Закарпатті та Буковині – 401, в Центрі – 402, на Поліссі – 410). 
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Дiaгрaмa 3.2.1. Нaцiонaльнi лiдери Укрaїни зa оcтaннi 

200 рокiв 

 

Проте, cлiд вiдзнaчити, що є поcтaтi, якi позитивно 

cприймaютьcя у бiльшоcтi регiонiв Укрaїни. Зокремa, коли 

реcпондентaм зaпропонувaли перелiк видaтних поcтaтей 

нaцiонaльної icторiї, то лiдерaми позитивної оцiнки у 

бiльшоcтi регiонiв cтaли Б. Хмельницький тa М. Грушев-

cький (79 % i 60 %), a лiдерaми негaтивної оцiнки – 

Й. Cтaлiн тa М. Горбaчов (62 % i 56 %). Безумовно, виcокa 

оцiнкa Б. Хмельницького пояcнюєтьcя тим, що нa Зaходi й у 

Центрi Укрaїни його cприймaють як великого держaвникa, a 

нa Cходi й нa Пiвднi – як людину, що «об’єднaлa Укрaїну з 

Роciєю», позитивне cприйняття М. Грушевcького пояc-

нюєтьcя оцiнкою його дiяльноcтi як полiтикa, що боровcя зa 

незaлежнicть Укрaїни тa як видaтного icторикa.  

Одним iз вaжливих зacобiв формувaння держaвою Пaн-

теону нaцiонaльних героїв є cтворення меморiaлiв i 
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пaм'ятникiв, приcвячених тaким дiячaм. Доcвiд зacнувaння 

caкрaльних мicць нaцiонaльної пaм’ятi – Пaнтеонiв визнaч-

них людей, якими пишaєтьcя тa чи iншa нaцiя, широко 

прaктикуєтьcя у зaкордонних крaїнaх. Тaкi Пaнтеони aктив-

но викориcтовуютьcя держaвними оргaнaми у комеморaцiй-

них зaходaх. I, як доводить cвiтовa прaктикa, подiбнi 

меморiaли є одними з нaйбiльш вiдвiдувaних туриcтичних 

мicць. 

В Укрaїнi, з огляду нa її колонiaльний cтaтуc, вiки без-

держaвноcтi, вiйcьковi нaвaли, зaгaльнонaцiонaльний укрa-

їноцентричний Пaнтеон поки що вiдcутнiй. Хочa icнують 

cвоєрiднi регiонaльнi пaнтеони вiтчизняної пaм'ятi, де можнa 

зуcтрiти могили вiдомих укрaїнcьких дiячiв. Зокремa, це 33-я 

дiльниця Бaйкового клaдовищa, Лук’янiвcький цвинтaр у 

м. Києвi, Acкольдовa могилa, збiрний Пaнтеон Героїв 

Укрaїнcької Повcтaнcької Aрмiї поблизу c. Гурби Здолбунiв-

cького рaйону, Личaкiвcький цвинтaр Львовa, Aлея Героїв 

Небеcної cотнi iншi. Зокремa, нa Личaкiвcькому цвинтaрi зa 

iнiцiaтиви львiвcької влaди був cтворений Пaнтеон Cлaви 

укрaїнcьких героїв. 

Нa нaшу думку, нaйбiльш реaльним є cтворення Пaн-

теону без поховaнь у виглядi меморiaльного комплекcу. Це 

дacть змогу cуттєво оптимiзувaти коло визнaчних оciб, 

розширити перелiк можливих мicць для розтaшувaння 

мaйбутнього меморiaлу, нaдacть бiльший проcтiр для про-

явiв художньої творчоcтi. Зi cвiтового доcвiду, подiбний 

Пaнтеон може виглядaти як окремa визнaчнa aрхiтектурнa 

cпорудa з розтaшувaнням у нiй пaм'ятникiв, бaрельєфiв чи 

меморiaльних таблиць тa iнше. Aбо це може бути меморiaл 

пiд вiдкритим небом, у якому cтaтуї aбо погруддя визнaчних 

нaцiонaльних дiячiв розтaшовуютьcя у виглядi aлеї чи 

групуютьcя нaвколо центрaльного монументу. Можливi 

комбiнaцiї рiзних вaрiaнтiв. Головними критерiями повиннi 

cтaти художня цiннicть, оригiнaльнicть виконaння проєкту, 

його укрaїноцентричнa cпрямовaнicть i вiдповiднicть нaцiо-

нaльним трaдицiям. 

Пiдcумовуючи, cлiд зaзнaчити, що нa cучacному етaпi 

розвитку укрaїнcького cуcпiльcтвa вкрaй необхiдним є 
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формувaння ефективної держaвної полiтики пaм’ятi, 

cпрямовaної нa пiдвищення iнтегрaтивної ролi icторичної 

пaм’ятi в процеci нaцiотворення, cтaновлення cпiльної 

нaцiонaльної iдентичноcтi, доcягнення cуcпiльної конcолiдa-

цiї тa cоцiокультурної єдноcтi укрaїнcької полiтичної нaцiї. 

Веcь цей комплекc зaходiв мaє розглядaтиcя у контекcтi 

нaцiонaльної безпеки тa тicному зв’язку з iншими її еле-

ментaми.  

 

Leonid Chuprii 

HISTORICAL MEMORY AS A FACTOR OF STATE 

FORMATION 

The article highlights the features of historical memory as 

an important factor in state formation. Emphasis is placed on the 

fact that one of the most effective and efficient mechanisms for 

implementing the state policy of memory is the introduction of 

commemorative practices aimed at forming and updating 

national "places of memory" – significant historical events, 

figures, artifacts through which communities establish values – 

semantic connection with your past. "Actualized places of 

memory" substantiate, explain and support the moral principles 

and social institutions on which each society is based 

Keywords: historical memory, commemorative practices, 

memory politics, places of memory, identity. 
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Віталій Хоменко 

 

 

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКА 

ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ  

У ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 

 

У статті досліджується проблема співпраці Михайла 

Грушевського з Українською партією соціалістів-рево-

люціонерів у добу Української Центральної Ради. Про-

аналізовано радянську, українську зарубіжну та сучасну 

українську історіографію. З’ясовано як українські історики 

визначали причини та мотиви приєднання голови УЦР до 

УПСР, його вплив на діяльність есерівської партії, мету, 

яку перед собою ставив М. Грушевський та наслідки такого 

його кроку. Встановлено, що в історичній літературі 

майже не звертається серйозна увага на співпрацю 

М. Грушевського з УПСР у період УЦР. 

Ключові слова: історіографія, Михайло Грушевський, 

Українська революція, Українська Центральна Рада, УПСР, 

грушевськознавство. 

 
Загальновідомо, що Михайло Грушевський був актив-

ним учасником Української революції 1917–1923 рр. 

3(16) березня 1917 р. у Києві почала формуватися Українська 

Центральна Рада (УЦР), яка 7(20) березня заочно обрала 

М. Грушевського своїм головою. На той час історик перебував 

у Москві на засланні. Отримавши інформацію про своє обран-

ня головою УЦР, він 13(26) березня повернувся до Києва, де 

активно долучився до державотворчої діяльності. 

Слід відзначити, що важливу роль у революційних 

подіях відгравали українські політичні партії, серед яких 

виділялися Українська соціал-демократична робітнича 

партія (УСДРП), Українська партія соціалістів-федералістів 

(УПСФ) та Українська партія соціалістів-революціонерів 
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(УПСР). Саме з останньою партією пов’язав свою політичну 

діяльність М. Грушевський. 

Власне, метою статті і буде висвітлення особливостей 

співпраці М. Грушевського з УПСР часів існування УЦР. 

Проаналізуємо історіографію цього питання. Спробуємо 

з’ясувати, як українські історики визначали причини та 

мотиви приєднання голови УЦР до УПСР, його вплив на 

діяльність есерівської партії, мету, яку він ставив перед 

собою та наслідки такого його кроку. 

Історіографія досліджуваного нами питання має свої 

цікаві особливості. З одного боку історики, вивчаючи події 

початкового етапу Української революції, ніяк не могли 

оминути постаті М. Грушевського, адже його роль у 

становленні УЦР, налагодженні нею організованої державо-

творчої та управлінської діяльності, створенні Генерального 

Секретаріату, прийнятті важливих політичних рішень, у 

тому числі чотирьох Універсалів, є беззаперечною. Відтак, 

вчені дуже часто згадували у своїх працях про тісний зв'язок 

М. Грушевського з УПСР у 1917 р. Загалом політична діяль-

ність історика викликала дуже часто діаметрально проти-

лежні оцінки. Це певною мірою стосується і його співпраці з 

есерівською партією. Дослідники по-різному ставилися до 

есерівського минулого М. Грушевського. Їх оцінки залежали 

від багатьох як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів. 

Серед них виокремлюємо час написання праць, адже чим 

ближче до сучасності, тим більш зваженішими, аргументо-

ванішими та конструктивнішими стають оцінки істориків, 

різновеликий вплив на них державних та політичних 

структур, можливості використання у роботі необхідних 

джерел, особисті стосунки з М. Грушевським, рівень обіз-

наності з описуваними подіями, політичні погляди авторів 

та їх громадянська позиція, приналежність до різних 

історичних наукових шкіл тощо. Враховуючи такий стан 

речей, вважаємо за необхідне певним чином класифікувати 

історичну літературу, розглянувши окремо радянську, 

українську зарубіжну та сучасну українську історіографію. 

Радянська історіографія. Одразу відмічаємо, що вона 

відзначалася високим рівнем заідеологізованості, а 
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М. Грушевський вважався «українським буржуазним націо-

налістом», «контрреволюціонером», отже, до оцінок радян-

ських дослідників потрібно ставитися дуже скептично. У 

більшості випадків політична діяльність історика характери-

зувалася у дуже негативних тонах. Звісно, що такі підходи 

до аналізу життя та діяльності М. Грушевського важко 

назвати об’єктивними. 

Слід підкреслити, що зв'язок М. Грушевського з УПСР 

ніколи радянськими авторами не заперечувався. Хоча вони 

більше акцентували увагу на оцінках партійної діяльності 

історика, його «антирадянських» і «контрреволюційних» 

поглядах, причому робили це з точки зору пануючої кому-

ністичної ідеології. Зауважуємо, що наукові принципи при 

цьому ігнорувалися, а наукові методи дослідження посту-

палися місцем політичній доцільності. 

Напевно найвідомішим критиком політичної діяльності 

М. Грушевського був Михайло Рубач. Наприклад, його 

праця «Буржуазно-куркульська націоналістична ідеологія 

під машкарою демократії «трудового народу»» була пов-

ністю присвячена суспільно-політичним поглядам історика. 

При цьому М. Рубач згадував і факти його співпраці з 

есерами, зокрема, перехід навесні 1917 р. з табору ТУПу до 

УПСР1. Значну увагу автор приділив пошуку «недоліків» та 

«помилок» у політичних концепціях М. Грушевського. Його 

висновок цілком передбачуваний: «Система поглядів 

Грушевського є клясово-ворожа, з якою потрібна рішуча, 

непримиренна боротьба»2. 

Слід сказати, що такі оцінки політичної діяльності 

М. Грушевського не зазнавали кардинальних змін протягом 

усього сталінського періоду існування СРСР. Зокрема, у 

1948 р. вийшла друком стаття Леоніда Новиченка, де ствер-

джувалося, що «Вся політична і “теоретична” діяльність 

                                                           
1 Рубач М. Буржуазно-куркульська націоналістична ідеологія під 

машкарою демократії «трудового народу». Червоний шлях. 1932. № 5-

6. С. 119-120. 
2 Рубач М. Буржуазно-куркульська націоналістична ідеологія під 

машкарою демократії «трудового народу». Червоний шлях. 1932. 

№ 11-12. С. 136. 
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Грушевського та його зграї» часів української революції «була 

суцільним актом злочину перед українським народом, актом 

підлого продажу його життєвих інтересів акулам німецького 

імперіалізму»3. Вважаємо, що ця цитата яскраво підтверджує 

«науковий» рівень радянських грушевськознавчих досліджень. 

Лише у часи «хрущовської відлиги» з’явилися мож-

ливості більш об’єктивно підійти до проблеми політичної 

активності М. Грушевського. Певний демократизм по відно-

шенню до історичних праць був характерним і для перших 

років перебування біля керма держави Леоніда Брєжнєва. 

Напевно, саме цим можна пояснити появу у 1966 р. статті 

Федора Шевченка «Чому Михайло Грушевський повернувся 

на Радянську Україну». Так, у ній автор відзначав, що після 

обрання головою УЦР М. Грушевський «зв’язав свою 

політичну діяльність з Українською партією соціалістів-

революціонерів»4. У цьому ж році в такому ж більш-менш 

позитивному ключі була написана й стаття Івана Бойка та 

Євгена Кирилюка «Михайло Грушевський». Автори відзна-

чали, що історик, повернувшись до Києва у березні 1917 р., 

вступив «З тактичних міркувань…у члени Української 

партії соціалістів-революціонерів»5. 

У 1983 р. вийшла друком монографія Радія Вєтрова та 

Анатолія Черненка «Октябрьская революция и банкротство 

эсеров на Украине», у якій аналізувалась діяльність росій-

ських і українських есерів у березні–грудні 1917 р. Про 

М. Грушевського інформації зовсім мало. Автори обме-

жились тим, що назвали його одним з лідерів УПСР6, яка 

ділилась на три групи: праві, центр і ліві, причому керівники 

партії належали до «центральної течії»7. 

                                                           
3 Новиченко Л. Ідеологія зради і запроданства. Сучасне і 

майбутнє. 1948. № 10. С. 17. 
4 Шевченко Ф. П. Чому Михайло Грушевський повернувся на 

Радянську Україну. Український історичний журнал. 1966. № 11. С. 15. 
5 Бойко І., Кирилюк Є. Михайло Грушевський. Літературна 

Україна. 1966. № 77. 30 вересня. С. 4. 
6 Ветров Р. И., Черненко А. М. Октябрьская революция и 

банкротство эсеров на Украине. Днепропетровск, 1983. С. 14. 
7 Там само. С.15. 
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Напевно останні відгуки про М. Грушевського у кому-

ністичному різко негативному дусі можемо бачити у статті 

Віталія Сарбея «До питання про наукову спадщину ака-

деміка М. С. Грушевського». Її автор прямо називав «воро-

жу щодо революційного руху трудящих політичну діяль-

ність Грушевського у лавах…то «Товариства українських 

поступовців»…то партії українських есерів»8. Зазначаємо, 

що констатація факту співробітництва М. Грушевського з 

УПСР знайшла своє відображення і у відомих радянських 

енциклопедіях9. 

 На нашу думку, праці радянських істориків мали пере-

важно публіцистичний та пропагандистський, але зовсім не 

науковий характер. Завдань з’ясувати справжню роль 

М. Грушевського у політичній діяльності УПСР автори зде-

більшого не ставили, обмежуючись тотальною не аргумен-

тованою критикою. Ідеологічний вплив комуністичної партії 

на істориків носив абсолютний характер, дуже часто вони 

отримували прямі або опосередковані вказівки, що і як 

писати, як оцінювати ті чи інші події, діяльність історичних 

осіб. Нерідко дослідники, розуміючи сучасну їм «лінію 

партії», самі створювали інтелектуальний продукт, який би 

їй не суперечив. За таких умов вважати їх висновки та 

оцінки дійсно науковими немає жодних підстав. Наукову 

цінність становлять лише згадки про те, що М. Грушевський 

перейшов до УПСР з ТУПу у 1917 р. 

Українська зарубіжна історіографія. З огляду на те, 

що Україна не змогла відстояти свою незалежність у ході 

                                                           
8 Сарбей В. До питання про наукову спадщину академіка 

М. С. Грушевського. Український історичний журнал. 1989. № 10. С. 116. 
9 Большая советская энциклопедия. Москва: Советская 

энциклопедия, 1930. Т. 19. С. 675; Радянська енциклопедія історії 

України. Том 1: АБАЗИН — ДЕРЖАВЕЦЬ. АН УРСР. Київ: Головна 

редакція української радянської енциклопедії, 1969. С. 483; Советская 

историческая энциклопедия. Москва: Государственное научное 

издательство «Советская энциклопедия», 1963. Т. 4. С. 858; Українська 

радянська енциклопедія: [в 12 т.] / голов. редкол.: М. П. Бажан (голов. 

ред.) [та ін.]. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1977-1985. Т. 3: Гердан-

Електрографія / Головна редакція Української радянської енцикло-

педії. Вид. 2-ге. 1979. С. 202. 
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революції 1917–1923 рр., а історіографічний доробок в 

УРСР не можна вважати по-справжньому національним, 

перші кроки у дослідженні політичної діяльності М. Гру-

шевського були здійснені в еміграції. 

У 20-30 рр. ХХ ст. партійна діяльність М. Грушевського 

висвітлювалась переважно у публіцистичних працях, при-

чому більшість їх авторів були його політичними опо-

нентами, що дуже часто зумовлювало появу негативних 

характеристик вченого та політика. З одного боку це було 

пов’язано з тим, що значна кількість українських політичних 

емігрантів вважали М. Грушевського одним з тих осіб, які 

були винними у поразці Української революції. З іншого 

боку цьому прислужилися нібито радянофільська діяльність 

історика на чолі Закордонної делегації УПСР та його 

повернення до України у 1924 р., що багатьма було 

розцінено як зрада українських інтересів і перехід на бік 

ворога. Зокрема, один з лідерів УПСР, Микита Шаповал, 

який до того ж був напевно найбільшим партійним кри-

тиком М. Грушевського, у своїй праці «Велика революція і 

українська визвольна програма» відмічав, що той «на 

початку революції був типовий «радикал-демократ», потім 

став співчувати есерам…»10. Надзвичайно різко він 

відгукувався про політичні погляди та здібності історика у 

статті «Політична смерть М. Грушевського» у якій, крім 

усього іншого, зазначив, що той у ході революції «Потроху 

переймався симпатіями до “селянства” і платонічно 

співробітничав з партією соціалістів-революціонерів. Сімпа-

тизував, але в партію не вступав»11. Інший відомий діяч 

УПСР, Никифір Григоріїв, у праці «Українські соціалісти в 

боротьбі за національну державу» відзначав, що коли 

головою УЦР було обрано М. Грушевського, то він «зразу 

пристав до соціалістів, бо побачив, що соціалісти най-

                                                           
10 Шаповал М. Велика революція і українська визвольна 

програма: виклади в Америці. Прага: Накладом вид-ва «Вільна 

Спілка» і Укр. робітн. ун-ту, 1927. (Друк. «Вільної спілки»). С. 242. 
11 Шаповал М. Політична смерть М. Грушевського. Розбудова 

держави. 1994. № 3. С. 58. 
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активніший, найреволюційніший і національно найбільш 

свідомий та неподатний елемент»12. Кілька фраз про початок 

співпраці М. Грушевського з УПСР знаходимо і у роботі 

відомого діяча УСДРП революційних часів Володимира 

Винниченка «Перед новим етапом». З неї дізнаємося, що на 

посаду голови УЦР кандидатуру М. Грушевського висунула 

саме УПСР13, яка і далі підтримувала його на цій посаді14. 

Поряд з цим, деякі сучасники М. Грушевського зали-

шили роботи, які мали більш дослідницький та науковий 

характер. Наприклад, у 1920 р. однопартієць та однодумець 

М. Грушевського Павло Христюк видав «Замітки і мате-

ріали до історії Української революції». У ній він зазначав, 

що ще в березні 1917 р. голова УЦР належав до ТУПу і 

навіть головував на з’їзді поступовців, але потім, з розвит-

ком революції, вступив до партії есерів, ставши її діяльним 

членом15. Характерне те, що конкретної дати цього вступу 

автор не наводив. 

Політичну історію української революції вивчав Осип 

Назарук. Так, у праці «До історії революційного часу на 

Україні: Українські політичні партії, їх союзи і теорії» автор 

писав про УПСР, що «За головного провідника її треба 

уважати проф. М. Грушевського, хоч він приступив до неї 

пізно й – дивним дивом – мимо своєї великої енергії не взяв 

участи в приміненню російської теорії сеї партії до україн-

ських обставин. Про те, як і коли проф. Грушевський 

вступив до партії с.-р., є надзвичайно цікава замітка в 

«Споминах» Д. Дорошенка…»16. До речі, не тільки у спога-

дах, але й у історичних працях відомого українського 

                                                           
12 Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України. Ф. 3562. Оп. 1. Спр. 27. Арк. 73. 
13 Винниченко В. Перед новим етапом. Торонто: Вперед, 1938. 

С. 17; Його ж. Публіцистика / За заг. ред. Віктора Бурбели. Нью-Йорк–

Київ, 2002. С. 218. 
14 Винниченко В. Перед новим етапом. С. 22; Його ж. 

Публіцистика. С. 221. 
15 Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української 

революції. Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1969. Т. 1. С. 33. 
16 Назарук О. До історії революційного часу на Україні: 

Українські політичні партії, їх союзи і теорії. Вінніпег, 1924. С. 7. 
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вченого Дмитра Дорошенка знаходимо кілька цікавих фактів 

партійної біографії М. Грушевського. Так, в «Огляді україн-

ської історіографії» він зазначив, що у 1917 р. М. Грушев-

ський «вертається на Україну, стає на чолі Центральної 

Ради, прилучається до крайнього соціял-революційного 

напрямку, пориває з своїми прежніми політичними спів-

робітниками й однодумцями»17. Значно більш інфор-

мативним була «Історія України 1917–1923 рр.». Д. Доро-

шенко вважав, що вже у статті «Велика хвиля», надру-

кованій у часопису «Нова Рада» на початку квітня 1917 р., 

проявились симпатії М. Грушевського до партії українських 

есерів і «за кілька часу вже багатьом стало ясно, що 

Грушевський не тільки пише у статтях, але й на ділі хоче 

йти по лінії підпорядкування себе «народнім» стремлінням, 

речником, яких явилися молоді українські ес-ери й загіто-

вані ними елементи українського села – далеко не кращі»18. 

Коротко характеризуючи історію УПСР, автор відзначав 

молодість есерівських лідерів. Лише «Один тільки проф. 

Грушевський, який пристав до партії (хоч формально 

вступив до неї трохи згодом), своїм поважним віком і сивою 

бородою уявляв різкий контраст до своїх юних партійних 

співробітників»19. Описуючи політичний склад УЦР, 

Д. Дорошенко підкреслив, що «голова Ц. Ради проф. 

М. Грушевський виразно став на бік соціалістів-революціонерів 

та членів Селянської Спілки, оточив себе юними 

співробітниками «лівого» напрямку і від своїх недавніх 

товаришів з ТУП’а відгородився зовсім виразно»20. Крім 

того, Д. Дорошенко приводив список членів Малої Ради 

станом на кінець липня 1917 р., серед яких був і голова УЦР, 

причому поряд з його прізвищем позначено – «укр. ес-ер»21. 

Останнє повідомлення про есерівську партійність 

                                                           
17 Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Прага, 1923. 

С. 186. 
18 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Т. 1. Доба 

Центральної Ради. 2-е вид. Нью Йорк: Булава, 1954. С. 45. 
19 Там само. С. 52. 
20 Там само. С 71. 
21 Там само. С. 120. 
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М. Грушевського стосувалося весни 1918 р., коли німецькі 

та австрійські війська зайняли Україну. Д. Дорошенко навів 

негативну характеристику Української Народної Республіки, 

яку дають їй австрійські військові та цивільні агенти: «вони 

згущують фарби, малюючи українське безладдя, і в один 

голос твердять, що ніякої Української Республіки в дій-

сности нема, що це один фантом, що істнує кучка молодих 

політиків дуже радикального напрямку, якій удалося якимсь 

способом стати в ролі правительства, а ширмою для цих 

молодиків служить “безпомічний (sic!) і позбавлений 

всякого значіння дід з сивою бородою – Грушевський”, як 

пише один австрійський інформатор»22. 

Одним з найвідоміших учнів М. Грушевського був Іван 

Крип’якевич, який присвятив своєму вчителю біографічну 

працю «Михайло Грушевський: життя й діяльність». Про 

зв'язок історика з есерами автор згадав, лише, коли пояс-

нював причини його повернення до України у 1924 р.: 

«Підчас революції він у своїх поглядах пішов наліво, збли-

зився до українських соціалістичних партій, сам себе вважав 

за соціаліста»23.  

Тобто, усі названі сучасники М. Грушевського дуже 

коротко згадували про його зв’язки з есерами у добу УЦР. У 

переважній більшості праць роком початку співробітництва 

М. Грушевського з УПСР названий 1917 р. Важливо те, що 

ніхто із названих авторів не писав про офіційний вступ 

історика до партії та про його вплив на неї. Про лідерську 

роль історика в есерівській партії згадував лише О. Назарук. 

Аналізом того, чому М. Грушевський почав співпрацювати з 

УПСР дослідники майже не займалися. Спробу пояснити 

причини такого його кроку з перелічених авторів зробив 

лише Н. Григоріїв. 

У 40-х–першій половині 60 рр. ХХ ст. теж не сталось 

кардинальних змін у вивченні політичного спадку М. Гру-

шевського 1917–1924 рр., хоча кількість історичних праць та 

                                                           
22 Там само. С. 339. 
23 Крип’якевич І. Михайло Грушевський: життя й діяльність. 

Львів: Діло, 1935. С. 46. 
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їх науковий рівень зросли. Це було пов’язано як із загальним 

розвитком світової історичної науки, так і з тим, що після 

Української революції пройшло вже достатньо часу і вчені 

могли вже дещо переосмислити політичну та партійну 

діяльність М. Грушевського, по-новому подивитися на його 

державницьку програму, стратегію та тактику революційної 

боротьби. 

Володимир Дорошенко у статті «Михайло Грушевський 

– громадський діяч, політик і публіцист» писав, що поки-

нувши ТУП, М. Грушевський «очолив партію соціалістів-

революціонерів, що складалася майже виключно з молоді»24. 

Згадка про есерівство М. Грушевського є і в праці Дмитра 

Соловея «У справі життєпису М. С. Грушевського». 

Захищаючи ім’я історика від критики, він пояснював, що 

«Усі ці жмені злосливого бруду сиплються на Грушевського 

від крайніх правих світоглядових українських елементів, як 

помста М. Грушевському здебільшого за те, що в часи 

наших визвольних змагань 1917–1920 рр. він увімкнувся до 

лав соціалістичної партії – УПСР»25. 

Численні згадки про лідерську роль М. Грушевського в 

УПСР знаходимо у працях Матвія Стахова. Так, у нарисі 

«Українські політичні партії у соціологічнім насвітленні» 

він стверджував, що «Фактично в добу УЦРади провід 

УПСР держав у своїх руках Михайло Грушевський, хоча він 

у тому часі ще не належав формально до цеї партії»26. У 

статті «Учений і суспільний філософ як Президент держави: 

Професор Михайло Грушевський як провідник української 

національної революції і перший президент УНР» М. Стахів 

писав, що М. Грушевський у 1917 р. «був одним з ініціаторів 

переорганізації української партії соціалістів-революціоне-

рів, одним із духових провідників якої він був у часи 1917–

                                                           
24 Дорошенко В. Михайло Грушевський – громадський діяч, 

політик і публіцист. Овид. 1957. № 11. С. 18. 
25 Соловей Д. У справі життєпису М. С. Грушевського // Вільна 

Україна. 1958. Ч. 17. С. 16. 
26 Стахів М. Українські політичні партії у соціологічнім 

насвітленні. Ню Йорк-Детройт-Скрентон, 1954. С. 59. 
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1920 рр.»27. У першому томі семитомника «Україна в добі 

Директорії УНР» М. Стахів спробував пояснити, чому колиш-

нього голову УЦР не обрали до складу Директорії. Причиною 

цього начебто була «ображена амбіція Микити Шаповала», 

який все зробив для того, щоб М. Грушевський не отримав 

цього призначення. М. Шаповал нібито образився на голову 

УЦР у січні 1918 р., коли виникла урядова криза і новим голо-

вою уряду М. Грушевський призначив Всеволода Голубовича, 

а амбіції М. Шаповала на посаду прем’єра або віцепрем’єра 

задоволені не були28. Крім того, у цій праці М. Стахів згадував, 

що в останні місяці існування УЦР М. Грушевський був одним 

із лідерів УПСР29. У другому томі звертаємо увагу на 

важливий допис, який дозволяє уточнити датування 

співробітництва М. Грушевського з есерами. Автор написав, 

що історик став «визнаним провідником» есерів після початку 

української революції у березні 1917 р., але на межі 1918–1919 

рр. він уже «мав незначну ролю в колах своєї партії соціалістів-

революціонерів, бо Микита Шаповал і його приятелі всіма 

способами його усували від впливу»30. 

Надзвичайно критично до політичної діяльності 

М. Грушевського поставився у своїх працях «Історія україн-

ського народу» та «Нариси з історії українських визвольних 

змагань 1917–1918 рр.» Роман Млиновецький. Він кілька 

разів згадував про приналежність голови УЦР до есерівської 

партії31. При цьому М. Грушевського називав «москвофі-

лом» і надзвичайно слабким політиком, що проводив просто 

                                                           
27 Стахів М. Учений і суспільний філософ як Президент держави: 

Професор Михайло Грушевський як провідник української 

національної революції і перший президент УНР. Вільна Україна. 

1958. Ч. 17. С. 4. 
28 Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. Т. 1. Власними 

силами. Скрентон, 1962. С. 71. 
29 Там само. С. 118. 
30 Стахів М. Україна в добі Директорії УНР. Т. 2. Україна між 

двома силами. Скрентон, 1963. С. 18. 
31 Млиновецький Р. Історія українського народу (Нариси з політич-

ної історії). Мюнхен: Українське наукове видавництво, 1953. С. 401; Його 

ж. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр. (Про що 

«історія мовчить»). Торонто: Гомін України, 1970. Т. 1. С. 53, 258. 
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руйнівну для українських інтересів політику32. Загалом 

Р. Млиновецький критикував усі політичні сили часів рево-

люції, окрім «Братства самостійників», до якого належав, а, 

перебуваючи в еміграції, поділяв націоналістичні ідеї 

Д. Донцова, що напевно й пояснює його ставлення до пос-

таті М. Грушевського. 

Знаковою для формування науки грушевськознавства 

стала стаття Олександра Оглоблина «Михайло Сергійович 

Грушевський (1866–1934)». У ній автор не тільки коротко 

окреслив віхи життя видатного історика, але й одним з пер-

ших зробив спробу зрозуміти те, якими ідеями керувався 

М. Грушевський у своїй науковій і політичній діяльності. 

Зупинимось на його думках з приводу співпраці політика з 

УПСР. Першою була ідея народництва, яка керувала істо-

риком «як політиком, вона привела його, всупереч усім його 

традиціям і звичкам, до табору українських соціялістів-

революціонерів і до ідеї «української радянської респуб-

ліки»»33. Другою була ідея федералізму, аналізуючи яку, 

О. Оглоблин звертався до публіцистики М. Грушевського34. 

Істориком, який започаткував системне й всебічне 

вивчення спадщини М. Грушевського, був найвідоміший 

учень О. Оглоблина Любомир Винар. Відтак, саме його 

вважають засновником науки грушевськознавства, яка 

почала формуватися у середині 60-х рр. ХХ ст. Саме з цього 

часу починають з’являтися дійсно наукові дослідження 

біографії М. Грушевського, які стосувалися, переважно опо-

середковано, і проблем його партійної активності в УПСР. 

Зрозуміло, що Л. Винар, який скрупульозно досліджував 

життя та діяльність М. Грушевського, не міг оминути своєю 

увагою і проблему співробітництва історика з есерівською 

партією. Потрібно зазначити, що американський вчений 

                                                           
32 Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних 

змагань 1917–1918 рр. (Про що «історія мовчить»). С. 53-56; Його ж. 

Нариси з історії українських визвольних змагань 1917–1918 рр. (Про 

що «історія мовчить»). Торонто, 1973. Т. 2. С. 468–469. 
33 Оглоблин О. Михайло Сергійович Грушевський (1966–1934). 

Український історик. 1966. № 1-2(9-10). С. 11. 
34 Там само. С. 12-14. 
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вважав незадовільним стан висвітлення діяльності М. Гру-

шевського у часи його головування в УЦР, тобто саме тоді, 

коли історик почав своє співробітництво з есерами: 

«дослідження політичної діяльності Грушевського, як 

голови Центральної Ради, вимагає основної переоцінки і 

нового насвітлення»35. 

Поряд з цим, Л. Винар, розуміючи важливість розши-

рення джерельної бази грушевськознавства, постійно збирав 

та публікував різноманітні матеріали про життя М. Грушев-

ського, у тому числі свідчення його колишніх знайомих і 

співробітників. Особливу інформативність щодо співпраці 

історика та УПСР мають листи Михайла Єремієва, який у 

часи революції був членом УЦР від УСДРП. М. Єреміїв 

зазначав, що не знає «дати його [М. Грушевського. – В. Х.] 

впису до С-Р., але це було довкола ІІІ Універсалу»36. 

Л. Винар у примітці подав свою думку з цього питання: 

«Михайло Грушевський у 1917 і 1918 роках ніколи 

формально не записався до партії українських соціялістів-

революціонерів. Його участь в їхніх нарадах не є 

рівнозначна з його вступленням до партії»37. Дуже цікавим 

є те, як М. Єреміїв пояснював своє бачення причин 

приєднання голови ЦР до УПСР: «…моє пояснення є, що він 

це зробив, через докладне знання історії, бо він знав, що в 

революціях партія це все, а безпартійні залишаються на 

боці»38. Крім того, у коментарі до листа М. Грушевського 

до Мирослава Січинського від 1919 р., який було 

надруковано у журналі «Український історик», Л. Винар 

наголосив на важливості тієї інформації, що М. Грушев-

ський формально не був членом УПСР у 1917–1918 рр.39. 

                                                           
35 Винар Л. Автобіографія Михайла Грушевського з 1926 року. 

Нью-Йорк – Мюнхен – Торонто: Українське історичне товариство, 

1981. С. 29. 
36 Винар Л. Матеріяли до біографії Михайла Грушевського. 

Український історик. 1982. № 1-2(73-74). С. 73-74. 
37 Там само. С. 74. 
38 Там само. С. 75. 
39 Винар Л. Лист М. Грушевського до Мирослава Січинського з 

1919 року. Український історик. 1978. № 1-3(57-59). С. 160. 
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Він вважав, що офіційного оформлення істориком свого 

членства в партії у ці роки не відбулося. Дійсно, поки що 

документи про вступ М. Грушевського до УПСР у 1917–

1918 рр., якщо він і мав місце, невідомі. З іншого боку, цей 

коментар свідчить, що Л. Винар поділяв думку про 

наявність співпраці між М. Грушевським та есерами, 

починаючи ще з 1917 р. 

У 1966 р. свій погляд на історичну та політичну 

діяльність М. Грушевського висловив у статті «У століття 

народин М. Грушевського» Омелян Пріцак. Досить високо 

оцінюючи М. Грушевського як історика, автор, з іншого 

боку, піддав критиці його політичну активність. Негативне 

ставлення до есерівського минулого голови УЦР О. Пріцак 

підкріпив цитатами з творів Б. Крупницького та О. Лотоць-

кого40. Слід сказати, що ця стаття відомого історика була 

радше публіцистичною працею, ніж науковою розвідкою. 

У 70–80-х рр. ХХ ст. було опубліковано декілька праць, 

у яких теж можемо знайти певну інформацію про спів-

робітництво М. Грушевського з есерами. Зокрема, Петро 

Солуха у роботі «Договір з Москвою проти гетьмана Павла 

Скоропадського (Володимир Винниченко та Микита Шапо-

вал по допомогу до Москви – до Леніна)», аналізуючи 

обставини антигетьманського виступу Директорії, звертався 

і до постаті М. Грушевського. Автор цитував спогади 

О. Лотоцького, М. Ковалевського, Д. Дорошенка, В. Андрі-

євського, І. Мазепи, уривки з праці П. Христюка, доводячи 

деструктивну роль М. Грушевського, який «своєю впертістю 

і безкомпромісовістю в земельному питанні підвів і 

поставив, керовану ним державу УНР, під зудар з нім-

цями»41, що, зрештою, привело до влади П. Скоропадського. 

Що характерно, на думку П. Солухи, саме М. Грушевський 

відповідав за державну політику УНР, причому на нього 

                                                           
40 Пріцак О. У століття народин М. Грушевського. Україна 

модерна. Стандарти науки і академічне середовище. Київ-Львів: 

Критика, 2007. №12. С. 189-190. 
41 Солуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла 

Скоропадського (Володимир Винниченко та Микита Шаповал по 

допомогу до Москви – до Леніна). Б. м., 1973. С. 126. 
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великий вплив мала УПСР, адже автор підсумовував: «Роля 

Мих. Грушевського, як головного промотора політики 

української соціялістично-революційної демократії й 

держави УНР в роках 1917–1918 рр. чекає на свого 

дослідника»42. 

Першу наукову біографію М. Грушевського за кор-

доном під назвою «Mykhailo Hrushevsky: The Politics of 

National Culture» написав Томас Приймак. Автор відмітив 

розрив М. Грушевського з ТУПом та його прихильність до 

партії есерів43. Крім того, дослідник акцентував увагу на 

основній ролі голови УЦР під час подій січня 1918 р., коли 

було сформовано уряд есера Всеволода Голубовича та йшла 

оборона Києва від російських більшовицьких військ44. 

Іван Лисяк-Рудницький, характеризуючи напрями укра-

їнської політичної думки у ХІХ–ХХ ст., теж констатував, що 

у 1917 р. «Грушевський був пов'язаний із радикал-

демократами, але поволі перемістився вліво і під час 

революції приєднався до соціалістів-революціонерів»45. 

Таким чином, в українській зарубіжній історіографії 

спостерігаємо різні думки щодо зв’язку М. Грушевського з 

УПСР. Спеціальних праць, присвячених цій проблемі, написано 

не було. Спільною думкою було те, що М. Грушевський почав 

співпрацю з есерами навесні 1917 р. Про це згадували у своїх 

працях В. Дорошенко, М. Стахів, Л. Винар, П. Солуха, 

Т. Приймак, І. Лисяк-Рудницький. Усі ці вчені за винятком 

Л. Винара та П. Солухи відзначали, що до есерівського табору 

історик перейшов з ТУПу. Причини такого його кроку нама-

гався пояснити О. Оглоблин. Про лідерську роль 

                                                           
42 Там само. С. 125. 
43 Thomas M. Prymak. Mykhailo Hrushevsky: The Politics of 

National Culture. Toronto: University of Toronto Press, 1987. С. 130-131, 

146; Його ж. Михайло Грушевський: політик національної культури. 

Всесвіт. 1991. № 4. С. 184, 188. 
44 Thomas M. Prymak. Mykhailo Hrushevsky: The Politics of 

National Culture. Toronto: С. 159-161; Його ж. Михайло Грушевський: 

політик національної культури. Всесвіт. 1991. № 5. С. 209. 
45 Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. Т. 2. Київ: Основи, 

1994. С. 59. 
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М. Грушевського в УПСР писали В. Дорошенко, М. Стахів і 

П. Солуха. На тому, що голова УЦР не був членом есерівської 

партії, наголошували М. Стахів та Л. Винар. Дуже критично 

про політичну діяльність історика відгукувалися Р. Млиновець-

кий, П. Солуха та О. Пріцак. Загальною проблемою дослід-

ників діаспори була неможливість використовувати величез-

ний масив джерел, який залишився в Україні. 

Українська сучасна історіографія. Після відновлення 

української незалежності різко зріс інтерес вітчизняних дос-

лідників до політичної діяльності М. Грушевського. Цьому 

посприяло багато чинників: відсутність партійного диктату, 

можливість використовувати джерела, доступ до яких раніше 

був закритий, знайомство з діаспорної історичною літературою 

та діаспорними істориками, важливість для держави дос-

лідження подій Української революції, яка була етапом власне 

українського державотворення, та біографій осіб, які були її 

активними учасниками тощо. У зв’язку з тим, що співпраця 

М. Грушевського з есерами згадувалася у численних статтях та 

монографіях, розглянемо історіографію цього періоду не за 

хронологічним, а за проблемним принципом. 

По-перше, істориків цікавив час, коли М. Грушевський 

приєднався до УПСР. Абсолютна більшість вчених, орієнту-

ючись на повідомлення джерел, переважно спогадів та 

щоденників, називали 1917 р. Саме цей рік мав на увазі Ігор 

Гирич, коли писав про розрив М. Грушевського з О. Лотоць-

ким, який стався через те, що історик «“полівів”, пішовши 

до українських есерів»46. Руслан Пиріг вважав, що для 

М. Грушевського «природним був би його шлях разом з 

іншими провідними тупівцями до Української партії авто-

номістів-федералістів. Однак у доленосний для України час 

він примикає до УПСР»47. З ним, фактично, погоджується і 

                                                           
46 Гирич І. Б. Олександр Лотоцький і Михайло Грушевський. До 

історії співпраці на громадській ниві. Архіви України: Науково-

практичний журнал. Київ, 2016. № 5–6 (304–305). С. 32. 
47 Пиріг Р. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла 

Грушевського з більшовицькою владою. Український історичний 

журнал. 2006. № 5. С. 8. 
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Василь Верига48. Ярослав Дашкевич відзначав, що 

М. Грушевський «на посту голови Центральної Ради…вже 

був есером правого крила»49, а Ярослав Калакура писав, що 

після обрання головою УЦР історик «згодом приєднався до 

українських соціалістів-революціонерів, які мали більшість 

у раді»50. Саме 1917 р. називав у своїй статті Леонід 

Решодько51. Цей же рік згадували Юрій Шаповал та Ігор 

Верба у біографічному нарисі про М. Грушевського52. Також 

знаходимо таке датування в академічній «Енцикло-педії 

історії України»53. Деякі вчені більш точно датували цю 

подію. Наприклад, Володимир Баран вважав, що М. Гру-

шевський вступив до УПСР в березні 1917 р.54. Натомість, 

В. Верстюк писав, що це сталося навесні 1917 р.55. А на 

думку Петра Овдієнка відхід історика від ТУПу та 

зближення з УПСР можна датувати червнем 1917 р.56. 

                                                           
48 Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У двох 

томах. Том 1. Рівне: Видавництво ВАТ «Рівненська друкарня», 2005; 

ілюстр. С. 67. 
49 Дашкевич Я. Постаті: Нариси про діячів історії, політики, 

культури / 2-ге вид., виправл. й доповн. Львів: Львівське відділення 

ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ / Літературна агенція «Піраміда», 

2007. С. 368. 
50 Калакура Я. Михайло Грушевський – будівничий Української 

держави / Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті 

сучасності. Київ, 2002. С. 149. 
51 Решодько Л. Двічі померлий / Великий українець: Матеріали з 

життя та діяльності М. С. Грушевського. Київ: Веселка, 1992. С. 446. 
52 Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. Київ: 

Видавничий дім «Альтернативи», 2005. С. 154, 198. 
53 Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій 

(голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во 

«Наукова думка», 2004. С. 233. 
54 Баран В. Михайло Грушевський – видатний український вчений і 

громадянин // Феномен Михайла Грушевського як державного діяча, 

науковця, громадянина (до 150-річчя від дня народження): зб. наук праць 

(за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19 

травня 2016 р.). Київ: Міленіум, 2016. С. 11. 
55 Верстюк В. Михайло Грушевський: політична публіцистика 

1917 року // Український історик. 2002. Ч. 1-4 (152-155). С. 285. 
56 Овдієнко П. М. С. Грушевський як політичний діяч. Матери-

алы международной научной конференции «М. Грушевский – историк, 
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Тобто, у питанні часу початку співпраці М. Грушевського з 

есерами можна говорити про єдність поглядів українських 

істориків, ніяких проблем і дискусій тут не спостерігається. 

Цьому є логічне пояснення, адже достатньо джерельних свід-

чень, які чітко і недвозначно вказують на першу половину 

1917 р., більше того, на нашу думку, часові рамки приєднання 

голови УЦР до УПСР можна звузити до березня–квітня 1917 р. 

Вони безпосередньо пов’язані з фактом переходу М. Грушев-

ського до есерівської партії з лав ТУПу, що теж знайшло своє 

висвітлення у працях згаданих дослідників. 

По-друге, історики намагалися пояснити, чому М. Гру-

шевський віддав перевагу саме УПСР. Зокрема, І. Верба та 

Ю. Шаповал вважали, що М. Грушевський приєднався до 

есерів через їх селянсько-орієнтовану ідеологію57. 

Володимир Стойко писав: «Селянство (не включаючи сюди 

заможну верству) в основному відповідало його [М. Грушев-

ського – В. Х.] розумінню поняття «народ», і саме це, 

мабуть, привело його до партії українських соціалістів-

революціонерів»58. Сергій Плохій вказував на розуміння 

істориком важливості питання аграрних перетворень та його 

вміння йти за масами, які з розвитком революції поступово 

радикалізувалися59. Валентина Піскун теж відмічала, що на 

вибір суспільствознавця вплинула радикальність молодих 

есерів60. Геннадій Стрельський та Анатолій Трубайчук 

акцентували увагу на тому, що «очоливши молоді сили 

соціалістів-революціонерів, серед котрих чимало його 

колишніх студентів», М. Грушевський сподівався, що «допо-

                                                                                                               
общественный и политический деятель, человек». – Уфа: Изд. Центр 

Филиала МГОПУ им. М. А. Шолохова в г. Уфе, 2005. С. 42. 
57 Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. С. 154. 
58 Стойко В. Михайло Грушевський як державний діяч України 

(На досвіді його діяльності у Центральній Раді) / Михайло 

Грушевський: Зб. наук. праць міжнар. конф. НТШ до 125-ї річниці з 

дня народження. Львів, 1994. С. 32-33. 
59 Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла 

Грушевського. Київ: Критика, 2011. С. 90. 
60 Піскун В. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст. 

Дис. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2007. С. 311. 
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може їм уникнути зайвого екстремізму»61. Дослідниця історії 

УПСР Тетяна Бевз наголошувала, що політичною 

програмою голови УЦР була національно-територіальна 

автономія України у складі Росії на демократичних засадах 

при забезпеченні прав національних меншин, яка була дуже 

схожою на програмні вимоги УПСР62. Ґрунтовно підійшов до 

пояснення переходу М. Грушевського з табору ТУПу В. Вер-

стюк. На його думку, історика вже не влаштовувала помір-

кована позиція тупівців, для нього було зрозумілим, що 

революція вимагала радикальніших дій63. Погоджуючись з 

думкою О. Оглоблина, В. Верстюк наголошував на двох 

головних світоглядних ідеях М. Грушевського, що безпосеред-

ньо вплинули на його політичні кроки у 1917 р.: народництві та 

федералізмі64. Р. Пиріг виокремлював кілька причин, як-то 

згаданий вже селянський фактор, масовість УПСР, народ-

ницька ідеологія та схожість політичних програм65. Як бачимо, 

історики називали різні причини такого кроку голови УЦР. 

Переконані, що їх і повинно бути декілька, адже перехід 

М. Грушевського на есерівські позиції не міг бути спонтанним 

рішенням, а був свідомим глибоко обдуманим вибором. 

По-третє, дослідники звертали увагу і на проблему 

членства та впливу М. Грушевського в УПСР. Дуже лако-

нічно згадував про співпрацю історика з есерами Станіслав 

Кульчицький66. «У ході розгортання роботи Української 

Центральної Ради М. Грушевський зблизився з партією 

                                                           
61 Стрельський Г., Трубайчук А. Михайло Грушевський, його 

сподвижники і опоненти. Київ: Четверта хвиля, 1996. С. 38 
62 Бевз Т. М. Грушевський та Українська партія соціалістів-

революціонерів / Михайло Грушевський – науковець і політик у 
контексті сучасності. К., 2002. С. 208-209. 

63 Верстюк В. Ф. М. С. Грушевський у перший період діяльності 
Центральної Ради. Український історичний журнал. 1996. № 5. С. 43-44. 

64 Там само. С. 44-45. 
65 Пиріг Р. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла 

Грушевського з більшовицькою владою. С. 8. 
66 Кульчицький С. В. Центральна Рада. Утворення УНР. 

Український історичний журнал. 1992. № 5. С. 80; Його ж. 
Комуністична революція в Україні. Український історик. 2006. 
№ 1-3(169-171). С. 91. 
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українських есерів, до якої формально не належав»67, писав 

В. Верстюк. Подібним чином висловлювався і В. Стойко68. 

Оксана Щусь відзначала, що історик «з оформленням партії 

українських соціалістів-революціонерів (УПСР)…став ви-

разником її поглядів в УЦР»69. Лише про симпатії історика 

до українських есерів згадував Ярослав Малик70. С. Плохій 

зазначав, що М. Грушевський довго відмовлявся долучитися 

до соціалістів-революціонерів, хоча тісно співпрацював з їх 

керівниками71. Валерій Солдатенко називав історика нефор-

мальним лідером українських есерів72. Р. Пиріг та Віталій 

Тельвак у своїй спільній праці підкреслювали негативну 

реакцію колишніх членів ТУПу на небажання М. Гру-

шевського приєднатись до соціалістів-федералістів, «особ-

ливо у зв’язку з його ідейним зближенням із партією україн-

ських есерів»73. У «Нарисах історії української революції 

1917–1921 років» читаємо, чому історик у 1917 р. так і не 

отримав есерівського «партійного квитка»: «Широко пропа-

гуючи свої народницькі погляди, Грушевський протягом 

                                                           
67 Верстюк В. Доба Центральної Ради в публіцистичній спадщині 

М. Грушевського // Грушевський Михайло Сергійович. Твори: У 50 т. / 

М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; 

Голов. ред. П. Сохань. Львів: Світ, 2007. Т. 4. Кн. 1. С. V-XVI. С. ХІ; 

Його ж. Михайло Грушевський – лідер та ідеолог Центральної Ради // 

Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. 2016. 

Вип. 12. С. 18. 
68 Стойко В. Михайло Грушевський як державний діяч України 

(На досвіді його діяльності у Центральній Раді). С. 33. 
69 Щусь О. Й. Березень-листопад 1917 року в житті 

М. Грушевського-державотворця. Український історичний журнал. 

1996. № 1-3. С. 53. 
70 Малик Я. Й. Михайло Грушевський: війна, революція, 

еміграція: монографія. Львів, ЛРІДУ НАДУ, 2011. С. 44. 
71 Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла 

Грушевського. С. 90. 
72 Солдатенко В. Михайло Грушевський і Центральна Рада: 

парламентські ілюзії і реалії // Український парламентаризм: проблеми 

історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження 

Михайла Грушевського) / Наукова конференція 29 вересня 2009 р. Київ, 

Український інститут національної пам’яті, 2012. С. 28. 
73 Пиріг Р. Я., Тельвак В. В. Михайло Грушевський: біографічний 

нарис. Київ: Либідь, 2017. С. 274. 
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1917–1918 рр. формально залишався позапартійним, що 

фактично дозволяло УПСР і в президії, і в Малій раді мати 

на один голос більше, а з іншого боку – в Грушевського 

завжди залишалося широке поле для маневру»74. 

Натомість, Г. Стрельський та А. Трубайчук вказували, 

що з моменту, коли М. Грушевський очолив УЦР, він 

«значно еволюціонував вліво» і у ході революційних пере-

творень очолив УПСР75, а Даріана Блохин називала історика 

одним з провідників есерівської партії76. Т. Бевз, відмічала, 

що М. Грушевський був великим прихильником УПСР77, 

завжди симпатизував цій партії, а згодом став її членом78. 

Зауважуємо, що швидше за все у першому та другому 

випадках йдеться лише про той значний вплив, який 

здійснював М. Грушевський на есерівську політичну 

партійну діяльність, а у третьому – не про 1917 р., а про 

пізніші часи. Хоча, наприклад, В. Верстюк взагалі вважав, 

що М. Грушевський формально ніколи не був членом УПСР: 

ні в період УЦР, ні в наступні роки своєї співпраці з 

есерами79. Тобто, абсолютна більшість вчених переконані, 

що М. Грушевський належав до есерівської партії у період 

існування УЦР лише неформально, не оформлюючи 

офіційного членства у ній та не отримуючи партійного 

квитка. 
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кн. / В. Ф. Верстюк, В. І. Головченко, Т. С. Осташко та ін.; ред. кол.: 
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Загальною особливістю більшості праць сучасних 

дослідників було широке використання інформації з різно-

манітних джерел, максимально об’єктивний погляд на пар-

тійну діяльність М. Грушевського, відсутність спроб як 

виправдати його есерівський вибір, так і засудити за нього. 

Відтак, у питаннях часу, причин приєднання голови УЦР до 

УПСР, його лідерської ролі у ній історики здебільшого 

одностайні. Натомість дискусії виникають навколо мети, яку 

перед собою ставив М. Грушевський, змінюючи ТУП на 

УПСР. Неоднозначними є й оцінки впливу такого кроку на 

самого історика і його політичну програму, на есерівську 

партію та загалом на хід революційних подій. Ці та багато 

інших питань ще потребують додаткового вивчення. 

У підсумку можна зробити такі висновки. Нами було 

проаналізовано радянську, українську зарубіжну та сучасну 

українську історіографію. З’ясовано як українські історики 

визначали причини та мотиви приєднання голови УЦР до 

УПСР, його вплив на діяльність есерівської партії, мету, яку 

перед собою ставив М. Грушевський та наслідки такого його 

кроку. Встановлено, що в історичній літературі майже не 

звертається серйозна увага на співпрацю М. Грушевського з 

УПСР у період діяльності УЦР з літа 1917 р. і до квітня 

1918 р., тобто в часи УЦР. Вважаємо таку ситуацію неприй-

нятною, адже діяльність УЦР є дуже важливим етапом 

українського державотворення, в якому надзвичайну роль 

відігравав М. Грушевський, на політичні погляди якого без-

сумнівно мали впливати його зв’язки з УПСР. Разом з тим 

відзначаємо, що абсолютна більшість згаданих нами вчених 

не ставили собі за мету досліджувати, власне, співробіт-

ництво М. Грушевського з есерами. Вони писали про це у 

загальнобіографічних грушевськознавчих працях та роботах, 

присвячених різноманітним подіям Української революції. 

Загалом варто констатувати факт відсутності, за деякими 

винятками, спеціальних наукових досліджень співпраці 

М. Грушевського з есерівською партією не тільки у період 

існування УЦР, але і в добу Гетьманату, Директорії та 

еміграційного періоду життя історика. 

 



250 

Vitalii Khomenko 

 MYKHAILO HRUSHEVSKYI AND THE UKRAINIAN 

SOCIALIST REVOLUTIONARY PARTY IN THE ERA OF 

THE UKRAINIAN CENTRAL COUNCIL: 

HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 
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ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

У НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ 

 СПАДЩИНІ ОЛЕКСАНДРА ЛОТОЦЬКОГО 
  

Стаття присвячена аналізу висвітлення ідеї української 

державної незалежності у творчій спадщині О. Лотоцького, 

зокрема – у наукових студіях та публіцистичних нарисах. 

Увага звертається і на той вплив, який здійснили громадська 

та політична діяльність на формування поглядів діяча щодо 

політичного майбутнього українських земель. Наголошується, 

що захист прав українського народу був визначальним факто-

ром при вирішенні як питань політичного життя, так і у 

провадженні історичних студій.  

Ключові слова: О. Лотоцький, державна незалежність, 

науково-публіцистична спадщина, історичні студії, Україн-

ська православна церква. 
 

На межі ХІХ–ХХ ст. громадсько-політична та куль-

турно-просвітницька діяльність представників української 

інтелігенції стала важливим засобом пропагування ідеї 

української державності. Серед тих, хто відстоював право 

українців на вільний національно-культурний розвиток, хто 

присвятив себе втіленню в життя української ідеї був і 

Олександр Лотоцький (1870–1939 рр.). Постать Олександра 

Гнатовича Лотоцького була доволі значимою у національно-

державному будівництві періоду Української революції 

(1917–1921 рр.) та в міжвоєнний період у середовищі україн-

ської політичної еміграції. Про це зазначали його соратники1 

та сучасні українські дослідники2.  

                                                           
1 Див.: Биковський Л. Мої побачення з Олександром Лотоцьким: 

вплив Ол. Лотоцького і його творів на мене. Український історик. Нью-

Йорк; Торонто; Мюнхен: Накл. УІТ. 1979. Ч. 1–4 (61–64). С. 102– 107; 

Лицар праці і обов’язку: збірник присвячений пам’яті проф. Олександра 

Лотоцького-Білоусенка / за ред. Богдана Гошовського; віньєтка Михайла 

Михалевича. Торонто; Нью-Йорк: «Євшан-Зілля», 1983. 190 с. 
2 Швидкий В. П. Олександр Лотоцький: учений, громадський 

діяч, політик (1890–1930-ті рр.). К.: Інститут історії України НАН 

України, 2002. 366 с. 
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Окремих спеціальних історичних розвідок, присвячених 

сторінкам політичної історії України, які б відображали 

шлях до державної незалежності, у творчому доробку науко-

вця ми не знайдемо. Однак, як матеріали публіцистичного та 

наукового характеру, так і громадсько-політична діяльність 

О. Лотоцького пронизані ідеєю української державної 

незалежності.  

Життєвий шлях Олександра Лотоцького складався таким 

чином, що історичні студії та дослідження у сфері освітньої 

галузі доповнювалися громадсько-політичною діяльністю, 

державною службою, напруженою самоосвітою в еконо-

мічній сфері, громадською та просвітницькою діяльністю. 

Нариси дослідника, які присвячувалися політичним, громад-

ським, культурним подіям з життя українства, почали 

з`являтися у періодичній пресі з другої половини 1890-х рр. 

Передусім він звертав увагу на становище, в якому пере-

бували на українських землях навчальні заклади: оцінював 

матеріальний становище шкіл, визначав наявність націо-

нального елемента в українській школі, характеризував 

діяльність освітніх това-риств. Поступово ці короткі 

повідомлення переростуть у дослідження історії духовних 

освітніх закладів та ґрунтовний аналіз їх становища на межі 

ХІХ – ХХ ст.  

Активне занурення у громадське життя відбувається 

після переїзду до Петербургу у 1900 р., коли О. Лотоцький 

погодився на переміщення по службі у Державному кон-

тролі, де він працював. Сам дослідник причину свого пере-

їзду пояснював потребами українства: «Потрібно було мати 

в Петербурзі людину, що провадила б постійні зносини з 

цензурою, переговорювала, пояснювала, штурхала, натис-

кала, бо без того найбільші зусилля товариства пропадали 

марно… тож… важливішим мотивом для... сеї справи були 

потреби видавництва “Вік”, що стало для нас на той час 

головним завданням нашого життя»3. О. Лотоцький як 

                                                           
3 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч.1. Варшава, 1932. С. 273-277. 
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справжній дипломат сам розмовляв з кожним цензором, 

просив, доводив і переконував4. 

Майже два десятиліття перебування у Петербурзі спря-

мували діяльність О. Лотоцького у громадсько-публіцистич-

ну сферу, залишивши на другому плані наукові розвідки з 

історії церкви. За оцінкою дослідника на той момент важ-

ливішим було саме розкриття суспільних проблем, що 

турбували українську громадськість на початку ХХ ст. 

Готуючи публіцистичні нариси О. Лотоцький намагався 

подати матеріал і щодо історичного підґрунтя питань, що 

розглядалися. Такі історичні екскурси сприяли кристалізації 

не лише підходів і методів наукових досліджень, а й фор-

муванню громадянської та політичної позиції діяча. 

Більша частина петербурзьких публікацій О. Лотоць-

кого присвячена проблемам українства у Петербурзі і подіям 

на українських землях, зокрема: розгляд українського націо-

нального питання у Державній думі, становище української 

мови, територіальні питання, пов`язані з українськими зем-

лями, ставлення різних політичних течій до українських 

проблем тощо. Досить часто матеріали публіцистичних 

нарисів відображали аспекти справ, учасником яких був 

О. Лотоцький: видання та поширення книг українською 

мовою, створення українських видавництв та книгарень. 

Слід відмітити, що боротьба за українську мову, українську 

книгу протягом усього життя залишалася одним з головних 

завдань діяча, який вважав, що «традиційна політика 

нищення українського слова була надзвичайно тяжким для 

українського народу фактором пониження його національної 

та всякої взагалі культури». 

Як один із учасників боротьби за скасування наказу 

1876 р. про заборону української мови, О. Лотоцький нама-

гався донести до громадськості наслідки негативного став-

лення до задоволення потреб українства в освітній та куль-

турній сферах. Саму заборону української мови, яка існувала з 

                                                           
4 Інститут рукописів Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського. Фонд 335. Особовий архівний фонд Лотоцького 

О.Г. Опис 1. Спр. 2-11  
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1876 р., діяч називав найбільш принизливою образою для 

народу, яка сковувала його творчі, наукові сили5. 

Варто також зазначити, що ці матеріали яскраво де-

монструють національно-громадянську позицію О. Лотоць-

кого: потребу захищати і боротися за національні права 

українського народу, переконання у тому, що його національні 

сили не зломлено, що дієвість національної боротьби буде тим 

більш ефективною, чим більше людей буде до неї залучено, 

чим більше українців буде перейматися справою збереження 

надбань української культури6. 

На шляху до відродження української державної неза-

лежності великого значення надавав дослідник піднесенню 

національної свідомості українців. Важливу роль у цьому 

процесі він відводив популяризації постаті Т. Шевченка і 

неодноразово повертався до обговорення питання щодо 

святкування ювілеїв Т. Шевченка, вшанування його пам`яті. 

Для українців, що перебували поза межами рідної землі, 

святкування шевченкових роковин, за словами О. Лотоць-

кого, ніби посилювало зв`язок з батьківщиною, давало сили 

і наснагу7. 

У розвідках дослідника приділено увагу й питанням 

висвітлення політики державної влади стосовно україн-

ського народу, а також позицій окремих політичних та 

громадських сил, наголошується на змінах, що відбувалися у 

їх позиції під час Першої світової війни. О. Лотоцький 

наголошував на двох важливих тенденціях: по-перше, част-

кове об`єднання прогресивно налаштованих сил, які раніше 

були розділені другорядними дискусіями; а по-друге, 

активізація консервативних правих кіл, позиція яких 

викликала чи не найбільше нерозуміння з боку дослідника8. 

Крім того, він підкреслював, що факти часто 

                                                           
5 А.Л. (криптонім О. Лотоцького). Украинское народное 

издательство. Вестник воспитания. 1905. № 6. С. 84 
6 Z. На ниві українознавства. Рада. 1910. № 110. С. 1 
7 Білоусенко О. (псевдонім О. Лотоцького) Шевченків день. Рада. 

1909. № 52. С. 1. 
8 Липовецкий О. (псевдонім О. Лотоцького) Украинство в призме 

реакционной мысли. Украинская жизнь. 1916. № 1. С. 14-32. 
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фальсифікувалися, а українська преса через обмеження, 

запроваджені з початком війни, навіть не могла відповісти 

на всі закиди на адресу українців. 

Участь у революційних подіях початку ХХ ст. суттєво 

радикалізувала погляди діяча, що проявилося у його 

активній позиції щодо української державної незалежності. 

Зокрема, він був одним із очільників Української демо-

кратично-радикальної партії, членом Товариства україн-

ських поступовців, співпрацював з українськими фракціями 

у I та II Державних Думах, зокрема укладав законопроекти 

«Про скасування закону 26 квітня проти страйків сільських 

робітників», «Про хліборобські страйки»9. Повернувшись до 

Києва, О. Лотоцький з вересня по листопад 1917 р. обіймав 

посаду Генерального писаря Центральної Ради. 

Найбільш виразно переконання О. Лотоцького щодо 

політичного майбутнього українських земель та Української 

церкви проявилися за час, коли за гетьманату П. Скоро-

падського його було призначено міністром сповідань. 

Головне, що відрізняло його від попередника, В. Зіньків-

ського, це рішучість у втіленні ідеї автокефалії Української 

церкви. 

О. Лотоцький на посаді міністра сповідань зміг пере-

конати Раду міністрів на чолі з Ф. Лизогубом у необхідності 

автокефалії Української православної церкви. Незважаючи 

на те, що спроба гетьманського уряду проголосити авто-

кефалію Української православної церви на літній сесії 

Всеукраїнського церковного собору зазнала невдачі10, варто 

звернути увагу на сам виступ О. Лотоцького із заявою від 

уряду на засіданні Всеукраїнського церковного собору 

12 листопада 1918 р. Головні ідеї виступу надзвичайно чітко 

окреслюють і політичні переконання діяча: «Основна засада 

української держави, – говорив він, – полягає в тому, що в 

самостійній державі має бути і самостійна церква. Цього 

однаково вимагають інтереси і держави, і церкви. Ніякий 

                                                           
9 Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч.3. Варшава, 1934. С. 5-20. 
10 Лотоцький О. Церковна справа на Україні. Літературно-

науковий вісник. 1923. Кн. V. С. 65 



256 

уряд, що розуміє свої державні обов’язки, не може пого-

дитись на те, щоб осередок церковної влади перебував в 

іншій державі… Таким чином, автокефалія української 

церкви – це не лише церковна, але й національно-державна 

наша необхідність»11.  

Попереднє студіювання церковної історії, ініціативність 

у проголошенні автокефалії Української православної 

церкви, активна участь в українському національно-визволь-

ному русі зумовили те, що за часів Директорії О. Лотоць-

кому запропонували посаду посла в Туреччині, коли постало 

питання визнання Константинопольським патріархом авто-

кефалії Української православної церкви.  

О. Лотоцький надавав великого значення українсько-

турецьким відносинам. Враховуючи міжнародну ситуацію 

на початку 1920-х рр., дослідник відзначав важливість 

нормалізації відносин між Європою та Туреччиною. За його 

переконанням, ця країна для європейських держав є 

своєрідною брамою на Схід, до особливого мусульман-

ського світу12. Що ж стосується України, то Туреччина 

розглядалася О. Лотоцьким як важливий партнер у між-

народній політиці. На його думку, добросусідські відносини 

та підтримка України – вагомий аспект для турецької 

держави у захисті від північного супротивника – Росії. 

Спільні інтереси мають в перспективі забезпечити сталі 

партнерські відносини між Україною та Туреччиною13. 

Питання міжнародного партнерства для України 

О. Лотоцький вважав важливою справою насамперед тому, 

що, на його думку, для країн Антанти мова в більшій мірі 

йшла про відновлення Російської держави, а не про 

допомогу українським землям у здобутті незалежності. У 

                                                           
11 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр.: в двох томах. Т.2: 

Українська Гетьманська Держава 1918 року. К: Темпора. 2002. С. 231-

232. 
12 Міжнародні перспективи на Сході (розмова з бувшим 

Українським Послом в Туреччині Ол. Гн. Лотоцьким). Воля. 1920. Т.3. 

Ч.2. С. 63-65. 
13 Лотоцький О. Лозаннська умова та наш південний сусіда. 

Трибуна України. 1923. № 5-6. С. 82-88. 



257 

зв`язку з цим у національно-визвольній боротьбі 1917–1920 рр., 

незважаючи на поразку, він вбачав і певні здобутки для 

українства, зокрема – відродження національної свідомості 

українського населення і відновлення самостійного місця 

України в політичному житті Європи, прикладом чого роз-

глядалася поява території України на політичних мапах14. 

О. Лотоцький наголошував на важливості відновлення 

політичної ваги українських земель у європейській 

міжнародній політиці, доводив, що ця роль була втрачена 

протягом двох століть перебування у межах Російської 

імперії, адже наші терени перетворились для Європи на 

«terra incognita». Причину того, що українські національні 

сили не отримали необхідної допомоги протягом 1917–1920 рр. 

від європейських політиків, дослідник пояснював саме 

консервативністю міжнародної політики. Адже міжнародне 

співтовариство звикло до «неподільної Росії» і тому не 

розуміло прагнень до незалежності її окремих частин. 

Зважаючи на це, важливим завданням для української інте-

лігенції навіть після поразки у національно-визвольних зма-

ганнях 1917–1920 рр. він вважав поширення переконання 

серед європейських політиків про важливе політичне й 

економічне значення, яке б могла мати незалежна Україн-

ська держава. Така діяльність мала допомогти здобути 

міжнародну підтримку на випадок, коли знову з`являться 

умови для боротьби за національну незалежність15. Учений 

був переконаний, що саме незалежна Українська держава 

має стати своєрідним «заборолом» для Європи від агресив-

ної московської політики16. Проведення пропагандистської 

роботи щодо важливості існування самостійної України 

О. Лотоцький покладав саме на представників української 

еміграції, адже на теренах радянської України не було умов 

                                                           
14 Лотоцький О. Духа унинія не дай мені! (Чи маємо підстави для 

політичного песимізму?). Календар-альманах «Дніпро» на 1937 р. 

Львів, 1936. С. 128-133. 
15 Lototskiy O. Terra incognita. France-Ukraine. 1925. № 6. P. 9-10. 
16 Lototskiy O. Les bases de la politique d`Etat Ukrainien. Promethee. 

1930. № 69. P. 12. 



258 

для вільного висловлення своїх думок та переконань17. Крім 

того, дослідник наголошував, що той уклад громадянського 

та політичного життя, що формувався на радянських землях, 

стане значною перешкодою для формування «здорового» 

суспільства у майбутньому18.  

Із плином часу в О. Лотоцького все більше зростала 

переконаність у тому, що для нашого народу не може бути 

ніяких об`єднань з Російською державою, провідною лінією 

політичного розвитку має бути виключно державна неза-

лежність. Цю впевненість він аргументував історичним 

досвідом, згадуючи, як приклад, наслідки Переяславської 

Ради для наших земель19. Осмислення в емігрантські роки 

політичних подій 1917–1920 рр. в Україні призвели вченого 

до порівнянь з подіями Руїни другої половини ХVІІ ст., коли 

внутрішні протиріччя не дали можливості здобути 

державність. Аналізуючи ці два періоди української історії, 

дослідник намагався визначити помилки, через які україн-

ський народ, точніше його лідери, вже проходили. Суттєву 

різницю у подіях доби Руїни та 1917–1920 рр. О. Лотоцький 

убачав у позиції народу, який у ХVІІ ст. був утомлений і 

нездатний до свідомої національної боротьби, а на початку 

ХХ ст. виступав як сила, що прагне власними зусиллями 

вибороти свої права20. Підсумовуючи, дослідник наголо-

шував, що, по-перше, не можна забувати про цей, здобутий 

протягом століть, досвід співіснування у рамках одного 

державного утворення, зважаючи на наслідки, які він мав 

для українського народу, для його національно-політичного 

розвитку21. Політичну реалію початку 1920-х рр. (пере-

творення українських земель на радянську територію) він 

                                                           
17 Лотоцький О. На ріках Вавилонських. Збірник статей. Львів. 

1938. С. 6.  
18 Лотоцький О. «Пропащий час» та у національному та 

державному житті України. Тризуб. 1927. № 27. С.9-15. 
19 Lototskiy O. Les bases de la politique d`Etat Ukrainien. Promethee. 

1930. № 69. P. 11-12. 
20 Лотоцький О. Єдиним фронтом. Українська трибуна. 1921. 

№ 28. С. 8. 
21 Лотоцький О. Наука. Українська трибуна. 1921. № 41. С. 8-9. 
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вважав наочним підтвердженням свого переконання, що 

єдиний можливий варіант розвитку для України – це 

незалежна держава22. А по-друге, заради спільної справи 

необхідно забувати про внутрішні протиріччя та об’єднани-

ми зусиллями йти до поставленої мети23.  

Надзвичайно актуальними на сьогоднішній день є нас-

тупні міркування О. Лотоцького. Збереження прийдешніми 

поколіннями національних ідей здавалося досліднику особ-

ливо важливою справою, адже, за його переконанням, 

остаточна боротьба за українську національну незалежність 

відбуватиметься вже не за комуністичного режиму, а з тією 

владою, що прийде йому на зміну. Він вважав, що падіння 

радянської влади буде раптовим, тоді, коли населення 

зрозуміє свою силу, хоча і наближатися воно до нього буде 

крок за кроком. Саме на цей час О. Лотоцький передрікав 

активізацію боротьби за Українську незалежну державу, 

адже ставлення московських урядів до українських земель 

він вважав незмінним, незважаючи на їх партійну прина-

лежність24. Тому і наголошував на необхідності пам`ятати 

увесь історичний досвід, на важливості збереження ідеї 

національної незалежності українських земель та готовності 

відновити роботу по досягненню поставлених цілей.  

Участь у національно-визвольній боротьбі на теренах 

України протягом 1917–1920 рр. вплинула і на подальші 

наукові студії О. Лотоцького з історії Церкви. Дослідницькі 

розвідки на ділі спрямовувалися на те, щоб довести право 

Української церкви на самостійне існування. Ці погляди 

базувалися на переконанні, що Українська держава має бути 

незалежною, а в незалежній державі повинна бути і неза-

лежна Церква25. Проаналізувавши історичний розвиток 

Української церкви, відповідність її устрою основним 

                                                           
22 Лотоцький О. Державна незалежність як основа життя нації. 

Тризуб. 1927. № 66. С. 18. 
23 Лотоцький О. Єдиним фронтом. Українська трибуна. 1921. 

№ 28. С. 11. 
24 Лотоцький О. Будьмо готові. Тризуб. 1926. № 19. С. 10-18 
25 Лотоцький О. Історичні основи нашої державної незалежності. 

Тризуб. № 7. 7 лютого. 926 р. С. 7. 



260 

церковним засадам, та формуванню церковного права, 

О. Лотоцький приходить до висновку, що проголошення 

автокефалії Української православної церкви цілком право-

мірне. Обґрунтування історичних підстав автокефалії 

Української Православної Церкви розглядалася вченим як 

одна з умов становлення незалежної Української держави. 

Узагальнюючи, слід підкреслити, що підтримка 

О. Лотоцьким ідеї української державної незалежності була 

зумовлена всіма проявами його роботи. Тематика публіцис-

тичних нарисів, громадська та політична діяльність, наукові 

студії з церковної історії – усе було просякнуте потребами 

українства і зумовило підтримку ідеї української державної 

незалежності.  
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Петро Моціяка 

 
 

ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ  

УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. 

(ЗА ЩОДЕННИКОВИМИ ЗАПИСАМИ  

ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА) 
 

Аналізуючи щоденникові записи Євгена Харламповича 

Чикаленка за 1917-1921 рр. автор дослідження робить 

спробу простежити оцінку поточного моменту революції 

від активного учасника українського націєтворення. Ці 

записи розкривають важкий шлях становлення української 

державності, містять критичний погляд на ключові 

рішення тодішніх поводирів нації, акцентують увагу на 

втрачених можливостях революції. 

Ключові слова: Революція, держава, українська армія, 

земельне питання, Центральна Рада, Гетьманат, Директорія, 

більшовики, Німеччина. 
 

Доба Української революції – це один із найважливіших і 

найдраматичніших періодів історії нашого народу, коли спроба 

відродження державності зазнала невдачі. Ця революція за 

характером була національно-демократичною, оскільки була 

пов’язана з процесом формуванням української нації та 

логічним її самовизначенням. Також вимогою часу були 

соціальні і демократичні перетворення внаслідок краху 

самодержавства та імперії. Мільйони українців втягувалися у 

вир швидкоплинних змін в умовах загальної втоми від війни. 

Мир, свобода і земля були ключовими словами 1917 року. 

Як розвивалися події революції, як українці бачили 

майбутнє своєї країни, як вони виборювали державність, 

яких помилок припускалися при цьому, які фактори усклад-

нювали державотворчі стремління – все це ми можемо зро-

зуміти тільки спираючись на документальні свідчення тієї 

епохи. Одним із таких свідків Української революції та її 

своєрідним хроністом, був Євген Харлампійович Чикаленко 

(1861–1929) – активний учасник українського націєтворення 
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наприкінці ХІХ–початку ХХ ст., громадський і культурний 

діяч, меценат. Його щоденникові записи охоплюють період з 

1907 до 1929 р. Є. Чикаленко був переконаним прихиль-

ником того, щоб написане ним побачило світ ще за його 

життя. Тому він і готував до друку і свої «Спогади», і 

щоденникові записи. Вже на схилі свого життя, пере-

буваючи в еміграції, він 7 квітня 1927 р. у листі до Сергія 

Єфремова з цього приводу висловлювався так: «Лаяли мене 

і ще не перестають лаяти за «Спогади» […] Натурально, що 

за «Щоденник» ще більше людей лаятиме і з тих, що про їх 

згадую і з тих, що їх не згадую. Але я тої думки, як, 

здається, писав Вам, що не по джентльменському роблять ті, 

що свої мемуари заповідають друкувати після своєї смерти, 

вже заховавшись в труну, не маючи сміливости відповідати 

за написане. Ліпше нехай мене лають живого, то я буду 

виправляти свої помилки, коли вони дійсні, огризатися за 

правду. На мою думку гірше, коли мене лаятимуть мер-

твого»1. Цінність його «Спогадів» і «Щоденника» саме в 

тому, що вони переносять нас у гущавину подій та надзви-

чайно емоційну атмосферу революційного процесу, подають 

виразну галерею портретів безпосередніх учасників держав-

ного будівництва. Для Є. Чикаленка, як і для багатьох інших 

учасників революції, той період був моментом істини, 

оскільки не кожному поколінню випадає така рідкісна 

можливість брати участь у тому, що є найважливішим для 

будь-якого народу – будувати національну державу.  

Перші натяки на українські перспективи на сторінках 

«Щоденника» ми зустрічаємо у зв’язку з початком Першої 

світової війни, коли автор говорить про позицію стосовно 

висвітлення подій газетою «Рада», яку він видавав: «Всі ми 

були певні, що побіда Росії принесе нам ще більший гніт, а 

розгром її послужить до нашого визволення».2 Перебіг подій 

війни і особливо в 1915 р., коли російській армії довелося 

                                                           
1 Лист Євгена Чикаленка до Сергія Єфремова від 7 квітня 1927 р. 

/ Є. Чикаленко, С. Єфремов. Листування. 1903-1928 роки. К.: Темпора, 

2010. С. 312. 
2 Чикаленко Євген. Щоденник (1907–1917). К.: Темпора, 2011.  С. 334. 
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відступати на сотні кілометрів і фронт пересунувся на 

терени Білорусі і України, а значить, гіпотетично німецькі 

війська могли дійти і до Києва, давав такі надії. Навіть 

евакуація деяких установ і навчальних закладів з Києва вже 

йшла. Є. Чикаленко у «Щоденнику» зауважував: «Німці нам 

не страшні; кацапи страшніші, але не через те, що вони нас 

обрусять; коли не обрусили нас за 250 років, то не зможуть 

обрусити й далі. Вони страшні нам своєю некультурністю: 

під московським пануванням наш народ не розвинувся, а 

понизився культурно, навіть став менше грамотним, як про 

це свідчить «Румянцевська опись», з якої видно, що в 17 

столітті на Україні було більше шкіл, як при заведенні 

земств, в 19 столітті»3. Говорячи про майбутнє російсько-

українських взаємин, він був категоричним: «З таким 

некультурним народом (тобто, російським – П.М.) 

небезпечно навіть у федерацію входити, а не то, щоб ще 

бути йому підвладним! Але ми тоді ще й марити не могли 

про свою суверенну державу, а мріяли тільки про автономію 

України в федеративній Росії, що й висловили у своїй 

записці, яку тоді виготовила ТУПівська4 рада для Вільсона і 

мала переслати йому через американського посла».5  

Чому німці не були страшними для Є. Чикаленка? Він 

писав: «Коли німці не змогли онімечити таких близьких своїх 

сусідів, як поляки, то нам вони нічого не зроблять та й 

намагатися не будуть нас онімечувати. Правда, вони будуть нас 

визискувати економічно, але це потім вийде нам на користь; за 

всяку науку треба платити, а німці принесуть на Україну свої 

капітали, заведуть індустрію та промисловість, як у Лодзі; 

навчать наших селян, щоб у їх хліб родив не по 40 пудів з 

десятини, як тепер у середньому, а по 122 пудів з десятини, як 

родить у Германії на далеко гіршому ґрунті. Оті фабриканти та 

інженери, що переїдуть на Україну, в другому або в третьому 

поколінні вже поробляться українцями, як їх багато поробилося 

                                                           
3 Там само. С.358. 
4 ТУП (Товариство українських поступовців) – міжпартійний 

політичний блок.  
5 Там само. С. 359. 



264 

в Польщі поляками, а в Росії – «истинно-русскими».6 Крім того, 

Є. Чикаленко бачив на власні очі, який був рівень господарства, 

рівень культури та загалом порядку в німецьких поселеннях на 

півдні України і тому мав такі «германофільські» переконання, 

які пізніше, під час німецької окупації України в 1918 р. ще 

більше зміцніли і він був не проти посадити на український 

престол «варяга» з Німеччини. 

Тоді ж, у квітні 1918 р. за німецької окупації, він 

додавав: «Нехай, ми будемо ненавидіти, боротись з німцями, 

але в цій боротьбі переймемо від німців і оружжє для 

боротьби, т.є. культуру, а од кацапів за 260 років що ми 

перейняли? Поробилися злодіями, п’яницями і матерщин-

никами, мало не до краю загубили свою культуру, попсу-

вали мову, а позитивного нічого не придбали, навіть нена-

висті до кацапа не виробили в собі». 7  

Лютнева революція 1917 р. кращими представниками 

української інтелігенції була зустрінута з великим 

піднесенням і великими надіями на втілення української 

справи. Саме на квартирі Є. Чикаленка у перші дні березня 

1917 р. відбулися збори української інтелігенції, де обгово-

рювалися питання організації та була попередньо сфор-

мульована ідея об’єднавчого центру, трансформованого 

через декілька днів в Українську Центральну Раду. Як член 

ради ТУПу Є. Чикаленко 8 березня підписав відозву «до 

українського громадянства» із закликом підтримувати новий 

революційний уряд, українську пресу, організовуватися, 

створити український національний фонд, відкривати 

школи, товариства «Просвіта».8  

На виборах 20 березня 1917 р. до Центральної Ради 

сталося несподіване – за кандидатуру Є. Чикаленка не 

проголосували. Хоча на наступних виборах на Всеукраїн-

ському національному конгресі його все ж обрали, проте він 

невдовзі самоусувається від роботи і в ТУПі, де він був 

                                                           
6 Там само. С. 358. 
7 Чикаленко Євген. Щоденник (1918-1919). К.: Темпора, 2011. 

С. 54-55. 
8 Осташко Тетяна. Євген Чикаленко: зміна участі /Чикаленко 

Євген. Щоденник (1918-1919). С. 8. 
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формальним лідером, і від засідань Ради. Це пояснюється 

тим, що тодішній український політикум охопила хвиля 

соціалістичних і радикальних ідей, а старше покоління 

українських діячів, до яких належав і він, було ліберально-

демократичних поглядів. У листі до свого однодумця Петра 

Стебницького від 2 квітня 1917 р. він писав: «… а я махнув 

на все рукою і якось заспокоївся».9 Слід додати, що 

Є. Чикаленко не просто самоусунувся від політичного 

життя, як він писав пізніше: «Я й не брав безпосередньої 

участі в будуванні держави нашої»10, але й від’їхав із Києва 

до свого маєтку в Перешорах (Херсонська губернія), де й 

перебував до кінця жовтня 1917 р.  

Займаючись господарством, Є. Чикаленко продовжував 

вести листування з багатьма своїми знайомими у Києві, 

Петербурзі, в регіонах та на фронті, а, отже, мав повну 

картину подій та тодішніх тенденцій. Він гостро переживав 

за помилки Центральної Ради. Наприклад, коли Центральна 

Рада добилася від Тимчасового уряду автономії тільки для 

п’яти центральних українських губерній, він писав у 

«Щоденнику», що заможні селяни та панки висловлювали 

свій жаль, що й нашу Херсонщину не приєднано до України, 

бо ж були певні, що близький Київ швидше дасть лад і 

скоріше заведе в нас спокій, ніж далекий Петроград11. 

Живучи серед селян, він добре розумів, що хотіли від 

революції селяни, які складали переважну більшість насе-

лення України: «Наші селяне такі байдужі до національного 

питання, гаряче обстоюють автономію України, щоб не 

попустити кацапів оселитися на наших землях»12. Більше 

того, він писав, що його здивував великий землевласник, 

чорносотенець за поглядами Родзянко, який, зайшовши до 

нього після більшовицького перевороту в Петрограді, став 

                                                           
9 Лист Євгена Чикаленка до Петра Стебницького від 2 квітня 

1917 р./Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901-1922 роки. 

К.: Темпора, 2008. С. 493. 
10 Чикаленко Євген. Щоденник (1918-1919). С. 48.  
11 Чикаленко Євген. Щоденник (1918-1919). С. 31. 
12 Лист Євгена Чикаленка до Петра Стебницького від 12 травня 

1917 р. /Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901-1922 роки. С. 494. 
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переконувати, що треба ширити думку про відокремлення 

України від Росії і приєднання її на федеративних основах до 

Австрії, «бо інакше загинемо від азіятсько-московських 

большевиків, які насунуть на нас, соціалізують землі, будинки, 

капітали, та ін., як це вони роблять у себе».13 А на запитання 

Є. Чикаленка, чи думає він, що Центральна Рада не соціалізує 

землі, великий землевласник відповів: «Я знаю, що Центральна 

Рада мусить обіцяти селянам землю, бо інакше за нею не піде 

військо. Але я цього не боюся, бо знаю, що не ті будують 

державу, що роблять революцію. Та й соціалізацію землі може 

завести тільки общинна Московщина, а у нас, на Україні, де 

кожний володіє окремим шматком землі, ніхто її, принаймні 

задарма не відбере. Треба тільки швидше приєднатися до 

Європи»14. Для чорносотенця Родзянка важливішим було 

боротися за самостійну Україну, бо він бачив небезпеку 

більшовизму, ніж думати про «єдіную і нєдєлімую». Пере-

важив економічний інтерес. Це добре розумів і Є. Чикаленко, 

проте не розуміли «товариші» в Києві, які думали, що з 

«товаришами» в Москві вони знайдуть спільну мову. 

Цим пояснюються також і серйозні розходження серед 

очільників Центральної Ради стосовно питання про створення 

своєї української армії. Вони не розуміли, що армія була під 

впливом більшовицької агітації, бо ж більшовики пропонували 

захоплювати панські землі в свої руки, а Центральна Рада все 

відтягувала прийняття закону про землю. Є. Чикаленко про-

понував створювати «армію з куркулів-гросбауерів, вибравши 

з козаків тих, що батьки мають більше 10 десятин (гектарів) 

землі […] армія, складена з багацьких синів, буде твердо 

стояти проти большевиків, бо бачив, як мої земляки, сини 

заможних селян, були рішуче настроєні проти большевиків».15 

А В. Винниченко, перебуваючи в ейфорії, як йому здавалося, 

від успіхів української революції і слухати не хотів, оскільки 

вважав, що армію треба створювати з міських українських 

робітників і говорив: «Я волію, щоб більшовики почали війну 

                                                           
13 Чикаленко Євген. Щоденник (1918-1919). С. 31. 
14 Там само. С. 31-32. 
15 Там само. С. 38. 
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перші; я певен, що якби большевики пішли війною на 

Центральну Раду, то у нашого війська підійнявся б такий 

загальний ентузіазм, що воно розгромило місцевих і москов-

ських большевиків і Україна назавжди позбулася б московської 

небезпеки».16 Тоді ж партія самостійників-соціалістів (голова 

О. Макаренко) раз у раз на засіданнях Ради ставили питання 

про оголошення України незалежною державою, доводячи, що 

це підніме в армії патріотичний дух і застереже її від 

більшовизму. Проте Центральна Рада не наважувалася це 

робити. Результат був, як відомо, сумний. Коли розпочалося 

вторгнення з Росії більшовицьких військ, надіслана проти 

загарбників армія по дорозі до Харкова майже вся, як писав 

Є. Чикаленко, «розбіглася по домах з зброєю й кіньми»17. 

На його думку, «військове міністерство, що складалося 

з цивільних людей та прапорщиків, людей молодих, недо-

свідчених, незугарне було організувати для свого війська ні 

матеріальних, ні духовних харчів, і козаки нудилися, нічого 

не роблячи, повчалися тільки від большевицьких агітаторів, 

що Центральна Рада складається з самих буржуїв, а 

Генеральний секретаріат з самих “генералів”, а Ленін дбає 

про армію і народ і дозволяє «грабить награбленное”»18.  

Події січня 1918 р. добре відомі і немає потреби в 

деталях їх переповідати. В умовах фактичної відсутності 

дієздатної армії, Центральна Рада нарешті взялася за 

земельний закон, щоб привернути прихильність селянства та 

проголосити Україну самостійною державою і укласти в 

Бресті мир з державами Четверного союзу, поки більшо-

вицька Росія не уклала його від імені всієї Росії. Проте 

земельний закон, який давав можливість мати 50 десятин 

землі, був есерівською більшістю Ради провалений. Як 

зауважував у своєму «Щоденнику» Є. Чикаленко, «якби 

була прийнята норма в 50 десятин, то “куркулі” оборонили б 

Україну, а голота все симпатизувала більше большевикам, 

як Центральній Раді, і не тільки не обороняла її, а ще й допо-

                                                           
16 Там само. С. 36. 
17 Там само. С. 37. 
18 Там само. С. 39-40. 
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магала большевикам, хоч Центральна Рада давала їй те саме, 

що й большевики, тільки не казала “грабити награблене”»19. 

А проголошення самостійності в Україні призвело до 

повстання в Києві місцевих більшовиків і паралічу влади. 

Тим часом, більшовицька московська армія підійшла до 

Києва, який після Крут вже не було кому обороняти. 

Є. Чикаленко у «Щоденнику» писав, що звістка про запро-

шення Центральною Радою німецьких військ до України 

«неприємно вразила мене; я був тої думки, що не годиться 

закликати чужинців проти свого народу, бо як-не-як народ наш в 

більшости був за большевиків, то тепер буде вороже налашто-

ваний проти сього уряду і проти Української Держави»20. 

Є. Чикаленко висловлював своє обурення позицією Центральної 

Ради, яка призвела, після приходу німців, до її розгону: «Німці 

напосідалися, щоб Центральна Рада уважила домагання селян 

(скасувати соціалізацію землі – П.М.), але проводирі її, засліп-

лені есерством, замість того, щоб погодитися з німцями і буду-

вати демократичну Українську Державу, спираючись на «кур-

кулів-гросбауерів», казали, що курс Центральної Ради остається 

незмінним і що «Україна покаже світові зразок соціалістичної 

держави»21. І додавав, що «в результаті німці, вигнавши 

московських большевиків, розігнали і українських, бо не бачили 

великої ріжниці між тими і Центральною Радою, і поставили на 

чолі Української Держави гетьмана Скоропадського»22.  

Разом з тим, досить скоро Є. Чикаленко став виявляти 

занепокоєння ставленням німецького командування в 

Україні до українського державного будівництва. 29 травня 

1918 р. він записав у «Щоденнику» такі рядки: «Німецьке 

командування чим далі, тим більше ставиться презирливо до 

українців, нездатних ні оборонити себе од кацапів – больше-

вицьких банд, ні завести якийсь лад; одним словом, як вони 

про нас кажуть, держава – без означених границь, народ без 

інтелігенції, інтелігенція без мови, а уряд без голови».23 

                                                           
19 Там само. С. 41. 
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22 Там само. С. 46. 
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У продовження цієї теми 7 серпня він записав наступне: «Але 

німецьке командування з незрозумілих мені причин чомусь не 

стає рішуче на бік національної української державності, не 

кличе до уряду справжніх українців, а посадило і підтримує на 

уряді явних об’єдинителів єдиної-неділимої Росії […] 

Лишається тільки припустити, що німці дійсно упевнилися в 

нікчемності українців до державного будівництва і рішили 

будувати Україну не на національному, а на територіальному 

принципі, як про це висловився головний творець німецької 

політики на Україні, Гренер, у розмові з Скоропадським»24.  

Свого часу Остап Вишня в усмішці «Чухраїнці» гово-

рив про те, що ця назва «постала від того, що нарід той зав-

жди чухався» і що «мали чухраїнці цілих аж п’ять глибоко 

національних рис […]: 

1. Якби ж знаття? 

2. Забув. 

3. Спізнивсь. 

4. Якось то воно буде! 

5. Я так і знав»25.  

Євген Чикаленко одну з цих рис розвиває на сторінках 

«Щоденника», відзначивши це набагато раніше за Остапа 

Вишню. Звернуся тут до розлогої цитати з його записів. 

1 травня 1918 р. він записав наступне: «Всі наші соціалісти, 

починаючи з соц. федералістів і до соціалістів-демократів, 

яким в руки впала з неба українська влада, систематично 

скрізь спізнялися. Коли самочинно, по ініціативі 

Міхновського26, почалася організація української армії, наші 

соціалісти рішуче виступили проти неї і взяли під свою 

оборону Оберучева27, який всіма силами боровся з ідеєю 

української армії. Потім вже сам уряд клопотався про 

                                                           
24 Там само. С. 133. 
25 Вишня Остап. Вишневі усмішки. Заборонені твори. Харків: 

Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. С. 226. 
26 Міхновський М.І. – український громадсько-політичний діяч. Один 

із засновників самостійницького руху в Україні. Очолював Радикальну 

українську партію (РУП). Засновник «Союзу української державності».  
27 Оберучев К.М. – полковник, у травні-квітні 1917 р. був 

командувачем Київської військової округи. 
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організацію армії, коли вже армія була захоплена больше-

визмом. Одним слово, спізнилися. Армія вимагала 

негайного миру, а Ц. Рада одтягала, поки большевики не 

звернулися до кожного солдата з наказом – мирись, і не 

приступали до мирних переговорів. Тоді й наш уряд пішов 

на мир і підписав його […] Так само спізнився наш уряд і з 

соціально-економічними реформами, все ніяк не міг догнати 

большевиків і придбать ласку сільської голоти, а через те 

мусів звернутись до німців за допомогою проти большевиків 

і проти своєї голоти, яка йшла за большевизмом. 

Вернувшись з Житомира, Ц. Рада, замість того, щоб шукать 

ґрунту в середньому землевласнику, все-таки думала спер-

тись на сільську голоту і підтвердила земельний закон про 

соціалізацію всієї землі. Але німці рішуче стали по стороні 

земельних власників, т. є. такої форми землеволодіння, яка 

існує у їх і яку вони вважають за найкращу…» і так далі, 

завершуючи думку фразою: «Тобто, знов спізняться…»28.  

Ставлення Є. Чикаленка до гетьманської влади було 

неоднозначним. З одного боку, в нього була надія на 

німецьку присутність та її відповідний тиск на гетьманат 

проводити необхідні реформи, які б створили необхідну 

безпеку і режиму, і німецьким військам в Україні. З іншого 

боку, опора гетьмана на проросійські сили в уряді 

змушувала Є. Чикаленка дистанціюватися від режиму. 

Наприклад, 17 вересня 1918 р. він висловив у «Щоденнику» 

таке сподівання: «У мене тепер одна надія на гетьмана. 

Після того блискучого прийому, який йому зробив 

Вільгельм в Германії і після тих промов, що виголосив 

гетьман у подяку Вільгельмові за поміч у будуванні Укр. 

Держави, не може бути сумніву в тім, що гетьман не може 

вести об’єднуючої політики; він тепер різко одкраяв себе від 

Росії і росіяне йому того не простять і не примиряться з 

ним».29 Разом з тим, Є. Чикаленко був доволі песимістично 

налаштований на майбутнє українського державотворення, 

виходячи з оцінки ситуації в Україні, де продовжувалася 

                                                           
28 Там само. С. 63-64. 
29 Там само. С. 155. 
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анархія, розбрат та ворожнеча між різними політичними 

силами, і на театрах воєнних дій, де союзники Німеччини 

вже фактично склали зброю проти Антанти і сама 

Німеччина це зробить не сьогодні-завтра. 5 листопада він із 

сумом констатував: «А що стосується України, то мені не 

віриться в довговічність Укр. Держави; не доросли ми ще до 

неї: народ абсолютно несвідомий національно, а інтелігенції 

занадто у нас мало; це не те, що у поляків, або у галицьких 

українців. Нам треба ще довго повчитись в наших школах, 

гімназіях, університетах, щоб досягти тої свідомості […]; а 

щодо держави, то її ще треба буде довго виборювати»30.  

Є. Чикаленко засудив виступ проти гетьманату і пере-

ворот, який призвів до повалення режиму, якраз у той момент, 

коли, на його думку, існувала можливість компромісу між 

політиками, що врятувало б ситуацію. Він зазначав: «А вже 

було, здавалось, близько до повної згоди між укр. Грома-

дянством та гетьманом, але крайні праві та крайні ліві розбили 

цю згоду і вкинули Україну знов в пожарище, в гайдамаччину. 

Тепер хто б не виграв справи, а українська державність про-

грала. Коли виграють праві, то буде “единая самодержавная 

чороносотенная Россия”, а коли подолають повстанці, то буде 

“единая большевистская теж самодержавная Россия”, а 

Української держави вже не буде на багато літ»31.  

Уряд Директорії на чолі з В. Чехівським на сторінках 

«Щоденника» зазнав нищівної критики. Кожного міністра 

він охарактеризував досить різко. Для прикладу можна 

назвати одне прізвище – Д. Антоновича (син історика 

Володимира Антоновича) – міністра мистецтв: «одні 

вважають його за людину дуже розумну, а інші кажуть, що 

це «форменный дурак».32 Висновок був невтішним: « … їх 

політика доведе Україну до повної анархії, большевизму, а в 

результаті приведе до реакції, а може й до всеросійської 

монархії, коли не до поділу, як в XVII віці»33. 

                                                           
30 Там само. С. 194-195. 
31 Там само. С. 209. 
32 Там само. С. 234.  
33 Там само. С. 234. 
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Трохи пізніше, 5 січня 1919 р., тобто вже через три 

тижні після встановлення другої УНР, коли вже можна було 

зробити перші оцінки нового режиму, Є. Чикаленко відзна-

чив таке: «Підняти повстання зуміли, а завести лад, зорга-

нізувати державу – на те нема розуму. Замість того, щоб 

опертись хоч на земство, наш уряд пішов слідом москов-

ських большевиків і рішив будувати державу виключно на 

«трудящих массах», тобто на самому некультурному, тем-

ному і анархічному елементі, який до державної творчості 

абсолютно нездатний. Тепер вся надія на галицьке військо, 

але його багато не зможе сюди прийти, бо наші, що пішли на 

замін в Галичину, не хотять там битись з поляками, а тільки 

грабують, навіть селян […] З такою армією держави не 

збудуєш !»34. У день Злуки 22 січня 1919 р. ми можемо про-

читати у «Щоденнику» своєрідне contra spem spero: «Взагалі 

трагічне становище українського народу; і коли його 

поривання до організації своєї держави не здійсняться тепер, то 

доведеться, як і полякам, ще ждати на другу мирову війну, 

після якої вже напевне прийде черга і на українську 

державу».35 А через день, 24 січня записав до «Щоденника», 

що «сам уряд не сьогодні-завтра тікатиме з Києва»36.  

Чи можна говорити про втрачені можливості 

української революції 1917–1921 рр.? Безперечно, це так. І 

Євген Харлампієвич Чикаленко упродовж усього цього 

періоду виборювання української державності неодноразово 

на цьому наголошував, акцентуючи увагу на найбільш 

ґрунтовних прорахунках українських політиків. Провину за 

невдачу державотворення повинні взяти на себе, як він 

писав у статті «Де вихід?», «…наші найчільніші люде – 

видатний учений-історик М. Грушевський та талановитий 

белетрист В. Винниченко, які, правда, тепер вже не мають 

того політичного значіння, що ще недавно мали, бо як 

державні мужі не виправдали тих надій, що покладало на 

                                                           
34 Там само. С. 238. 
35 Там само. С. 245. 
36 Там само. С.245. 
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них громадянство. Їхнє абстрактне теоретизування після 

всяких манівців завело їх на стежку кооперації з москов-

ськими комуністами, яка йде врозріз з широким шляхом 

національної самоохорони, по якому інстинктивно пішов 

наш народ». 37 Про помилки М. Грушевського Є. Чикаленко 

говорив йому особисто напередодні нового 1918 р., і «що 

прийдуть большевики в Київ і скинуть його з 6-го етажа і 

буде у нас передчасно свій святий Михайло»38, на що той 

тільки посміявся. Того ж вечора Є. Чикаленко говорив дещо 

цинічно своїм приятелям, «що і для нас, і для Грушевського 

лучче було, якби його скинули з 6-го етажа, бо ми мали б, 

крім Шевченка, ще одного святого, а Грушевський вмер би 

не заплямований»,39 а влітку 1918 р. він писав, що «лучче 

було б, якби він писав історію, а не робив її»40.  

В. Винниченку Є. Чикаленко висловлював теж немало 

докорів щодо його політичної практики. Ще до успішного для 

Директорії перевороту він писав про нього таке: «А натура у 

В. К. (Володимира Кириловича – П.М.) цілком автократична, яка 

не переносить інакомислія, а особливо конкуренції собі. Коли 

сьогодні я висловив думку, що в майбутньому сеймі напевне 

Грушевського виберуть президентом, або й гетьманом, то се 

дуже не сподобалось йому і він почав доводити, що Грушев-

ського народ не любить і не вірить йому. А коли я розказав, що 

вчора на Лисенківськім концерті публіка зробила величезну 

овацію випущеному з тюрми Петлюрі, бо він придбав велику 

популярність, бувши військовим міністром, то Винниченко 

зауважив: “Так, він зробив собі популярність своїми 

циркулярами, а не ділом”. На жаль, отся його величезна 

тщеславність може багато наробити лиха Українській Державі і 

погубить його самого. Справді, краще було б, якби він був 

тільки письменником, а не ліз в політику!»41. 

                                                           
37 Там само. С. 248.  
38 Там само. С. 140. 
39 Там само. С. 140. 
40 Там само. С. 94. 
41 Там само. С. 197-198. 
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У листі до С. Шелухина42 в червні 1920 р. Е. Чикаленко 

пророче писав: «Я давно тверджу, що не доросли ми ще до 

своєї держави, нам ще треба, як полякам попотинятись по 

Європах, помучитися по Сибірах і т.д., щоб нарешті заро-

бити собі державу і це, на мою думку, буде аж за другої 

світової війни, коли в Європі вигідно буде мати самостійну 

Україну; або тоді як не буде зовсім воєн на світі, бо наш 

народ не здатний був на протязі всієї своєї історії оборонити 

свою землю від чужинців, він тільки здатен плугом поши-

рювати і завойовувати територію»43.  

Таким чином, аналізуючи щоденникові записи Євгена 

Чикаленка, можна зробити висновок про те, що перед нами 

постає видатна особистість, яка послідовно і самовіддано 

«не тільки до глибини душі, але й до глибини своєї кишені» 

протягом усього свого свідомого життя творила українську 

національну справу, гостро переживала за долю української 

державності, спрямовувала на національний ґрунт соціаліс-

тично орієнтованих політиків, підтримувала ідею монар-

хізму для майбутньої держави. 
 

Petro Motsiiaka  

LOST OPPORTUNITIES OF THE UKRAINIAN 

REVOLUTION OF 1917-1921 (ACCORDING TO THE 

DIARY ENTRIES OF YEVGEN CHYKALENKO) 

Analyzing the diaries of Yevhen Kharlampovych 

Chykalenko for 1917-1921, the author makes an attempt to trace 

the current moment of the revolution from an active participant 

in Ukrainian national formation. These records reveal the 

difficult path of becoming Ukrainian statehood, contain a 

critical view of key decisions of the then leaders of the nation 

and focus on the lost opportunities of the revolution. 

Keywords: Revolution, state, the Ukrainian army, the land 

question, Central Council (Tsentralna Rada), Hetmanate 

(Hetmanat), the Directorate (Dyrektoriia), the Bolsheviks, Germany. 

                                                           
42 Шелухин С.П. – громадсько-політичний і державний діяч, 

правознавець, історик, поет. 
43 Чикаленко Євген. Щоденник (1907-1917). С. 463. 
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Микола Шкурко 

  
 

В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ-ДИПЛОМАТ:  

ПРОБЛЕМА, ЯКУ НЕ ВДАЛОСЯ ВИРІШИТИ 
 

У статті на основі аналізу комплексу історичних джерел 

та наративної літератури висвітлюється дипломатична 

діяльність В’ячеслава Липинського на посаді посла Української 

Держави у столиці Австро-Угорської імперії Відні протягом 

1918 року. Акцентовано увагу на прорахунках В. Липинського у 

розв’язанні питання відродження української державності 

монархічного типу на західноукраїнських теренах у контексті 

виконання умов Брест-Литовського мирного договору. Про-

аналізовано вплив провідних політичних і державних діячів на 

державотворчі процеси у Королівстві Галичини та Володимирії 

у період до і під час Першої світової війни та національно-

визвольних змагань українського народу 1917–1921 рр.: 

ерцгерцога Франца Фердинанда, митрополита Андрея 

Шептицького, ерцгерцога Вільгельма Габсбурґа (Василя 

Вишиваного), Гетьмана Павла Скоропадського. 

Ключові слова: В’ячеслав Липинський, Франц Ферди-

нанд, Андрей Шептицький, Вільгельм Габсбурґ (Василь 

Вишиваний), Павло Скоропадський, Австро-Угорська імпе-

рія, Королівство Галичини та Володимирії, Українська Дер-

жава, монархічна форма правління, національно-визвольна 

боротьба, дипломатична діяльність.  

 

Особистість В’ячеслава Липинського, видатного істо-

рика та публіциста, ідеолога гетьмансько-монархічного 

руху, вже багато років привертає увагу вітчизняних та 

зарубіжних науковців. Після здобуття Україною незалеж-

ності до орбіти інтересів дослідників потрапив увесь масив 

наукової, політичної, просвітницької, публіцистичної спад-

щини В. Липинського. Однак, і на сьогоднішній час у його 

політичній і дипломатичній діяльності залишаються недо-

статньо висвітлені сюжети та епізоди, що потребують ком-

плексного та всебічного розгляду. 
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Зазначимо, що вектор історії дипломатичної діяльності 

В. Липинського у період національно-визвольних змагань уже 

привертав увагу вітчизняних науковців. Зокрема, цій темі при-

свячено історичні розвідки А. Буравченкова та Т. Заруди, 

Д. Веденеєва, І. Гирича, І. Патера та Є. Франчука, 

В. Солдатенка, Т. Осташко, І. Передерій та ін.1 [1]. Автори роз-

кривають та висвітлюють дипломатичну діяльність В. Липин-

ського, аналізують її основні напрямки. Проте, слушною в свій 

час була теза українських дослідників М. Держалюка та 

М. Горєлова, що на середину 1990-х років бракувало 

ґрунтовних досліджень стосовно зовнішньо-політичних 

поглядів та дипломатичної служби В. Липинського2. 

                                                           
1 Буравченков А., Заруда Т. Деякі аспекти дипломатичної 

діяльності В. Липинського в період Гетьманату / В’ячеслав 
Липинський. Історико–політологічна спадщина і сучасна Україна: 
[Матеріали Міжнародної наук. конф. з нагоди 110 річниці з дня 
народження вченого, Київ – Луцьк – Кременець, 2–6 червня 1992 р.] / 
Я. Пеленський (ред.); Східноєвропейський дослідний ін–т ім. 
В. Липинського та ін. К.; Філадельфія, 1994. С. 180-192. Вєдєнєєв Д. 
Зовнішньополітичні погляди та діяльність В’ячеслава Липинського. 
К., 2004. 112 с.; Патер І., Франчук Є. В’ячеслав Липинський – політик, 
дипломат / В’ячеслав Липинський в історії України: (До 120–річчя з 
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політичних і етнонаціональних досліджень та ін. К., 2002. С. 125–140; 
Солдатенко В. Сторінка з дипломатичної біографії В. Липинського / 
В’ячеслав Липинський в історії України: (До 120-річчя з дня 
народження): Зб. статей / І. Курас (відп. ред.); НАН України. Ін-т 
політичних і етнонаціональних досліджень та ін. К., 2002. С. 175–184. 
Осташко Т. В’ячеслав Липинський: від посла Української Держави до 
УСХД / Т. С. Осташко. Молода нація: альманах. К., 2002. № 4 (25). 
С. 56–90. Осташко Т. В’ячеслав Липинський – історик, політик 
дипломат. Україна дипломатична: Науковий щорічник / Дипломатична 
академія при МЗС України та ін. / гол. ред. А. Денисенко. К., 2003. 
Вип.3. С. 656–669. Передерій І. В’ячеслав Липинський як очільник та 
організатор роботи українського посольства у Відні (1918–1919 рр.). 
Наукові записки: [Збірник наукових статей] / М–во освіти і науки 

України; Нац. пед. ун–т імені М. П. Драгоманова; укл. 
Л. Л. Макаренко. К. : Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. 
Вип. LXXXVII (87). (Серія педагогічні та історичні науки). С. 249–262. 

2Держалюк М. Українсько-угорські відносини, 1918. Міжнародні 
зв’язки України: вдумливі пошуки і знахідки. К., 1993. Вип. 3. С.15-21; 
Горєлов М. Передвісники незалежної України. Історичні розвідки. К.: 
Вид-во «Рада», 1996. С. 87-156. 
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Мета статті полягає в тому, щоб на основі аналізу джерел, 

наукових праць, застосовуючи аналітично-критичний підхід до 

опублікованих документів, висвітлити практичну діяльність 

В. Липинського щодо проблеми відновлення на західно-

українських теренах національної державності. 

За часів правління Гетьмана Павла Скоропадського, а 

саме 10.06.1918 р., В. Липинського було призначено на посаду 

посла Української Держави у Відні. Зазначимо, що до того 

його кандидатура фігурувала у списках уряду Гетьманату. Як 

згадував Д. Дорошенко, «Його авторитет стояв так високо у 

всіх українських національних партій взагалі … … ім’я 

В. Липинського незмінно фігурувало в усіх комбінаціях 

зложення нового складу кабінету міністрів, як кандидата на 

пост міністра закордонних справ, від чого він одначе ухилився 

з власної волі»3. Коли Д. Дорошенко став міністром 

закордонних справ Української Держави, він запропонував 

В. Липинському посісти місце товариша міністра. Однак, той 

відмовився. Щодо посади посла, то сам В. Липинський досить 

цікаво прокоментував своє призначення у листі від 01.10.1918 р. 

до відомого галицького політика В. Гнатюка: «Взяв я на себе 

сей тягар, вважав, що в такі часи, не мав права від нього 

відмовитися, але все мрію, коли то знов можна буде взятись 

за улюблену наукову працю»4. 

Відмітимо той факт, що роботу посольства потрібно 

було починати майже з нуля. Попередника В. Липинського 

на посаді посла Андрія Яковлева було усунуто. Зазначимо, 

що А. Яковлів був досить відомим правником, адвокатом, 

мав значний досвід управлінської діяльності. Однак, на 

своїй посаді у нього виник конфлікт з секретарем посольства 

Бондарем. Останнього він хотів звільнити, аргументуючи 

цей крок повною відсутністю у нього кваліфікації та нави-

                                                           
3 Петрович В. В. Дипломатична діяльність В’ячеслава 

Липинського в українських урядах Гетьманату та Директорії / 

Волинський музейний вісник: наук. зб. Вип. 8. Луцьк, 2016. С. 300. 
4 Листи В’ячеслава Липинського до Володимира Гнатюка/ У кн. 

В. Липинський. Повне зібрання творів «Архів». Листування/ Ред. 

Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. Т.1. К.: Смолоскип, 

2003. С. 310-313. 
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чок спілкування5. У результаті цього розпочалися інтриги. 

Як згадує Д. Дорошенко: «З Яковлевим вийшла така 

історія. Його співробітники по місії, Б. і К., приїхавши до 

Києва, розпустили про нього чутку, ніби він п’є-гуляє у 

Відні… й цим понижує гідність посла. Це була брехня…»6. 

Однак, існує ще одна цікава точка зору, що вказує на 

основну причину звільнення А. Яковлева. Так, на думку 

українського історика А. Петрика «… головна причина 

звільнення А. Яковліва – його несприйняття Гетьманату … 

Як і більшість політиків «соціал-демократичного толку» 

А. Яковлів вважав гетьмана маріонеткою, васалом 

Центральних держав»7. Зазначимо, що В. Липинський на 

посаді посла вирішував та контролював надскладні дипло-

матичні завдання, пов’язані з ратифікацією Брест-

Литовського мирного договору, поділом Галичини, прина-

лежністю Холмщини, а також постачанням продовольства з 

України, обміном військовополоненими тощо. На думку 

дослідників, посольство працювало досить успішно протя-

гом усього гетьманського періоду. Однак, пошук істини 

спонукає нас критично оцінювати вчинки історичних діячів, 

який би позитивний слід вони не залишили. Насамперед, це 

стосується важливого сюжету українського державотворен-

ня у зазначений період, а саме можливості відновлення на 

західноукраїнських теренах державності з монархічною 

формою правління, тим більше що Гетьманат П. Скоропад-

ського на сході України був своєрідним орієнтиром. І, на 

нашу думку, саме В. Липинський як ідеолог монархічного 

ладу міг відіграти у цій справі вирішальну роль. Ще в грудні 

1912 р. у меморіалі «Про наше становище супроти 

політичної ситуації в Європі» він сформулював своє бачення 

майбутнього цього краю. Зокрема, автор стверджував: 

«Самостійність або ж надалі, ідуча автономія окупованих 

                                                           
5 Петрик А. М. Андрій Яковлів: інтелектуальна біографія / 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 

Херсон, 2016. С. 53. 
6 Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 р.) 

К., 2007. С. 263. 
7 Петрик А. М. Зазнач. праця. С. 54-55. 
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українських земель у Росії та прилучення до них українських 

частин Галичини, Буковини й Угорщини. Ці землі мають 

називатись Українське королівство під керівництвом династії 

Габсбургів»8. Така позиція мала підстави, адже близько 1906 р. 

престолонаслідник імперії ерцгерцог Франц Фердинанд розпо-

чав роботу над перетворенням Австро-Угорщини на конфедера-

цію, де одним із 15 нових державних утворень мало бути 

українське королівство Східної Галичини, до якого увійшли б 

усі землі імперії з компактним проживанням русинів (українців), 

включно з Північною Буковиною. Але вбивство ерцгерцога у 

Сараєво та початок світової війни внесли суттєві корективи у ці 

плани. Територія української автономії мала поширитися і на 

відвойовані у Російської імперії українські етнічні землі. Це 

знайшло відображення у меморандумі митрополита ГКЦ 

Андрея Шептицького від 15.08.1914 р.: «...з метою щонайглиб-

шого відділення цих областей від Росії й надання їм характеру 

незалежної від Росії й царської імперії національної області … 

Після якоїсь великої перемоги нашої армії кайзер міг би про-

голосити гетьманом України одного з видатних полководців з 

австрійського війська»9. Значну роботу в здобутті монархічної 

державності проводив Союз визволення України (СВУ). 

Як відомо, за Брест-Литовським мирним договором між 

УНР і країнами німецько-австрійського блоку українська 

делегація вимагала територіальні поступки. Так, від 

Німеччини – половину Холмської губернії, від Австро-

Угорщини – Східну Галичину та Буковину. І якщо німці 

погодилися віддати частину ненімецьких територій на 

користь УНР, то австрійська сторона категорично протесту-

вала, погодившись лише на фундацію нормативно-правових 

умов для українців в Австро-Угорській монархії. Так, 

українська частина Галичини мала бути відокремленою від її 

меншої, польської частини, що гарантувало б українському 

населенню політичні й культурні права.  

На початковому етапі дипломатичної місії В. Липин-

ський виступав саме з таких позицій. Він як історик та 

                                                           
8 Терещенко Ю., Осташко Т. Український патріот з династії 

Габсбургів. К.: Темпора, 2008. С. 9. 
 9 Там само. С. 12 
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дипломат прекрасно розумів, що згідно з комплексом 

конституційних законів Західної України XIX ст. є всі 

передумови творення майбутньої державності в контексті 

автономії Галичини. Так, у листі до Д. Дорошенка від 

14.07.1918 р. він зазначав, «…. від поділу Галичини і до 

сотворення в Австрії коронного українського Краю не 

можна відступати ні за що ……»10. 

На той час Галичина та Володимирія мала в імперії 

статус коронного краю – історичної спадщини української 

державності з часів Галицько-Волинського королівства, 

освяченої Папою Римським. Як слушно зазначав польський 

політик і дипломат Я. Лось, «колишнє Галицько-Волинське 

князівство є єдиною західноєвропейською, єдиною като-

лицькою землею. Це органічно викристалізована історією 

територія, якою володів один із руських правителів, 

коронований з рук папи король Данило Галицький»11. Цей 

коронний край мав державні атрибути: червоно-синій 

прапор та герб з галкою і трьома коронами, намісника у 

крайовому центрі Львові, а в парламенті було українське 

представництво. Тож керівництво Австро-Угорської імперії 

розглядало можливість відновлення Галицько-Волинського 

королівства з приєднанням до нього Герцогства Буковина і 

навіть готувалася кандидатура майбутнього короля – 

ерцгерцога Вільгельма Габсбурґа (Василя Вишиваного). 

Сам В. Габсбурґ декларував, що українські націо-

нально-державні інтереси мають бути реалізовані з 

безпосередньої підтримки Австрії. «…Східна Галичина та 

Буковина утворять «Українську провінцію», яка буде у 

прямій залежності від Австрії та у повній мірі автоном-

ною, як противага частині російської вільної України, з 

іншого боку Угорщині!»12. 

                                                           
10 Листи В’ячеслава Липинського до Дмитра Дорошенка/ У кн. 

В. Липинський. Повне зібрання творів «Архів". Листування/ Ред. 

Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. Т.1. К.: Смолоскип, 

2003. С. 585. 
11 Лось Ян Станіслав. Українська справа у спогадах, листуванні й 

публіцистиці. К.: Видавництво: Ніка-Центр, 2018. С. 211 
12 Терещенко Ю., Осташко Т.. Український патріот з династії 

Габсбургів. К.: Темпора, 2008. С. 22. 
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Відзначимо, що в політичній ситуації, що склалася, 

«галицький провід вбачав реальну можливість створення 

галицько-української державності й отримання у своє роз-

порядження частини української території, державний 

апарат і армію»13. Про це зазначав Лонгин Цегельський, один 

із майбутніх творців ЗУНР, «…. здавалось нам безпечнішим 

для наших державотворчих замислів держатись поки що 

цісаря Карла та ідеї української галицької держави»14. 

Симптоматично однак, що ще після державного перевороту 

та утвердження гетьманського режиму, до якого з прихильністю 

поставився західноукраїнський політикум, натяків на зближення 

політичних еліт не спостерігалося. У вересні 1918 р. Київ 

відвідав доволі впливовий галицький політик, майбутній 

державний секретар внутрішніх справ ЗУНР Л. Цегельський. 

Перебуваючи в столиці, він узяв участь у засіданні опозиційного 

до гетьманського уряду блоку громадсько-політичних сил – 

Українського Національного Союзу, на якому в той час розгля-

далося питання зміни влади на Україні шляхом повстання. Після 

засідання він намагався переконати Євгена Коновальця не 

підтримувати повстання. Взагалі, зі слів Л. Цегельського, цей 

стан відносин був пов’язаний з тим, що «...об’єднувати 

Галичину, більш-менш упорядковану та зорганізовану з такою 

Україною, національно несвідомою, занархізованою та 

збольшевиченою, – вважали ми крайнім ризиком. Ми воліли 

виждати, як розвинуться події в Україні»15. 

Також до суттєвих моментів, що призвели до поразок 

ідей української державності в Галичині, можемо віднести 

політичну позицію українських консерваторів, які в реаліях 

держави Габсбурґів не вважали це питання актуальним. 

Натомість виступали за «органічну працю», тобто підготовку 

суспільства чи то до майбутньої автономії, чи то до самостій-

ної, державності, щоб, коли випаде нагода, не постала 

проблема браку політичного, економічного рівня суспільства (а 

                                                           
13 Там само. С. 51. 
14 Там само. С. 51. 
15 Скорич Л. В. Особливості взаємин між Східною Галичиною та 

Наддніпрянщиною (березень 1917 – жовтень 1918 рр.). Вісн. Нац. ун-ту 

«Львів. політехніка". 2009. № 652. С. 96. 
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саме так і сталося, хоч у ЗУНР і не такою мірою, як в УНР). Це 

підтверджував Олександр Барвінський, говорячи про 

«внутрішню неготовність суспільства до поставлених 

перед ним завдань…»16 «…найважливішою з них була 

непристосованість консервативного способу мислення й 

уявлень про політику до нових обставин»17. 

Крім того, галицькі консервативні кола справедливо трак-

тували проєкт Королівства Галичини та Володимирії за витвір 

габсбурзьких бюрократів. Тим більше, за умов польського 

домінування у крайовій адміністрації складно було уявити 

трансформацію цього коронного краю в українську державу 

без попереднього поділу за національною ознакою. Натомість 

до ідеї федерації їхнє ставлення було здебільшого позитивним, 

бо джерела цього сягають ще жадань Головної Руської Ради з 

1848 р. про поділ Галичини. Остаточна відмова від сподівань 

на федераційний варіант і вибір збройного шляху відбулися 

лише тоді, коли стало очевидним близьке встановлення влади у 

Галичині відроджуваної Польської держави. 

У даному контексті адекватною була й позиція 

В. Липинського. Він вважав тогочасну галицьку політику, 

яка вела до створення окремої Західно-Української Держави, 

раціональною і правильною: «для більш консервативної 

Галичини з більш високою національною свідомістю 

політичне об’єднання з “українством придніпрянським”… 

було б “національним нещастям”»18. 

Можливою помилкою В. Липинського було те, що він 

вважав, що саме на тому історичному етапі В. Габсбурґ не 

зможе відіграти роль загальноукраїнського лідера. Водночас 

В. Липинський, як і галицькі консерватори, мав ідею залучити 

представника імператорського габсбурзького дому до 

реалізації політичних намірів організованого українського 

консервативного руху, оскільки В. Габсбурґ міг виконати 

                                                           
16 Лехнюк Роман. На порозі модерного світу: українські 

консервативні середовища в Галичині в першій чверті ХХ століття. 

Львів: Літопис, 2019. С. 164. 
17 Там само. С. 339 
18 Терещенко Ю., Осташко Т.. Український патріот з династії 

Габсбургів. К.: Темпора, 2008. С. 57. 
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певну політичну роль у регіональному масштабі. Як 

відмічають у своєму дослідженні Ю. Терещенко та Т. Осташко, 

«монархічна концепція В. Липинського відкидала будь-які 

перспективи для В. Габсбурґа щодо українського престолу, 

водночас не заперечуючи можливості стати на чолі 

західноукраїнського державного утворення»19. У листі 

В. Липинського до В. Габсбурґа (1918 р.) знаходимо цьому 

підтвердження: «Радію мрією, що, може, тут на заході 

родиться така Україна, котра своїм прикладом навчить свою 

рідну сестру по тій бік Збруча. А що ніхто инший, як Ваша 

Цісарська Високість, не зможе краще повести свій нарід до 

сього Великого діла, то запорукою тому служать діла і слова 

Вашої Цісарської Високости»20. 

Справа була очевидною, потрібно було лише здійснити 

практичні кроки для реалізації проєкту, адже часу зали-

шалося обмаль – Австро-Угорська імперія стрімко набли-

жалася до розпаду. Мова йде про переломний у новітній 

історії України 1918 рік. Ситуація для краю складалася у 

цілому сприятливо: Українська Держава під окупаційним 

протекторатом Німеччини і Австро-Угорщини мала можли-

вість безпосередніх контактів з Галичиною, для чого у 

Львові можна було відкрити дипломатичне представництво, 

надати місцевому українському проводу всіляку підтримку 

(організаційну, фінансову, військову), ставити питання 

перед адміністрацією про залучення українців на посади 

місцевих урядовців. Форма правління Української Держави – 

Гетьманат якнайкраще узгоджувалася з планованим держав-

ним устроєм Галицько-Волинського королівства, оскільки це 

відповідало правонаступництву від монархії, яка розпадалася, 

умовам воєнного часу, бракові у галичан державницького 

досвіду та обмеженому кадровому забезпеченню. Потрібно 

було домовлятися з австрійцями про негайне повернення на 

батьківщину з території Української Держави Легіону Україн-

                                                           
19 Там само. С. 57 
20 Листи В’ячеслава Липинського до Вільгельма Габсбурга/ У кн. 

В. Липинський. Повне зібрання творів «Архів". Листування/ Ред. 

Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. Т.1. К.: Смолоскип, 

2003. С. 270. 
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ських Січових Стрільців на чолі з В. Габсбурґом (В. Виши-

ваним) та його підсилення окремим загоном Січових Стрільців 

під командою Є. Коновальця. Однак В. Липинський зайняв 

інакшу позицію: домігся від Гетьмана і австрійського політич-

ного та військового керівництва залишення «усусусів» і 

галичан в Українській Державі21. 

Водночас австрійська влада намагалася будь-що 

завадити можливим контактам між В. Габсбурґом та 

П. Скоропадським і прагнула не допустити їхньої зустрічі. 

Крім того, ерцгерцога намагалися дискредитувати перед 

австрійським імператором, акцентуючи увагу «у намаганнях 

УСС “до відірвання Галичини від монархії, приєднання її до 

України”»22. 

На жаль, у дійсності саме старшини УСС виключали 

будь-яку ідею української монархічної держави на чолі з 

В. Габсбурґом. Так, історик січового стрілецтва С. Ріпець-

кий наголошував, що старшини УСС не довіряли 

В. Габсбурґу «як австрійському архикнязеві та близькому 

родичеві цісаря, і не можна було знати напевно, як він 

віднесеться до нових подій»23. 

Ще одним важливим моментом, що в принципі унемож-

ливило позитивне вирішення проблеми, була позиція самого 

П. Скоропадського, який недооцінював, на нашу думку, 

значення для Української Держави Східної Галичини через 

свою проросійську упередженість щодо галичан як «крайніх 

націоналістів». Про це красномовно свідчать сторінки 

спогадів Гетьмана: «С падением Гетманщины будут или 

Петлюра с Винниченко, с его галицийской ориентацией, 

совершенно нам, русским украинцам, не свойственной, с 

униатством, … или же настоящий большевизм…»24. 

                                                           
21 Гирич Ігор. В’ячеслав Липинський – посол Української 

Держави у Відні. Дипломатична та консульська служба у вимірі 

особистості/ Автори ідеї вид. І. Матяш, П. Кривонос, І. Хоменська 

Част. 2. К.: Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв, 2019. С. 131. 
22 Терещенко Ю., Осташко Т.. Український патріот з династії 

Габсбургів. К.: Темпора, 2008. С. 48. 
23 Там само. С. 53. 
24 Скоропадський Павло. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / 

Гол. ред. Я. Пеленський. Київ – Філадельфія, 1995.С. 183. 
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У його уяві галицька політична еліта виглядала супереч-

ливо: «…с Галицией… у нас были самые дружественные, 

братские отношения…хотя, конечно, большинство из этих 

деятелей были сторонниками Рады, так как им казалось, что 

Рада более радикально украински настроена. Несомненно, что 

многие из них работали против меня.» 25. Не можна не брати 

до уваги і неоднозначну позицію німецько-австрійського 

керівництва (під більшовицьким і польським впливами) та нега-

тивну позицію Антанти, насамперед Франції, (під польським 

впливом), щодо можливої західноукраїнської державності. Та 

все ж головне – це дезорієнтація щодо перспектив національної 

державності самих українців: як від недооцінки одних, так і від 

переоцінки інших наявних можливостей. 

Досить показовою є реакція Гетьмана на прохання про 

військово-технічну допомогу галицької делегації, що при-

була до Києва у складі О. Назарука та В. Шухевича. Коли 

О. Назарук представив Гетьманові ціль приїзду, той запитав: 

«Скажіть одверто – хочете вирізати панів?»26. 

До того ж, у П. Скоропадського було інше бачення 

майбутньої української державності: «…я хочу лишь 

широкодецентрализованную Россию, …чтобы в этом 

теснейшем союзе отдельных областей и государств 

Украина занимала достойное место и чтобы все эти 

области и государства сливались бы в одном могучем орга-

низме, названом Великая Россия, как равные с равным.»27.  

Хотілось би звернути увагу на не принципову політику 

Гетьмана і у вирішенні деяких важливих дипломатичних 

питань. Так, за свідченнями Д. Дорошенка досить дивною 

була позиція П. Скоропадського щодо анулювання Австро-

Угорщиною таємного договору: «Гетьман був заскочений 

цією заявою зовсім несподівано …. Гетьман мав заявити, 

що він, на жаль, не має сили противитись анулюванню 

                                                           
25 Там само. С. 266-267. 
26 Хома І. Я. Окремий загін Січових Стрільців і Листопадовий 

зрив 1918 р. у Львові. Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка". 2008. №634: Держава та армія. С. 71. 
27 Скоропадський Павло. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918/ 

Гол. ред. Я. Пеленський. Київ – Філадельфія, 1995. С. 267 
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договора, але не може залишити його без протесту»28. 

Зауважимо, що П. Скоропадський з недовірою ставився і до 

самого Д. Дорошенка, який очолював дипломатичний 

напрям: «Министр иностранных дел, Дмитрий Дорошенко, 

был не совсем подходящим. Его никто не признавал. И укра-

инцы, и великороссы его одинаково не любили. К сожалению, 

у меня первое время некем было его заменить»29. Втім 

відомо, що довіреною особою Гетьмана був родич його 

дружини, товариш міністра закордонних справ О. Палтов, 

постать досить суперечлива. 

Ще одним важливим моментом у відносинах між 

Гетьманатом та західноукраїнським політикумом була недо-

статня взаємна комунікація, а іноді й повне несприйняття 

одне одного. Так, митрополит А. Шептицький з недовірою 

ставився до П. Скоропадського: «виражав застереження 

перед надмірною, на його думку, концентрацією росіян у 

Києві влітку 1918 р., яку вони могли використати у власних 

цілях. Владика висловлював сумніви й щодо міцності геть-

манської держави. Недовіра митрополита до Скоропад-

ського могла бути зумовлена неприхильністю гетьмана до 

планів Андрея Шептицького щодо поширення унії на 

українській землі на схід від Збруча»30. Ще одним з основних 

факторів, що став на заваді державницьким проєктам, був 

тиск польських великодержавників на керівництво Австро-

Угорщини щодо спротиву державному виокремленню 

української Галичини.  

Така позиція сягає ще ХIХ століття. Як писав Я. Лось, 

«імператор Франц Йосиф уклав із гроном найбільш 

представницьких на той час поляків «угоду», яка дозволяла 

їм облаштуватися в Галичині під опікою династії, як у своїй 

країні… Отож поляки вже від самого початку вважали, що 

                                                           
28 Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923: документально-

наукове видання. В 2-х т. Т.2. Українська Гетьманська Держава 1918 

року/ Упоряд. К.Ю. Галушко. К.: Темпора, 2002. С. 151. 
29 Скоропадський Павло. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918/ 

Гол. ред. Я. Пеленський.Київ – Філадельфія, 1995. С. 169. 
30 Лехнюк Роман. На порозі модерного світу: українські 

консервативні середовища в Галичині в першій чверті ХХ століття. 

Львів: Літопис, 2019. С. 326-327. 
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Галичина є не чим іншим, як депозитом, який вони повинні 

приховати до моменту, коли його можна віддати в 

непорушеному стані відродженій польській державі» 31. 

Основною турботою польських дипломатів у той період 

було «не допустити центральний уряд до таких заходів, які 

перешкоджали б остаточному поділові королівства Гали-

чини і Лодомерії на дві відокремлені національні території: 

на польський коронний край і на руський коронний край... 

Галицький депозит було повністю збережено, і він увесь 

повернувся до відродженої Польщі.»32. 

Зазначимо, що і сам В. Липинський остерігав від конфлікту 

з Польщею. У приватному листі від 3.10.1918 р. повідомляв 

Є. Чикаленку: «…нам треба шукати порозуміння з Польщею…. 

В Антанти і Росія, і Польща мають багато більше 

прихильників, чим Україна… Треба …, відтягнувши Польщу на 

свою сторону, …, коли ми матимемо: ….і серед Антанти згоду 

Польщи за нашу самостійність і її піддержку, то 

пожертвувати цим всім для “єдиної і неделімої” Антанта не 

наважиться»33 і просив це донести Гетьману. 

Однак, позицію Антанти та політику провідних держав 

досить критично висвітлює Я. Лось: «Іншою легендою…. є 

погляд, наче держави Європи мали намір коли-небудь 

утворити якусь західно-українську чи східно-галицьку 

маленьку державу…. мушу підтвердити, що створення 

маленької східно-галицької держави ніколи не було в намірах 

держав Антанти. Східна Галичина була призначена для 

Росії й більше ні для кого»34.  

Думка про уникнення конфронтації з Польщею 

міститься і в листі В. Липинського до Д. Дорошенка від 

05.12.1918 р.: «…ми війни з Польщею не хочемо, але зачеп-

лені будемо оборонятись, а державно-суверенні права 

                                                           
31 Лось Ян Станіслав. Українська справа у спогадах, листуванні й 

публіцистиці. К.: Видавництво: Ніка-Центр, 2018. С. 45-46. 
32 Там само. С. 271. 
33 В'ячеслав Липинський та його доба: Наукове видання / Відп. 

ред.: Ю. Терещенко; Упорядн.: Т. Осташко, Ю. Терещенко. Союз... 

Том / Випуск: Книга 3.К.: Темпора, 2013 С. 563. 
34 Лось Ян Станіслав. Зазнач.праця. С. 217. 
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Галицьких Українців до їхньої землі вважаємо слушними і 

будемо їх піддержувати»35. 

Однак, хоч галичани й зорганізували боєздатне військо, 

але поляки скоро довели свою військову перевагу. Також 

вони мали суттєвий козир у своїй боротьбі: «На території 

Галичини…. весь цивільний урядовий апарат від 1867 року 

перебував у польських руках… Галицький депозит, непо-

рушеним повертався до Польщі»36. 

Слід зазначити, що певний період часу перед галиць-

кими політиками майоріли перспективи та були певні 

передумови реорганізувати коронний край в автономію у 

складі Польської держави. Однак, під впливом Є. Коновальця 

та його прибічників, була проголошена ЗУНР. Крім того, 

нерішучість дипломатії Української Держави, республіканські 

амбіції західноукраїнських політиків з орієнтацією на анти-

гетьманський переворот у Києві врешті зіграли фатальну роль 

у долі краю. 

На нашу думку, запізніле самопроголошення ЗУНР 

сталося в усіх відношеннях невпопад: відкидало історичну 

легітимацію державності у формі королівства, провокувало 

конфлікт з Польською державою (фактично розв’язувало руки 

полякам), не мало достатнього силового й організаційного 

підкріплення, робило проблематичними стосунки як з 

монархічним за суттю Гетьманатом П. Скоропадського (навіть 

толерувало його повалення), так і в подальшому – з фактично 

соціалістичною Директорією УНР, а головне – ламало плани 

створення антибільшовицького блоку від Вісли до Кавказу. 

Короткочасне захоплення Львова українськими військо-

вими підрозділами з метою проголошення української респуб-

ліки викликало такі наслідки, які спричиняє іскра, вкинута в 

бочку з порохом. Це потягло за собою не тільки затяжну україн-

сько-польську війну в Східній Галичині. Так, незважаючи на всі 

дипломатичні ноти В. Липинського у період листопада 1918 р., 

                                                           
35 Листи В’ячеслава Липинського до Дмитра Дорошенка / У кн. 

В. Липинський. Повне зібрання творів «Архів». Листування/ Ред. 

Я. Пеленський, Р. Залуцький, Х. Пеленська та ін. Т.1. К.: Смолоскип, 

2003. С. 606. 
36 Лось Ян Станіслав. Зазнач.праця. С. 50. 
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апеляції щодо порушення Польщею норм міжнародного права, 

польські війська в кінці листопада–на початку грудня окупували 

кілька великих волинських населених пунктів, де вже діяла 

адміністрація Української Держави. 

Попри те, що міністр закордонних справ Д. Дорошенко і 

посол у Відні В. Липинський були добре обізнані із перипетіями 

західноукраїнської державності, однак вони зазнали невдачі. 

На думку Я. Лося «Катастрофа української справи в 1918–

1919 роках виникає з того, що в той період ані над Дніпром, 

ані над Дністром не було людей, які б чітко розуміли вимоги 

українських державних інтересів і які, усвідомивши їх, мали б 

відвагу із залізною послідовністю, з нехтуванням книжної 

логіки й популярного пустослів’я, життєво, практично до них 

пристосуватися»37. 

Слід зазначити, що водночас треба розглядати процес 

тогочасного українського державотворення у контексті 

інтересів головних гравців на європейському континенті: 

Німеччини, Австро-Угорщини, Франції, а також Велико-

британії і США. Більшовицька Росія це врахувала, оголо-

сивши про вихід зі світової війни без отримання 

компенсацій, які належали б їй по праву як стороні-

переможниці. Українську Державу, а разом із нею УНР та 

ЗУНР, було ототожнено зі стороною, яка зазнавала поразки, 

про що свідчила навіть їх синьо-жовта (а не жовто-

блакитна!) символіка – така ж як і в Ерцгерцогства Австрія. 

Франція як переможниця бачила на своєму боці Польщу й 

Чехословаччину, на протилежному – більшовицьку Росію. 

А Україна, зі своєю державно-правовою дезорієнтованістю 

та політичною незгуртованістю, була ними поглинута і це 

влаштовувало світових гравців. Тогочасна українська 

дипломатія перешкодити цьому не зуміла, очевидно в силу 

своєї фахової слабкості. 

Чи змогла б відновитися та існувати ще одна монархія – 

у західній частині України та як склалася б доля Гетьманату 

в разі успішності його зовнішньої політики – ці питання 

                                                           
37 Там само. С. 200. 
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залишаються відкритими й досі для істориків, дипломатів, 

правників-міжнародників.  

Дотримання принципу тяглості державотворення, як 

свідчить історія, дає можливість відштовхнутися від досяг-

нутого і, таким чином, від самого початку державного 

відродження мати надійну основу для визнання іншими 

суб‘єктами міжнародного права. У цьому зв’язку варто 

закцентувати увагу на тому, що в той історичний момент 

монархічна форма правління була актуальною для ряду 

країн Європи, що так само відроджували свою державність. 

На перехідному етапі чи на довший час відновилися монар-

хії у Польщі, Литві, Румунії, Угорщині, а також Королівство 

Сербів, Хорватів і Словенців. 

 

Mykola Shkurkо 

VIACHESLAV LYPYNSKYI – DIPLOMAT: ISSUE 

THAT FAILED TO RESOLVE 

In the article on the basis of the analysis of a complex of 

historical sources and narrative literature the diplomatic activity of 

Viacheslav Lypynskyi as the ambassador of the Ukrainian State in 

the capital of the Austro-Hungarian Empire of Vienna during 1918 

was highlighted. Attention was emphasized on the calculations by V. 

Lypynskyi in solving the issue of revival of Ukrainian statehood 

monarchical type in the West Ukrainian territory in the context of 

fulfillment of conditions of Brest-Litovsk peace treaty. The influence 

of leading political and state figures on the state processes in the 

Kingdom of Galicia and Lodomeria in the period before and during 

the World War and the national-liberation competitions of the 

Ukrainian people 1917-1921 biennium: the Archduke Franz 

Ferdinand of Austria, the Metropolitan Andrei Sheptytskyi, the 

Archduke Wilhelm the Habsburg (Vasyl Vyshyvanyi), the Hetman 

Pavlo Skoropadskyi were analyzed. 

Key words: Viacheslav Lypynskyi, Franz Ferdinand, Andrei 

Sheptytskyi, Wilhelm of Habsburg (Vasyl Vyshyvanyi), Pavlo 

Skoropadskyi, Austro-Hungarian Empire, Kingdom of Galicia and 

Lodomeria, Ukrainian State, monarchic form of government, 

national liberation competition, diplomatic activities. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР НОВІТНЬОГО 

УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: 

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ  

(ВИКЛИКИ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ) 

 
 

Андрій Никифоренко 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЕ УРЯДУВАННЯ  

ЯК ПІДРИВНА СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ:  

БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ДОСВІД 1917 Р. В УКРАЇНІ 

 

У статті розглянуто більшовицьку практику 

альтернативного урядування як інструмент боротьби за 

владу (її завоювання, утримання, використання) в Україні в 

1917 р. Виявлено та проаналізовано технологічні аспекти 

зазначеної  практики. Актуалізовано евристичні можли-

вості соціологізації більшовицького досвіду альтернатив-

ного урядування.  

Ключові слова: альтернативне урядування, підривні 

соціальні технології, більшовики, комуністичний соціальний 

експеримент. 

 

Визначальною рисою того, що ми називаємо цариною 

людського чи історією (або, краще сказати, сферою люд-

ської діяльності), є відсутність пануючої в ній регулярності 

– на відміну від природи, епістемологічно відмітною 

ознакою якої слід вважати встановлювану і необхідну 

регулярність та послідовність явищ1. При цьому будь-які 

історичні факти, події ми, щоби їх зрозуміти, завжди 

намагаємося зв’язати між собою, помістити у певний 

контекст, привести у відповідність з даними інших наук. 

Знання фактів саме по собі ще не дає розуміння. У безлічі 

фактів треба зорієнтуватись. Їх слід належним чином 

упорядкувати й опрацювати. На їх основі ще треба винайти 

                                                           
1 Мизес Л. Теория и история: Интерпретация социально-

экономической эволюции / Пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. С. 15. 
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систему понять та суджень, які потім можна було б 

використовувати як засоби орієнтації й передбачення в 

постійно змінюваному та надзвичайно заплутаному потоці 

життя2. 

Слабкою ланкою гуманітарних досліджень є теорія, яка 

часто не лише відірвана від дійсності, що змінюється, та 

дискусій, але також і від дослідницької практики 

представників різних гуманітарних дисциплін. Потрібна 

методологія (набір дослідницьких практик, тобто процедур 

та стратегій, що вказують як будувати теорію), яку можна 

назвати практичною, тобто така, що постає на основі аналізу 

даних і для цього твориться3. Прийом соціологізації 

історичного матеріалу дозволяє у швидкоплинних формах 

соціального життя, обставини та шляхи виникнення, 

становлення, розвитку та занепаду яких у часі та просторі є 

предметом вивчення історії, відстежувати елементи, більш-

менш регулярно відтворювані в стабільному вигляді в часі 

та просторі, й у такий спосіб осягати їх універсальні 

закономірності та тенденції. Щодо свідомо організованих 

фрагментів соціального життя (тобто таких, що мають 

суб’єкта дії та можуть бути описані в категоріях: цінності-

цілі-дії, результати-наслідки), соціологізація виступає не 

лише засобом мисленнєвого упорядкування спонтанної 

дійсності, а й інструментом, за допомогою якого ми 

повертаємо мінливій дійсності її первинний зміст та 

структуру.  

Прагнення раціоналізувати, технологізувати соціальне 

життя було властиве багатьом мислителям, науковим 

школам та напрямам другої половини ХІХ–ХХ ст. Адже 

раціональна стандартизація дій індивідуальних або кор-

поративних агентів за визначенням забезпечує ефективне 

досягнення поставлених цілей. Соціальна технологія при 

                                                           
2 Зиновьев А. Коммунизм как реальность. М.: Центрполиграф, 1994. 

495 с. URL: http://www.zinoviev.ru/ru/zinoviev/zinoviev-kommunism.pdf 
3 Доманська Е. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з 

теорії знання про минуле; пер. з польськ та англ. В. Склокіна; наук. 

ред. В. Склокін. К.: Ніка-Центр, 2012. С. 202–204. 
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цьому виступає або як програма, що містить етапи, операції, 

процедури, засоби діяльності, або як сама діяльність, 

побудована згідно з програмою. У ХХ ст. зазначені 

прагнення стали невід’ємною частиною тоталітарних 

політичних практик.  

Соціально-проєктний характер комунізму як певного 

типу соціальної організації в цілому визнається в Україні 

суспільствознавцями та широким загалом. Осягнення понад 

сімдесятирічного досвіду реалізації комунізму як проєкту на 

теренах України відбувається повільніше. Цей гігантський 

антропологічний експеримент з величезними жертвами було 

пережито, відкинуто, проте його інтелектуальне опрацю-

вання та засвоєння ще триває. Серед іншого, це про-

являється в інерції концептів історіописання (домінуванні 

подієвості, періодалізму, фактографічності), що в свою 

чергу впливає на специфіку сприйняття комуністичного 

проєкту, реалізованого в Україні, нашими співгромадянами. 

Радянською історіографією було накопичено величез-

ний масив літератури, присвяченої стратегії та тактиці біль-

шовиків у боротьбі за владу, розбудові та діяльності різно-

манітних організаційних структур, формуванню більшо-

вицької системи урядування в знакові для реалізації кому-

ністичного проєкту в Україні перші роки його реалізації. 

Впродовж 1950-х–1980-х рр. свої дослідження зазначеній 

проблематиці присвятили Б. М. Бабій, М. Д. Березовчук, 

Н. Ф. Бугай, П. Л. Варгатюк, Ю.  М. Гамрецький, Є. Г. Гім-

пельсон, В. Д. Гончаренко, А. П. Гриценко, А. Г. Єгорова, 

М. К. Колісник, Ю. Ю. Кондуфор, С. М. Королівський, 

Ю. С. Кукушкін, Г. І. Литвинова, В. В. Мусієнко, Л. Л. Пота-

рикіна, М. А. Рубач, Є. М. Скляренко, В. Ф. Солдатенко, 

М. І. Супруненко, М. В.  Тимошенко, Б. Й. Тищик, 

П. М. Тригуб, В. Ф. Усков, П. Л. Шморгун, Й. Ш. Чорномаз, 

Н. М. Якупов. Теоретичним фундаментом зазначених праць 

виступали твори В. І. Леніна, рішення партійних з’їздів та 

пленумів, мовним кодом – апеляція до істини та орто-

доксальність, призначенням – демонстрація органічної 

наступності між «революційними звершеннями» доби 

«Великого Жовтня» та реаліями періоду «розгорнутого 
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будівництва комуністичного суспільства» й «розвинутого 

соціалізму», а ще – виправдовування, підтвердження та 

закріплення у свідомості людей постулату про природність, 

закономірність, незворотність «соціалістичного вибору» 

народних мас.  

Метою даної роботи є виявлення та аналіз техно-

логічних аспектів більшовицької практики альтернативного 

(паралельного) урядування як засобу боротьби за владу 

(її завоювання, утримання, використання) в Україні в 1917 р. 

та актуалізація евристичних можливостей соціологізації 

зазначеної практики. 

Підривні соціальні технології, за Ігорем Рущенком, є 

специфічним різновидом соціальних технологій, спрямо-

ваних на створення ситуації «контрольованого хаосу» та 

свідоме розкручування сценарію «парареволюції» на 

території супротивника, мають скеровувати «м’яку силу» на 

досягнення тактичних і стратегічних воєнних цілей. Особ-

ливістю ПСТ є утаємничений характер структурних компо-

нентів, що стосуються замислу, розробки, управління4.  

Теоретичного обгрунтування специфічних прийомів 

більшовицької стратегїї та тактики боротьби за владу ані 

класики комунізму, ані їх послідовники не залишили, те ж 

саме стосується й однопартійної (двоскладової) форми 

держави, що її, як зауважує Р. Пайпс, більшовики в 1917 р. 

буквально зімпровізували на ходу, хоч вона й виявилась 

найуспішнішою та найперспективнішою з їхніх новацій, 

перетворившись на прототип для значної кількості «лівих» 

та «правих» монопартійних диктатур в Європі й інших 

частинах світу та головного ворога парламентської демо-

кратії й альтернативу їй5. Наявні пояснення, в дусі хресто-

матійного Марксового «Комуна – це зворотне поглинання 

державної влади суспільством, коли на місце сил, які 

підкорюють і поневолюють суспільство, стають його власні 

                                                           
4 Рущенко І. П. Російсько-українська гібридна війна: погляд 

соціолога: монографія. Х.: ФОП Павленко О. Г., 2015. С. 190–191. 
5 Пайпс Р. Русская революция: в 2-х частях; ред. Л. С. Еремин. 

Москва: Росспэн, 1994. Часть 2 / пер. Н. И. Кигай. 1994. С. 178. 
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живі сили; це перехід влади до самих народних мас, які на 

місце організованій силі їх поневолення створюють власну 

силу»6, потребують їх обрамлення гегелівською діалек-

тикою, проте навіть після цього дають надто загальне уяв-

лення про механіку спроб «революційного переустрою 

світу». В. І. Ленін висловлюється з даного питання досить 

туманно: «Було б найбільшою помилкою, якби ми стали 

вкладати складні нагальні швидкоплинні практичні завдання 

революції в прокрустове ложе вузько сприйнятої «теорії», 

замість того, щоби бачити в теорії перш за все й більше за 

все керівництво до дії»7. Але в його писаннях є й зачіпки: 

«Життя змусить нас зблизитись в загальному потоці 

революційної творчості, в напрацюванні нових державних 

форм. Ми повинні йти за життям, ми маємо надати повну 

свободу творчості народним масам»8. В. І. Ленін опосеред-

ковано визнає прагнення скористатися з соціально-

політичної кон’юнктури 1917 р. у колишній Російській 

імперії. Лютнева революція, розкодувавши ірраціональну 

народну стихію, дала величезний імпульс як процесам 

соціальної та національної самоорганізації, так і стрімкій 

цивілізаційній деградації мільйонів осіб.  

Більшовики в 1917 р. зосередились на руйнуванні 

громадянського суспільства й підтримці будь-якої ініціативи 

«знизу», спрямованої на руйнування традиційних орга-

нізаційних структур та соціальних відносин. Сповідуючи 

ідею світової революції, авангардом якої на думку 

В. І. Леніна мав стати російський «пролетаріат», і претен-

дуючи на виключну роль у реалізації цієї ідеї за відсутності 

реальної бази для отримання влади в Росії, більшовики 

зосередились на розпалюванні невдоволення широких мас, 

розхитуванні інститутів влади, дезорганізації армії та 

виробництва, соціальній та національній демагогії, 

                                                           
6 Маркс К. Первый набросок «Гражданской войны во Франции» 

(1871) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.Т.17. С. 548. 
7 Ленин В. И. Письма из далека. Ленин В. И. Полн. собр. соч., 

5-е изд. Т. 31. С. 44. 
8 Ленин В. И. Доклад о земле 26 октября (8 ноября) // Ленин В. И. 

Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 35. С. 27. 
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маніпулюванні суспільною свідомістю. Байдужість до долі 

країни, що була для них лише випробувальним полігоном 

«революційних» технологій і каталізатором світових «рево-

люційних» процесів, давала більшовикам змогу певний час 

рухатись на гребені революційної хвилі, всіляко заохочуючи 

руйнівні тенденції й ототожнюючи себе з утіленням «духу» 

революції9. Віссю ж відтворення «державної машини» мала 

стати більшовицька партія – одна з найрадикальніших у 

загальноросійському політикумі, жорстко централізована, 

суворо ієрархізована організація професійних революціо-

нерів, відданих своєму провідникові. В. І. Ленін вислов-

люється з цього приводу недвозначно: «Завдання пролетар-

ської революції: “розбити”, зламати цю машину, замінити її 

найповнішим самоврядуванням знизу, на місцях, і прямою 

владою озброєного пролетаріату, його диктатурою, 

нагорі»10.  

Одним з інструментів ленінської «парареволюції», вті-

люваної в життя після лютневих подій 1917 р., було альтер-

нативне урядування. Суть його полягала в цілеспрямовано-

му використанні більшовиками різного роду квазіадміні-

стративних структур (совєтів, фабрично-заводських комі-

тетів, профспілок, рудкомів, ревкомів, солдатських комітетів 

та ін.), джерелом влади яких був «не закон, попередньо 

обговорений та проведений парламентом, а прямий почин 

народних мас знизу й на місцях, пряме її “загарбання”11 у їх 

боротьбі за владу. Механізм формування та функціонування 

таких структур створював необмежені можливості для 

маніпуляцій та диктату.  

Навесні 1917 р. ішлося про створення партосередків на 

підприємствах, входження до складу вже існуючих совєтів у 

                                                           
9 Никифоренко А.Р. Кристалізація радянської моделі 

адміністрування у контексті боротьби більшовиків за владу в Україні у 

1917 р. // Вісник Університету внутрішніх справ: Вип. 7. Ч.ІІІ. Харків, 

1999. С. 108–109.  
10 Ленин В. И. Марксизм о государстве // Ленин В. И. Полн. собр. 

соч., 5-е изд. Т. 33. С. 155. 
11 Ленин В. И. О двоевластии // Ленин В. И. Полн. собр. соч., 5-е 

изд. Т. 31. С. 146. 
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великих містах та промислових центрах, збільшення 

представництва в совєтах та підштовхування їх до 

«мирного» загарбання влади. Ці нестійкі за своєю природою 

об’єднання, яким бракувало структури, процедур, міри 

представництва (адже в них жодним чином не були пред-

ставлені селяни) та духу послідовності більшовики нама-

гались зробити владою «знизу», через децентралізовані 

інституції, аби потім, у процесі привласнення повноважень – 

за допомогою бюрократичних заходів, насильства, демагогії 

– трансформувати їх у владу «згори». Техніка оволодіння 

совєтами була розроблена та опрацьована Л. Троцьким у 

травні 1917 р. щодо Петроградського совєту. Її основу 

склала практика «часткових перевиборів», ініціаторами яких 

в умовах падіння авторитету совєтів та зростання апатії та 

зневіри в суспільстві повсюдно виступали більшовики.  

У промислових центрах більшовики на заводах, фаб-

риках, копальнях створювали афільовані з їхньою партією 

структури – фабрично-заводські комітети та партійні бойові 

загони. Фабрично-заводські, рудничі, гірничі комітети 

виступали свого роду альтернативою професійним спілкам, 

де більшість як правило належала меншовикам (за більшо-

вицькою термінологією – «угодовцям»). Перетворюючи 

фабрично-заводські комітети на органи «робітничого кон-

тролю за виробництвом та розподілом» (тобто, претендуючи 

на право регулювати оплату праці, оголошувати страйки, 

керувати наймом та звільненням працівників, забезпеченням 

підприємств сировиною, розпорядком робіт), більшовики 

отримували змогу тиснути на адміністрацію та власників 

підприємств, а опосередковано – збільшувати власні впливи 

в совєтах. Більшовицькі збройні формування («робоча 

міліція», «боєвиє дружини», «Красная гвардія») виступали 

альтернативою силам правопорядку, підпорядкованим Тим-

часовому уряду та совєтам.  

У період з квітня по липень 1917 р. більшовики здій-

снили три невдалі спроби спровокувати заворушення в 

Петрограді та захопити владу на території колишньої імперії 

від імені совєтів. Показово, що організовані ними для цього 

демонстрації проводились від імені совєтів, але без відома 
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останніх. Під час липневого заколоту більшовики навіть 

зібрали делегацію «представників» з півсотні фабрик, які 

мали звернутись у Петроградський совєт з клопотанням про 

передачу влади совєтам. В Україні національна само-

організація влітку 1917 р. сягнула рівня, який дозволив 

Центральній Раді фактично стати крайовим органом держав-

ної влади, а Генеральному Секретаріату – виконавчим 

органом Тимчасового уряду.  

Восени 1917 р. більшовики, взявши курс на збройний 

переворот, організаційно «вбудували» підготовку до нього в 

систему совєтів – створений «для захисту революції» 

Петроградський воєнно-революційний комітет на чолі з 

Л. Троцьким формально функціонував як орган Петроград-

ського совєту. Одночасно з цим більшовики підготували та 

провели непредставницький ІІ з’їзд совєтів з контрольо-

ваним складом учасників (перед цим скликавши обласний 

з’їзд совєтів Півночі, який і виступив формально ініціатором 

скликання ІІ з’їзду совєтів). ВРК, захопивши владу, «пере-

дав» її ІІ з’їзду совєтів. Як зауважує К. Малапарте, Ленін – 

стратег «більшовицької революції», а Троцький – тактик 

державного перевороту 1917 р.12. У Москві ж – через брак 

контролю над совєтом – більшовики створили революційний 

комітет з відповідним порядком денним і домоглися, 

зрештою, влади. Спроба здійснити збройний переворот у 

Києві для більшовиків виявилась невдалою. Маневр з пред-

ставництвом – проведення «об’єднаного засідання виконав-

чих комітетів совєтов» – дозволив задекларувати створення 

ревкому, але «далі постановки питання справа не пішла». 

Наступні формати – «скликання» «об’єднаного пленуму 

совєтів робітничих та солдатських депутатів спільно з пред-

ставниками фабзавкомів та військових частин»13, входження 

до складу «крайового комітету з охорони революції», 

визнання Центральної Ради органом крайової влади в 

Україні й т. ін. – також виявились невдалими. 4 листопада 

                                                           
12 Малапарте К. Техника государственного переворота; 

ред. О. Разуменко; пер. Н. Кулиш. М.: Аграф, 1998. С. 30–43.  
13 История Украинской ССР: В 10 т. К, 1984. Т. 6. С. 192. 
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1917 р. більшовики Києва на «об’єднаному зібранні совєтів 

міста при участі фабзавкомів, профспілок та військових 

частин» запропонували провести з’їзд совєтів України 

(фіксуючи цю ідею в резолюції), і таким чином реорга-

нізувати Центральну Раду. Представництво на з’їзд доби-

ралось так, щоби забезпечити кількісну перевагу депутатів 

від промислових центрів. А далі – переїзд більшовицьких 

«делегатів» до Харкова (на той час уже окупованого прибу-

лими з Росії більшовицькими загонами), проведення «пара-

лельного» з’їзду совєтів із контрольованим складом учас-

ників, оголошення (від імені «з’їзду») Центральної Ради 

«поза законом», заснування «паралельної» української квазі-

держави та формування «паралельного» уряду тощо. 

У подальшому організаційні структури в Україні під 

владою більшовиків вибудовуватимуться «згори»: напри-

кінці листопада 1918 р. Тимчасовий робітничо-селянський 

уряд України було утворено за рішенням ЦК КП(б)У – на 

противагу Директорії УНР, потім «згори» було проголошено 

УСРР – на противагу УНР доби Директорії; за вказівками 

«згори» утворювались ревкоми, комітети бідноти – на 

противагу совєтам; Всеукрревком, «комітети незалежних 

селян» – рішення про створення яких було прийнято на ІV 

конференції КП(б)У.  

 Підсумуємо. Альтернативне урядування для більшо-

виків після лютневих подій 1917 р. виступило одним із засо-

бів їх боротьби за політичну владу – в умовах адміністратив-

ного безладдя, спричиненого, серед іншого, суперництвом 

Тимчасового уряду та виконавчого комітету Петроград-

ського совєту. Використання можливостей альтернативного 

урядування як підривної соціальної технології було пов’я-

зано з особливостями ідеології, на яку спирались більшо-

вики, організаційними характеристиками їхньої партії, 

специфікою політичного мислення, властивого В. І. Леніну, 

конкретно-історичними обставинами (насамперед – 

суспільно-політичною кон’юнктурою), які склались на тери-

торії колишньої Російської імперії в 1917 р.  
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Юрій Давиденко 

  

РОЛЬ НІЖИНСЬКОГО ОСЕРЕДКУ «ПРОСВІТИ»  

В НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ МІСТА  

У 1917 – 1921 РОКАХ 

 

У статті висвітлюються особливості формування 

мережі осередків товариства «Просвіта» на території 

Ніжинського повіту в добу Української революції 1917 – 

1921 рр. На основі комплексу архівних та мемуарних джерел 

досліджено ключові напрямки діяльності товариства та 

процес його «радянізації». 

Ключові слова: Ніжин, товариство «Просвіта», націо-

нальне відродження. 

 
У наш час, коли Українська держава є незалежною, 

важливим є перегляд багатьох сюжетів вітчизняної історії, 

рішучого подолання штампів та стереотипів, які були харак-

терними для історичної науки попередніх років. 

Питання, пов’язані з історією української культури, 

відродженням національних традицій вимагають неу-

передженого дослідження. Насамперед ці проблеми орга-

нічно пов’язані з історією громадських організацій, това-

риств і спілок, які розгорнули свою діяльність на території 

Наддніпрянської України на початку ХХ–середині ХХ ст. 

Серед значної кількості таких організацій, котрі мали вплив 

на суспільно-політичне і культурне життя, провідне місце 

належить товариству «Просвіта». Саме воно в добу націо-

нально-визвольних змагань українського народу, спира-

ючись на попередній досвід та надбання, згуртувало навколо 

себе українську інтелігенцію, плекало та відроджувало рідну 

мову, українську книжку, несло в народ світло культури та 

науки. 

Діяльність Ніжинської «Просвіти» поширювалася фак-

тично на більшість повітів з початку ХХ і до 20-х р. ХХ ст. 

Саме тоді ці просвітянські осередки, без сумніву, були 
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своєрідними центрами культурницької та національно 

орієнтованої діяльності.  

Відтак, актуальність дослідження визначається необхід-

ністю об’єктивного вивчення діяльності ніжинських «Про-

світ» в умовах більшовицьких реалій та висвітлення пере-

бігу процесу «радянізації» товариства на основі сучасних 

знань, оцінок, методологічних принципів та нового бачення 

проблеми, зв’ясування специфіки національно-культурного 

життя на Ніжинщині. 

Із здобуттям Україною незалежності розпочався склад-

ний процес національного відродження. Він передбачає 

насамперед утвердження національної свідомості громадян 

України, оволодіння знаннями про минуле свого народу та 

виборювання ним права на суспільно-культурне існування. 

Вирішення актуального для сьогодення загалу проблем 

національно-державного буття повинно, безумовно, спира-

тись на попередній досвід.  

Аналіз наукової розробки даної теми дозволяє ствер-

джувати, що неупереджене вивчення просвітянської історії 

на Східній Україні привертає увагу вітчизняних науковців. 

Це й закономірно, бо досить довгий час радянська історична 

наука та краєзнавство «замовчували» факти про роль та 

діяльність товариства або ж давали йому вульгаризовані, 

спрощено-негативні характеристики, тим самим демонстру-

ючи суб’єктивістський підхід до історії. Саме з її легкої руки 

за «Просвітою» на довгий час закріпився ярлик «петлю-

рівської», а її діячі – безперечно гордість і еліта нації, визна-

чалися в переважній більшості як буржуазні націоналісти. 

Однак, у зв’язку з динамічними процесами реабілітації 

історичної справедливості, коли руйнуються установлені 

стереотипи та відмирають догми, ми відкриваємо для себе 

правдиву історію товариства «Просвіта» та сторінки її 

безкорисливої, подвижницької діяльності на благо України.  

У зв’язку з цим роботи, що складають історіографію пи-

тання, можна умовно поділити на декілька груп. До першої 

групи належать історичні дослідження та узагальнюючі праці 

радянських науковців, які керувалися марксистсько-ленін-

ською методологією і розглядали події з «класових позицій».  
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Так, наприклад, у класичних виданнях радянської доби – 

Українській Радянській Енциклопедії та багатотомній історії 

УРСР автори досить поверхово торкнулися проблеми історії 

«Просвіти» на Україні. Більш того, впадає у вічі упереджена та 

в цілому суб’єктивістсько-негативна оцінка товариства. 

Загальний висновок зазначених праць зводився до їх харак-

теристики як буржуазно-націоналістичних організацій.  

Однією з перших наукових розвідок з даної проб-

лематики можна вважати роботу І. Золотоверхого «Станов-

лення радянської культури» (1917-1920 рр.)1. Автор, спи-

раючись на комплекс архівних джерел, у цілому висвітлив 

саме як прогресивний процес «радянізації» «Просвіти» та її 

підпорядкуванню владним структурам радянської системи 

управління. Отже, аналіз наукових розробок радянського 

періоду перш за все свідчить про наявність надзвичайно ма-

лої кількості праць з даної проблематики.  

Другий період у дослідженні теми розпочався зі сере-

дини 80-х р. ХХ ст. Перебудова радянського суспільства не 

принесла якісних змін у вивчення історії «Просвіт» на 

Східній Україні. Знаковим стало лише видання «Чернігів-

щина: енциклопедичний довідник» за редакцією А. В. Куд-

рицького2. Віддаючи належне значенню культурно-освітньої 

організації «Просвіта», автори продовжували в цілому до-

тримуватися партійно-класових позицій і оцінок її 

діяльності.  

На початку 90-х років у вітчизняній історіографії окрес-

лився новий період у дослідженні проблеми історії «Просвіт» 

на Східній Україні. В умовах національного відродження в 

нашій країні інтерес науковців до передумов, діяльності та 

значення «Просвіти» став закономірно зростати.  

З’явилась низка цікавих досліджень, де науковці пору-

шують питання з історії просвітянського руху на Україні. 

Насамперед слід назвати «Нарис історії Просвіти». У цій 

                                                           
1 Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської 

культури/ Київ: АН УРСР, 1961. 432 с.  
2 Кудрицький Л. Чернігівщина. Енциклопедичний довідник/ Київ: 

Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1990. С.6. 
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колективній праці в стислій формі подається історія това-

риства, вводяться в обіг документальні джерела, а саме: 

статути деяких «Просвіт», біографічні довідки найбільш 

активних членів «Просвіт».  

Знаковою ознакою історіографії 90-х років ХХ ст. стала 

поява спеціальних праць, присвячених конкретній темі – 

історії «Просвіт» на Чернігівщині. Серед них слід назвати 

статтю онука М. Коцюбинського Юлія Коцюбинського. Це є 

перша спроба історіографії дослідження історії губернської 

Чернігівської «Просвіти» як однієї із найбільших на Східній 

Україні. Деякі відомості з історії Ніжинської «Просвіти» 

знаходимо в краєзнавчому довіднику голови міської 

«Просвіти» М. Шкурка3. Але, на нашу думку, недоліком 

цього довідника є те, що автор не повністю використав 

архівні матеріали. Також вивченню діяльності «Просвіт» в 

зазначений період присвячені роботи С. Масюка і Л. Євсе-

левського4.  

Аналіз наукових розробок засвідчує, що проблема історії 

«Просвіт» на Східній Україні, початку ХХ–20 р. ХХ ст., 

зокрема Чернігівської та Ніжинської організацій, 

розглядалося фрагментарно і комплексне дослідження цієї 

проблеми розпочалося лише на початку 90-х р. Ряд проблем 

щодо формування організаційної структури, основних на-

прямів діяльності та значення просвітницького руху на 

Чернігівщині не отримали належного вивчення.  

Новий етап у вивченні просвітянського руху на Черні-

гівщині розпочинається з 2000-х рр. Для вивчення означеної 

теми певну цінність становлять публікації С. Фомської5, 

О. Сухого6, Ю. Давиденка7. У зазначених роботах автори 

                                                           
3 Шкурко М. Історія Ніжина мовою дат/ Ніжин: Луцьк, 1993. С.6.  
4 Євселевський Л.І., Фарина С.Я. «Просвіта» у Наддніпрянській 

Україні/Київ: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 2011. С.11. 
5 Фомська С. Чернігівська «Просвіта» за часів Української 

Центральної Ради/ Київ: Сіверянський літопис, 2010. №2/3, с.55.  
6 Сухий О. Сучасна українська історіографія історії «Просвіти» / 

Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 

2010, с. 277. 
7 Давиденко Ю. З історії Ніжинської «Просвіти» (1907-1923 рр.)/ 

Київ: Сіверянський літопис, 1997. №4 (16), с.78. 
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розглядають і аналізують структурну розбудову організації, 

форми і методи її діяльності.  

Отже, аналіз літератури з означеної теми підтверджує її 

актуальність та значимість, а також необхідність подальшого 

вивчення комплексу питань, пов’язаних з історією 

просвітянського руху на Ніжинщині.  

Дослідження історії «Просвіт» на Ніжинщині в 

зазначений період ґрунтується на аналізі різноманітного за 

характером і змістом комплексі документів, який можна 

поділити на декілька груп: це актуалізовані і не акту-

алізовані документи та наративні джерела – мемуари, 

матеріали місцевої періодичної преси.  

Найбільша кількість документів міститься у фондах: 

ф№275, 276, 439, 320, 442, 275. Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України та ф.№13 Держав-

ного архіву Чернігівської області8.  

Важливою складовою частиною джерел з теми є періо-

дична преса. Це газети: «Известия Нежинского общес-

твенного комитета», Нежин, 1917–1918 рр. та «Червоне 

слово», Ніжин, 1920–1922 рр. На шпальтах містяться досить 

цінні матеріали, що висвітлюють процес практичної 

діяльності та радянізації «Просвіт».  

Нова доба в історії Ніжинської «Просвіти» почалася у 

1917 р. В цей час товариство в умовах піднесення національно-

визвольного руху переживало своє відродження. 9 квітня 1917 

року в залі міської Думи відбулося українське віче, на якому 

було офіційно поновлено діяльність товариства. На зібранні 

був прийнятий новий статут «Просвіти», яким передбачалася 

принципова умова членства в організації: приймати в члени 

товариства тільки тих, хто обстоює національно-територіальну 

автономію України9. 

Товариство «Просвіта» в 1917 р. розпочало в місті 

активну діяльність. Так, при сприянні та безпосередній 

                                                           
8 Державний архів Чернігівської області (далі, ДАЧО). Ф.13. 

Оп.12. Спр.14 Протоколи та щомісячні довідки про діяльність 

«Просвіт». Арк. 4. 
9 Известия Нежинского общественного комитета, 1917. 

13 апреля. (№28). С.5. 
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участі «Просвіти» були відкриті курси української мови для 

вчителів; за пропозицією «Просвіти» міська дума своєю 

постановою змінила назву міського саду. Він став ймену-

ватися парком Т. Г. Шевченка, хоча до цього був Мико-

лаївським. Зазначимо, що ніжинська організація досить 

швидко структурно розбудовувалася. Так, на грудень 1917 р. 

у Ніжинському повіті нараховувалось сім повітових това-

риств. Це товариства в Ніжині, а також волосні філії в селах 

Бакаївка, Веркіївка, Дроздовка, Філєвка, Вересоч, Носівка. 

Найбільш активним у своїй діяльності було Веркіївське 

товариство. «Просвіта» у Веркіївці була заснована в 1917 р. 

Головою його був лікар В. О. Гриценко, до складу това-

риства входили вчителі та селяни. Всього у своєму складі 

товариство нараховувало 12 осіб. «Просвіта» влаштовувала 

драматичні постанови, а на виручені кошти купувала різно-

манітну літературу. Так, у 1917 р. веркіївські просвітяни 

придбали українські букварі для 1-го класу, українські 

книги10.  

Досить показовою ознакою того складного періоду в 

українському суспільстві, на наш погляд, є той факт, що 

паралельно з відродженням ніжинської «Просвіти», її орга-

нізаційним становленням мала місце і інша тенденція. Певна 

частина ніжинської інтелігенції – викладачі, студенти 

відгукнулась на пропозицію професора Рєзанова створити 

«Товариство вивчення України». Своєю метою товариство 

визначило збір матеріалів з історії та етнографії на Ніжин-

щині, вивчення української мови, відпрацювання і засвоєння 

наукової термінології, видання підручників, методичної 

літератури. Товариство планувало читання публічних лекцій 

з історії України, відкриття курсів з української мови і т.ін. 

Саме в межах цієї програми і відбулось засідання товариства 

4 травня 1917 р., присвячене 100-річчю з дня народження 

М. Костомарова. На засіданні виступили з науковими допо-

відями Рєзанов «Пам’яті Костомарова», В. Безсмертний 

                                                           
10 Давиденко Ю. З історії Ніжинської «Просвіти» (1907–

1923 рр.). Сіверянський літопис, 1997. №4 (16). С. 75-82. 
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«Костомаров як історик України», О. Розов «Про мову 

Костомарова». Основною відмінною ознакою діяльності цієї 

організації від відроджуваної «Просвіти» був її суто 

науково-теоретичний характер. Отже, такий напрям націо-

нально-культурної діяльності не передбачав політичної 

спрямованості на виборювання ідеї національної незалеж-

ності в найближчій перспективі і не мав наміру стати 

осередком масової культурницької роботи.  

Слід наголосити, що умови діяльності просвітянських 

товариств на Ніжинщині в період 1918–1919 рр. були своє-

рідними. Так, денікінці, які в 1919 р. зайняли Ніжин, 

розігнали «Просвіти» та ліквідували всі українські газети, з 

друкарні були вилучені всі українські книги.  

Певним рубежем в історії ніжинської «Просвіти», 

гадаємо, слід саме назвати 1919 р. Архівні матеріали свід-

чать про існування в цей період цілісної мережі, як міських, 

так і волосних товариств. У Ніжині «Просвіта» набула 

районного принципу організації: Овдіївська, Мигалівська, 

Магерська, Шекеро-Гринівська – за назвами районів міста. 

Напрямки її діяльності були традиційні і спиралися на 

попередній досвід: лекційний, концертно-художній, бібліо-

течно-освітній. Так, прикладом лекційної форми роботи 

була Овдіївська «Просвіта». На її зібраннях систематично 

читались лекції з історичної та природознавчої тематики. 

Так, за 1920 р. на її зборах були прочитані лекції на такі 

теми: «Природа і життя», «Сонячна енергія», «Історія 

землеробства» і т.ін.11. 

Що стосується суспільно-мітингової роботи, то слід 

сказати, що «Просвіти» брали участь у святкуванні ювілею 

Т. Г. Шевченка в 1920 р. 1 травня організовували аматорські 

театральні вистави та концерти. За 1920 р. «Просвітами» 

було прочитано 160 лекцій, організовано 208 концертів, 

вистав та проведено 36 мітингів. 

                                                           
11 Давиденко Ю. З історії Ніжинської «Просвіти» (1907–

1923 рр.)/ Київ: Сіверянський літопис, 1997. №4 (16). С.75-82. 
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Досить важливим, на нашу думку, була в цей час робота 

міських «Просвіт» з розвитку бібліотечної справи. Овдіїв-

ською та Магерською організаціями були відкриті дві 

бібліотеки. В їх фондах були зібрані твори українських кла-

сиків, а також періодичні видання міст Чернігова, Харкова, 

Ніжина. Відсутність детальних даних в архівних джерелах 

не дозволили нам провести глибокий порівняльний аналіз 

просвітянської роботи всіх міських філій. Але разом з тим 

можна стверджувати, що одним із найбільш активних було 

Мигалівське товариство. Його заснували 15 березня 1920 р. 

вчителі та населення району міста в кількості 18 осіб. 

Товариство створило бібліотечну, лекційну та театральну 

секції. Згідно з архівними матеріалами, за 1920 р. про-

світянами було поставлено 23 вистави, створена бібліотека, 

яка нараховувала 300 примірників12. 

Цікавим є той факт, що на початок 1920 р. значно зро-

стає мережа волосних осередків. Архівні документи засвід-

чують, що на початку 1920 р. у Ніжинському повіті існувало 

64 осередки, тобто в порівнянні з груднем 1917 р. їх кіль-

кість збільшилась на 5713. Якщо аналізувати соціальний 

склад волосних «Просвіт», то він був таким: до товариства 

входили представники інтелігенції – лікарі, священики, 

студенти, вчителі, а також селянство.  

Одним із найбільш дієвих волосних «Просвіт» можна 

вважати Макіївське товариство, що було засноване 19 січня 

1918 р. Цікавим свідченням є звіти товариства за 1920 р. На 

його сторінках знаходимо цікаві дані про діяльність та 

специфічні обставини його роботи: «програма діяльності 

товариства досить широка, але це через сучасний стан і 

відсутність допомоги від влади здійснено хіба половину 

своїх завдань»14. Однак, незважаючи на ці важкі умови, 

товариство заснувало хату-читальню з наявними в ній 1500 

                                                           
12 ДАЧО. Ф.13, оп.12. Спр.14 Протоколи та щомісячні довідки 

про діяльність «Просвіт». Арк. 4. 
13 ДАЧО. Ф.13, оп.12. Спр.14 Протоколи та щомісячні довідки 

про діяльність «Просвіт». Арк. 4. 
14 Там само. 
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книгами, а також провело за 1920 р. 15 лекцій та 25 вистав. 

Зазначимо той факт, що більшовицька влада не допомагала 

«Просвітам» і їх робота здійснювалася з ініціативи 

просвітян.  

Отже, проведений вище аналіз принципів і напрямів 

діяльності місцевих і повітових «Просвіт» на Ніжинщині 

дозволяє стверджувати, що до 1920 р. осередки «Просвіти» 

не підпорядковувались більшовицько-партійним органам і 

зберегли політичну нейтральність. Подібна ситуація була 

характерною для більшості «Просвіт» на Східній Україні в 

той період. Так, І. Золотоверхий у своїй роботі наголошував, 

що частина «Просвіт» продовжувала поширювати ідеї 

невтручання у справу політики, обмежувала свою роботу 

лише чистим культурництвом15. 

Хотілось би відмітити той факт, що принципово пара-

лельно з цими формами роботи в той час виникли і нові, 

обумовлені ідеологічною складовою національно-культур-

ної політики більшовиків. Так, у просвітницькій мережі 

почали створюватися хати-читальні в сільській місцевості і 

шкільні секції для боротьби з неписьменністю. Однак, 

більшість «Просвіт» на Ніжинщині продовжували в своїй 

діяльності сповідувати культурно-просвітницький вектор і 

були аполітичними. Отже, цілком закономірно, що це викли-

кало занепокоєння радянської влади.  

Завершальним в історії «Просвіт» став період 1921–

1923 рр. «Просвіта» не влаштовувала владу перш за все 

тому, що дотримувалась національних загально-гума-

ністичних ідеалів і була далекою від теорії класової бороть-

би і більшовицької ідеології. У 1920 р. ЦК КП(б)У ставить 

завдання «підпорорядкувати» «Просвіти» , тому практичним 

кроком для цього стало засідання політбюро ЦК КП(б)У 8 та 

13 червня 1920 р., де розглядалось питання про ставлення до 

«Просвіт»16 [8, с.25]. Унаслідок цього всі губернські відділи 

                                                           
15 Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської 

культури/ Київ: АН УРСР, 1961. С.21  
16 Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської 

культури/ Київ: АН УРСР, 1961, с.25. 
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Політосвіти отримали лист-інструкцію від Політбюро щодо 

«Просвіт». У листі йшлося про історію товариства (1905–
1907 рр), давались тенденційні роз’яснення, чому «Просвіта» 

схилилась на бік націоналізму під час Центральної Ради. 

Аналізуючи тогочасний стан «Просвіт», ЦК КП(б)У 

відзначив, що вони перетворились на «міщанські», 

«шовіністські» організації. У ньому також підкреслювалось, 

що «…не тільки невірним, а й шкідливим було б ставати на 

шлях війни з “Просвітами”. Нашим відправним пунктом 

повинно стати завдання опанувати “Просвіти”17. Для 

опанування «Просвіт» ЦК КП(б)У пропонувало такі заходи: 

потрібно зв’язати «Просвіти» з селянськими, комуніс-

тичними та комсомольськими осередками, комнезамами, 

радянськими органами освіти. Бібліотеки товариства повин-

ні бути заповнені комуністичною літературою, а театрально-

мистецьку діяльність треба взяти під свій ідейний контроль.  

Однак серед українських більшовицьких лідерів не всі 

були прибічниками курсу «опанування» «Просвіт». Прин-

циповим противником був Х. Раковський. Так, у приватному 

листі від 7 вересня 1920 р. до Крестинського він писав: 

«Відносно “Просвіт” були вжиті заходи, щоб підпоряд-

кувати їх комуністичному впливу. Проте я вважаю, що 

“Просвіти”, з ім’ям яких пов’язані певні націоналістичні 

тенденції, саме тому лишаються фактично центрами націо-

налістичної агітації на селі»18. 

Спираючись головним чином на масові організації 

селянської бідноти (комнезами), із середини 1920 рр. 

розпочато процес «радянізації» «Просвіт». Так, Наркомат 

освіти України розробив і затвердив новий статут товариств. 

Відповідно до його положень, основним завданням орга-

нізації стала пропаганда політики радянської влади, 

комуністичної партії та боротьба з ворожою ідеологією.  

Зазначимо, що на Ніжинщині процес «радянізації» 

почався з кінця 1921 р. і мав два етапи. На першому етапі 

партійні органи мали на меті реорганізувати «Просвіту» на 

                                                           
17 Там само, с.26. 
18 Там само, с.22. 
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установу радянського ґатунку. Перебудова «Просвіт» в 

нашому регіоні почалася з постанови Ніжинського з’їзду 

представників культури, що проходив на Ніжинщині восени 

1921 р. Як свідчать матеріали більшовицької газети «Нове 

село», на ньому «Просвіти» були піддані нищівній критиці, 

товариство було звинувачена в тому, що: «…за весь час 

класової боротьби являлась нейтральною, ідейно керуючись 

дрібно-буржуазними інтересами». Далі йшлося про те, що 

культурно-освітня організація не може бути аполітичною. 

До цих звинувачень критики додали ще й ярлик – 

«петлюрівська» 19. З’їзд своїм рішенням ухвалив реорганізу-

вати «Просвіти» за новим статутом, а саме: організація 

повинна стати політичною як організація пролетарська; до 

ради «Просвіти» повинні увійти представники комнезаму, 

комсомолу. Хати-читальні, які існують як секції «Просвіти», 

повинні реорганізуватися у самостійні організації, на чолі 

яких мають стати представники комсомолу та комнезаму. 

Комсомол теж одержав вказівки щодо «Просвіт». У звер-

ненні до комсомольців говорилося: «…кожна ячейка повин-

на втягнути до себе “Просвіту”, котра б під контролем 

ячейок преподавала селянам широкий світогляд Радянської 

влади на селі»20.  

Отже, «Просвіта» потрапила під тотальний контроль 

влади. Товариство повинно було кожні три місяці 

інформувати відділи освіти про свою діяльність, посилаючи 

копії протоколів, зібрань та інші матеріали. На театральні 

вистави та проведення культурних заходів мав бути дозвіл 

відділів політпросвіти.  

Цілком закономірно, що така політика призвела до 

розколу в товариствах. Одні з них, через вказані вище 

обставини, почали функціонувати за новим статутом, а 

(таких на 1921 р. було 43 у Ніжинському повіті), а інші 

зостались на традиційних просвітянських позиціях й 

дотримувались статуту 1917 р.21.  

                                                           
19 Червоне слово. Ніжин. 1921. (№16). С.4.,( №57), с.4. 
20 Там само, с.2. 
21 Там само, с.4. 
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Показовим є той факт, що саме з цього моменту 

«радянізовані» «Просвіти» починають залучатись до різних 

політичних акцій та більшовицької влади. Так, у 1921 р. 

«Просвіти» Ніжинського повіту провели ряд культурно-

масових заходів: спектаклів, концертів, благодійних лотерей 

на користь голодуючих Поволжя, Шекеро-Гринівське това-

риство перерахувало 46 тис. 675 карбованців, Безуглівське – 

80 тис. карбованців, Стодольське – 33 тис. 300 карбо-

ванців22. 

Другий етап «радянізації» «Просвіт» почався на Ніжин-

щині з жовтня 1922 року і отримав назву «перерегістрація» 

членів товариства «Просвіта». Фактично це була «чистка» 

рядів організації і спрямована була, перш за все, на ті 

осередки, які працювали за старим статутом 1917 р.23. 

Цікавим, на нашу думку, є механізм її проведення. 

Місцевим і повітовим товариствам, надсилалась анкета з 10-ти 

питань. Серед них були партійна характеристика діячів 

«Просвіти», їх ставлення до роботи, до проведення різних 

радянських кампаній (наприклад, помголу, натурподатків і 

т.ін.), яку участь у «Просвіті» беруть партійні та радянські 

керівники і т.ін. Далі анкети збирав ніжинський партком, 

аналізував їх і робив відповідні висновки. Наслідки цієї 

«перереєстрації» такі: всі керівні посади в міській раді 

товариства зайняли радянські і партійні працівники. Були 

переглянуті списки членів ніжинської «Просвіти», внаслідок 

чого з товариств виключено 21 особу. Аналогічні «чистки» 

відбулись і в повітових філіях. Наприклад, із Вересоцької 

«Просвіти» виключили 58 членів (із 134)24.  

Отже, осередки товариства перетворились у хати-

читальні, сільбуди, комнезами. Ніжинське товариство 

«Просвіта» і його філії в 1922–1923 рр. припинили свою 

роботу або ж їхня діяльність набула суто формального 

                                                           
22 Там само, с.5. 
23 ДАЧО, ф.593,оп.1, од.зб.10 Звіти про діяльність губернської 

освіти та інструкції наркома освіти, арк.17. 
24 Державний архів Чернігівської області (далі, ДАЧО), ф.13, 

оп.12, од.зб.14 Протоколи та щомісячні довідки про діяльність 

«Просвіт», арк. 4. 
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характеру. Як зазначалося у відповіді Ніжинського відділу 

політосвіти в 1923 р.: «…”Просвіти” абсолютно бездействуют, 

не ведут ту работу, на которую они призваны. Ликвидируйте 

все нежизнеспособные ”Просвиты”» 25. Отже, суто партійно-

контрольований характер роботи «Просвіт» призвів до їх 

поступової ліквідації у кінці 1923 р. Тому дискусійним є 

твердження місцевого краєзнавця М. Шкурка26, що «Просвіта» 

однозначно припинила свою діяльність у 1928 р. На нашу 

думку, переважна більшість осередків припинила свою 

діяльність у 1923 р., що підтверджують архівні матеріали, а 

також дослідження київського історика С. Білоконя27. Ті ж 

«Просвіти», які продовжували існувати, на нашу думку, були 

вже суто радянськими культурними установами і відійшли від 

класичної, традиційної просвітянської направленості та 

аполітичності.  

Таким чином, у процесі дослідження вдалося встановити, 

що проблема підпорядкування товариств «Просвіта» 

радянським органам влади на Ніжинщині в зазначений період є 

складовою історії просвітянського руху України XX ст. За цей 

проміжок часу накопичена велика кількість розвідок та праць 

узагальнюючого характеру, де розглядаються окремі аспекти 

досліджуваної теми. Крім того існує низка наукових розробок, 

що висвітлюють діяльність організації «Просвіта» в період 

національно-визвольних змагань як на Східній Україні, так і на 

Ніжинщині зокрема. Однак, проблема підпорядкування 

«Просвіт» органам радянської влади в 1919–1921 рр. не стала 

предметом спеціального дослідження.  

Спираючись на доступний документальний комплекс 

джерел, слід зазначити, що досить вагомим у просвітянській 

історії став період їх відродження у 1917 р. На даному етапі 

просвітянські організації мали розгалужену систему, яка 

охоплювала місто Ніжин та повіт та продовжували активну 

культурно-освітню роботу. Отже, в умовах національно-

                                                           
25 ДАЧО, ф.393, оп.6, од.зб.665 Інструкція Ніжинського повіт-

наробразу про засади роботи просвітянських організацій, арк. 4. 
26 Шкурко М. Історія Ніжина мовою дат/ Ніжин: Луцьк, 1993, с.13. 
27 Білокінь С. Храм на руїнах / Київ: Людина і світ, 1992, с.3. 
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визвольної війни «Просвіти» в силу історичних обставин не 

змогли реалізувати свій значний культурно-освітній 

потенціал. Заключним періодом в діяльності товариства став 

період 1919–1923 рр., коли просвітянські філії продовжували 

свою роботу в умовах радянської дійсності. В 1920 р. ЦК 

КП/б/У ставить завдання підпорядкувати «Просвіти» кому-

ністичному впливові, бо владу не влаштовувала апо-

літичність та культурний вектор діяльності організації. На 

Ніжинщині процес «радянізації» «Просвіт» розпочався з 

кінця 1921 р. Архівні матеріали красномовно свідчать, як 

«вростали» «Просвіти» у нові умови. Перебуваючи під 

постійним контролем влади, вони поступово змінювали 

традиційні форми просвітянської роботи, ставали все більш 

схожими на установи суто радянського ґатунку.  

 

Yurii Davydenko 

THE ROLE OF THE NIZHYN FILIATION OF 

«PROSVITA» IN THE NATIONAL AND CULTURAL LIFE 

OF THE TOWN 1917– 1921 

The article highlights the peculiarities of the formation of 

network centres of «Prosvita» in Nizhyn district during 

Ukrainian revolution in 1917–1921. Based on complex archival 

and memoir resources the fundamental directions of the society 

activity and the process of its «sovietisation» are investigated. 

Key words: Nizhyn, «Prosvita», national revival.
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Андрій Глухенький 

 

ДМИТРО ЛЕБІДЬ – ПРОСВІТЯНИН ТА СВЯЩЕННИК, 

 ЯК УЧАСНИК ЦЕРКОВНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ  

НА ЧЕРНІГІВЩИНІ В 1920-Х РОКАХ 

  

 У статті висвітлюється діяльність священника 

Борисоглібського собору м.Чернігова Дмитра Лебедя. Роз-

глянуто процес становлення та основні етапи діяльності 

релігійної громади Української автокефальної православної 

церкви у м. Чернігові. Досліджено процес існування Борисо-

глібського собору як кафедрального храму Чернігівської 

єпархії УАПЦ у 1920-х роках. 

Ключові слова: Українська автокефальна православна 

церква (УАПЦ), українська православна парафія, Борисо-

глібський собор, священник Дмитро Лебідь. 

 
 

У радянські часи історія українського церковно-виз-

вольного руху в 20-х роках ХХ століття майже не вивчалася 

істориками. Це було зумовлено тим, що саме у цей час орга-

ни більшовицької влади здійснювали антирелігійну політику. 

Після відновлення незалежності України 24 серпня 1991 

року ситуація змінилася та розпочався активний процес 

наукового дослідження історії церковно-визвольного руху. 

На сучасному етапі у нашій державі значна увага при-

діляється вивченню та переосмисленню маловідомих подій з 

історії українського народу. Цей процес супроводжується 

публікацією збірників документів і матеріалів з історії цер-

ковно-визвольного руху 1920-х років. Зокрема, цінним 

джерелом з історії становлення церковно-визвольного руху 

на Чернігівщині став підготовлений А. Зінченком та 

І. Преловською збірник документів1. Окрім того, у праці 

                                                           
1 “В Українській Церкві велика була духовна сила...» : 

Становлення Української автокефальної православної церкви в описах 

самовидців та учасників церковно-визвольного руху на Сіверщині та в 

Середньому Подніпров'ї. 1917-1925 рр. / Упорядник, автор вступної 
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В. Моренця були оприлюднені нові джерела до історії 

церковно-визвольного руху на Чернігівщині у 20-х роках ХХ 

століття, виявлені у Центральному державному архіві вищих 

органів влади та управління2. Також історія становлення 

церковно-визвольного руху на прикладі низки сіл Чернігів-

щини висвітлюється у публікації М. Тимошика3. Окрім того, 

дослідження певних аспектів розвитку церковно-визвольного 

руху та діяльності релігійної громади Української авто-

кефальної православної церкви у Борисоглібському соборі 

м. Чернігова у 20-х роках ХХ століття було розпочато нами у 

попередніх публікаціях4. Проте, на превеликий жаль на 

сьогодні дослідниками не було детально проаналізовано життя 

і діяльність окремих учасників церковно-визвольного руху на 

Чернігівщині в 1920-х роках. Саме тому, метою цієї статті є 

дослідження діяльності конкретного учасника церковно-

визвольного руху на Чернігівщині в 1920-х роках, а саме 

священника Борисоглібського собору м. Чернігова та просві-

тянина Дмитра Лебедя. Для дослідження використано доку-

менти з фондів Державного архіву Чернігівської області, а 

також Центрального державного архіву вищих органів влади та 

управління України. 

                                                                                                               
статті А. Л. Зінченко; археографічна підготовка документів та археограф. 

передмова, покажчики І. М. Преловської. Ніжин, 2012. 352 с. 
2 Церковно-визвольний рух на Чернігівщині в 1920-х роках / 

Редактор-упорядник В. І. Моренець. Видавець ПП “Медобори-2006», 

2016. 392 с. 
3 Тимошик М. Становлення, ствердження та знищення 

Української Автокефальної церкви на Чернігівщині у 20-30-х роках 

ХХ століття (за архівними матеріалами та пресою колишньої 

Ніжинської округи). Сіверянський літопис. 2016. № 6. С. 107-128. 
4 Глухенький А. Становлення та діяльність релігійної громади 

Української автокефальної православної церкви у Борисоглібському соборі 

м.Чернігова у 20-х роках ХХ століття. Сiверянський лiтопис. 2017. № 4. 

С. 116-122; Глухенький А. Борисоглібський собор як кафедральний храм 

Чернігівської єпархії Української автокефальної православної церкви у 20-

х роках ХХ століття. Чернігівські старожитності: зб. наук. пр./ 

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів 

стародавній”, Центр пам’яткознавства НАН України і Українського 

товариства охорони пам'яток історії та культури ; [редкол.: Ю. О. Соболь 

(голова) та ін.]. Чернігів, 2018. Вип. 5 (8). С. 178-186. 
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Одним із помітних діячів церковно-визвольного руху на 

теренах Чернігівщини був священник Борисоглібського 

собору м. Чернігова та просвітянин Дмитро Климентійович 

Лебідь. Він народився у 1873 році у містечку Веркіївка (з 

1945 року – селище Вертіївка) Ніжинського повіту Чернігів-

ської губернії5. Дмитро Лебідь навчався у Коростишівській 

вчительській семінарії. Після здобуття освіти працював 

учителем у Веркіївській школі. Також відомо, що 11 січня 

1898 року в містечку Веркіївка в сім’ї Дмитра Климен-

тійовича та його дружини Наталії Василівни народилися син 

Ананій та донька Юлія. Проте родина Лебедів у Веркіївці на 

довгий час не затрималась. Найімовірніше наприкінці 1899 

року сім'я разом з малими дітьми переїхала до Чернігова. 

Вже 4 грудня 1899 року в родині сталася ще одна важлива 

подія – народився син Микола6.  

У Чернігові Дмитро Лебідь працював в оціночно-

статистичному бюро Чернігівського губернського земства, де 

познайомився з письменником Михайлом Коцюбинським та 

долучився до культурного життя міста. Вже 27 грудня 1906 

року у Чернігові почало діяти громадсько-культурне това-

риство «Просвіта», головою якого обрали саме Михайла 

Коцюбинського. Чернігівська «Просвіта» ставила театральні 

вистави, проводила літературно-музичні вечори, організо-

вувала лекції з українознавства, які читались українською 

мовою. Дмитро Лебідь як національно свідомий українець та 

член «Просвіти» брав участь у цих заходах. Зокрема, на 

загальних зборах Чернігівської «Просвіти» 25 березня 1907 

року його було обрано головою артистичної комісії това-

риства. Артистична комісія брала участь у впорядкуванні 

Шевченкового вечора. Проте, через пасивність тих членів 

«Просвіти», які входили до складу артистичної комісії вона 

припинила свою діяльність вже 21 травня 1907 року7. 

                                                           
5 Державний архів Чернігівської області (далі – ДАЧО). Ф. Р- 

8840. Оп. 3. Спр. 11500. арк. 2. 
6 Андрійчук Т. Родина Лебедів у національно-культурному житті 

Чернігова на початку ХХ ст. Шрагівські читання: збірник статей і 

матеріалів / Відп. ред. О. Коваленко. Чернігів, 2011. С. 84-86. 
7 Справоздання Товариства “Просвіта» в Чернігові за 1907 рік. 

Чернігів, 1908. С. 13. 
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Незважаючи на це, у березні 1908 року Дмитра Лебедя було 

обрано до складу правління чернігівської «Просвіти»8. 

Проте у 1909 році чернігівська «Просвіта» була закрита 

органами влади Російської імперії9. Лише у квітні 1917 року 

свідомі чернігівці на чолі з Іллею Шрагом відновили 

діяльність товариства «Просвіта» у Чернігові. Знову Дмитра 

Лебедя як одного із найавторитетніших членів «Просвіти» 

було обрано до керівного органу – Ради товариства10. Також 

у липні 1918 року Дмитра Лебедя було переобрано до Ради 

чернігівської «Просвіти»11. Найімовірніше він був активним 

членом «Просвіти» до моменту припинення її діяльності у 

Чернігові вже у радянські часи у 1922 році12.  

Українська революція 1917–1921 років сприяла новому 

потужному розвитку національного руху в усіх регіонах 

країни, зокрема, і на Чернігівщині. Відома дослідниця, 

доктор історичних наук І. Преловська зазначає, що «через 

попередні утиски часів Російської імперії, розпочатий після 

революції 1917 р. бурхливий розвиток українізаційних 

процесів... значною мірою супроводжувався зростанням 

“Просвіт” і це в свою чергу впливало на церковне життя 

(українська мова, народні хори при парафіях, театралізовані 

вистави на Різдво та інші церковні свята )»13. Також згідно із 

висновками Українського інституту національної пам'яті, 

однією з основних подій революції було організаційне офор-

                                                           
8 Фомська С. Становлення та діяльність чернігівської «Просвіти» 

(1906-1908 рр.). Сіверянський літопис. 2010. № 2–3. С. 189-190. 
9 Андрійчук Т. Зазнач. праця. С. 87. 
10 Демченко Т. Чернігівська «Просвіта» за доби Української 

революції: рік 1917-й. Сіверщина. 2017. 5 січня. С. 8. 
11 Сергєєва С. Життя та громадсько-політична діяльність 

І. О. Коновала (1875-1925). Шрагівські читання: збірник статей і 

матеріалів / Відп. ред. О. Коваленко. Чернігів, 2018. С. 144. 
12 ДАЧО. Ф. Р-8840. Оп. 3. Спр. 11500. арк. 12. 
13 “В Українській Церкві велика була духовна сила...» : Станов-

лення Української автокефальної православної церкви в описах само-

видців та учасників церковно-визвольного руху на Сіверщині та в 

Середньому Подніпров'ї. 1917-1925 рр. / Упорядник, автор вступної 

статті А. Л. Зінченко; археографічна підготовка документів та 

археограф. передмова, покажчики І. М. Преловської. Ніжин, 2012. 

С. 98-99. 



319 

млення Української автокефальної православної церкви, що 

відбулося 14-30 жовтня 1921 року на Першому Всеукраїн-

ському Православному Церковному Соборі в Києві.   

Бурхливі події Української революції 1917-1921 років, 

на превеликий жаль, залишили також і трагічний слід в 

історії родини Дмитра Лебедя. Зокрема, у січні 1918 року, 

коли Чернігів захопили більшовики у місті почався червоний 

терор. Однією з перших жертв більшовицького свавілля став 

молодший син Дмитра Лебедя – Микола. Він отримав 

вогнепальне поранення від більшовиків 30 січня 1918 року і 

у результаті помер 8 лютого 1918 року від гнійного запа-

лення мозку14. У наш час активісти патріотичних громад-

ських організацій м. Чернігова висловлюють припущення, 

що Микола Лебідь міг бути учасником бою на станції Крути 

29 січня 1918 року. Проте документальних підтверджень 

цього факту на сьогодні не виявлено. 

Смерть сина, що сталася від рук більшовицьких загар-

бників, остаточно зміцнила проукраїнські погляди Дмитра 

Лебедя. Саме тому на початку 1920-х років він активно 

долучився до церковно-визвольного руху та процесів 

створення Української автокефальної православної церкви 

на Чернігівщині. Зокрема, 14 травня 1921 року в Чернігові 

відбулися установчі збори першої української православної 

парафії, на яких до складу її тимчасової Ради було обрано 

Дмитра Лебедя в якості писаря. Невдовзі, а саме 28 серпня 

1921 року на загальних зборах було обрано постійну Раду 

парафії у складі дев'яти осіб, серед них і Дмитра Лебедя15. 

Також 31 серпня 1921 року на наступних зборах постійної 

Ради парафії Дмитру Лебедю було доручено організацію 

хору з парафіян16. 

Перші дії створеної у Чернігові української парафії, до 

керівних органів якої увійшов Дмитро Лебідь, були спря-

                                                           
14 Андрійчук Т. Зазнач. праця. С. 91. 
15 Центральний державний архів вищих органів влади та 

управління України (далі – ЦДАВО України). Ф. 3984. Оп. 1. Спр. 197. 

Арк. 105-106. 
16 Там само. Арк. 44. 
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мовані на здобуття власного храму. Ці організаційні зусилля 

досягли поставленої мети. Зокрема, 26 вересня 1921 року 

чернігівський губвиконком своєю постановою ухвалив рі-

шення про передачу Борисоглібського собору м. Чернігова 

українській православній парафії17. Окрім того, вже 3 жов-

тня 1921 року за участі Дмитра Лебедя відбулися орга-

нізаційні збори Губерніальної Церковної Ради Чернігівщини. 

На зборах його одноголосно було обрано головою цієї 

Ради18. Новостворена Губерніальна Церковна Рада стала 

головним координаційним центром церковно-визвольного 

руху на Чернігівщині. Основним її завданням було поши-

рення впливу українських автокефалістів у регіоні. 

Незважаючи на певні організаційні успіхи, в УАПЦ не 

вистачало кадрів. Саме тому було запроваджено інститут 

народних священників. Це були священнослужителі, які пра-

цюючи на основній роботі, допомагали церкві здійснювати 

богослужіння у вільний від своїх професійних обов’язків час. 

Саме до таких народних священників належав Дмитро Лебідь. 

Згідно з матеріалами, що містяться у особовій слідчій справі 

Дмитра Лебедя, він згадував про це так: «я вирішив, 

залишаючись лектором у політехнікумі, буду вести роботу за 

наміченим мною планом і у церкві, і тільки з цих міркувань я 

прийняв священство. І у перших числах липня 1922 року 

Стороженко рукопоклав мене у священники»19. У цей час 

тимчасове керівництво Чернігівською Єпархією УАПЦ 

здійснював єпископ Катеринославський Григорій Стороженко. 

Він і здійснив висвячення у сан священника Дмитра Лебедя. 

Проте, духовне служіння Дмитра Лебедя у Борисогліб-

ському соборі м. Чернігова не було тривалим. Причиною 

цього був конфлікт із архієпископом Чернігівщини Іваном 

Павловським. Новий архієпископ прибув до Чернігова у 

вересні 1922 року. Борисоглібський собор на той момент 

став кафедральним храмом Чернігівської єпархії УАПЦ. 

Саме тому провідна роль архієпископа Івана Павловського у 

                                                           
17 ДАЧО. Ф. Р-15. Оп. 1. Спр. 169. Арк. 10. 
18 ЦДАВО України. Ф. 3984. Оп. 1. Спр. 197. Арк. 5. 
19 ДАЧО. Ф. Р-8840. Оп. 3. Спр. 11500. арк. 25. 
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організації церковного життя релігійної громади УАПЦ ні в 

кого не викликала сумнівів. Проте, Дмитро Лебідь, який був 

одним із найпомітніших діячів УАПЦ на Чернігівщині, у 1921 

році і навіть перед тим як став священиком певний час очолю-

вав Губерніальну Церковну Раду, мав своє бачення подальшого 

розвитку церковно-визвольного руху на теренах краю. Під-

сумком цього тривалого конфлікту стало прийняття рішення 

парафіяльною Радою Борисоглібського собору про виключення 

священика Дмитра Лебедя зі складу церковного причету. Ця 

подія відбулася у травні 1924 року. Після цього Дмитро Лебідь 

надіслав заяву до Всеукраїнської Православної Церковної Ради 

з проханням відлучити його від церковної роботи і фактично 

припинив свою активну діяльність в УАПЦ20.  

Та це важке рішення не врятувало Дмитра Лебедя від 

переслідувань з боку каральних органів радянської влади. 

Зокрема, на рубежі 20–30-х років ХХ ст. органами влади 

почала створюватися атмосфера підозр і недоброзичливості 

навколо усіх, хто був якимось чином пов'язаний з УАПЦ. У 

підсумку в 1929–1930 роках органами ДПУ було сфабри-

ковано справу «Спілки Визволення України». Були проведені 

арешти серед духовенства УАПЦ та активістів церковно-

визвольного руху. Колишній священник Борисоглібського 

собору Дмитро Лебідь був заарештований органами ДПУ в 

Чернігові 9 грудня 1929 року та звинувачений в участі у 

контрреволюційній організації, що ставила за мету пова-

лення радянської влади. Слідство у справі про притягнення 

до кримінальної відповідальності Дмитра Лебедя тривало 

майже чотири місяці. У підсумку 8 квітня 1930 року за 

рішенням Окремої Наради при Колегії ДПУ УСРР його було 

вислано на три роки за межі України до міста Льгов Курської 

області21. Після багатомісячного перебування у в’язниці стан 

здоров’я Дмитра Лебедя значно погіршився і він помер у 

засланні у Льгові у 1930 році на 57-му році життя22. 

                                                           
20 ДАЧО. Ф. Р-8840. Оп. 3. Спр. 11500. арк. 27 зв. – 28 зв.  
21 Там само. Арк. 72-73. 
22 Андрійчук Т. Зазнач. праця. С. 92.  
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Також трагічно склалася доля старшого сина Дмитра 

Лебедя – талановитого викладача, дослідника творчості 

Михайла Коцюбинського і літературознавця Ананія. Він був 

заарештований у 1935 році і проходив по «справі неокласиків». 

Ананій Лебідь єдиний не визнав жодних звинувачень, але це не 

допомогло. Рішенням трибуналу 1-4 лютого 1936 року йому як 

«активному учаснику контрреволюційної терористичної 

організації» було визначено міру покарання – 10 років 

позбавлення волі у виправно-трудових таборах із конфіска-

цією майна. У червні 1936 року він прибув на Соловки. У 

жовтні 1937 року його справа була переглянута Ленінград-

ською трійкою НКВС. Вирок було замінено на розстріл, який 

виконано стосовно Ананія Лебедя 8 грудня 1937 року. 

Пізніше, а саме 23 січня 1958 року рішенням Військової 

колегії Верховного суду СРСР Ананій Лебідь був 

реабілітований23. Окрім того, 18 серпня 1989 року рішенням 

заступника прокурора Чернігівської області Дмитро Лебідь 

як і тисячі інших знищених радянським тоталітарним 

режимом людей також був реабілітований24.  

Отже, завдяки детальному вивченню діяльності свя-

щеника Борисоглібського собору м. Чернігова та просвітя-

нина Дмитра Лебедя ми розглянули процеси становлення та 

розвитку церковно-визвольного руху на теренах Чернігів-

щини. Проведений аналіз документів засвідчив, що Дмитро 

Лебідь у 1921 році був одним із організаторів першої 

української православної парафії у Чернігові. Окрім того, він 

відіграв важливу роль у процесі становлення та діяльності 

УАПЦ на Чернігівщині, зокрема очолював Губерніальну 

Церковну Раду. Також історія життя Дмитра Лебедя та його 

синів засвідчила, що своєю працею вони підносили націо-

нальну свідомість та гідність українського народу. Саме 

тому радянська влада, яка боялася відновлення незалежної 

                                                           
23 Андрійчук Т. Ананій Лебідь: трагедія людини і науковця. 

Реабілітовані історією: у двадцяти семи томах. Чернігівська область 

/ Упорядники: О. Б. Коваленко, Р. Ю. Подкур, О. В. Лисенко. Кн. 4. 

Чернігів, 2012. С. 202-208. 
24 ДАЧО. Ф. Р-8840. Оп. 3. Спр. 11500. арк. 75.  
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Української держави, доклала всіх зусиль для знищення 

національно свідомих українців.  

У наш час національно свідомі українці щороку, напере-

додні відзначення чергової річниці бою на станції Крути, 

вшановують загиблого Миколу Лебедя. Просвітяни йдуть до 

могили молодого патріота, що поклав свою голову на вівтар 

української незалежності та похований на кладовищі на 

вулиці Старобілоуській у Чернігові, щоб вклонитися його 

світлій пам'яті та помолитися разом із священниками під час 

панахиди за упокій його душі. Вже традиційно 25 січня 2020 

року активісти Чернігівського обласного об'єднання Все-

українського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 

разом із священиками Православної церкви України Євгеном 

Ордою та Петром Кириченком знову прийшли до могили 

Миколи Лебедя і вшанували його пам'ять. Окрім того, «нез-

лим, тихим словом» згадали пам'ять його батька – просві-

тянина та священника Дмитра Лебедя та брата – літературо-

знавця Ананія. Просвітяни висловили сподівання, що 

завдяки подальшим науковим дослідженням могили Дмитра 

та Ананія Лебедів також будуть віднайдені і українці 

зможуть гідно вшанувати своїх героїв. 

 

Andrii Hlukhenkyi  

DMYTRO LEBID – EDUCATOR AND PRIEST, AS A 

MEMBER OF THE CHURCH-LIBERATION MOVEMENT IN 

CHERNIHIV PROVINCE IN THE 1920S.  

The activity of the priest of the Cathedral of SS Borys and 

Hlib Dmytro Lebid in Chernihiv are shown. The process of 

formation and main stages of existence of faith community of 

UAOC in Chernihiv is represented. The existence of SS Borys 

and Hlib's Cathedral as methropolitan church of Chernihiv 

diocese of UAOC in 1920s is shown in the article. 

Keywords: Ukrainian Autocephalous Orthodox Church 

(UAOC), parish, the Cathedral of SS Borys and Hlib, priest 

Dmytro Lebid. 
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ВНЕСОК ДІЯЧІВ ЗОЛОТОНІЩИНИ  

У ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ 

В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. 

 

У статті авторка розглянула та проаналізувала внесок 

громадсько-політичних діячів Золотоніщини у державо-

творчі процеси в роки 1917–1921 в Українській революції. 

Ключові слова: Українська революція, Золотоніщина, 

А. Лівицький, О. Грудницький, І. Савченко, С. Шелухін, 

О. Островський, М. Злобінцев. 

 

В умовах розбудови державності України, питання 

Української революції надзвичайно актуальне. Адже досвід 

державотворчих процесів національно-демократичної рево-

люції 1917–1921 рр. утверджує у життя українців об’єднавчу 

ідею: ідею єдності націй, які населяють державу, ідею 

єдності національної еліти і народу, ідею об’єднання 

політичних сил і соціальних груп для захисту національних 

інтересів.  

Черкаський край із давніх часів відігравав важливу роль 

у державотворчих процесах на землях України. Особливе 

місце в історії краю як і всієї України посідають події 

Української революції 1917–1921 рр., життя і діяльність 

видатних діячів Золотоніщини цього періоду, утвердження 

державності та історичної єдності українських земель. 

Андрій Миколайович Лівицький (1879–1954 рр.) – Голова 

Ради міністрів, третій президент УНР, правонаступник 

С. Петлюри, починав свою політичну кар’єру у Золотоноші 

як виборний суддя місцевого повіту, а згодом – повітовий 

комісар, голова земства та співзасновник золотоніської 

«Просвіти».  

Народився А. Лівицький 27 березня 1879 р. на 

х. Красний Кут Золотоніського повіту Полтавської губернії. 
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Його батько, М. Лівицький – нащадок старого козацького 

роду і члена дворянського зібрання в Золотоноші. Мати – 

донька П. Ілляшенка, найвідомішого представника свого 

роду, який мав володіння у Хоцьках, під Гельмязовом, 

Озерищем та околишніх хуторах1. 

Освіту здобув у Прилуцькій гімназії та Колегії 

П. Ґалаґана в Києві. У 1896 p. вступив до Київського універ-

ситету. Навчався на математичному і правничому факуль-

тетах. Належав до української студентської громади. За 

участь у студентському політичному русі двічі був 

ув’язнений у Лук’янівській тюрмі (1897, 1899 pp.) та 

висланий на Полтавщину «під гласний нагляд». Після 

закінчення університетського курсу служив у Лубенському 

окружному суді (1903–1905 pp.), присяжним повіреним 

Харківської судової палати (1905–1913 pp.), мировим 

суддею Золотоніського повіту (1913–1917 рр.).  

Після Лютневої революції 1917 р. Лівицький поринув у 

вир політичного життя. 16 березня 1917 р. його обрано 

Золотоніським повітовим комісаром. 4–5 квітня брав участь 

у конференції УСДРП у Києві, яка фактично відродила 

діяльність партії і визнала її головну мету – домагання 

автономії України. За сприяння А. Лівицького у Золото-

ніському повіті було засноване товариство «Просвіта», 

налагоджено видання газети «Вісти з Просвіти». На початку 

червня на 1-му Всеукраїнському селянському з’їзді увійшов 

до Тимчасового ЦК Української селянської спілки і став 

членом Центральної Ради з правом вирішального голосу. 

Від 1 серпня 1917 р. до травня 1918 р. обіймав посаду 

Полтавського губернського комісара, паралельно – гласний і 

голова Золотоніського повітового та Полтавського губерн-

ського земств, член губернського і голова повітового 

Золотоніського комітету УСДРП2. 

                                                           
1 Реабілітовані історією. URL: http://esu.com.ua/search_есурс. 

articles.php?id=32060  
2 Голиш Г.М. Подорож Златокраєм. Нарис історії та сьогодення 

Золотоніського району / Г.М. Голиш, Л.Г. Голиш, М.Ф. Пономаренко. 

– Черкаси, 2008. – С. 115. 
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Після утворенням Української Держави його усунено з 

посади губернського комісара. Згодом увійшов до 

Українського національного союзу і під час антигетьман-

ського повстання у листопаді–грудні 1918 р. виконував 

обов’язки повітового й губернського комісара Полтав-

щини3. 

За доби Директорії А. Лівицький брав участь у скли-

канні й роботі наприкінці січня 1919 р. Конгресу трудового 

народу. 5 лютого 1919 р. його призначено тимчасово вико-

нуючим обов’язки міністра внутрішніх справ. У новопризна-

ченому С. Петлюрою 9 квітня 1919 р. уряді А. Лівицькому 

дісталися посади заступника голови Ради народних міністрів 

та міністра юстиції. 

Проте з жовтня 1919 р. головна діяльність А. Лівиць-

кого зосередилася у Варшаві, де він очолив Українську 

дипломатичну місію, покликану здійснити підготовчу робо-

ту до підписання українсько-польського договору. Тим 

часом С. Петлюра, посилаючись на від’їзд прем’єра Мазепи 

на фронт з діючою армією «Зимового походу», 12 грудня 

1919 р. призначив А. Лівицького виконуючим обов’язки 

голови Ради народних міністрів УНР.  

А. Лівицькому з 18 жовтня 1920 р. доручалося очолити 

новий уряд із збереженням портфеля міністра юстиції. 

Найважливішими його акціями стали розгляд і схвалення 

законопроектів «Про Державну Народну Раду» та «Про 

тимчасове верховне управління». На засіданні уряду вже у 

Польщі, у Тарнові, під головуванням А. Лівицького було 

ухвалено рішення розпочати діяльність на еміграції з 

оприлюднення законів «Про тимчасове Верховне управління 

і порядок законодавства в Українській Народній Республіці» 

та «Про Державну Народну Раду Української Народної 

Республіки»4.  

У складі затвердженого С. Петлюрою 24 березня 

1921 р. першого уряду УНР в екзилі, очоленого В. Прокопо-

                                                           
3 Реабілітовані історією. Зазнач. праця.  
4 Пономаренко М. Українська революція. Золотоніщина. 

Черкаси, 1991. С. 42-44.  
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вичем, А. Лівицький знову обійняв посади заступника 

прем’єра та міністра юстиції. Наприкінці 1921 р. після 

трагічної невдачі «Другого Зимового походу армії УНР» 

саме він відстояв необхідність продовження діяльності 

уряду УНР поза межами України. Перебуваючи у Варшаві 

разом з С. Петлюрою, великого значення надавав дипло-

матії, а у 1922–1926 рр. знову очолив уряд.  

Після загибелі С. Петлюри А. Лівицький очолив Дирек-

торію і перейняв посаду головного отамана військ УНР в 

екзилі. З 1926 р. також керував Державним центром УНР, 

який діяв у Варшаві. 

Під час Другої світової війни А. Лівицький залишався у 

Варшаві. Після закінчення війни оселився у Німеччині. У 

1945 р. з метою активізувати діяльність уряду УНР в екзилі 

запропонував оновити його склад, запросивши до участі 

представників нової радянської та західноукраїнської 

еміграції. 

Помер А. Лівицький 17 січня 1954 р. у Німеччині, у 

Карлсруе. Поховали його на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюн-

хені, але згодом прах перевезли на українське меморіальне 

кладовище у Баунд-Бруці, поблизу Нью-Йорка5. 

Отже, А. Лівицький належить до тих видатних 

уродженців Золотоніщини, що внесли помітний вклад у 

становлення та розвиток української державності. Його ім’я 

нерозривно пов’язане з цілим етапом національно-держав-

ницького будівництва першої половини ХХ ст. Своєю 

самовідданою працею він сприяв збереженню української 

державності та самобутності українського народу, доводив 

їх непересічність на тлі світової історії. Ім’я А. Лівицького 

на почесному місці записане в книгу історії українських 

визвольних змагань як діяча Української національної рево-

люції й будівничого нової незалежної української держави. 

Олександр Григорович Грудницький (Ангел) (1892–

1921 рр.) – політичний діяч, письменник, публіцист. 

Закінчив гімназію, навчався у Київському комерційному 

інституті. Член УСДРП, від березня 1917 р. – співробітник її 

                                                           
5 Реабілітовані історією. Зазнач. праця.  
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центрального друкованого органу – «Робітничої газети». 

Публіцистичні та художні твори публікував також у 

київських журналах «Кооперативна зоря», «Будяк», 

«Книгарь», «Універсальний журнал». Автор збірки новел 

«П’ять бризків пензля» (1919 р.) 6.  

За Гетьманату П. Скоропадського – учитель, державний 

службовець у Золотоніському повіті Полтавської губернії. 

Після падіння Гетьманату організував і очолив 

Золотоніський ревком, згодом – повітвиконком, орієнтую-

чись на Директорію УНР, а з січня 1919 р. – на радянську 

владу. Незабаром увійшов до УСДРП (незалежних) і зайняв 

ворожу щодо більшовицької влади позицію, шукаючи 

політичних контактів з українськими повстанцями, з одного 

боку, і С. Петлюрою – з іншого. З квітня 1919 р. – один із 

керівників антибільшовицьких виступів у Середньому 

Подніпров’ї. Проголосив себе головою українського «Рад-

наркому», створеного у м. Канів на противагу більшо-

вицькому на чолі з Х. Раковським. Намагався політично 

підпорядкувати і скоординувати дії розрізнених повстан-

ських загонів і, таким чином, блокувати Київ7. Улітку 1919 р. 

неофіційно примкнув до групи УСДРП (незалежних – 

лівих), а з ними – до Української комуністичної партії 

(боротьбистів). Очолював партизанський загін, який діяв 

проти військ генерала А. Денікіна на Полтавщині та 

Катеринославщині (у жовтні 1919 р. влився до боротьбистів 

з’єднання Я. Огія, К. Матяша, О. Лісовика). У листопаді 

1919 р. вів політичні переговори з Н. Махном про створення 

української Червоної армії і (з її допомогою) самостійної 

Української радянської республіки. Редагував у 

м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ) махновську газету 

«Шлях до волі»8. Після відступу білогвардійців з України – 

член Катеринославського губкому УКП(б). Публічно вів 

                                                           
6Всеукраїнський повстанський комітет: URL: 

http://nezborymanaciya.org.ua/show 
7 Всеукраїнський повстанський комітет. Зазнач. праця.  
8 Золотоніський книгодрук (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 

Історико-бібліографічне дослідження / за ред. та упоряд. О.З. Силки. 

Черкаси, 2012. С. 120-128. 



329 

гостру полеміку з більшовиками у національному питанні. У 

березні 1920 р., напередодні самоліквідації партії 

боротьбистів, відійшов від них, не бажаючи підпоряд-

ковуватися РКП(б).  

1921 р., працюючи в органах народної освіти у Києві й 

перебуваючи для конспірації в КП(б)У, став одним із 

організаторів Всеукраїнського повстанського комітету, який 

у контакті з закордонними військово-політичними центрами 

УНР повинен був підготувати в Україні збройне повстання 

проти більшовицької влади (обраний уповноваженим з 

військових справ, діяв під псевдонімом Вернигора). Незва-

жаючи на те, що О. Грудницькому вдалося стати співробіт-

ником Київського ЧК, керівництво останнього через свою 

агентуру викрило його як петлюрівця і у серпні 1921 р. 

заарештувало. Розстріляний за постановою колегії Київ-

ського губернського ЧК від 28 серпня 1921 р9. 

Отже, О. Грудницький зробив значний внесок у 

становлення та розвиток української державності. Його ім’я 

вкарбовано в історію національно-державницького руху 

періоду революції 1917–1921 рр. Відстоюючи позицію 

незалежності України, сповідуючи український більшовизм, 

він сприяв збереженню української державності та само-

бутності українського народу.  

Іван Григорович Савченко (Нагірний) (1895–1923 рр.) – 

ватажок повстань. Родом із козаків-хліборобів. Дитинство і 

юність І. Савченка пройшло у рідному с. Вереміївка Золото-

ніського повіту, потім п’ять років служив касиром 

ІІ Вереміївського товариства Споживачів. 15 травня 1915 р. 

у віці 20 р. був призваний на дійсну військову службу у 

Російську царську армію і призначений в писарський клас 

управління Золотоніського повітового військового началь-

ника полковника Проткевича. 

У вересні 1917 р. – командирований на ІІІ Всеукраїн-

ський військовий з’їзд як представник Золотоніського 

гарнізону. Там на з’їзді він познайомився з видатними 

діячами українського національного руху. У Києві він 

                                                           
9 Всеукраїнський повстанський комітет. Зазнач. праця.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/1917
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пробув 10 днів і повернувся на місце своєї постійної служби 

у Золотоношу10. Через місяць на ім’я І. Савченка надійшло 

розпорядження Українського військового міністерства Цен-

тральної Ради про відрядження його на службу в арти-

лерійський відділ. Очевидно тоді вступив у партію лівих 

есерів. 

У артилерійському відділі І. Савченко прослужив до 

25 січня 1918 р., до наступу на Київ більшовиків під коман-

дуванням М. Муравйова. Потім повернувся у Вереміївку і 

влаштувався на роботу до Вереміївського повітового 

виконкому.  

Восени 1918 р. призначений до Золотоніського комен-

данта О. Грудницького завідуючим судовою частиною при 

комендатурі. На цій посаді працював до січня 1919 р. Після 

приходу радянської влади служив у комендатурі, потім 

вступив до І-ої Радянської бригади на посаду завідуючого 

судовою частиною.  

Восени 1919 р. створив у Золотоніському повіті пов-

станком. Зібрав загін і підняв повстання проти білогвардій-

ців А. Денікіна. Із приходом більшовиків на Золотоніщину 

повернув зброю проти них.  

У лютому 1920 p., коли у Вереміївку прийшла Зимовим 

походом Армія УНР, разом з отаманом П. Келебердою 

підпорядкував свої загони генералу М. Омеляновичу-

Павленку. Після загибелі П. Келеберди очолив об’єднаний 

загін. Вів боротьбу до лютого 1923 p., дислокуючись на 

Дніпрових островах та лісах Холодного Яру. Затриманий під 

час облави, розстріляний у Полтавській тюрмі11. 

Сергій Павлович Шелухін (Прокопенко) (1864–1938 рр.) 

– український учений, видатний юрист, історик, дипломат, 

громадський і політичний діяч, представник народницько-

демократичного напрямку української політичної думки 

                                                           
10 Ревегук В., Кочерга Н. Отаман Нагірний (Іван Григорович 

Савченко). – URL:http://histpol.pl.ua/ru/biblioteka/tematicheskie-

podborki/natsionalno-osvoboditelnoe-dvizhenie?id=7943.  
11 Коваль Р. Коли кулі співали. Біографії отаманів Холодного Яру 

і Чорного лісу. Київ – Вінниця: «Державна картографічна фабрика», 

2006. URL: http://www.ukrlife.org/main/evshan/kuli25.htm  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1919
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1920
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80
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міжвоєнного періоду, письменник, педагог, член п’яти 

наукових товариств. 

С. Шелухін народився в с. Деньги Золотоніського 

повіту Полтавської губернії 6 жовтня 1864 р. у родині дво-

рян. Батько, П. Шелухін, відставний капітан, походив з 

козацького роду. Дворянський титул був наданий прадіду 

С. Шелухіна В. Шолусі у 1795 р. 

Навчався на юридичному факультеті Київського 

університету святого Володимира. Під час навчання в 

університеті С. Шелухін був активним учасником національ-

ного відродження, членом «української громади», захищав 

ідеали незалежної соборної України12. 

Після закінчення університету працював у судових 

установах Єлисаветграда, Кам’янця-Подільського, Кише-

нева, займав посади слідчого судді, згодом – прокурора, 

почесного судді та члена окружного суду в Одесі. 

З 1905 р. став активним учасником українського націо-

нального руху: виступив безпосереднім організатором 

одеського товариства «Просвіта» і займався широкою 

просвітницькою діяльністю; автор меморандуму про 

підтримку прав української нації; підтримував діяльність 

товариства «Українська хата»; напередодні революції 

очолював Український Революційний Керуючий Комітет в 

Одесі та пропагував самостійницькі ідеї13. 

З квітня 1917 р. С. Шелухін став членом Української 

Центральної ради та одним з провідних діячів української 

партії соціалістів-федералістів. На початку грудня 1917 р. 

очолив позапартійну фракцію самостійників в Українській 

Центральній раді, котра відстоювала ідеали самостійного 

державного існування України. Займав посади генерального 

судді УНР, міністра судових справ в уряді В. Голубовича 

(лютий–квітень 1918 р.). У 1918 р. за сумлінне виконання 

                                                           
12 Верстюк В., Остапко Т. Діячі Української Центральної Ради: 

Біографічний довідник / В. Верстюк, Т. Остапко. К., 1998. С. 191-193. 
13 Головченко В. Шелухін Сергій Павлович. Українська 

дипломатична енциклопедія: у 2 т. / Л. Губерський. – К.: Знання 

України, 2004. Т. 2. М-Я. 812 с.  
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обов’язків та служіння національній ідеї він отримав чин 

генерала14. 

С. Шелухін був головою української делегації на 

мирних переговорах з РРФСР, членом державного сенату 

(липень 1918 р.), членом Генерального суду, виконуючим 

обов’язки міністра юстиції в уряді В. Чехівського (1919 р.). 

входив до складу української делегації на мирних пере-

говорах у Парижі (1919 р.) 15. 

У 1921 р. змушений емігрувати до Чехословаччини, де 

продовжив активну громадсько-політичну діяльність. Став 

членом Правничого товариства у Празі, а у 1921 р. його було 

обрано головою Всеукраїнської Національної Ради, 

опозиційно налаштованої до С. Петлюри. 

Перебуваючи в еміграції, С. Шелухін співпрацював з 

Музеєм визвольної боротьби України в Празі, з Українським 

соціологічним інститутом, очолював наукову колегію 

Українського національного музею-архіву. У січні 1923 р. 

його було обрано головою товариства «Ліга української 

культури», він тісно співпрацював з Союзом українських 

журналістів у Відні, згодом став почесним членом 

товариства «Єдність» у Празі. С. Шелухін відстоював ідею 

організації національної церкви: у 1925 р. його було 

призначено уповноваженим представником від Української 

Автокефальної Православної Церкви. 

Як учений професор С. Шелухін багато часу приділяв 

науково-педагогічній роботі: публічно читав реферати на 

суспільно-політичні теми; працював над теорією походжен-

ня українського народу; викладав в Українському вільному 

університеті, де з 1924 р. по 1938 р. очолював кафедру 

цивільного права, історію українського права; мав студії в 

                                                           
14 Домбровський О., Домбровський Я. До питання про роль 

інтелігенції в становленні правової науки в Україні (до 140-річчя 

С.П. Шелухіна) / О. Домбровський, Я. Домбровський / Інтелігенція і 

влада Збірник наукових праць. 2004. Вип. 3. C. 147-154. 
15 Сергій Шелухін: вартовий прав України / Чорноморська хвиля 

Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-

1920 рр.: Монографія / Т. Вінцковський, О. Музичко, В. Хмарськийта 

ін. Одеса: ТЕС, 2011. 586 с. 
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Українському педагогічному інституті ім. М. Драгоманова 

(Прага)16. 

Він є автором ряду праць, які не втратили своєї акту-

альності й сьогодні: «Руська Правда», «Закупи з “Руської 

Правди”, «Історикоправні підстави української держав-

ності», «Україна – назва нашої землі з найдавніших часів», 

«Україна» та інші. 

Помер 25 грудня 1938 р., похований у Празі17. 

Як бачимо, науковий, громадянський, політичний та 

правничий доробок С. Шелухіна виходить далеко за межі 

періоду революційних подій в Україні сторічної давнини. 

Будучи фаховим юристом, що давало впевненість у майбут-

ньому, він свідомо обрав шлях боротьби за самостійність 

своєї країни і присвятив цьому усе своє життя. Такі як 

С. Шелухін стали основою, яка зробила можливими події 

1917–1921 рр. та заклала фундамент національного виз-

вольного руху на роки вперед.  

Олександр Павлович Островський (Олелько) (1880–

1919 рр.) – український актор, режисер, письменник, драматург 

і громадсько-політичний діяч. Жертва Червоного терору. 

О. Островський народився у родині повітового ісправ-

ника, яка мала козацьке походження. Навчався в місцевій 

юнацькій гімназії, де вперше познайомився з ідеями україн-

ського націоналізму М. Міхновського. 

Закінчив історично-філологічний факультет Київського 

університету, працював писарем Мушкетової нотарні в 

Золотоноші, входив до нелегальної патріотичної організації 

«Громада» з центром у Золотоноші, керованої М. Злобін-

цевим18. 

Став активним учасником революції 1905–1907 pp., яка 

на Золотоніщині мала явні ознаки прагнення національного 

визволення. Був членом РУП. Захоплювася брошурою 

                                                           
16 Домбровський О., Домбровський Я. Зазнач. праця.  
17 Головченко В. Зазнач. праця. 
18 Олександр Островський – золотоніський актор, розстріляний 

більшовиками. URL: http://zolo.co.ua/2016/11/oleksandr-ostrovskij-

zolotoniskij-aktor-rozstrilyanij-bilshovikami/ 
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«Самостійна Україна» ідеолога і лідера самостійницької 

течії українського руху М. Міхновського. Юний О. Остров-

ський, прочитавши цю брошуру, загорівся ідеєю віддати всі 

свої сили справі визволення України з колоніяльного ярма. 

Після революції вступив до УСДРП19. 

Початок Першої світової війни зустрів на Західній 

Україні, де певний час працював актором Львівського 

українського театру в Коломиї. Був призваний в армію, 

спочатку перебував на Південно-Західному фронті, згодом 

на Кавказькому. 

У серпні 1917 p. повернувся до Золотоноші, організував 

і очолив «Золотоніський курінь» – військове формування, 

яке захищало повіт від набігів різношерстих загонів маро-

дерів20. 

Створив у Золотоноші видавництво «Вільна думка», де 

видав друком свої драми «Гетьман Мазепа» і «Стрільці», 

п’єсу «Нірвана», історичну повість «Петрик» та інші твори, 

здебільшого на тему історії України. Всього в різних 

друкарнях надруковано близько двох десятків непересічних 

творів (від 1908 до 1918 рp.). Сьогодні більшість із них 

зберігається у спецсховищах України. У своїх повістях, 

п’єсах, новелістичних збірках автор зарекомендував себе як 

полум’яний патріот рідної землі21. 

Брав участь у формуванні військового з’єднання армії 

УНР. Після приходу у 1919 p. в Золотоношу більшовиків 

О. Островський з дружиною і двома доньками переїхав до 

Полтави, знову став актором театру. Очолював першу 

українську трупу акторів у Полтаві (Товариство українських 

драматичних артистів). 

Відомий письменник і правозахисник В.  Короленко, 

намагаючись захисти О. Островського від розстрілу,  

                                                           
19 Островський Олелько. URL: https://uk.wikipedia. 

org/wiki/Островський_Олелько 
20 Яременко В.В. «...Літератури дивна течія...» (праці 2001 – 2010 

років). Кн. 2. К.: Аконіт, 2011. 622 с.  
21 Яременко В.В. Подзвін по безсудно убієнному Олельку 

Островському (Передмова). Твори: іст. повісті, оповідання, драми: у 3 кн. / 

Олелько Островський. К., ДП «Видавничий дім «Персонал», 2009. 
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звернувся з листом до Голови Раднаркому Х. Раковського, 

де, зокрема, були слова: «Страта його, безсудна і непра-

ведна, була б жорстоким викликом абсолютно законним 

почуттям українців». Проте на цей час О. Островського вже 

розстріляли у Полтаві, хоча чекісти повідомляли про те, що 

його перевезли до особвідділу в Києві. Очевидно, його тіло 

було серед 16 ексгумованих, рештки яких виявили денікінці у 

серпні 1919 р22. 

Михайло Олександрович Злобінцев (Домонтович) (1883–
1937 рр.) – народився у м. Золотоноша у родині військового 

лікаря23. У 1909 р. М. Злобінцев закінчив фізико-мате-

матичний факультет Київського університету і повернувся до 

Золотоноші, де вчителював у чоловічій гімназії. Між його 

учнів були М. Терещенко, С. Скляренко, П. Чухрай, М. Міша-

лов та П. Носяра24. 

М. Злобінцев виявив себе як активний культурно-освіт-

ний громадський діяч, поет і бандурист. Був фундатором 

газет «Вільне слово» та «Вісті Просвіти». Як поет М. Злобін-

цев друкувався в альманасі «Перша Ластівка», журналі 

«Рідний край» та інших виданнях. 

М. Злобінцев також цікавився етнографією, збирав і 

записував українські народні пісні й думи («Дума про Бог-

дана Хмельницького»), зокрема, від кобзарів Т. Пархоменка, 

М. Кравченка та І. Кучугури-Кучеренка. Він був організа-

тором і керівником ансамблю бандуристів і майстром із 

виготовлення бандур. У галузі кобзарського мистецтва 

М. Злобінцев залишив помітний слід. На сцені він виступав 

під прізвищем М. Домонтович25.  

У роки навчання в університеті М. Злобінцев разом із 

товаришами-студентами створив невеличкий ансамбль 

бандуристів, який часто та з великим успіхом виступав у 

Києві в 1906–1909 рр., зокрема на Шевченківських святах. У 

                                                           
22 Олександр Островський. Зазнач. праця. 
23 Золотоніський книгодрук. Зазнач. праця. С. 157-163. 
24 Злобінцев Михайло Олександрович. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Злобінцев_Михайло_Олександрович 
25 Комаров Б. До словника псевдонімів та криптонімів 

українських авторів. Одеса, 1928. 14 с. 
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1913 р. в Одесі вийшов перший зошит «Самонавчитель гри 

на кобзі або бандурі»26, який М. Злобінцев приготував і 

надрукував під псевдонімом М. Домонтович. У 1914 р. 

вийшла друга частина цього самого «Самонавчителя»27. 

Паралельно написав підручник «Арихметика», який був 

виданий у Золотоноші з підписом М. Злобинців28. 

М. Злобінцев активно взявся до громадсько-виховної 

роботи та до створення товариства «Просвіта» в Золотоноші. 

У 1917 р. він видав ряд політичних праць про автономію 

України, про найкращі здобутки французької революції, 

збірник революційних пісень, «Землякам малоросам од 

українців», «Нарис про Український рух в Золотоноському 

повіті» та інші. У цей час створив ряд поезій, які крити-

кували позиції русифікованого населення і відстоювали 

українські державницькі ідеали29. 

У 1919 р. М. Злобінцев був призначений на посаду 

комісара справ освіти. Після революції викладав у Золото-

ніському відділенні Уманського агрономічного інституту в 

м. Ірманець, за 10 кілометрів від Золотоноші. Тут він теж 

організував ансамбль бандуристів і сам регулярно виступав з 

ним в концертах. М. Злобінцев був незаконно репресований і 

помер на засланні у 1937 р. Реабілітований у 1988 р30. 

Отже, М. Злобінцев – відомий бандурист та кобзар, 

який залишив помітний слід в культурно-освітній та 

громадській діяльності, громадсько-виховній роботі та 

письменництві. Незважаючи на значний внесок М. Злобін-

цева у розвиток та становлення державності, в українській 

історіографії йому приділено недостатньо уваги.  

                                                           
26Домонтович М. Самонавчитель до гри на кобзі або бандурі. 

Ч. І. Одеса, 1913. 17 с. 
27 Домонтович М. Самонавчитель до гри на кобзі або бандурі. 

Ч. 2. Одеса, 1914. 50 с. 
28 Мізинець В. Микола Домонтович. Bandura. 1981. №17–18. 

С. 55-57. 
29 Пономаренко М. Злобинець (Злобинців) Михайло 

Олександрович. УЛЕ, 1990. Т. 2. С. 272-273. 
30 Пономаренко М. Зазнач. праця. 
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Можемо констатувати, що всі спроби встановити 

державний лад та порядок в Україні, які здійснювались під 

різними прапорами, скінчилися невдачею. Проте, у процесі 

дослідження внеску історичних постатей у розвиток 

революційних процесів 1917–1921 рр. ми дійшли висновку, 

що їх діяльність не дає права говорити про поразку 

Української революції. Вона не досягла остаточної мети, але 

внутрішньо переродила суспільство України на сучасну 

політичну націю. 
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Юрій Щур 

 

  
НА ГРАНІ ДВОХ СВІТІВ:  

ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОЇ САМОСТІЙНОСТІ 

УКРАЇНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ОУН НА ЗАПОРІЖЖІ 

 

Стаття присвячена діяльності членів Організації 

українських націоналістів на території Запорізької області під 

час німецької окупації. Основну увагу автор звернув на спроби 

створення простору Української Держави, відновлення якої 

було проголошено у Львові 30 червня 1941 р. Розкриті проблеми, 

які найбільше цікавили мешканців Наддніпрянської України в 

контексті бажаного (очікуваного) державотворення та їх 

дискусійність.  

Ключові слова: Акт відновлення Української держав-

ності, Бердянськ, Запоріжжя, Мелітополь, Організація 

українських націоналістів  

 
«На грані двох світів» – досить зручні ментально-гео-

графічні рамки (межі) для використання дослідниками істо-

рії українського визвольного руху ХХ століття. Особливо це 

стосується діяльності Організації українських націоналістів, 

яка намагалася використати війну двох тоталітаризмів, захід-

ного та східного зразка, для здобуття Української самостійної 

соборної держави. Саме на грані двох світів, між Заходом та 

Сходом, українські націоналісти планували «творити нове жит-

тя», відродити українську державність й закріпитися в гео-

політичному просторі. Як зазначив автор передмови до пер-

шого видання (1940 р.) «Української воєнної доктрини» Ми-

хайла Колодзінського, «там, на широких східноєвропейських і 

азійських просторах, лежать невикористані до цього часу 

політичні можливості важливої ролі України у визволенні 

других народів і забезпеченні цілого простору перед 
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московським загарбницьким імперіалізмом, а в Києві – ключ 

до їх розв’язки»1.  

Провід ОУН2 мав намір використати початок війни для 

охоплення всіх українських етнографічних земель мережею 

власних осередків. Така ситуація, очевидно, мала сприяти 

реалізації головної мети оунівців – державотворення. 

Завдання створення націоналістичних клітин було покла-

дено на три похідні групи, що складалися з роїв (10-12 осіб), 

якими керували провідник, його заступник та пропагандист. 

До їх функцій також відносилася організація й проведення 

зборів громадськості в усіх населених пунктах на шляху 

маршруту3. 

Учасник похідної групи ОУН, майбутній організатор 

націоналістичного підпілля на Мелітопольщині, Іван Моло-

дій («Сошенко») згадував, що «у всіх селах на своїй дорозі 

організували ми від імени Української Держави нові сільські 

управи, розпускали колгоспи, а вибрані людністю земельні 

комісії відразу ділили між селян колгоспну земля й 

інвентар»4. 

Збори місцевих жителів, ініційовані членами ОУН, 

відбувалися за такою схемою: спочатку із доповіддю про 

міжнародне політичне становище та напрямки державного 

будівництва України виступав відповідальний учасник похід-

ної групи. Після цього до виступів запрошувалися місцеві 

громадяни, а на закінчення святкової частини виконувався 

національний гімн. Потім вирішувалися робочі питання, 

відбувалися дискусії на теми місцевих завдань та обирали 

тимчасову місцеву владу (ради, управління й міліції). Тут же 

                                                           
1 Від видавництва (Передмова до першого видання 1940 р.)./ 

Колодзінський М. Воєнна доктрина українських націоналістів. К.: ТОВ 

«Основа», 2019. С. 14.  
2 Тут і далі маємо на увазі ОУН-революційну, яка в літературі 

також популярно називається «бандерівською» 
3 Чубай М. Рейд організаторів ОУН від Попраду по Чорне море. 

Мюнхен: Cicero, 1952. С. 6-7.  
4 Молодій І. Пискоровичі, Пискоровичі … моя любов, моє горе / 

Закерзоння. Спомини вояків УПА / Підготував Б. Гук. Варшава: Тирса, 

1997. Т. 3. С. 43-44.  
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відбувалося перше засідання із обраними (призначеними) 

представниками громади5. 

Важливо розуміти, що учасники похідних груп ОУН, 

які проводили мітинги, агітуючи за створення Української 

самостійної соборної держави, робили це в рамках прого-

лошеного у Львові 30 червня 1941 р. Акту відновлення 

Української державності. Відповідно, вони були впевнені у 

власній легітимності й у тому, що мають право проводити 

збори, де обиралися представники від місцевої громади й 

складалися звернення до німецької влади, в яких зазна-

чалося, що саме місцеві жителі можуть забезпечити нор-

мальну роботу органів самоврядування. У випадках, коли 

органи самоврядування вже були створені до приходу похід-

ної групи на визначений терен, оунівці намагалися залучити 

до ОУН осіб, які вже працювали в адміністративних 

органах. Якщо такі дії були успішними, з допомогою залу-

чених, підпільники отримували легальний статус, місце 

роботи та проживання й забезпечення офіційними, а головне 

– справжніми, документами. Яскравим прикладом може 

слугувати ситуація у Мелітопольському районі Запорізької 

області, де до ОУН приєднався місцевий краєзнавець 

Іларіон Курило-Кримчак, який на початку німецької оку-

пації працював старостою с. Вознесенка, а потім у 1943 р. – 

бургомістром Мелітополя6.  

Під час проведення агітаційної та пропагандистської 

роботи, оунівці постійно наголошували, що у перші дні 

війни у Львові було проголошено відновлення Української 

Держави. І саме за розбудову цієї держави необхідно 

боротися як проти нацистської, так і проти радянської влади. 

І що важливо – характер цієї держави визначався саме як 

продовження державотворчих традицій Української рево-

люції. Зокрема, один із організаторів ОУН на Меліто-

польщині Микола Сливка («Буревій») у розмові з місцевим 

підпільником Миколою Дмитерком акцентував увагу на 

постатях керівника Української народної республіки Симона 

                                                           
5 Чубай М. Рейд організаторів ОУН... С. 13.  
6 Молодій І. Пискоровичі, Пискоровичі… С. 57.  
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Петлюри та творця ОУН Євгена Коновальця, які загинули у 

боротьбі за волю України і на зміну яким прийшов 

Провідник ОУН Степан Бандера7. 

Із тактичних міркувань німецьке військове командування 

у перші місяці окупації не перешкоджало учасникам похідних 

груп ОУН в їх роботі. Будучи зосередженими саме на 

бойових діях, офіцери вермахту майже не забороняли 

оунівцям створювати місцеві цивільні адміністрації. Відпо-

відно, члени ОУН займали керівні посади в обласних, міських 

та районних управах, господарських та культурно-освітніх 

установах, використовувалися як перекладачі, займалися 

організацією української міліції8.  

У Бердянську (на той час – Осипенко) група оунівців на 

чолі з Миколою Федисевим восени 1941 р. з дозволу німець-

кої влади змогла організувати роботу нею ж створеної 

районної управи. Під час проведення перших зборів керів-

ником новоствореного органу було призначено колишнього 

директора місцевого музею Пантелія Клименка. Тоді ж було 

сформовано керівний апарат майже усіх районних установ й 

спілок. Дехто з цих керівників також увійшов і до керівних 

органів місцевого націоналістичного підпілля9.  

Кардинальна зміна відбулася після приїзду на окуповані 

території цивільної німецької адміністрації й органів дер-

жавної безпеки. Ілюзорно символи української державності й 

далі залишалися у діловодстві. Зокрема, на різних документах 

періоду окупації по усій території Запорізької області 

зустрічаються печатки з «класичним» тризубом посередині й 

написами українською і німецькою мовами із назвою відпо-

відного органу самоуправління. Аналогічну печатку мала як 

                                                           
7 Архівний підрозділ Управління Служби безпеки України в 

Запорізькій області (АП УСБУ ЗО). Фонд припинених справ (ФПС). 

Спр. П-19344. Т. 2. Арк. 118.  
8 Ходанович О. Діяльність похідних груп ОУН у роки німецько-

фашистської окупації України (1941–1942 рр.) / Національні рухи 

Опору в Східній і Центральній Європі кінця 1930-х – середини 1950-х 

років. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. К., 

2005. С. 25.  
9 АП УСБУ ЗО. ФПС. Спр. П-19487. Т. 1. Арк. 96, 98.  
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Запорізька міська управа, так і Мелітопольська тощо10. 

Печатка «Української служби безпеки м. Запоріжжя» взагалі 

була лише українською мовою (без дублювання напису 

німецькою)11. Також не зайвим буде зазначити, що німецька 

окупаційна влада, за необхідності, використовувала й «жовто-

блакитні національні кольори» поруч з офіційним прапором 

3-го Рейху з «гакенкройцем»12.  

Такі речі мали місце навіть у той час, коли розпочалися 

репресії проти членів ОУН унаслідок відмови, яку отримали 

нацисти від провідників націоналістичного руху щодо 

відкликання Акту відновлення Української державності, про-

голошеного 30 червня 1941 р. у Львові. Разом із тим, «quod 

licet Iovi non licet bovi»: у Запоріжжі на хвилі репресій проти 

націоналістів бургомістром фольксдойчем Вібе було видано 

розпорядження прибрати із громадських місць українську 

національну символіку (тризуби), а її публічне використання 

тягнуло за собою досить суворе покарання13. 

Тим часом, розпочаті репресії нацистських органів дер-

жавної безпеки проти оунівців, змусили останніх, з одного боку, 

піти в глибоке підпілля, а з іншого – спонукали до ще більшої 

інтеграції до легальних закладів й установ. Вони вважали, що 

цим, не дивлячись на офіційну німецьку політику, вони продов-

жують створювати фундамент української державності14.  

Виступаючи від імені відновленої Української Держави, 

учасники похідних груп ОУН в очах жителів Наддніпрянської 

України, і Запорізька область тут не виняток, були тими 

людьми, які мали дати відповіді на досить прості питання: «як 

жити далі?» Не слід забувати, що на початку німецької 

окупації для колишніх (на той час) громадян СРСР це 

питання було актуальнішим за будь-які інші, оскільки їхній 

звичний уклад життя змінився невизначеністю.  

                                                           
10 Державний архів Запорізької області (ДАЗО). Ф.Р. 3061. Оп. 1. 

Спр. 10. Арк. 1; ДАЗО, Ф.Р. 5747. Оп. 1. Спр. 4186. Арк. 2. 
11 ДАЗО. Ф.Р. 1433. Оп. 1. Спр. 286. Арк. 20. 
12 Українці в боротьбі проти совєтських банд / Нове Запоріжжя. 

1942. 25 червня.  
13 АП УСБУ ЗО. ФПС. Спр. П-21562. Арк. 62. 
14 Ходанович О. Діяльність похідних груп ОУН… С. 25.  
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Для прикладу, в жовтні 1941 р. у перші дні після 

прибуття членів ОУН до Запоріжжя було вирішено провести 

збори української інтелігенції міста. Мета оунівців була 

зрозумілою: вивчити середовище і з’ясувати можливості для 

інтеграції до органів самоврядування. Місцева інтелігенція ж 

хотіла отримати відповіді на питання щодо «правил гри» в 

нових, ще не зрозумілих умовах. На зборах, що відбулися у 

приміщенні педагогічного інституту (тепер – Запорізький 

національний університет), були присутні близько 100 

представників інтелігенції. «Спеціально запрошеним гостем» 

був німецький комендант. Першим доповідачем був нев-

становлений член ОУН, який подякував німецьким військам 

за звільнення України від більшовиків. Після цього «реверан-

су», вже прямо обговорювалося питання створення самостій-

ної України. Зауважимо, що саме тієї, яка була відновлена 

Актом 30 червня у Львові. Листівки з текстом Акту також 

поширювалися тут, разом із Маніфестом ОУН. Окремо 

доповідач наголошував на тому, що для безпеки власної дер-

жави необхідно створити українську армію, яка має стати 

чітко на кордоні України.  

Однак, протилежної точки зору притримувався 

німецький комендант, який заявив, що «не час говорити й не 

час створювати будь-які партії, оскільки триває війна». 

Щоправда, він омовився, що у майбутньому в Україні буде 

націонал-соціалістичний уряд, на кшталт німецького, під 

контролем німців, які будуть займати всі керівні посади. 

Після цього збори, які планувалися оунівцями, зокрема з 

метою залучення присутніх до власної діяльності, пере-

творилися на бенефіс «сили німецької зброї»15.  

Невідомий автор підпільного видання 1947 р. надав 

характеристику діяльності ОУН на Наддніпрянщині під час 

німецько-радянської війни й зазначив, що у 1941 р. «з кадрів, 

що їх тоді було організовано на СУЗ16 це б[увші] “націонали”, 

переважно люди старші, або середнього віку, в малій 

кількості молодь, елемент мало боєвий, не усвідомлюючи 

                                                           
15 АП УСБУ ЗО. ФПС. Спр. П-5272. Арк. 12-13.  
16 СУЗ – Східні українські землі.  
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собі потреби революційної боротьби, психологічні куркулі, 

схильні до германофільства». Протягом осені 1941 – зими 

1942 рр. відбулася селекція кадрів, унаслідок якої від ОУН 

відійшли «кадри нездібні до революційної боротьби..., ці, що 

походили зі ЗУЗ17 вернулись до дому, або злегалізувалися, 

кадри СУЗ налякались і відпали. Остались дійсно рево-

люціонери в малій справді кількості. Організаційна робота в 

цьому етапі мала припадковий характер.... Організаційна 

робота переважно охоплювала інтелігенцію міста і села»18. 

У Мелітопольському районі членам ОУН вдалося 

провести більш предметні збори місцевої інтелігенції. 

Сприяла цьому участь Іларіона Курила-Кримчака, який 

будучи одночасно і старостою села, і директором місцевої 

школи, зміг організувати не лише своїх колег, але й пред-

ставників інших освітніх закладів. Під час однієї із зустрічей 

керівник «мелітопольської» підгрупи ОУН Михайло Вінтонів 

(«Михась») розповів про історію української державності, яка 

означена боротьбою із Заходом та Сходом. Станом на 

жовтень 1941 р., зазначав доповідач, союзником України в 

боротьбі з Росією була Німеччина. Вчителів Михайло 

Вінтонів, у контексті процесів державотворення, закликав: 

«взяти участь у боротьбі за Самостійну Україну, тобто 

проводити серед населення агітацію поступово непомітно, 

треба розгорнути культурно-масову роботу, організувати хор, 

драматичні гуртки, у школі здійснювати виховання лише у 

дусі націоналізму»19.  

Одна з актуальних проблем, яка вимагала негайного 

вирішення, полягала у порозумінні з місцевим населенням. 

Під час зборів громадян і мітингів, на яких лунали заклики до 

встановлення української влади на місцях та українізації 

суспільного життя, оунівці з’ясували, що місцеві жителі 

виявляли досить високу активність в обговоренні питань 

ідейного й програмового характеру. Зокрема, селян 

найбільше цікавило питання, що буде з колгоспами й загалом 

                                                           
17 ЗУЗ – Західні українські землі.  
18 ОУН на СУЗ від 1941 року. Б.м.: Б.в., 1947. С. 14-15.  
19 АП УСБУ ЗО. ФПС. Спр. П-19344. Т. 2. Арк. 321-327зв. 
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аграрною сферою в незалежній Україні. Робітників, відпо-

відно, цікавили проблеми промисловості та соціального й 

державного ладу в новій Україні, місце національних меншин 

тощо. Євген Стахів вважав, що агітаційні та пропагандистські 

матеріали, якими забезпечувалися члени похідних груп, не 

давали відповіді на соціально-політичні й економічні 

питання. Це й стало причиною початку дискусій із зазначених 

проблем між уродженцями Західної України та місцевими 

націоналістами20.  

У цієї проблеми є ще одна сторона. Як слушно зауважив 

Олександр Зайцев, було б помилкою вважати, що всі оунівці 

керувалися у своїй діяльності ідеологією націоналізму чи 

принаймні знали її. Для багатьох із них націоналізм 

ототожнювався з безкомпромісною боротьбою за українську 

державу, а ідеологічні тонкощі їх не обходили. Зокрема, 

Микола Сціборський у листі до Євгена Коновальця ще 15 

листопада 1931 р. дещо саркастично схарактеризував 

ідеологічні проблеми в ОУН – це «питання, від яких одразу 

дехто з нас починає позіхати, другі відчувають шлункові 

спазми, а треті саркастично посміхаються». Красномовні-

шими в цьому плані є зізнання секретаря голови Проводу 

українських націоналістів Михайла Селешка, який у листі до 

Михайла Колодзінського 24 травня 1937 р. писав: «Я не маю 

охоти запускатись в ідеольоґічні балачки. Я знаю, чого я 

хочу, і того мені досить без всього. Я хочу української 

держави, хочу створити українську армію, міцну, щоб 

ворога била, а там хай собі політики роблять, що хотять. Як 

будуть за богато чудасій творити, тоді треба їх за чуба брати 

та повернути до порядку, або ще краще виляти відро 

холодної води на голову»21.  

Разом із тим, зустріч із реаліями Наддніпрянської, 

донедавна підрадянської, України, де внаслідок «державо-

творчих» експериментів більшовиків соціально-економічні 

                                                           
20 Стахів Євген. Останній молодогвардієць. К.: Варта, 2004. 

С. 144-148.  
21 Зайцев О. Український інтегральний націоналізм (1920-1930-ті 

роки). Нарис інтелектуальної історії. К.: Критика, 2013 (epub). С. 382.  
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питання набували значної гостроти, змушувала оунівців 

шукати відповіді на поставлені питання. Однією з таких 

проблем було розв’язання аграрного питання. І це повною 

мірою усвідомлювало й керівництво похідних груп. Зва-

жаючи на те, що на початку німецько-радянської війни ОУН 

розглядала можливість збереження колгоспної системи, а 

німецька влада взагалі не планувала розпускати колективні 

господарства, селяни Наддніпрянщини нерідко сприймали 

учасників похідних груп як німецьких агентів. Через це до 

Проводу ОУН відправлялися звіти, де окрім загальної орга-

нізаційної інформації зазначалося: «Борони Боже тих писань 

про задержання колгоспів»22. 

Будучи тактично мобільними, учасники похідних груп 

намагалися вирішувати земельне питання спираючись на 

думку місцевого населення. Зважаючи на те, що колгоспна 

система була одним із найсильніших подразників для місце-

вого селянства, керівники наддніпрянських осередків просто 

ігнорували настанови про поступову (а не миттєву) лікві-

дацію колгоспів за сприятливого політичного й економічного 

моменту. Зауважимо, що тимчасове збереження колгоспної 

системи оунівцями пропонувалося лише на початковому 

етапі, щоби запобігти хаосу та анархії, як це вже було під час 

Української революції. Тим часом, ще на початку 1930-х рр. 

ОУН уже виступала за те, що «вся земля належатиме селянам. 

Земельні маєтки поміщиків (дідичів) як також їх нерухоме і 

рухоме майно переходять до селянства без викупу». На Над-

дніпрянщині умовно «поміщицькими» були визначені кол-

госпні землі, які також підлягали передачі до земельного 

фонду й роздачі селянам23.  

Провідник Південної похідної групи ОУН Тиміш Сем-

чишин наказував для відповідей на питання використовувати 

витяги з праці Голови Державного правління Ярослава 

                                                           
22 Відновлення Української Держави в 1941 році. Нові документи 

і матеріали / упоряд. В. Сергійчук та ін. К.: Українська видавнича 

спілка, 2001. С. 77. 
23 Сціборський М. ОУН і селянство. Видання «Розбудови нації», 

1933. С. 39-40.  



347 

Стецька «За зміст державного життя» 24, хоч вона й мала 

примітку «дискусійна праця». У ній було подано плани щодо 

організації загалом в Українській самостійній соборній дер-

жаві: громадянства, відбудови хліборобської верстви (тобто 

аграрне питання), розбудови промислу, торгівлі й фінансів, 

охорони праці, релігії та церкви, української моралі і 

правосвідомості, національного виховання й освіти, охорони 

здоров’я, питання національних меншин, державного устрою. 

Також висвітлювалася роль ОУН під час боротьби за ство-

рення держави та на початку державного будівництва.  

У цій роботі Ярослав Стецько передбачав два шляхи 

розв’язання проблеми усуспільненої землі: цілковитий роз-

поділ колгоспів та частковий радгоспів, оскільки останні 

також мали бути переформатовані на державні господарства. 

Щодо промисловості, передбачалося, що вона буде мати три 

форми власності: державну, кооперативну й приватну. Разом 

із тим, у перші дні існування Української Держави, врахо-

вуючи розруху, яку залишили по собі більшовики, держава 

«по плану зосередить всі галузі продукції по їх родах у своїх 

руках … Приняті в тій хвилині державні міри будуть 

переходові, але вони є конечні в час хаосу і руїни»25.  

Наслідки дискусій учасників похідних груп ОУН з 

місцевими націоналістами та активними громадянами, аналіз 

життя людей в умовах більшовицької влади, досягнення та 

прорахунки проведеної агітаційної та пропагандистської 

діяльності тощо знайшли своє відображенні у матеріалах 

ІІ конференції ОУН весни 1942 р., у рішеннях якої 

зазначалося: «Приготувати пропагандивний матеріал, 

пристосований передусім до потреб Осередніх і Східніх 

Українських Земель, а також до відповідних середовищ з 

розв’язкою актуальних питань, як робітниче питання, селян-

ське питання, боротьба за Українську Державність, розуміння 

української національної революції й збройного зриву, 

                                                           
24 Архів Центру досліджень визвольного руху. Ф. ЗЧ ОУН 

м. Нью Йорк. О.З. 4. Арк. 1-3. 
25 Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф. 13. 

Спр. 372. Т. 12. Арк. 215, 225-227, 232.  



348 

значення всеукраїнської національної організації та нашої 

політичної концепції, питання нової провідної верстви, 

виховання молоді і под.». Незабаром після цього під грифом 

ОУН з’явилися фахові розвідки, у яких пропонувалися шляхи 

розв’язання нових ідейних, політичних, економічних, морально-

етичних проблем організації26. 

В умовах наближення (повернення) радянської дійсності, 

оунівське підпілля на Наддніпрянщині висуває нові гасла, 

зокрема: «Українська радянська влада без більшовиків», або 

«Радянська Україна без більшовиків і без диктатури 

радянської влади». Підготовка до боротьби з радянською 

владою повинна була розпочатися з посилення агітаційної 

роботи. Зокрема, уродженець Вінничини Йосип Позичанюк 

пропонував зіграти на суперечностях, які панували у самій 

тогочасній радянській владі: «треба використати на Сході ім’я 

Леніна. Може тому, що з цим ім’ям зв’язана романтика 

революційної боротьби і великих подій. Використати це в 

боротьбі з сталінізмом, як і інші розходження між ленінською 

політикою і політикою Сталіна (що «спотворив Леніна») не 

зашкодить»27. Опосередковано, такої тактики дотримувалися 

й мелітопольські оунівці, які проводили організаційно-

мобілізаційну роботу серед місцевих жителів, користуючись 

назвою «Організація українських партизанів»28. Очевидно, це 

було пов’язано із на загал добрим сприйняттям самого 

визначення «партизан», у той же час коли слово «націо-

наліст» могло мати ще з 1930-х рр. негативне забарвлення.  

Загалом же, власне в ролі державотворців члени ОУН на 

Запоріжжі могли себе позиціонувати лише восени 1941 р. На 

початку діяльності в регіоні вони виступали від імені 

відновленої Української Держави та, одночасно, від імені 

своєї організації. Часто ці два поняття ототожнювалися. 

Однак, швидкий розвиток подій, початок німецьких репресій 

                                                           
26 Стасюк О. Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941–

1953 рр.). Львів: Центр досліджень визвольного руху; Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича, 2006. С. 44-45.  
27 Киричук Ю. Нариси з історії українського національно-

визвольного руху 40–50 років ХХ століття. Львів, 2000. С. 89.  
28 АП УСБУ ЗО. ФПС. Спр. П-19344. Т. 1. Арк. 14-28.  
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зводив нанівець усі потуги націоналістів. За досить короткий 

час створені ними органи самоуправління були ліквідовані 

або реорганізовані. Незважаючи на це, оунівці й далі 

намагалися тримати руку на пульсі подій й залиша-

лися/інтегрувалися до контрольованих німцями органів само-

врядування. Питання будівництва Української Держави не 

зникло з порядку денного, воно разом з членами ОУН «перей-

шло» до глибокого підпілля.  

Паралельно із цим, члени ОУН, які прибули із Західної 

України, брали участь у дискусіях із місцевими жителями з 

приводу важливих питань внутрішнього устрою омріяної 

держави. Просто боротися за образ/ідеал уже було недоціль-

но. Гіркий досвід нібито українського державотворення 

радянського (совєтського) зразка у 1920–1930-х рр. вказував 

на необхідність конкретики щодо важливих питань. Саме це 

спільне випрацювання концепції вільної держави й засвід-

чило поборницьку скерованість українського націоналістич-

ного руху.  

 

Yurii Shchur 

 ON THE EDGE OF TWO WORLDS: THE PROBLEM OF 

STATE NATIONHOOD OF UKRAINE IN OUN ACTIVITIES 

IN ZAPORIZHIA 

The article is dedicated to the OUN members’ activities in 

Zaporizhia Oblast during the German occupation. The author 

drove his main attention to attempts to create space of the 

Ukrainian State which restoration was proclaimed in Lviv on 30th 

June, 1941. Problems of the primary interest of the Dnieper 

Ukraine residents in the context of the intended (expected) state-

building and their controversy were discovered. 

Keywords: Ukrainian Statehood Restoring Act, Berdiansk, 

Zaporizhia, Melitopol, Organization of Ukrainian Nationalists. 
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