
ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ  ТА  РЕЛІГІЙ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД 

«ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  БІБЛІОТЕКА  ДЛЯ  ЮНАЦТВА» 

ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя  2018 

 

 



УДК  94(477)«1918» 

 

 

 

Буремний рік. 1918-й : інформаційний матеріал / уклад. : В.В. 

Писанець ; комун. закл. «Запорізька обл. б-ка для юнацтва» 

Запорізької обл. ради. - Запоріжжя, 2018. – 28 с. – (100-річчя 

Української революції) 

 

 

 

 

 

 

Видання інформує про події Української революції у 1918 році: 

періоди правління Центральної Ради, гетьмана Скоропадського, 

Директорії, перший наступ більшовиків та бій під Крутами. 

Матеріал укладено за книгами Ярослава Грицака «Нарси історії 

України формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст.»; Тараса 

Гунчака «Україна: перша половина ХХ століття»; Володимира 

Косика «Україна. Довга і важка боротьба за існування»; Ярослава 

Файзуліна та Володимира Гінди «Україна у вогні минулого століття: 

постаті, факти, версії». 

Розраховано на широке коло читачів, що цікавляться 

українською історією, а також фахівців бібліотечної справи. 
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Буремним і карколомним був 1918 рік: за дванадцять 

календарних місяців українці пережили більше ніж багато інших 

народів за десятиліття. 

Для української державності він був переломним і знаковим. 

Тоді українці отримали практичний досвід створення держави, а 

поняття Україна з суто географічного трансформувалося у політичне.  

Саме у 1918 році вперше у XX столітті була проголошена 

українська незалежність, а Українська народна республіка (УНР), 

створена за кілька місяців до того, 9 лютого 1918 року була офіційно 

визнана низкою держав.  

Відбулося ряд знакових історичний подій: ведення в УНР обіг 

власної грошової одиниці, перехід на григоріанський календар, 

проголошення української мови державною, падіння Центральної 

ради і державний переворот, завдяки якому до влади прийшов 

гетьман Скоропадський, узаконення автокефалії української 

православної церкви, приєднання Північної Буковини до України, 

створення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), 

створення в Росії маріонеткового Тимчасового робітничо-селянського 

уряду України для політичного прикриття російської інтервенції, 

повстання Директорії та повалення гетьмана Скоропадського, і 

зрештою відновлення УНР.  

І. Доба Центральної Ради. 

Після більшовицького перевороту в Петрограді 1917 року 

співвідношення політичних сил змінилося і в Україні. На поверхні 

політичного життя появилася більшовицька партія, яка ставала дедалі 

активнішою, тоді як демократичні партії послабили свою діяльність. 

Одначе домінантним політичним чинником залишалася Центральна 

Рада. 

Українська Центральна Рада та її уряд перебрали повністю всю 

владу на території України в свої руки і повідомили про це 

російський уряд і Антанту. 

Те, що в Україні відбуваються надзвичайні зміни, ясно відчули 

представники закордонних дипломатичних місій, котрі взяли участь в 

урочистому проголошенні Третього універсалу 22 листопада 1917 

року на Софійській площі. Це були члени французької, бельгійської, 

італійської та румунської місій. 

Звичайно, більшовики мали свої плани щодо новоствореної 

української держави. Вони почали агітацію між робітниками, 



селянами, солдатами та міським населенням із метою підняти народ 

проти уряду. Наслідком цього стала анархія, що поширювалася з 

кожним днем. Військо було цілком деморалізоване. Більшовики, які 

діяли в Україні, послідовно виступали проти зростаючого 

українського національного й політичного самовияву. 

Уряд радянської Росії визнав Українську Народну Республіку та 

її право відокремитися від Росії, як також право українського народу 

на національну самостійність. У телеграмі 16 грудня говорилося: «… 

Ми, Рада Народних Комісарів, визнаємо Українську Народну 

Республіку і її право відокремитися від Росії або ввійти в переговори 

з Російською республікою про федеративні чи інші взаємини. Все, що 

відноситься до національних прав і національної незалежності 

українського народу, Рада Народних Комісарів признає зараз же, без 

обмежень і безумовно». 

Однак Ленін сформулював водночас низку вимог до 

українського уряду у формі ультиматуму, погрожуючи війною. Коли 

ж український уряд цей ультиматум відкинув, радянська Росія 

розпочала 20 грудня 1917 року першу агресію проти України. 

Протягом місяця вони зайняли майже все Лівобережжя й Південь. 

З документів того часу випливає, що створення українського 

радянського уряду в Харкові було прелюдією до війни російських 

більшовиків проти України. В Петрограді хотіли, щоб їх війна з 

Центральною Радою виглядала не як національна війна Росії з 

Україною, а як класова війна в самій українській нації, війна 

українського радянського уряду проти українського 

дрібнобуржуазного уряду.  

За спогадами учасника подій того часу Павла Христюка у війні 

між радянською Росією і Українською Народною Республікою 

місцеві більшовицькі елементи відігравали дуже незначну, цілком 

другорядну роль. Але саме вони «давали своє ім'я, свій прапор для 

прикриття окупаційної політики радянської Росії на Україні».  

Слід підкреслити, що російська політична традиція взагалі не 

визнавала права неросійських народів на самовизначення. І хоча 

Ленін формально порушив її, на практиці він робив зовсім 

протилежне. Крім того, в російських політичних колах, 

більшовицьких і небільшовицьких, панувала думка про те, що 

Україна — це інтегральна частина Росії і з погляду територіального, 

стратегічного та економічного відділення України стало б для Росії 

катастрофою. 



Антонов-Овсієнко писав: «Якщо б ми дозволили, щоб цей 

контрреволюційний рух набрав сили у сприятливих умовах козацької 

землі, це відтяло б нас від Кавказу і нафти Баку, позбавляючи 

радянський центр вугілля з Донецького басейну, залізної руди 

Кривого Рога і збіжжя України». 

Тож російські більшовики висилали свої полки на Дон, Україну і 

Кавказ не для того, щоб допомогти пролетарям тих країв. Це було 

завоювання з метою економічної експлуатації. І головна увага 

Петрограда була звернена на Україну. 

Успіхи більшовиків у захопленні українських міст переконали 

Центральну Раду, що треба активніше шукати миру з Центральними 

державами, тобто Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і 

Туреччиною, аби у цей спосіб відібрати один із головних 

більшовицьких пропагандистських аргументів. 

24 грудня Генеральний Секретаріат звернувся до воюючих і 

нейтральних держав з нотою, яка пояснювала ставлення Української 

Народної Республіки до переговорів, що вже почалися 22 грудня у 

Брест-Литовську, особливо підкреслюючи, що тільки Українська 

Народна Республіка представляє інтереси українського народу. У 

відповідь Центральні держави повідомили, що вони радо вітали б 

представників Української Народної Республіки на мирних 

переговорах у Брест-Литовську.  

Зі свого боку, австрійсько-угорський і німецький уряди 

прагнули зближення з УНР. Берлін і Відень страждали від гострої 

нестачі харчів, і укладення миру з багатою на хліб Україною могло б 

розв'язати цю проблему. Крім цього, вони сподівалися, що участь 

української делегації в переговорах послабить позиції більшовиків і 

зробить їх піддатливішими. Тому представники Німеччини, Австро-

Угорщини, Болгарії й Туреччини з радістю прийняли заяву 

Генерального Секретаріату про бажання України взяти участь у 

Берестейських переговорах. 

Таким чином, Україна стала фактором міжнародної політики. 

Мирний договір. 

25 грудня у Бересті з'явилася українська делегація на чолі з 

есером Всеволодом Голубовичем. Делегація не лише вимагала 

визнання влади УНР над територією, окресленою ІІІ Універсалом, а й 

включення до неї  тих українських етнічних земель, що входили до 

складу Австро-Угорщини, а також Холмщину і Підляшшя.  



Радянська делегація отримала від Леніна інструкції, затягувати 

переговори до того моменту, поки Німеччина та її союзники не 

пред'являть ультиматуму. Однією з причин затягування було 

намагання більшовиків здобути контроль над всією територією УНР і 

тим самим не допустити українську делегацію до підписання миру. 

Керівник делегації Лев Троцький заявив, що влада Центральної Ради 

в Україні під ударами українських робітників, солдатів і селян 

невпинно падає, тому не має сенсу укладати договір з 

представниками київського уряду. Ленін і Сталін бомбардували 

радянську делегацію у Бересті телеграмами про нібито кінець 

української влади. З лютого Ленін оголосив по радіо «для всіх, і 

особливо для мирної делегації у Брест-Литовську», що Центральна 

Рада повалена.  

Облудним заявам більшовиків дав відповідь член української 

делегації 27-річний Микола Любинський, яку присутній на 

переговорах начальник німецького штабу генерал Макс Гофман 

назвав блискучою: «Голосні заяви більшовиків про цілковиту волю 

народів Росії – це лише грубі, демагогічні заяви. Правительство 

більшовиків, яке розігнало Установчі збори, та спирається лише на 

багнети, ніколи не наважиться перевести в Росії справедливі засади 

права на самовизначення, бо воно добре знає, що не лише численні 

республіки - Україна, Донщина, Кавказ та інші їх не признають своїм 

правительством, але й сам російський народ відмовляв їм це право... 

Правительство більшовиків замість засади права на самовизначення 

переводить засаду анархії й розкладу, бо воно знає, що легше 

руйнувати, ніж творити наново, і поводиться так, як каже стара 

приказка: бреши, бреши, щось з того таки залишиться». 

Диверсія більшовиків не вдалася — делегація Української 

Народної Республіки і далі залишилась єдиним визнаним 

представником українського народу. Через кілька днів, 9 лютого 1918 

року, вона підписала мирний договір із Центральними державами. 

Укладення сепаратного миру з Центральними державами 

вимагало від України, аби вона як державне тіло повністю 

відокремилась від Росії. Тому 25 січня 1918 року, під час перерви у 
Берестейських переговорах, Центральна Рада проголосила своїм IV 

Універсалом самостійність Української Народної Республіки.  

Коли в одному з пунктів універсалу говорилося про те, що 

більшовики нищили та руйнували Україну, це не було 

перебільшенням. Більшовики всіляко перешкоджали українському 



урядові здійснювати адміністративний та економічний порядок. 

Навіть саме проголошення Четвертого універсалу відбувалося 

одночасно з більшовицькими приготуваннями до повстання в Києві, 

яке вибухнуло 28 січня і мало прокласти шлях російській армії під 

командуванням Муравйова. 

Бій під Крутами. 

Однією з трагічних сторінок в історії боротьби українців за 

самостійне існування став бій поблизу станції Крути. Російську атаку 

стримували лише курсанти офіцерської школи та студенти. Героїчна 

смерть цих 300 юнаків стала одним із центральних символів 

українських визвольних змагань. 

Студенти Університету Святого Володимира та новоствореного 

Українського народного університету відгукнулися на заклик уряду і 

у перших числах січня 1918-го на своєму віче вирішили створити 

Студентський курінь Січових Стрільців. До нього під загрозою 

бойкоту мали вступити всі без винятку студенти-українці. За цим 

прикладом ухвалили постанову й учні старших класів Української ім. 

Кирило-Мефодіївського братства гімназії на своєму зібранні. 

«Директор гімназії, якого прошено на збори, після невдалої 

спроби одговорити своїх питомців від такого, на його погляд, 

нерозважливого кроку, мусів зрештою погодитися з постановою та 

оголосити з рамени дирекції офіціальну перерву навчання в двох 

старших клясах гімназії на час перебування учнів у війську, — писав 

у своїх спогадах учень гімназії, учасник бою під Крутами Ігор 

Лоський. - Просив лише, щоб не спокушати до вступу до куреня 

молодших кляс». 

Запис добровольців до Студентського куреня Січових Стрільців 

проводили у вестибюлі Центральної Ради. Протягом січня 1918-го до 

куреня зголосилися близько 200 юнаків. Їх групами відправляли до 

Костянтинівського військового училища на Печерську. Там під 

керівництвом старшин Богданівського полку розпочався військовий 

вишкіл. Планувалося, що студенти-добровольці охоронятимуть 

Центральну Раду й порядок у місті, тому спершу здебільшого 

марширували й відпрацьовували повороти й лише згодом 

розпочалися вправи зі зброєю. 

Лоський згадує: «Розгардіяш, який панував тоді у Києві, 

відбився навіть у такій дрібниці: як одягнено й озброєно студентську 

сотню. Кожний одержав з одягу — штани, подерту шинелю і якусь 



арештантську шапку. Можна собі уявити, як ґротесково виглядала 

сотня…». 

У 20-х числах січня до Києва повернулися декілька десятків 

юнаків-юнкерів Української юнацької військової школи № 1 ім. 

Богдана Хмельницького, які охороняли північно-східний кордон 

УНР. Вимагали надати підмогу: по лінії Курськ — Бахмач на Київ 

насувається більшовицьке військо на чолі з полковником Михайлом 

Муравйовим. Увечері 27 січня 1918-го перша сотня Студентського 

куреня під командуванням студента Київського університету сотника 

Петра Омельченка разом із юнкерами вирушила з Києва в напрямку 

Бахмача. 

«Посадка відбувалася цілком спокійно, якщо не рахувати того, 

що в останню хвилину прибігла до потягу пані Лукасевич (дружина 

покійного д-ра Є. Лукасевича) шукати свого сина Левка, тоді учня 6-ї 

кляси, який «нелегально» вступив до куреня, — описує Ігор Лоський 

відправлення з Київського залізничного вокзалу. — Бідна мати гірко 

плакала, вмовляючи сина залишитися, але, звичайно, безуспішно. 

Спокійніше вела себе сестра іншого шестикласника Соколовського. 

Ледве стримуючи сльози, вона хрестила брата і всіх від'їжджаючих... 

Молоденький Соколовський весело заспокоював сестру, не 

передбачаючи, що за пару днів буде лежати на станційній платформі 

з пробитою московським багнетом головою. Під спів «Ще вмерла 

Україна» ешелон рушив на північ...» 

28 січня вранці поїзд зі студентами-вояками прибув до 

невеликої станції Крути, що між Бахмачем і Ніжином. Тут, за 145 км 

від Києва, об'єдналися з іншими юнкерами військової школи. Бахмач, 

що за 195 км від української столиці, уже був у руках Муравйова. 

Сили українців були такі: чотири сотні Київської юнацької школи № 

1 ім. Богдана Хмельницького — 400-500 юнкерів, перша сотня 

Студентського куреня Січових Стрільців — 116-130 вояків — і 20 

старшин-офіцерів. Увесь день готувалися до бою: рили окопи обабіч 

залізничної колії, проводили розвідку, вправлялися в стрільбі. 

Командир юнкерів сотник Аверкій Гончаренко поділив студентів на 

чотири чоти — взводи — по 28-30 чоловік і поставив їх в 

найбезпечнішому місці — ліворуч від залізничного насипу, поряд із 

вояками куреня смерті, праворуч від насипу — юнаки військової 

школи. Наймолодших і тих, хто не вмів стріляти, залишив у резерві. 

Гончаренко згадував згодом в еміграції, що вночі зі станцією 

зв'язався по телефону сам Муравйов: «Приготовиться к встрече 



победоносной Красной армии, — наказав, — приготовить обед. 

Заблуждения юнкеров прощаю, а офицеров все равно расстреляю». 

Гончаренко відповів, що до зустрічі все готове. 

29 січня близько дев'ятої ранку кінна розвідка повідомила про 

наближення більшовиків. Юнкери і студенти за командою зайняли 

бойові позиції обабіч залізничної колії. Бій тривав увесь день 29 

січня. Його перебіг докладно висвітлюють у спогадах учасники. 

Близько 12.00 червоногвардійці зробили спробу наступу на 

студентську сотню, відчуваючи її слабшу підготовку, але, 

потрапивши під перехресний вогонь, відійшли. Ще за 2 години 

червоні, маючи майже десятикратну перевагу в людях, розпочали 

оточення. Аверкій Гончаренко ввів у бій резервну студентську сотню. 

Вона до самої темряви стримувала обхід із правого флангу. Лазарет у 

потязі був переповнений, у юнкерів і студентів закінчувалися набої, а 

до того ж надійшло повідомлення, що збільшовичений 

Шевченківський полк захопив станцію Ніжин у тилу оборонців 

Крутів. З настанням темряви Гончаренко дав наказ про відступ до 

потяга, що чекав за декілька кілометрів від станції Крути. 

Уже на місці з'ясувалося, що немає бійців однієї студентської 

чоти. Затримано ешелон, вислали розвідку — марно. Далі відбули на 

Київ, підірвавши за собою в декількох місцях залізничну колію. 

Згодом з`ясувалося, що 27 студентів і гімназистів у сутінках 

заблукали й вийшли на світло станції, уже захопленої 

червоногвардійцями. Після побоїв і катувань їх убили. 

Про розправу під Крутами залишили свідчення й більшовики.  

«После двухдневного боя 1-я революционная армия Егорова при 

поддержке 2-й армии Берзина у ст. Круты разбила 

контрреволюционные войска Рады, предводимые самим Петлюрой. 

Петроградская Красная гвардия, выборгская и московская гвардия 

вынесли почти одни весь бой на своих плечах», — телеграфував 30 

січня о 1.45 Михайло Муравйов своєму командуванню. Насправді 

Симон Петлюра в цей час був у Києві. Під його командування й 

перейшли юнкери та студенти, які відступили з-під Крут.  

Загальні втрати з українського боку — вбитими, пораненими, 

пропалими безвісти — приблизно 250 чоловік, із них 210 — юнкерів 

Юнацької школи ім. Богдана Хмельницького, 30 — студентів і 

гімназистів, 10 — старшин. Російські радянські війська втратили 

лише вбитими близько 300 чоловік. Тому командувач 



червоногвардійців під Крутами Павло Єгоров і був такий 

розлючений, що дозволив розстріляти полонених. 

Член комітету червоної армії Єфим Лапідус стверджував: «В 

отряде Егорова был ужасный расстрел. На ст. Круты, по взятии ее, 

было захвачено в плен 24 гайдамаков — большинство было 

студентов, один из них — прапорщик. Дело было перед взятием 

Киева. Их без допроса красногвардейцы хотели расстрелять… Нам 

едва удалось уговорить красногвардейцев не расстреливать пленных. 

Их ввели в вагон и поставили караул. На следующий день, когда мы 

отъезжали от ст. Круты, поезд по дороге остановился по приказанию 

Егорова, из вагона были выведены все задержанные и в 300 шагах от 

поезда их расстреляли разрывными пулями. Я подошел к убитым, 

затем подошел к Егорову и спросил, почему их расстреляли. Егоров, 

покуривая папиросу и улыбаясь, ответил, что разрешил он 

красногвардейцам потому, что они настаивали на этом». 

Наступ більшовиків. 

У той час як делегація Української Народної Республіки 

підписувала договір із Центральними державами, російська армія під 

командуванням Муравйова захопила Київ і справила там криваве 

свято. 

Вже зранку 9 лютого почалися облави з метою схопити 

якнайбільше українців, які хоч якось проявили свою національну 

свідомість перед приходом більшовиків. Більшовицькі війська в 

лютому 1918 року здобували Київ під гаслами «Смерть буржуям и 

украинцам!» 

Не краще ставилися муравйовці і до російських офіцерів та 

юнкерів, що були в Києві. Нещасливців за найменшою підозрою або 

розстрілювали на місці, або відсилали до збірного пункту, де 

розстрілювали з кулеметів цілими натовпами. Точне число загиблих у 

Києві починаючи з 9 лютого невідоме, хоча деякі автори твердять, що 

воно становило десь п'ять тисяч чоловік. 

Володимир Затонський згадував пізніше, що перший голова ЧК 

у Києві Лаціс розстрілював людей тільки за те, що вони розмовляли 

на вулиці українською мовою, і що він сам дивом залишився тоді 

живим. Масові страти відбувались на всій окупованій території. 

Голова «парламенту» радянської України - Микола Скрипник 

згадував: «В особенности расстреливали всех тех, у кого находили 

удостоверения, написанные на украинском языке, так что 



складывалось впечатление у населения, что ремневцы борются 

вообще с украинцами. Меня самого какой-то отряд задержал и хотел 

было, расстрелять, потому что я показал им удостоверение на 

украинском языке. Но меня спасло то обстоятельство, что при мне 

было удостоверение от центрального совета заводских комитетов 

Петрограда и еще потому, что один из солдат знал меня лично». 

«Киев потонул в крови, — свідчила через кілька місяців Наталія 

Лісовська, яка працювала в політичному відділі Першої революційної 

армії. — Кроме расстрелов, Муравьев везде с собой приносил дух 

грабежа, мародерства, потакал пьянству. В Киеве я не видела ни 

одного расстрелянного одетого. Известны случаи расстрела буржуя 

из-за пальто. И все это заранее обещал Муравьев: «Киев будет ваш». 

11 лютого по місту розклеїли наказ № 14 Михайла Муравйова: 

«Уличная борьба кончилась. На Украине создалась новая власть в 

лице Народного Секретариата, а в городе — Совета Рабочих и 

Солдатских депутатов и Военно-Революционного комитета. Эту 

власть мы несем из далекого севера на остриях своих штыков и там 

где ее устанавливаем, всемерно поддерживаем силой этих штыков и 

моральным авторитетом революционной социалистической армии». 

«Живий і веселий Київ став якимсь понурим і мовчазним, — 

пише Микола Ковалевський. — Розвалені і напівзруйновані під час 

артилерійського обстрілу будинки і згарища пожарів виглядали як 

відкриті рани і викликали дуже сумне враження. В більшості 

будинків, навіть на Хрещатику, вікна були наглухо забиті дошками. 

На вулицях, на яких раніше бурхливим потоком пересувалася густа 

юрба людей, було тепер порожньо. Де-не-де промайнула постать 

якогось киянина, що швидко десь зникав. Не було руху трамваїв, а 

порожніми вулицями інколи з гуркотом пролітали великі тягарові 

машини з червоногвардійцями». 

Безчинства військ Михайла Муравйова занепокоїли як ідейних 

більшовиків з його оточення, так і членів маріонеткового радянського 

уряду України. Пішли сигнали нагору: мовляв поведінка 

«революційних військ» Києві не сприяє поширенню «революційних 

ідей». 19 березня 1918-го в Москві на прийомі в голови Всеросійської 

ЧК Фелікса Дзержинського члени колишнього армійського комітету 

Першої революційної армії звинуватили Муравйова в розправах, 

розстрілах, самодурстві, наданні воякам права на пограбування 

здобутих міст і сіл. 



Наприкінці квітня Муравйова заарештовано. Спеціально 

створена слідча комісія допитала десятки очевидців і зібрала декілька 

сотень сторінок свідчень. У тому числі й членів створеного 

більшовиками уряду України — народних секретарів Євгенію Бош, 

Володимира Затонського, Юрія Коцюбинського, представників 

вищого військового командування, а також дрібніших командирів і 

рядових червоногвардійців. Та за Муравйова заступився Володимир 

Антонов-Овсієнко й інші покровителі. Його методи боротьби були 

ефективними для більшовиків. Окрім того, і Ленін, і його оточення 

розуміли формальність створених ними українських органів влади й 

підтримали свого. Тож попри всі звинувачення, 9 червня 1918 року 

президія ВЦВК — більшовицького «парламенту», - заслухавши 

доповідь представника слідчої комісії, ухвалила справу Муравйова 

закрити за відсутністю складу злочину. Матеріали слідства здали в 

архів. 

Назагал можна твердити, що більшовицький уряд узяв тоді гору 

над Україною. І не тільки через те, що широкі маси не були пройняті 

ідеєю самостійності та в критичний момент не стали до боротьби. 

Україна буквально опинилась у більшовицькому оточенні. Хоча 

російська армія перебувала у стані розкладу, все ж більшовики зуміли 

заохотити, а то й примусити цілі підрозділи виконувати їхні накази. 

Біда полягала в тому, що українські військові частини, хоча й 

носили гучні назви - полк ім. гетьмана Сагайдачного, полк ім. 

гетьмана Дорошенка, полк ім. Грушевського та інші - при першому 

серйозному випробуванні не витримували або й здавали свої позиції, 

або проголошували нейтралітет. 

Головною причиною такої різкої зміни у поведінці українських 

військ була віра в обіцянки більшовицького уряду роздати землю і 

покласти край війні. Соціальні інтереси взяли гору над 

національними, й Центральна Рада, зволікаючи з проведенням 

аграрної реформи, потрапила у ту саму пастку, що перед нею й 

Тимчасовий уряд. Нарешті, 31 січня 1918 року, вона прийняла 

аграрний закон. Але було вже надто пізно, щоб вплинути на хід 

більшовицько-української війни. 

Звільнення Києва. 

На підставі Берестейського мирного договору воєнний стан між 

Україною і Центральними державами скасовувався. Договір 

обумовлював кордони України, звільнення її окупованих територій, 



встановлення дипломатичних зносин між Україною і Центральними 

державами, а також економічних зв'язків на основі принципу 

взаємності. 

Як можна було сподіватися, цей договір викликав великий 

ентузіазм в Австро-Угорщині, Німеччині, Болгарії та Туреччині. Не 

так дивилися на Брест-Литовський мир західні союзники, особливо 

французи, які звинувачували українців у зраді західних держав. 

Проте Україна нікого не зраджувала. Підписуючи Брест-Литовський 

договір, представники Центральної Ради глибоко вірили, що це зможе 

допомогти українській державі і покладала великі надії на швидке 

вигнання більшовиків і заведення порядку і спокою в Україні. Щодо 

західних держав, то можна без перебільшення сказати, що вони 

Брест-Литовського договору Україні не простили! Це болюче 

відбилося на дальшому розвиткові революційних подій, особливо в 

1919 та 1920 роках. 

Німецькі та австро-угорські військові діячі, передбачаючи, що 

Центральна Рада не впорається з більшовиками, запропонували їй 

військову допомогу, одначе подали це так, нібито ініціатива належала 

українському урядові. Україна зобов'язувалася постачати Австро-

Угорщину й Німеччину хлібом і продовольством.  

Насправді ж українці, ніяк не бажаючи бути звинуваченими в 

тому, що вони віддають батьківщину на поталу чужинцям, вважали 

доцільним, щоб ті вислали проти більшовиків військові частини, 

зорганізовані в Німеччині з українських полонених. Цих військ, у 

кількості близько 30 тисяч осіб, цілком вистачило б для перемоги над 

більшовицькими частинами. Але австро-угорський і німецький уряди 

наполягали на введенні своїх власних військ. Це хоч і сприяло 

швидкому звільненню України, проте надало австро-німецькій 

військовій допомозі характеру окупації. Україна була поділена на дві 

зони. Її більшу частину разом з Кримом та Донбасом зайняли 

німецькі війська. Південно-Західну Волинь, Поділля, Херсонську і 

частину Катеринославської губернії окупували австрійські частини. 

Прихід чужинців в Україну викликав складну політичну 

ситуацію. Центральній Раді треба було пояснити українському 

народові, як це сталося, що військо, проти якого українці воювали ще 

донедавна, опинилося в ролі визволителя. Саме з цією метою уряд 

УНР 23 лютого 1918 року видав відозву до населення, в якій, зокрема, 

наголошувалося: «...Совєт Народних Комісарів, котрий так голосно і 

лицемірно заявляв про кінець війни та мир між трудящими людьми 



всіх народів, почав збройною силою грабувати Україну, вивозити 

силоміць із нашої землі хліб, цукор, вугілля, паровози, вагони і всяке 

народне майно, а особливо величезне майно військове, на 

Московщину». 

Пояснивши причину, чому Центральна Рада мусила прийняти 

військову допомогу Німеччини та Австро-Угорщини, відозва 

закликала: «Громадяни! Ваш обов'язок у ці дні з усією силою та 

енергією підтримати Раду Народних Міністрів у цих державних 

заходах. До жвавої праці, громадяни землі української! До будування 

самостійної Української Народної Республіки на основах доброго 

ладу, твердої влади та мирних соціально-економічних реформ в 

інтересах трудящого люду!» 

З подібним зверненням до українських громадян звернулася 

також українська делегація у Брест-Литовську. 

Отже, Центральна Рада вітала військову допомогу Німеччини та 

Австро-Угорщини, але й глибоко турбувалася тим, що станеться 

після окупації українських земель. Історія показала, що ці 

побоювання не були безпідставними. 

Німці та австро-угорці почали воєнні операції проти 

більшовиків дуже рішуче. Їм допомагали українські підрозділи, 

сформовані в Німеччині, і рештки армії УНР. Більшовики, які до того 

часу вели успішні дії проти молодої армії УНР, не могли встояти 

перед регулярними німецькими частинами і допоміжними 

українськими загонами. 1 березня 1918 року Київ уже був в 

українсько-німецьких руках і Центральна Рада разом з урядом 

повернулися до столиці. 

Успіхи німецького та австро-угорського війська дуже швидко 

переконали народних комісарів Росії: в їхніх інтересах негайно 

укласти мир, що вони й зробили 3 березня 1918 року.  За ініціативою 

делегата УНР у Брест-Литовську Миколи Любинського німці 

погодилися вимагати від більшовиків визнання України. Останні 

пішли і на це. Ось пункт, який торкається відносин між Україною та 

радянською Росією: «Росія зобов'язується негайно заключити мир з 

Українською Народною Республікою і признати мирний договір між 

цією державою та чотирма союзними державами. Українську 

територію негайно очистити від російського війська і російської 

червоної гвардії... Росія припиняє всяку агітацію чи пропаганду проти 

уряду чи публічних установ Української Народної Республіки». 

 



Січові Стрільці. 

Січові Стрільці повернулися в Київ 3 березня 1918-го, в 

авангарді німецьких військ, що вигнали звідси більшовиків. 

Населення висипало на вулиці й радо зустрічало своїх визволителів. 

Уздовж Львівської стояли січовики — молоді, веселі хлопці, 

сміялися, жартували, де-не-де чулася гуртова пісня. Командир 

Січових Стрільців полковник Євген Коновалець їхав містом у 

великому чорному авто разом із Головним отаманом Симоном 

Петлюрою. Далі, на Софійському майдані, мав відбутися святковий 

молебень та військовий парад. 

«Прийшли ми на Софійську площу, — записав у своїх мемуарах 

«Мої спогади про недавнє минуле (1914-1920 рр.)» відомий 

громадсько-політичний діяч, історик Дмитро Дорошенко. — Повно 

народу. Багацько дам з квітами. В соборі йде молебень. Радісно 

гудуть дзвони. А за Дніпром ще б'ють гармати, здається — так 

близько, десь тут біля нас: це українці переслідують утікаючого 

ворога…». 

У ході війни з червоними Січові Стрільці зарекомендували себе 

як один із найбоєздатніших і найдисциплінованіших підрозділів 

української армії, вони не були помічені в «ексцесах» щодо мирного 

населення. Відтак, військове міністерство УНР вирішує залишити 

курінь Січових Стрільців для несення гарнізонної служби у столиці. 

Вони охороняють будинок Центральної Ради й приміщення інших 

найважливіших державних установ. Разом із німцями, беруть участь в 

обеззброєнні київських мешканців (відомих зі своєї «лояльності» до 

української влади), проводять експедиції в провінцію, де придушують 

виступи, організовані більшовицькими емісарами. 

Три тижні перебування під більшовиками, розстріли і 

жорстокий теpop, пробудили раніше байдуже міське населення. Тепер 

багато із чоловіків, в тому числі колишні російські офіцери й солдати, 

згоджувалися на службу в армії УНР. Інших на військову службу 

манило спокійне й забезпечене життя в столиці. Тому командири 

куреня Січових Стрільців суворо відбирали кандидатів — ті мали 

довести, що щиро співчувають ідеї незалежності України й готові 

дотримуватися військової дисципліни. Відсіювалися всі, кого 

цікавили лише матеріальні умови служби, особливо пильно 

перевірялися іноземці, в курінь не брали російських та австрійських 

офіцерів, що відмовлялися починати службу із рядового. В охотників 

відбирали всі посвідки, легітимації і документи й віддаляли тих, хто 



мав більше як одне прізвище. Для тих, хто пройшов перевірку, 

проводився військовий вишкіл. 12 березня 1918-го курінь було 

розгорнуто в 4-й полк Січових Стрільців. За штатним розписом, той 

мав складатися з 2 куренів 4-сотенного складу, кулеметної і кінно-

розвідчої команд, чисельністю понад 1 тис. чоловік. Та через великий 

наплив добровольців вже на кінець квітня 1918-го до нього 

записалося близько 2,5 тис. бійців, переважно вихідців із 

Наддніпрянщини. 

Українська Центральна Рада, повернувшись до Києва 1 березня, 

проголосила окремим зверненням про незмінність свого політичного 

курсу. У зверненні підкреслювалося, що Центральна Рада 

підтверджує свій закон від 31 січня, яким вона віддала народові всю 

землю, а також те, що закони, видані на користь трудящих, як і 

свободи, проголошені Третім та Четвертим універсалами, 

залишаються в силі. Одне слово, Центральна Рада обіцяла відновити 

лад, який панував в Україні до приходу більшовиків. 

Така політика була нереальною з кількох міркувань. По-перше, 

політична ситуація в Україні внаслідок короткого більшовицького 

панування відчутно змінилася. Провінційна адміністрація втратила 

зв'язок із Києвом і в більшості випадків проводила на місцях роботу 

так, як їй подобалось. Селянство, і не тільки заможне, маючи сумну 

практику соціалізму, поставилося до соціалістичних заяв Центральної 

Ради з деяким недовір'ям — це стосувалося головним чином закону 

про соціалізацію землі. Але найважливішим чинником, який 

неймовірно ускладнював ситуацію, були окупаційні війська, їхня 

присутність в Україні заохочувала українських та неукраїнських 

великих землевласників домагатися маєтків, які вони втратили 

внаслідок закону Центральної Ради про соціалізацію землі. До них 

прилучилися заможні й середні українські селяни. Саме з цих 

соціальних верств до Києва почали прибувати сотні делегацій зі всієї 

України, вимагаючи, щоб Центральна Рада повернула право 

приватної власності на землю. 

Ознайомлення з реальним станом справ в Україні викликало 

розчарування в німецького й австрійського командування. Цілковито 

ізольована й безвладна Центральна Рада не могла забезпечити 

регулярних поставок хліба і вивіз продуктів, як вона обіцяла ще в 

Бересті. 



Вже 12 березня 1918 року представник німецького міністерства 

закордонних справ у Києві дораджував Берлінові замінити 

Центральну Раду іншим урядом, з яким було б легше співпрацювати.  

Тим часом німці із союзників скоро перемінилися в окупантів. 

Почали встрявати у внутрішні справи Української держави, 

звертатися без відома уряду з наказами до українського населення, 

посилали проти цього населення каральні експедиції.  

З кінця березня німецьке командування чимдалі відвертіше 

почало висловлюватися за зміну уряду. Ще наполегливіше 

домагалися повалення Центральної Ради австрійці. 18 квітня 

окупаційні військові й адміністративні чиновники були готові 

замінити Центральну Раду. Проблемою лише було знайти 

відповідних людей, які посіли б її місце. 

Центральна Рада, не знаючи, що її дні полічені, продовжувала 

свою роботу. 27 і 28 квітня 1918 року відбулися особливо бурхливі 

наради, присвячені нагальним проблемам. Наступного дня, тобто 29 

квітня, Центральна Рада зібралася, цим разом востаннє, щоб ухвалити 

Конституцію УНР. 

На жаль, цей документ так і не був утілений у життя, оскільки 

того самого дня, коли його затвердила Центральна Рада, у Києві 

стався державний переворот, унаслідок якого до влади прийшов 

гетьман Павло Скоропадський. 

Центральна Рада ввійшла в історію Української революції як 

уряд добрих намірів і великих задумів. Подиву гідним є те, що 

незважаючи на відверте доктринерство і відсутність політичного 

досвіду у її лідерів, Центральній Раді таки вдалося досягти чималих 

успіхів. Передовсім, це стосується національної мобілізації 

українських мас та проголошення Української Народної Республіки. 

Вона добилася цих результатів, поєднуючи національні мотиви з 

соціальними, укладаючи численні союзи та компроміси. Але політика 

компромісів погано надається для часів, які звуться революцією. 

Діячі Центральної Ради недооцінювали динаміки революційного 

процесу, їхня розважлива програма могла б мати успіх за спокійних 

обставин розвитку суспільства. Ініціативу у неї перехопили ті 

політичні групи, які робили ставку на грубу фізичну силу. 

ІІ. Правління гетьмана Скоропадського. 

29 квітня 1918 року в історії української революції розпочався 

новий період, який тривав трохи більше півроку - період Гетьманату. 



В одному із своїх перших інтерв'ю Скоропадський твердо заявив, що 

«моя Батьківщина не повинна стати грунтом для соціалістичних 

експериментів». Права приватної власності проголошувалися 

фундаментом культури і цивілізації. Стара назва - Українська 

Народна Республіка - була скасована і замінена новою - Українська 

Держава. Згідно з проголошеними 29 квітня грамотами «До всього 

Українського Народу» й «Законом про тимчасовий державний устрій 

України», гетьман наділяв себе диктаторськими повноваженнями, які 

зберігали чинність до моменту скликання Українського державного 

сейму. 

Скоропадський будував ані українську, ані російську 

національну державу. Гетьманський режим прагнув впровадити нову 

концепцію української нації, яка грунтувалася не на знанні 

української мови, а на лояльності до Української держави. Ця 

держава розумілася у ширшому, територіальному значенні, а не у 

вузькому етнічному. Закон про українське громадянство від 3 липня 

1918 року автоматично поширював громадянські права на всіх, хто в 

даний момент проживав на території України. Обов'язковою умовою 

було, однак, прийняття клятви на вірність Українській державі. 

Гетьману весь час доводилося лавірувати між різними 

політичними групами, час від часу змінюючи свій внутрішній курс. 

Політична стабільність гетьманського режиму ґрунтувалася на 

зовнішньому чиннику - німецькому й австрійському багнеті. Але і тут 

не все було гаразд. 

Під впливом В'ячеслава Липинського, українського посла у 

Відні, Скоропадський противився «австрійському» розв'язанню 

українського питання - утворенню з українських земель автономної 

або формально незалежної української держави - сателіта Габсбургів. 

Для тривоги у нього були й особисті причини: занепокоєння 

викликала діяльність в Україні архікнязя Вільгельма Габсбурга, 

більш знаного в українських колах як Василь Вишиваний. Цей 

племінник австрійського імператора служив полковником в 

Українських січових стрільцях, розташованих на Півдні України, і 

розглядався як реальна кандидатура на українського гетьмана. Він 

добре підготувався до цієї ролі: навчився української мови, носив 

вишивану сорочку (звідки й пішло його прізвисько) і завоював своєю 

поведінкою серця багатьох галицьких вояків. 

Зі свого боку, Австрія була невдоволена недостатністю 

українських продовольчих поставок. Це давало підстави віденському 



уряду говорити про перегляд умов Берестейського договору, зокрема 

його таємного протоколу про утворення з українських земель Австро-

Угорщини окремого коронного краю та передачу українцям 

Холмщини.  

Певна напруженість у відносинах з Австрією штовхала 

Скоропадського до тіснішого союзу з Німеччиною. Німецькі ж 

урядові і парламентські кола виношували далекоглядніші плани. 

Їхньою кінцевою метою була дезінтеграція Російської імперії. План 

полягав у поділі Росії на дві або більше держави (Фінляндію, 

Україну, Закавказзя), які через різницю своїх політичних режимів та 

національних інтересів були б ворожими одна до одної і тим самим 

унеможливлювали б відновлення Російської імперії у старих 

кордонах. Ця політика змушувала німецьких політиків підтримувати 

такі два несхожі між собою режими, як уряд Леніна в Москві та уряд 

Скоропадського у Києві. 

Німецька військова присутність гарантувала політичну 

стабільність гетьманського режиму. І дійсно, загалом в Україні 

панував спокій: життя в містах вирівнялось, поїзди ходили за 

графіком, господарство переживало піднесення. Німецьке 

командування запроваджувало порядок і педантизм, чужий як 

українському, так і російському обивателю. 

Але цей порядок і стабільність були оманливими. Німці 

видавали накази, які обмежували права місцевого населення. 

Німецьке військове командування заборонило страйки і масові 

зібрання. Будь-яка інформація в газетах про німецькі війська 

підлягала попередній цензурі. Та найбільшої шкоди завдали репресії 

проти селянства.  

Сам Скоропадський прагнув відмежуватися від карних заходів 

проти українського селянства. 

Скоропадський боявся перетворення України на німецьку 

колонію. Він прагнув, як голова держави, стати між німецькими й 

австрійськими окупантами, з одного боку, та українським 

населенням, з другого, щоб відвернути цю небезпеку. Тому однією із 

головних ліній у його внутрішній політиці було продовження 

політики Центральної Ради щодо створення української армії. Ця 

політика наштовхувалася на опір німецького командування, але 

незважаючи на це, гетьманові вдалося створити армію в кількості 65 

тисяч солдатів і офіцерів (замість запланованих 300 тисяч). 



Окупаційна влада сіяла зерна масового опору серед місцевого 

населення. На перших порах цей опір був пасивним: поля не 

оброблялися, робітники відмовлялися працювати на шахтах, заводах і 

фабриках. Але вже влітку 1918 року у Київській та Чернігівській 

губерніях прокотилася могутня хвиля селянського повстання, 

очоленого лівими есерами та більшовиками. Іншим вогнищем 

селянського збройного опору став район с. Гуляйполе на 

Катеринославщині, де повстанців очолював анархіст Нестор Махно. 

У самому Києві уже в середині травня сформувався 

організований центр опозиційного руху - Український національно-

державний союз. Вже 24 травня Союз надіслав Скоропадському 

досить обширний меморандум, який таврував неукраїнськість уряду 

гетьмана та антинародність його політики. А 30 травня УНДС 

опублікував звернення до німецького народу, в якому згадувалося 

про всі кривди, що заподіяв українському народові гетьманський 

переворот. 

Звинувачення уряду Скоропадського з боку його противників 

могли б створити враження, що часи гетьманату не внесли нічого 

конструктивного. Такий погляд був би помилковим, бо якраз за 

панування Скоропадського зроблено значний прогрес в українському 

шкільництві, в організації української армії, у встановленні 

дипломатичних відносин з чужоземними країнами. Україну як 

самостійну політичну одиницю визнали кільканадцять держав. 

Гетьман провадив активний зовнішньополітичний курс 

(щоправда, без значного успіху) щодо включення до складу України 

українських етнічних земель, які перебували у складі більшовицької 

Росії, Польщі й Румунії. 

Почалися переговори з радянською Росією, але з частковим 

успіхом - було укладено перемир'я і створені українські генеральні 

консульства в деяких містах Росії. Гірше стояла справа стосовно 

кордонів. Особливо різкі суперечки викликали питання північних 

повітів Чернігівщини, західних і південно-західних повітів Курщини 

й Воронежчини, а також Донецького вугільного басейну. Тривалі 

дебати так ні до чого не привели, і остаточний мир між Україною і 

Росією не був підписаний. 

Найзначніших успіхів гетьманський уряд досяг у галузі науки й 

освіти. Українізація системи освіти провадилася шляхом відкриття 

паралельно до вже існуючих російських українських вищих шкіл, 

гімназій та університетів. На основі народного Українського 



університету був утворений Київський державний український 

університет. Інший український університет було відкрито у 

Кам'янці-Подільському. У Полтаві діяв державний університет, 

створений на основі філії історично-філологічного факультету. 

Виношувалися плани відкриття університетів у Харкові, 

Катеринославі й Одесі. 

Були засновані національні архів, бібліотека, галерея мистецтв, 

театр, видавалися підручники українською мовою тощо. Наприкінці 

червня - на початку липня на церковному соборі у Києві було 

проголошено Українську автокефальну православну церкву. Від 

початку літа велася робота щодо організації Української академії 

наук, й 14 листопада 1918 року гетьман окремим наказом призначив 

особовий склад академії. Її головою став всесвітньо відомий 

природознавець Володимир Вернадський. 

Спокійне життя в Україні приваблювало тисячі біженців з Росії. 

Сюди прибула аристократія, лідери політичних партій, фінансисти, 

підприємці, редакції столичних газет та трупи столичних театрів 

майже у повному складі. Період Гетьманату відзначався економічним 

піднесенням. Збут українських товарів у Німеччину й Австрію 

створювали вигідну господарську кон'юнктуру. Близькі до уряду 

промислові та торговельні кола наживали величезні багатства. Київ 

охопив дух грюндерства і спекулятивної гарячки. 

Внаслідок тиску німців і російських організацій у Києві політика 

гетьманського уряду не завжди була виразною. У першому 

гетьманському уряді українські діячі не брали участі. У черговому 

кабінеті міністрів більшість членів була українського походження, 

але крім міністра закордонних справ Дмитра Дорошенка і міністра 

освіти Миколи Василенка були це звичайні собі «малороси», які не 

мали нічого спільного з українським патріотичним і визвольним 

рухом. 

Навіть німців турбував такий склад уряду Скоропадського, 

оскільки вони хотіли мати в Києві уряд, який би не тільки 

співпрацював із ними, а й користувався народною підтримкою. 

З метою виявити справжній стан речей міністерство 

закордонних справ Німеччини відрядило до столиці України двох 

публіцистів, які прихильно ставилися до української справи, - Пауля 

Рорбаха та Акселя Шміда. Після двох тижнів перебування в Києві 

вони повідомляли канцлерові: «Сучасний кабінет є великоруської 

орієнтації і він старається завести Україну назад до Москви. Йому 



прямо не можна довіряти, оскільки він складається переважно з 

кадетів. Ці люди виразно показали себе ворогами України не тільки 

за царського режиму, а й під час революції». 

Не меншою причиною непопулярності режиму Скоропадського 

були каральні експедиції проти селян. Це викликало стихійну хвилю 

повстань в усій Україні. З часом ті повстання набрали такого розвою, 

що навіть півмільйонна німецька армія не могла дати селянам ради. 

Лідером опозиції до гетьманського уряду були українські сили. 

Протистояння загострилося, коли керівництво в УНДС перейняли 

українські соціал-демократи й есери. Очолені Володимиром 

Винниченком та Симоном Петлюрою, вони ввійшли до Союзу, 

витиснули з нього демократів-хліборобів і перейменували його в 

Український національний союз. Своєю метою УНС проголосив 

встановлення в Україні законної влади, відповідальної перед 

парламентом, і боротьбу за демократичний виборчий закон. 

Атмосфера напруги росла. Її свідомо підсичували російські 

«білі» і «червоні» сили. Представник козацького Дону в Києві 

генерал Черячукін писав у своїх спогадах, що всі російські партії, від 

крайніх правих до лівих, вели наступ на гетьмана, щоб будь-якою 

ціною, навіть продажем України більшовикам, ліквідувати українську 

самостійність. 

Загроза поглиблення конфлікту змусила гетьмана піти на 

переговори з лідерами Союзу, і він навіть погодився на нові 

перестановки в кабінеті міністрів. Однак момент для мирного 

врегулювання суперечностей був уже пропущений. УНС готувався до 

повстання. У вересні 1918 року Винниченко вступив у переговори з 

радянською стороною й обіцяв легалізацію більшовицької партії в 

Україні, якщо Раднарком надасть допомогу УНС у повстанні проти 

гетьманського режиму й визнає самостійність відновленої УНР.  

Ситуація, що складалася в Україні, була надзвичайно складною. 

Це добре розуміли німці, які почали тиснути на Скоропадського, щоб 

він зукраїнізував свій уряд. Гетьман зробив перший крок у тому 

напрямі 5 жовтня, запросивши на бесіду представників УНС. 

Делегація висловила погляд Союзу на внутрішню і зовнішню 

політику уряду, вказала на необхідність демократичної земельної 

реформи і заявила, що Союз домагатиметься реорганізації кабінету 

міністрів так, щоб він складався з національних діячів з-поміж 

української демократії. 



Події на міжнародній арені також ускладнювали ситуацію в 

Україні. Під кінець вересня стало ясно, що держави Антанти 

виграють війну проти Центральних держав із Німеччиною на чолі. За 

цих обставин усі групи, що стояли за відновлення колишньої єдиної 

Росії, розвинули енергійну діяльність по всій Україні, а найбільше в 

Києві. Прихильниками об'єднання з Росією на федеративних засадах 

була й більша частина кабінету Лизогуба — десять міністрів, які 

виклали свої політичні погляди у «Записці в справі зовнішньої 

політики України». 

На відміну від них п'ять міністрів на чолі з самим Лизогубом 

протестували проти ідеї відбудови і вважали, що на майбутній мирній 

конференції Україна повинна виступати тільки у власних інтересах. 

Через внутрішню кризу уряд Лизогуба не міг далі працювати і 

подав у відставку. Настала, мабуть, найкраща нагода зукраїнізувати 

уряд Скоропадського. 

Боротьба за владу виходила далеко поза правлячі кола і зачіпала 

широкі національно свідомі маси України, які репрезентував УНС. 

Зрештою, наявним стало таке протистояння сил: з одного боку — 

Український національний союз, що мав самостійницьку орієнтацію; 

з другого — партія кадетів, метою яких було приєднати Україну до 

Росії на федеративних засадах. За федерацію також активно 

виступала організація, що об'єднувала представників промисловості, 

торгівлі, фінансів та сільського господарства. 

У цій боротьбі політичних програм — самостійницької та 

федералістської — певну перемогу спочатку одержала перша: до 

нового кабінету від 24 жовтня 1918 року ввійшли п'ять міністрів, що 

їх запропонував УНС. Але все ж таки вони не змогли змінити 

обличчя уряду, оскільки федералісти залишалися у більшості. 

Таким чином, часткова українізація кабінету не розв'язала 

жодної проблеми. Мабуть, історія не знає іншого уряду з такими 

діаметрально протилежними поглядами. Становище українських 

міністрів стало нестерпним, їм залишалося тільки одне — вийти зі 

складу уряду, що вони і вчинили 14 листопада. 

Того ж дня - 14 листопада 1918 року - Скоропадський 

проголосив («Грамота Гетьмана всієї України до всіх українських 

громадян і козаків України»), що Україна відрікається від державної 

самостійності і входить у федеративну спілку з майбутньою 

небільшовицькою Росією. Цим рішенням гетьман мав на меті здобути 



прихильність з боку Антанти після того, як поразка Німеччини й 

Австрії стала вже доконаним фактом. 

Федераційна грамота підтвердила найгірші побоювання 

українських соціалістів. Ще напередодні її проголошення, уночі 

проти 14 листопада на таємному засіданні Національного Союзу 

утворився повстанський уряд - Директорія - у складі Володимира 

Винниченка, Симона Петлюри, проректора Київського університету 

Федора Швеця, соціаліста-самостійника Опанаса Андрієвського та 

безпартійного міністерського чиновника Андрія Макаренка. 

До кінця листопада їхня влада поширилася майже на всю 

Україну. Однак влада гетьмана зберігалася ще до середини грудня, 

поки німецькі війська перебували у Києві. І лише коли Директорія 

уклала угоду з німцями про їхній відхід з української столиці, а в 

самому Києві почалося більшовицьке повстання, гетьман підписав 

зречення від влади.  

Це зречення, підписане 14 грудня 1918 року, звучало так: «Я, 

гетьман усієї України, на протязі семи з половиною місяців 

прикладав усіх своїх сил, щоб вивести край з того тяжкого 

становища, в якім він перебуває. Бог не дав мені сил справитись із 

цим завданням, і нині я, з огляду на умови, які тепер склались, 

керуючися виключно добром України, відмовляюся від влади». 

Звичайно, ця заява виглядала б переконливіше, коли б Скоропадський 

зробив її місяцем раніше, перед проголошенням федерації з Росією, а 

не тоді, коли армія повстанців уже захоплювала передмістя Києва. 

Бойові дії Січові стрільці почали з наступу на київському 

напрямі. 18 листопада повстанці здобули велику перемогу, розбивши 

під Мотовилівкою полк гетьманських сердюків та офіцерську 

дружину. Після цього Скоропадському стало ясно, що українське 

військо за його уряд битися не буде. Починаючи з 20 листопада цілі 

полки, а то й дивізії гетьманської армії переходять на бік повстанців. 

Мабуть, усіх їх єднали ненависть до чужих порядків, що їх заводили 

російські вояки, і прихильність до тих ідеалів, які проголошувалися у 

зверненнях Директорії, насамперед гасло оборони незалежності 

відроджуваної Української Народної Республіки. 

У мундирі німецького офіцера разом зі своєю дружиною, 

переодягненою в одяг медсестри, Скоропадський виїхав до Берліна.  

Опубліковані невідомі фрагменти щоденника гетьмана 

засвідчують, що він не був українським самостійником. 

Прихильником самостійності він став уже пізніше, в еміграції, під 



впливом головного ідеолога гетьманського руху В'ячеслава 

Липинського. 

ІІІ. Директорія: початок нового етапу Української революції. 

18 грудня 1918 року Директорія урочисто вступила до Києва. На 

Софійській площі відбувся тріумфальний парад переможців. 

Українську Народну Республіку (УНР) було відновлено, але 

Директорія не мала наміру відновлювати владу Центральної Ради. В 

очах повстанців голова Ради Михайло Грушевський та її соціал-

революційна більшість скомпрометували себе співпрацею з німцями. 

Та й серед народних мас Центральна Рада втратила свою колишню 

популярність. 

У декларації від 26 грудня 1918 року Директорія проголошувала 

себе тимчасовою верховною владою революційного часу, яка готова 

передати свої права й уповноваження «лиш трудовому народові 

самостійної Української Народної Республіки».  

Від самого початку діяльність Директорії була прямою 

антитезою до внутрішньої політики гетьмана Скоропадського. 

Декларація від 26 грудня 1918 року оголошувала Україну вільною від 

карних експедицій, старост, жандармів та «інших злочинних 

інституцій пануючих клас». Скасовувалися всі закони й постанови 

гетьманського уряду в сфері робітничої політики: відновлено 8-

годинний робочий день, колективні договори, право коаліцій і 

страйків. Дрібні селянські землеволодіння лишалися непорушними, а 

решта земель повинна була перейти у користування безземельних і 

малоземельних селян, насамперед тих, хто брав участь у 

антигетьманському повстанні. Директорія обіцяла безжалісно 

ліквідувати всі форми спекуляції, а також встановити робітничий 

контроль на фабриках і заводах. Було відновлено також національно-

персональну автономію. 

Українська революційна демократія не змогла оцінити 

позитивних сторін гетьманського режиму, насамперед - залучення до 

будівництва Української держави всіх лояльних фахових елементів, 

незалежно від соціального і національного походження. У цьому 

розумінні Директорія продовжувала лінію Центральної Ради. 

Декларація від 26 грудня позбавляла права голосу «класи нетрудові, 

експлуататорські, які живляться і розкошують з праці клас трудових, 

які нищили край, руйнували господарство й означали своє правління 

жорстокостями й реакцією». Таке формулювання викликало 



непорозуміння і суперечності: чи до експлуататорських класів слід 

зараховувати адвокатів, лікарів, журналістів та інших - людей, без 

яких нормальне функціонування будь-якого сучасного суспільного 

організму є просто неможливим? Яскравим виразом лівизни 

Директорії стало також розпорядження про перевірку сейфів і 

конфіскацію цінностей. До повстанської армії приєдналися 

авантюристи і просто грабіжники, які спішили зняти «вершки» з 

грошовитого населення, що розцвіло у Києві за Скоропадського. З 

перших же днів заможні люди почали втікати з Києва за кордон та в 

Одесу, - нову «мекку» російських біженців з Півночі. 

Командування січових стрільців видало наказ, який у 

національно-радикальному дусі вимагав за три дні замінити у Києві 

всі російські вивіски на українські. Усе місто на якийсь час 

перетворилося на гігантську малярню: всюди стояли драбини, фарби, 

а власники магазинів, адвокатських контор тощо перемальовували 

назви своїх установ з російської на українську мову. 

Соціальний і національний максималізм Директорії 

відштовхнули від неї розсудливі верстви населення, які однаково 

боялися як російських білогвардійців, так і соціалістів-

експериментаторів.  

За соціалістичною риторикою й белетризованою формою 

Декларації від 26 грудня вгадувалася постать її автора, Володимира 

Винниченка. Він відігравав провідну роль у Директорії від моменту її 

утворення (15 листопада 1918 року) аж до його добровільної 

відставки 10 лютого 1919 року. 

Основним змістом української революції він вважав прагнення 

«селянсько-робітничих» мас до «всебічного визволення» - 

соціального, національного, політичного, морального, культурного 

тощо. Винниченко запропонував запровадити в Україні систему рад 

робітничих і селянських депутатів. На відміну від більшовицьких 

російських рад українські ради, на його думку, мали використати 

принцип пропорційного представництва селян і робітників. Таким 

чином забезпечувалась перевага українського національного 

елементу, і боротьба між більшовицькою Росією й Україною звелася 

б до боротьби за національний характер радянської влади в Україні. 

Іншу течію в Директорії уособлював Симон Петлюра. Колишній 

журналіст і редактор, він «проміняв перо на меч» задля здійснення 

національних ідеалів. Від Винниченка його відрізняла менша 

схильність до утопічних проектів і готовність співпрацювати навіть з 



«буржуазією» заради торжества національної справи. Його 

прагматизм поєднувався харизматичними рисами: красномовний, 

енергійний і невтомний, він умів надихати своєю позицією 

національно свідоме вояцтво і керувати ним у найкритичніші 

моменти. Протягом 1919 року він все більше віддалявся від 

соціалістичних поглядів своєї молодості і еволюціонував у бік 

націонал-демократичної орієнтації. 

Зразу ж після перемоги протигетьманського повстання 

розпочалася боротьба між Директорією і більшовиками, які мали 

намір скористатися повстанням, щоб встановити свою владу в 

Україні.  

Як визнавав пізніше Антонов-Овсієнко у своїх «Записках...», 

більшовицькі війська під час другого наступу на Україну не зустріли 

прихильного відгуку. Навіть нечисленні українські більшовики 

висловлювали серйозні сумніви щодо доцільності «окупації 

великоросійськими частинами» України. Разом з більшовиками проти 

УНР виступив Нестор Махно, який ще у середині грудня 1918 року 

погодився на союз з Директорією проти білогвардійців. Але, 

отримавши від українського уряду зброю, одяг і провіант, Махно 

зразу перейшов у наступ проти петлюрівців. 

Інтервенція російських більшовицьких військ була повною 

несподіванкою для Директорії. На запит українського уряду російські 

більшовики відповіли, що, мовляв, збройна боротьба в Україні є 

справою рук самих українців і провадиться між військами Директорії 

та армією українського радянського уряду, який є цілком незалежним 

від Москви. Цей «незалежний» Тимчасовий український уряд було 

утворено 20 листопада 1918 року рішенням ЦК РКП(б). 

 На українській території, що належала до Австро-Угорської 

імперії також відбувалися зміни. 17 жовтня 1918 року імперія 

розпалася. Наступного дня була створена Українська Національна 

Рада, яка проголосила себе конституантою й ухвалила заяву про 

створення української держави на українській території Австро-

Угорщини. 

Українці взяли владу в свої руки у Львові 1 листопада 1918 

року, а 9 листопада проголосили створення Західноукраїнської 

Народної Республіки (ЗУНР). Однак уже 10 листопада поляки 

підняли повстання у Львові, і бої за Львів тривали до 22 листопада. 

Під тиском переважних польських сил уряд ЗУНР мусив покинути 



Львів і перенести свій осередок до Тернополя, а згодом до 

Станислава. 

 Уряд ЗУНР уже тоді увійшов у тісні відносини з Директорією у 

Києві, а 4 грудня 1918 року Директорія і Державний секретаріат 

ЗУНР підписали вступний договір про злиття двох республік в одну 

Державу. Святочне проголошення злуки (соборності) УНР і ЗУНР в 

одну Українську Народну Республіку відбулося 22 січня 1919 року в 

Києві на Софійській площі.  
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