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Нашим батькам 
Людмилі Костянтинівні 
і Любиму Олександровичу 

ПЕРЕДМОВА 

Минуло п'ять ро!9в незалежності України. Сruшвло 
п'ять років напруженої й дуже непростої державотворчої 
роботи. Непростої об'єктивно та, що дуже важливо, суб'єк
тивно. Бо хто міг щиро й відповідально сказати: так, саме я 
маю досвід будівництва величезної держави світового зна
чення? Не існувало ні таких mодей, ні такого досвіду, бо 
державне будівmщтво в Радянському Союзі здійснювалося 
за зовсім інших умов, мало перед собою зовсім іншу мету, 
використовувало зовсім інші механізми. 

Проте було б неправильно стверджувати, що україн
ському народові загалом бракує історичного досвіду держа
вотворення. Причому йдеться не тільки про сиву давнину, а 
й про ХХ ст., буквально про наші дні, бо ще донедавна 
жили серед нас mоди - сучасники й учасники, активні 
творці Української держави. 

Українська Народна Республіка проіснувала дуже недо
вго, в історичному масштабі тільки мить, та лишилися по 
ній повчальні уроки першопроходців, які ми просто не 
маємо права нехтувати. 

Виходячи з цього й підготамена пропонований посіб
ник, у якому аналізується досвід УНР та Української 
гетьманської держави. Значну увагу, крім дослідження дер
жавотворчих процесів, прИділено першоджерелам - кла
сичним працям фундаторів української державності, насам
перед М. Грушевського, В. Винниченка, а також відомих 
політичних діячів Д. Дорошенка, П. Христюка, І. Мазепи та 
багатьох інших, які ще, на жаль, тільки чекають на свого 
сучасного вИдавця. Особливий інтерес становлять відверта, 
а подеколи й різка полеміка між ними, безжалісні оцінки й 
самооцінки, прагнення відшукати істину, хоч якою б гір
кою вона була. 

Саме спадщина українських державотворців ХХ ст. стає 
кточем до розуміння методологічних засад, на які може 
тепер спиратися викладання історії держави й права, а в 
ширшому контексті -дає змогу усвідомити «державницьку 
ідею», про яку останнім часом стільки говориться і яка 
могла б, за словами Михайла Грушевського, прислужитися 
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справі <<загального єднанню> в Україні. Це складна багато
планова проблема, що зачіпає як усю державну політику, 
так і існуючі суперечності на юmі духовного відродження. 
Об'єктивне вивчення історії нашої державності, безперечно, 
дає прекрасні можmmості спокійно й неупереджено торк
нутися цієї теми. Тим більше що наші видатні попередники 
приділили їй велику увагу. 

На початку 1918 р., відчуваючи безвихідь становюца, в 
якому оmmилась УНР, М. Грушевський наrшсав невеличку 
працю <<Історія й її соціально-виховуюче значення>>, яка в 
повному обсязі відтворювала всі rmтання, що постають 
перед нами й сьогодні (ми й надалі часто вдаватимемося до 
історичних аналогій, хоча, звичайно, це річ вельми умовна 
й небезпечна). 

Отже, прислухаймося до класика. Історія, точніше -
<<навчання історії в українській школі>>, пише Грушевський, 
мусить вийти з <<вузьких рамою> на <<ширший простір 
універсалізму>> 1• Минуло 80 років, а ми з дивовижною 
затятістю знову заганяємо себе в ці <<рамки>>, заміюmши 
лише знак і колір догматів та орієнтирів. 

Обов'язкові колись <<Ленінські кімнати» з перехідними 
прапорами миттєво перетворилися на <<Народознавчі світли
ці» з не менш обов'язковими колосками й рушниками. 
Раніше основним досягненням української радянської лі
тератури вважалося оспівування соціалістичного будівниц
тва - тепер це дружно визнається її основною вадою; 
раніше диявольську роль ворога українського народу вико
нували в історичних дослідженнях банди петлюрівців, тепер 
- банди більшовиків, причому (от парадокс!) Грушев
ський, який сам чимало потерпів від муравйовеького насту
пу на Київ, брутальної лайки на адресу більшовиків - на 
відміну від деяких сучасних авторів - не вживає зовсім. 

Утім, проблема не в цих парадоксах чи красномовних 
історичних аналогіях, які лежать на поверхні. Просто ми ще 
раз переконуємося в мудрості наших великих попередників. 

Історія, вказує Грушевський, має «розвинути в проти
ставлення хвілевим конфліктам людства постійну і тяглу 
його кооперацію>>. Історія, за його словами, повинна «слу
жити перемозі й закріпленню ідей і настроїв гуманності, 
демократизму і соціалізму>> . 

Звичайно , посилання на соціалізм тепер не викликають 
захоплення. Проте навіть якщо взяти до уваги лише гуман
ність і демократизм, саме під цим кутом зору nростеживши 
за численними ювілеями, презентаціями, вечорами тощо, 
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які відбувалися протягом двох-трьох останніх років з при
воду відродження забутої історії, повернення народові її 
набутків та імен, нам неодмінно впаде в око, що всі ці акції 
іноді викликають зовсім не той ефект і не ту реакцію 
громадськості, на яку розраховували їхні ініціатори й орга
нізатори. 

Навчання історії, писав Грушевський, має також уни
кати <<надмірної переоцінки своїх національних вартостей, 
заслуг, інтересів>>. <<В період інтенсивного національного 
будівництва,- читаємо Грушевського, ще раз вражаючись 
далекоглядності наших видатних попередників та нашій 
власній безпорадності,- такі корективи проти гіпертрофії 
національного самовеличання й викточності дуже потрібні 
й на їх треба звернути увагу й нам в даний момент. Зовсім 
не бажано нашій країні дістати поколіІmя національних 
нарцисів, хвалькуватих і самозатоблених, до затрати всякої 
об'єктивності>>. 

Однак не тільки <<НаціональНИй чи державний гіпер
трофований егоїзм чи егоцентризм>> вважав небезпечним 
Грушевський. Він застерігав проти «егоцентризму расово
ГО>>, <<егоцентризму християнського, або католицького>>. 
Найбільше занепокоєння у нього викликав <<егоцентризм 
європейський>>, що, на його думку, полягає в <<надмірній 
оцінці європ~йського життя· й європейської культури, як 
такої, в котрій нібито замикається все істинно цінне, що 
єсть в тодськім житті взагалі, і поза нею нібито й нема 
нічого, що варто було цінити і з чим рахуватисЬ» 2• 

Що ж, у правоті Грушевського ми сьогодні переко
нуємося на власному досвіді; чи не , поєднуємо сьогодні 
національний нарцисизм із комплексом меншовартості, 
який плекаємо з дивовижним ентузіазмом (<<вчимося ро
бити перші кроки>>, «не маємо досвіду>>, <<наша молода 
держава>> і т. п.)? 

У цьому зв'язку слід звернути увагу на ще одну особли
вість сучасного громадського життя в Україні, якої, незва
жаючи на всю свою прозорливість, навіть уявити не міг 
Грушевський. Пов'язана вона з егоцентризмом української 
діаспори. Точніше -лише певної її частини з притаман
ною їй політичною ментальністю і неприйняттям того, що 
було створено українським народом за останні десятиліття 
(хоча варто згадати не дуже популярні нині слова 
В . Винниченка з його <<Заповіту борцям>> про те, що Україн
ську державу створив народ, а не емігрантські вожді й 
міністри) 3• Взагалі це окрема, досить широка й дуже делі-
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катна тема. Але торкнутися її треба, причому, як потоб
ЛЯJШ говорити раніше, пршпumово й відверто. І хоч би як 
переконува.JШ нас тепер у тому, що вся радянська суспільна 
наука служила тоталітарній системі, непорядно було б 
замовчувати й не меЮІІу політичну заангажованість україн
ської науки на Заході. То чому ж, відкидаючи старі цирку
ляри, ми з такою готовністю й беззастережністю сприй
маємо інші <<керівні настанови>> - такі ж однобічні й 
упереджені? 

Ще п'ятсот років тому Еразм Роттердамський мудро 
застерігав: <<хибні судження породжують хибні сподівання й 
поганські спокуси>>. А тому народ <<покладається на те, в 
чому явна небезпека, сахається того, в чому жодної небез
пеки, лягає спочити, коли слід крокувати вперед, прагне 
туди, звідки слід тікати>> 4• 

Та що там далекий і чужий нам голландець - наші 
власні великі, яких, на жаль, ми згадуємо здебільшого від 
ювілею до ювілею, лишили наЙдокладніші поради, як уник
нути подібних <<хибних суджеНЬ>>. Оце й є головне, а не 
силуване вишукування українських пріоритетів у світі: хто 
що перший винайшов і чиє слово було спочатку. 

За нинішніх умов нам украй потрібне спрямування 
навчання історії в те річище, що його І. Франко назвав 
<<школою політичного думання» 5• Її основний принцип -
«виробляти ту об'єктивність та неупередженУ, але не три
вожну цікавість до досліджування правди, що повинна 
цінувати освіченого чоловіка, а в справах соціальних, гро
мадських ще більше, ніж деінде>> 6• (Принагідно можна 
згадати й Володимира Антоновича, який вважав, що <<Обе
режність до всяких теорій та поклядів а рrіогі національна 
українсько-руська осібнісТЬ>> 7.) 

Ця школа політичного думання має стати противагою 
основній, на думку Франка, <<хворобі українофільства>>, яка 
полягає у прагненні <<канонізувати одних як пророків і 
національні святощі>> й проклинанні <<інших, як дияволів, 
замість бачити в одних і других працівників на народній 
ниві і спокійно оцінювати їхні вади і заслуги>> 8• Інакше, 
якщо доз,волити цій хворобі перейти в хронічну стадію, 
будь-яка державна ідея виступить у <<заокругленій>> і <<кате
горичній>> формі, «мов Мінерва в повній зброї з Зевесової 
голови>>, і ще більше терпітиме від «партійної заїлості й 
фанатизму» 9• Викладена в наукових виданнях, підручниках, 
пропагандистських матеріалах, вона - а це вже слова 
Грушевського - «піддаватиме своєму читачеві дуже хибну 
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гадку>>, що в них <<Він вже має остаточне, повне роз
в'язання» всіх питань сусІІЇJТhного розвитку, <<Має HG). них 
тверді відповіді, яких йому треба добре запам'ятати і, 
більше того, до сих питань уже не вертатись>> 10• У результаті 
матимемо черговий набір непохитних догматів. До чого це 
призведе -добре відомо. 

Отже, наші попередники лишили нам чимало цікавих і 
повчальних порад. Вистачило б снаги скористатися ними. 

1 Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуrь? К., 1991. С.189. 
2 Там же. С.187 . 
3 Винниченко В. Заповіт борцям. К., 1991. С.78-79 . 
4 Роттерда.;wский Зраз.іw. Разrоворьr запросто. М., 1969. С.418-419. 
5 Франко/. У наймах сусідів: Збірник праць, писаних польською, 

німецькою мовами з поясненням та додатками автора. Львів, 1911. С.ХІІ. 
6 Франко/. До історії соціалістичного руху // Літ.-наук. вісн. 1904. Т.7 , 

кн.25. C.l36. 
7 Антонович В. Три національні типи народні // Моя сповідь: Вибрані 

історичні та публіцистичні твори. К., 1995. С.101 . 
8 Франко/. Галицьке українофільство // Зібрання творів: У 50 т . Т.46, 

кн.1. С.446-447. 
9 Франко І. До історії соціалістичного руху. C.l37, 152. 
10 Грушевський М. Початки громадянства . Генетична соціологія. Праrа, 

1921. С.7,8. 



Розділ І 

«ПЕРША» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА 
РЕСПУБЛІКА 

(період Центральної Ради) 

Центральна Рада: початок діяльності. Вюdдною точкою 
процесу відродження української державності у ХХ ст. слjд 
вважати утворення Центральної Ради. М. Грушевський rrn
caв: 

«Велика хвиля визволення поставила перед українським наро

дом великі завдання . Треба було забезпечити волю України, від
новкrи і-і стале народовластя, право народу самому правити всіма 
справами . Діло велике, час такий, якого не було від часів Хмель
ниччини - упусткrи його не можна було ... Треба було відложити 
все інше, а взятися за сього діла - до забезпечення політичних 
прав українського народу й інтересів його трудящого люду. Для 
сього зараз же, як упав старий режим, українці всіх партій і 
напрямків постановили об'єднатись у спільній, одностайній полі
тичній організації на весь час , поки не буде осягнена спільна мета: 
широка національно-територіальна автономія України в федератив
ній демократичній Російській республіці» 1. 

З цією метою після кількох днів переговорів представники 
різних українських організацій, товариств і груп (робітничих, 
студентських, кооперативних, культурних та ін.) на своєму 
спільному засіданні 17 березия (за н . ст.) 1917 р. утворили 
Українську Центршzьну Раду, а її головою обршzи М Грушевсь
кого. Звістку про цю подію він одержав у Москві й 24 
березня виїхав в Україну. 

Одразу ж після свого заснування Центральна Рада на
діслала вітання голові Ради міністрів князю Г. Львову й 
міністру юстиції О. Керенському, в якому висловтовала 
надію, що <<У вільній Росії будуть задоволені всі законні 
права українського народу>>. А 22 березня Центральна Рада 
видала відозву <<До українського народу>>: 

«Народе український! Впали вікові пута . Прийшла воля всьому 
пригніченому людові, всім паневоленим націям Росії. Настав час і 
твоєї волі й пробудження до нового, вільного творчого життя після 
більш як двохсотлітнього сну. Уперше, український тридцяти
мільйонний народе, ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти 
і як хочеш жити, як окрема нація. З цього часу в дружній сім'ї 
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вільних народів моrуrньою рукою за•rнеш собі сам крашу долю 
кувати» . 

Після опритоднення цієї відозви в Києві сталося чи
мало важливих подій- численні з'їзди різних українських 
професійних об'єднань і громадських акцій, як-от <<україн
ська маніфестація>> 1 квітня, котрі свідчили про зростання 
популярності й впливу Центральної Ради. 

У цьому плані особливу роль відіграло скликання Націо
пальпого з'їзду, який відбувся 19-21 квітня. Після інтенсив
них дебатів делегати з'їзду ухвалили резотоцію. В їі першо
му пункті зазначалося: 

~згідно з історичними традиціями і сучасними реальними пот
ребами українського народу, з~ізд визнає, що тільки національно

територіальна автономія України в стані забезпечити потреби нашо
го народу і всіх інших народів, що живуть на Українській Землі». 

Ще один пункт містив доручення Центральній Раді 
«виявити як можна швидmе ініціативу в справі утворення 
міцного союзу тих народів Росії, котрі, як і українці, 
домагаються національно-територіальної автономії в демок
ратичній російській республіці>>. 

З'їзд визнав за російськими Установ'ІИМИ зборами «пра
во санкції нового державного ладу Росії>>, в тому числі -
автономії України й федеративного устрою самої Російської 
республіки, висловивши в такий спосіб свою готовність до 
конструктивного співробітництва з російською демокра
тією. Водночас делегати спеціально наголосили, що до 
скликання цих Установчих зборів «прихильники нового 
ладу на Україні не можуть зоставатись пасивними і мають , 
по згоді з меншими народностями, творити невідкладно 
основи її автономного життя>>. 

Крім того, в резотоції висловтовалася надія, що 

«автономний устрій України, а також і інших автономних областей 
Росії, знайде цілковиту гарантію для себе в федеративному устроєві 
Росії, через що єдиною відповідною формою державного устрою 
для Росії з'їзд визнає федеративну демократичну республіку, а 
одним з головніших принципів української автономії - повну 
гарантію прав національних меншостей, що живуть на Україні» . 

З'їзд обрав близько 150 депутатів Цептральпоі Ради, а 
Грушевського - їі Головою. 

Оцінюючи ці події, В. Винниченко зазначав: 

І ~дійсно, Конгрес був першим кроком відродження нації ло 
шляху державності. Будучи одночасно сильним організуючим і 
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аrітаційни:-.~ засобом, він став першим підготовчим етапом у творен
ню як ідеї української держави, так і в частково:-.~у переведенню і-і в 
ЖИТТЯ» 2. 

Дуже скоро Центральна Рада практично заверІІШЛа пер
ший етап своєї організаційної діяльності, а її вrurn:в зріс 
настільки, що Грушевський визнав за можтmе говорити 
про <<Тимчасовий український уряд>>. 
· Тоді ж, відчуваючи значну підтримку, Центральна Рада 
зробила спробу врегулювати свої відносини з центром. Але 
<<ханська ставка» (як влучно назвав його Грушевський) 
відкинула українські пропозиції. Тимчасовий УРЯд та його 
Юридична нарада поставили під сумнів її <<правосильність в 
смислі признання за нею компетенції висловлювати волю 
всього населення тих місцевостей, які Центральна Рада 
бажає в територію будучої УкраЇНИ>> 3• 

Цілком природно, що відмова тоді..п.Інього російського 
керівництва визнати українські вимоги виюmкала справжнє 
обурення. На цій хвилі Центральна Рада зробила крок, 
який визначив напрям усієї подальшої її діяльності. Сувора 
позиція Тимчасового уряду вреzиті-решт відіграла «nозитивну» 
роль, бо якраз і стала рішучим поzитовхом на шляху перетво
рення «національно-політичного центру» в національно-дер
жавний. Так народився І Універсал, який 23 червня в 
обстановці <<ніколи не знаної радості>> (за виразом В. Вин
ниченка) було урочисто оголошено при закритті україн
ського військового з'їзду. 

Починається другий етап історії Центральної Ради, ко
ли, за словами М. Грушевського, вона «заговорила в сім 
Універсалі як власть, поставлена українським народом на 
те, щоб керувати і правити ним, так що її постанови і 
накази мають українською людністю пильно сповнятись>> 4• 

Через кілька днів після поя:ви І Універсалу - 29 черв
ня -Тимчасовий уряд опублікував «Звернення до україн
ського народу>>, яким закликав його <<Не йти згубним 
шляхом роздроблення сил визволеної Росії>>. Проте ця 
відозва не зупинила та й не могла зупинити <<самочинного>> 
(це, до речі, термін з політичного лексикону саме тих часів) 
здійснення української автономії. Однак те, що Центральна 
Рада перейшла до розгорнутого державного будівництва по 
всьому фронту без санкції згори, прирекло їі, за словами 
Грушевського, на <<гострий хронічний конфлікт з центром>>. 
Хоча були в ньому не тільки піки напруженості, а й періоди 
певної ремісії. 
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Оцінюю<ш цей період з точки зору евотоції української 
державності, зазначимо, що він характеризувався не тільки 
внутріumьою реорганізацією самої Центральної Ради в на
прямі дальшого закріплення їі ролі як <<всеукраїнського 
парламенту>>, а насамперед визначення глобальних перс
пектив. 

Справді, вона опинилася на роздоріжжі: або ж уособити 
<<єдність і неподільність>> політичної влади, як трохи пізніше 
це зробила партія більшовиків, або ж піти «іншим шляхом>>. 
І Центральна Рада обрала саме цей інший шлях. 28 червня 
на своєму закритому засідаині Комітет Цеитра.ІіЬНої Ради 
ухвшzив створити так званий Генершzьпий Секретаріат, 
практично приступивLИи до формування виконавчої влади та її 
розмежувания з владою законодавчою. Про це, зокрема, 
йшлося на пленумі Центральної Ради, коли з доповіддю 
про організацію цього нового органу виступив Грушев
ський. 

Паралельно з внутрішніми реорганізаціями, зміцненням 
своїх позицій і розмежуванням повноважень із центром 
Центральна Рада вжила ряд заходів, демонструю<ш свою 
вірність гаслові <<вільної федерації вільних народів колиш
ньої Російської імперії>>. 

Найхарактернішою й найвизначнішою в цьому плані 
подією, яка лишила помітний слід в історії Центральної 
Ради, став скликаний за їі ініціативою у вересні 1917 р. З'їзд 
представників народів і областей, що прагиули до феде
ративної перебудови Росіі. Найактивнішу участь у його 
роботі брав М. Грушевський як почесний голова, а потім і 
голова сформованої ним Ради народів. А основне - за
вдяки його зусиллям було ухвшzепо підсумкову резолюцію 
«Про федеративний устрій Російської республіки», в якій 
цілком утілилася федеративна теорія <<нової української 
інтелігенції>>. Саме на цьому грунті передбачалося практич
не розв'язання корінних проблем: 

1) націопшzьного визволепня (<<Оскільки до складу Росії 
входить багато народів з більш <ш менш визначеним націо
нальним самовизначенням ... то єдино можливою формою 
федерації є федерація, побудована на національному прин
ципі>>); 

2) будівпицтва справді демократичного суспільства ( <<Ос
новне положення сучасної демократії - широка участь 
громадян у державному житті та тенденція регутовання 
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законодавчим шляхом, а не адмjністративним, можливо 
тільки при федеративнім устрої держави>>); 

3) оптимізації державного управліпня («Основним дефек
том державного ладу Росії як за старого режиму, так і після 
ревоmоції є надмірна централізація законодавчої і виконав
чої влади ... При наявності величезного господарства, різно
манітності областей Росії, централізація влади отримує роз
виток господарської самодіяльності населення, веде до екс
плуатації окраїн на користь невиробничих класів центру>>) 5• 

Згадуючи дещо пізніше цю подію, М. Грушевський на
звав її <<золотими снами народів>> і <<ДНЯМИ радісного під
несення, ентузіазму, високих гуманних настроЇВ>> 6• 

Штурм Зимового палацу в Петрограді 7 листопада 1917 р. 
(не будемо тут сперечатися, як його правильніше назвати: 
чи традиційно гучним словом <<ревоmоція», чи - від
повідно до нових віянь - переворотом) не тільки справді 
відкрив нову еру в історії людства, а й поставив Цептральну 
Раду перед вирішальним вибором. Утім, вона зробила його 
дуже скоро. Вже наступного дня Мала Рада оголосила 
резоmоцію такого змісту: 

сВизнаючи, що влада як в державі, так і в кожному окремому 
краю повинна перейти до рук всієї революційної демократїі, ви
знаючи недопустимим nерехід цієї влади до рук Рад робітничих і 
солдатських депутатів, котрі являються тільки часткою револю
ційної демократії, укр. Ц. Р. висловлюється nроти nовстання у 
Петрограді і буде енерrійно боротись з усякими сnробами nід
держати бунти на Україні•. 

10 листопада з аналогічною заявою, точніше, з відозвою 
«До всіх громадян Україии» виступив Генеральний Секре
таріат. Частина населення Петрограда, зазначалося у 
відозві, керована більшовиками, повстала зі зброєю в руках 
проти Тимчасового уряду й прагне нав'язати свою воmо 
всій Російській Республіці, тож Генеральний Секретаріат як 
вища крайова влада, створена Центральною Радою й за
тверджена Тимчасовим урядом, разом з іншими ревото
ційними силами України буде рішуче боротися проти будь
яких спроб підтримати петроградське повстання. Відозва 
закінчувалася закликом, пророцтво якого підтвердив увесь 
дальший історичний розвиток: 

«Громадяне України! Проявіть себе вірними захисниками рево
люцїі й ворогами анархії, котра може віддалити скликання росій
ських і українських установчих зборів і nризвести до загибелі 
рідний край•. 
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КоJШ драма1И'Ш.Ї події вже перемісТИJШся до Києва, по
кладаючися на підтримку українізованих військ (М. Порш 
на сесії Центральної Ради 15 JШстопада заявив, що <<ВеJШ
чезні маси українських військ, дізнавшись про небезпечне 
становише, в якому оrmнилась Центральна Рада, поспі
шають їй на допомогу>>), лідери Центральної Ради виріши.Jш 
будувати свої відносини з російським, точніше - вже 
більшовицьким, центром на прИІЩИПово нових засадах. 

Порівняймо: ще 26 жовтня Генеральний Секретаріат 
надіслав до Петрограда меморандум, у якому заявив, що 
змушений вжити ряду заходів для подолання існуючих 
проблем у взаєминах із Тимчасовим урядом. Генеральний 
Секретаріат вимагав підпорядкувати йому місцеві органи 
влади й надати право призначати командуючого Київським 
військовим округом та комісара Тимчасового уряду. Однак 
уже 16 JШстопада офіційно повідомив, що бере до своїх рук 
владу в Україні: 

«Центральне nравительство всієї Росії не має змоги уnравляти 

державним життям . Цілі краї зосталися без nравлячих центрів. Тому 
зростає безладдя nолітичне, госnодарче і сусnільне. З огляду на те 

Секретаріат доnовнюється тимчасово генеральними секретарями 

для сnрав: харчових, військових, судових, no'rr та телеrрафу, доріг. 
Комnетенція Генерального Секретаріату nоширюється на всі гу
бернії, де більшість складається з українців. Тому губернії Хер
сонська, Харківська, Катеринославська і Таврійська (без Криму) 
включаються в територію України. Всі органи цих губерній, а також 
горожани єдиної України всіх народностей мусять звертатися з 
усім·а сnравами до відnовідних секретарів Генерального Секре
таріату». 

Так почався новий етап політичної історії Центральної 
Ради. Його правова суть окреслилася абсолютно ясно, але 
ще бракувало логічно довершеної форми. Вона викри
сталізувалася трохи пізніше - у виступі Грушевського на 
засіданні Малої Ради 20 JШстопада: 

«Грізний момент, що переживають Росія й Україна, коли не 
зосталось центральної влади, коли виникла й nоширюється rрома
дянська війна , що вже nереходить й на Україну,- цей rрізний 
момент потребує рішучих кроків на шляху до зміцнення влади на 
Україні. Необхідно врятувати Україну від анархії й громадянської 
війни . Необхідно створити базу, яка доnомогла б зберегти заво
ювання революції не тільки для України, а й для всієї Росії ... У 
такий момент і для nереведення таких завдань необхідні заходи 
героїчні. Після довгих роздумів й коливань Г. С. Ц. Ради визнав, 
що один тільки фундамент можна підвести nід крайову владу, щоб 
вона стала дійсною, фактичною владою, це - проголошення 
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української народної республіки, яка буде повноправним організмом 
у моrуrньому союзі ві.аьних народів Росії. Обставини змушують нас 
зробити те, що давно ми бачили більш віддаленим ... » 

Після цього під бурхливі orurecки, вигуки <<Слава>> й 
акомпанемент Шевченкового <<Заповіту>> Грушевський ого
лосив текст ІІІ Універсалу Цеитральної Ради: 

«Народе український і всі народи України! Тяжка й трудна 
година вnала на землю республіки російської. На півночі в столи
цях іде міжусобна й кривава боротьба . Центрального правительства 
нема, і по державі шириться безвладдя , безлад і руїна. Наш край 
так само в небезпеці. Без власті, дужої, єдиної, народної, Україна 
теж може впасти n безодню усобиці, різні, занепаду. Народе 
український! Ти разом з братніми народами України поставив нас 
берегти права , здобуті боротьбою, творити лад і будувати все житrя 
на нашій землі. І ми, українська Центральна Рада, твоєю волею, в 
L'd'я творення ладу в нашій країні, в ім'я рятування всієї Росії 
оповіщаємо : «Віднині Україна стає Українською Народною Респуб
лікою. Не ві.дді.ляючись від республіки Російської і зберігаючи 
єдність, ми твердо станемо на нашій землі, щоби силами нашими 
помогти всій Росії, щоб вся республіка Російська стала федерацією 
рівних і вільних народів»». 

Оцінюючи значеlіlія ІІІ Універсалу, відомий україн
ський юрист проф. А. Яковлів зазначав, що цим актом в 
Україні було встановлено <<демократичну, народоправну 

державу>> , яка характеризувалася <<автономною, себ-то само
стійною верховною владою, нічим не обмеженою щодо всіх 
без виключення справ внутрішнього державного ладу, зако
нодавства, суду й управліннЯ>>. Тільки <<У відношенні до 
інших держав, У. Н . Р. була формально обмежена» поло
женнями ІІІ Універсалу щодо федеративного зв'язку з 
Росією7 • 

Принагідно згадаємо також і М. Грушевського, який у 
своїй праці <Якої ми хочемо автономії і федерації>> наголо
шував на тому, що подібна <<широка автономія>> - а 
Україна, за його висновком, прагнула саме до такої авто
номії -об'єктивно дає початок її перетворенню у <•повну 
державу». І вже через два місяці після проголошення УНР у 
складі Федеративної Російської Республіки на весь голос 
заявила про себе <<повна держава>>: 22 січпя IV Упіверсал 
Цеитральиої Ради сповістив, що «одиипі Україиська Народпа 
Республіка стає самостійиою, ue від кого не залежною держа
вою>> . Зрозуміло, були й інші фактори (конфлікт із Раднар
комом, проблеми міжнародного визнаlШЯ), що зумовили 
рішучий поворот до повної незалежності, однак з точки 
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зору евотоції <<ЧИСТИХ>> державних форм цей шлях є цілком 
закономірний ... 

На початку 90-х років дуже популярним, хоча й абсо
лютІю неправильним з правової точки зору, став термін 
<<атрибути державності>>, який уживався практично в кожній 
офіційній промові з нагоди перших річниць незалежної 
України. От саме з цієї точки зору оцінимо діяльність 
Центральної Ради на ниві розбудови української держави. 

Організація державної влади. В І Універсалі Центральна 
Рада назвала себе <<вибраним органом» українського народу. 
В ІІІ Універсалі міститься складніша конструкція, згідно з 
якою українським народом <<разом з братніми народами 
України>> вона поставлена <<берегти права, здобуті бороть
бою, творити лад і будувати все життя на нашій землі», а в 
lV Універсалі сказано: « ... ми, Українська Центральна Рада, 
представниця робочого народу селян, робітників і со;щатів>>. 

На відміну від універсалів у деклараціях Генерального 
Секретаріату вживаються не політичні, а правові означення 
Центральної Ради: «законодавчий орган>>, «представницький 
орган>>, нарешті - <<ревотоційний, демократичний парла
менТ>>. 

Однак, незважаючи на всі ознаки парламенту, Централь
на Рада відрізнялася певною специфікою. 

По-перше, від самого початку в основоположних доку
ментах Центральної Ради постійно декларувалося, що вона 
є тимчасовим органом, який має припинити свою діяль
ність після обрання Всеукраїнських установчих зборів. Вла
да в УНР, зазначалося в lV Універсалі, <<буде належати 
тільки Народові України, іменем якого поки зберуться 
Українські Установчі Збори будемо радити ми, Українська 
Центральна Рада ... >> ·власне кажучи, відомий термін «nеред
парламепm» цілком можпа застосувати до Центральної Ради. 

По-друге, Центральна Рада формувалася не шляхом 
загальних демократичних виборів, а на основі делегування 
до їі складу представників різних громадських організацій . 
Наприклад, у списках персонального складу Центральної 
Ради з 640 осіб (де за номером першим фігурує прізвище 
М. Грушевського) бачимо представників Української Ради 
селянських депутатів (J4.і~е}'КРЗїнської Ради :аійс.ькових 
(132), Всеукраїнської~·-робітнИчих. де:tІутатів (100), деле-
гатів <<губерній і ве ''t'Міс' '" ~~?~· <<пpo~eciйirnxt про-
2 - 7-1546 • -· •. • ' ~ 
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світних та економічних організацій»8 • У процесі переговорів 
з Тимчасовим урядом Центральна Рада, як сповістив ІІ 
Універсал, поповнилася <<На справедливих основах пред
ставЮІКами наших народів, що живуть в Україні, від їх 
ревотодійних організацій>>. 

Утім, незважаючи на всі реорганізації, лідери Централь
ної Ради так і не змогли добитися повноцінного терито
ріального представництва, хоча це питання не сходило з 
порядку денного практично до остаІШЬоЇ хвилини її існу
вання. Сам Грушевський указував на неможливість утво
рення «крайового органу на принципах безпосереднього, 
загального і рівного представництва»9 • Значні надії покла
далися на скликання Всеукраїнських Установчих зборів, які 
мали обиратися саме на такій основі, однак цим rтанам не 
судилося втілитися в життя. 

Певний підсумок проблем представництва було підбито 
20 березня 1918 р., коли Центральна Рада урочисто відзна
чила свої перші роковини. На засіданні Малої Ради за 
участю Ради Міністрів перед переповненим залом з до
повіддю виступив М. С. Грушевський. Коротко виклавши 
історію Центральної Ради, він нагадав, що її склад попов
нювався посланцями нових і нових організацій українських 
мас, що одна за одною виходили на політичну арену. 
Відчуваючи, проте, як зазначав М. С. Грушевський, що 
вона 

«все-таки являється представництвом тимчасовим, сурогзтом 

того представництва, Центральна Рада хотіла якнайскоріше пере

дати своє місце і роботу представництву, утвореному на підставі ... 
виборчого права усієї української землі. Обставини, одначе, не дали 
можливості їй здійснити того свого гарячого бажання склихати 
українські Установчі збори ...• 10 

Від перших днів свого існування Центральна Рада зі
ткнулася із серйозними проблемами, причому не тільки 
«загальнодержавного>>, а й суто внутріnrnього характеру. 

Звичайно, це були матеріальні й побутові проблеми 
(спочатку Центральна Рада займала дві напівтемні кімнати 
в Педагогічному музеї, потім цілий поверх), а також пи
тання організації її роботи. 

Першим узагальнюючим документом, який мав регламен
тувати діяльність Центральної Ради, став «наказ Україн
ській Цептральиій Раді» (М. Грушевський визначає його як 
«внутрішній регулямін роботи>>, а П. Христюк називає «вну-
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тріnmьою конституцією») . Цей наказ народився 23 квітня 
1917 р. й фаюично закріruповав уже існуючу струк'І)'ру. 

Починався він такими словами: 

<~Українська Центральна Рада, будучи представницьким органом 
усієї організації української людності, має своїм завданням ви
конати волю тої людності, висловлену на українськім національнім 
з'їзді, цебто переведення автономії України в федеративній демок
ратичній російській республіці, з забезпеченням прав національних 
меншостей, шо живуть на території України. Переймаючи ту волю 
людності, У. Ц . Рада тим самим перей.'\Іає право ініціативи об'єд
нання і керування в сьому завданню діяльності організацій, шо 
мають в ній представництво, й виконання постанов національного 
зrізду. . 

Відповідно до п. ІІІ, робота Центральної Ради мала 
проводитися через її Загальні збори та Комітет Ради. Далі в 
наказі послідовно перелічувалися повноваження Загальних 
зборів: вони «визначають напрям і характер всієї роботи 
Ради» і діляться на звичайні (чергові), які <<мають від
буватися не рідше, як раз на місяць», і надзвичайні - їх 
скликає Комітет «при нагальній потребі». 

Комітет Центральної Ради «провадить робО'І)' Ради в 
конкретній обстановці момеН'І)', яка постійно змінюється». 
До його складу входять: а) обрана з'їздом президія Ради -
голова та два зас'І)'ПНИКИ голови; б) члени, обрані за
гальними зборами Ради в кількості 17 осіб; в) обрані Комі
тетом голови комісії Ради (не більш ніж 8), а також особи, 
«кооптовані комітетом до повного його складу в числі 33 
членів>>, хоча з текс'І)' наказу лишається дещо незрозумілим 
їхній cra'I)'c. Із числа своїх членів комітет обирає секретарів, 
скарбника й голів комісій, причому «На голів комісій 
можуть бути вибрані і не члени Ц. Ради, які тим самим 
стають членами Ради і коміте'І)'>>. Крім того, наказ визначив 
порядок створення комісій, роботи канцелярії Центральної 
Ради - її теж «веде і керує комітет»11 • Як бачимо, запрова
джена наказом структура Центральної Ради була досить
таки традиційною і з певними змінами «дожила» до нинішніх 
часів. 

У липні Центральна Рада знову повернулася до орга
нізаційних проблем, зокрема діяльності свого Коміте'І)'. 
Так, вис'І)'Паючи на засіданні пленуму Центральної Ради 6 
липня, Грушевський заявив, що Комітет Центральної Ради 
здійснюватиме законодавчі функції в період між пленумами 
Центральної Ради. А 12 липня Центральна Рада видала 
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посrанову про компетеJЩію і склад свого Комітету, або 
Малої Ради, як його потім називали. Відповідно до цієї 
посrанови Комітет визначався як постійний орган, <<ЯКИЙ 
розробляє й вирішує всі найважливіші справи, які вини
кають на сесіях Центральної Ради, а саме: а) скликання 
чергових загальних зборів, б) підготовка докладів для сесії 
Центральної Ради, в) поповнення складу Генерального Се
кретаріату в перерві сесії, г) взагалі вирішення всіх не
гайних справ>>. Чергові збори Малої Ради відбувалися раз на 
тиждень, а надзвичайні - <<ПО потребі з ініціативи голови, 
заступників, а також по заяві не меЮІІ як 5 членів Ко
мітету>>. Для <<справ законодавчого кворуму» необхідно було 
не меЮІІе за дві третини загальної кількості членів Ко
мітету. А сам склад Комітету збільшувався (порівняно з 
травнем) до 40 осіб, у тому числі: 8 українських соціалістів
ревотоціонерів, 8 українських соціал-демократів, 3 україн
ських соціалістів-федералісrів, 1 позапартійного соціаліста, 
1 українського трудовика та ін. 12 

Посrупово приймалися й інші акти, що визначали пра
вові засади діяльності Центральної Ради. Зокрема, 25 листо
пада було ухвалено закон про утримання Центральної Ради 
на державний кошт, 16 квітня 1918 р.- закон про «незай
маністЬ» членів Центральної Ради, тобто вони наділялися 
такими ж привілеями, як і <<класичні>> парламентарі. Більше 
того, 9 квітня Центральна Рада затвердила закон про <<право 
безмитного одержування книжок і інших видань бібліо
текою Центральної Ради»13 • Однак, приділивши в тих 
складних умовах увагу навіть організації й комплектуванню 
парламентської бібліотеки, Центральна Рада так і не окре
слила межі того правового поля, в якому мала діяти. 

• Функції українського уряду, як уже не раз зазначалося, 
виконував Генеральний Секретаріат, причому в документах 
того періоду він характеризувався по-різному: виконавчий 
орган Центральної Ради (Декларація Генерального Секре
таріату від 10 липня 1917 р.), окремий, відповідальний 
перед Центральною Радою орган (11 Універсал), нарешті, 
«правительство» (ІІІ Універсал). Після оголошення IV Універ
салу Генеральний Секретаріат перетворився на Раду народних 
міністрів. 

Так само різним був і склад українського уряду. Спочат
ку до нього входило дев'ять осіб: В. Винниченко -голова і 
генеральний секретар внутрішніх справ, П. Христюк -
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генеральний rrn:cap, Х. Барановський -генеральний секре
тар фінансів, С. Єфремов - генеральний секретар між
національних справ, С. Петтора - генеральний секретар 
військових справ, Б. Мартос - генеральний секретар зе
мельних справ, В . Садовський - генеральний секретар 
судових справ, І. Стешенко - генеральний секретар освіти 
та М. Стасюк - генеральний секретар харчових справ. 
Після проголошення першої декларації Генерального Се
кретаріату його склад розширився за рахунок нових членів, 
якими стали: В. Голубович-генеральний секретар у спра
вах шляхів, О. Зарубін - генеральний секретар пошт і 
телеграфів, М. Рафес -генеральний контролер, П. Стеб
ющький - статс-секретар у справах України при Тимчасо
вому уряді. Крім того, лишилися незаповненими дві нові 
вакансії - генерального секретаря праці й генерального 
секретаря торгу та промисловості 14 • 

Потім, в умовах посилення протистояння між Централь
ною Радою й Тимчасовим урядом і, зокрема, затвердження 
його інструкції склад Генерального Секретаріату зменшив
ся: до нього вже входили генеральні секретарі внутрішніх 
справ, фінансів, земельних справ, освіти, торгу й промисло
вості, праці, а також генеральний контролер і генеральний 
rrn:cap. 

Одразу ж після проголошення УНР Генеральний Се
кретаріат знову поповнився (цей термін тоді вживався дуже 
активно) тими генеральними секретарями, що їх <<забо
ронив>> Тимчасовий уряд. 

Звичайно, протягом свого недовгого існування україн
ський уряд зазнав чимало криз, зумовлених різними чин
никами. Нарешті, останній за часів Центральної Ради його 
склад мав такий вигляд: 

•Голова міністрів - В. Голубович (у . с.-р.); м. внуrрішніх справ 
- М. Ткаченко (у. с . -д . ), військових і морських - О. Жуковський 
(у. с .-р . ), судових - С. Шелухін (у .с .-ф. ); земельних - М. Кова
левський (у. с. -р .); харчових - П. Коліух (у .с. -д .); державний 
секретарь заграничних - М. Любинський (у. с. -р.); праці - Л. Ми
хайлів (у . с.-д.); почт і телеграфії - Г. Сидоренко (с. сам); за
лізничних шляхів - Сокович (у . с. -р . ), фінансів - Перепелиця (у. 
с. -р .); державний контрольор - Лотоцький (с.-ф.); просвіти -
В. Прокопович (с. -ф.); торговлі й промислу - І . Фещенко-Чопов-
ський (с. -ф .)» 15 . ' 

Що ж до діяльності українського уряду, то в принципі 
перед ним постали ті ж проблеми, що й перед Центральною 
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Радою - досить rіль:ки погортати порядок деНЮІЙ Гене
рального Секретаріату за другу половину 1917 р. 

Перше місце, як і слід було чекати, посідали cyro 
матеріальні й «побуrові» проблеми. М. Грушевський rmcaв: 

~саме сформування Генерального Секретаріату поставило віч 
на віч перед сею прикрою неминучою прозою життя: де працювати 

і якими засобами реалізувати свій ентузіазм. Розширюючи крут 
завдань своєї роботи, Ц. Рада ще ніяк не могла розширити тої 
просторності, на котрій ця робсла здійснювалась. Вона далі тисну
лась в кількох покоях Педагогічного музею за недостачею лишнього 
примішення ... Генеральному Секретаріату приходилось розташувати 
свої «СТОЛИ» - забрані від Ц. Ради - в тім же коридорі Ц. Ради: 
один стіл означав секретаріат освіти, другий - секретаріат зе
мельних справ, де сиділи поруч ~міністри, діловоди і машиністки•, 
а одна з убиралень Педагогічного музею була обернена на прези
діальний покій секретаріату. Було ее смішно, коли б не було так 
дотикливо!• 16 

Звичайно, все це турбувало Генеральний Секретаріат, 
який протягом вересня-жовПІЯ неодноразово обговорював 
«справу помешкання>> для себе та інших секретарств і деякі 
проблеми аналогічного характеру. Наприклад, на засідання 
11 вересня виносилися rmтання <<про реквізицію будинку 
готелю «Франція» та будинку Попова для помешкання 
Генерального Секретаріату», «про заснування господарської 
комісії при Генеральному Секретаріаті», «про прццбання 
предметів канцелярської обстановки та канцелярського 
приладдя для Генерального Секретаріату», 11 жовПІЯ -
«про прийнятrя будинку Педагогічного музею на утримання 
Генерального Секретаріату» (як rmшуть тепер в аналогічних 
документах - «на баланс»), а 28 листопада - «про вццачу 
суrочних генеральним секретарям та служачим секретаріатів 
при службових подорожах». 

Чимало зусиль Генерального Секретаріату потребували й 
rmтання організаційного характеру. Для ілюстрації наведемо 
рядки з протоколу засідання Генерального Секретаріату від 
З вересня 1917 р.: 

«Присутні: т. т: Винниченко, Савченко-Більський, Стешенко, 
Рафес, Шульгін. Пізніше приходить Зарубін. Голова Винниченко, 
писар тимчасово Шульгін. 

На порядку денному організаційні питання . 

Ухвалено: 

1) Зібрання Генерального Секретаріату відбуваються щодня о 
7 годині вечора. 

• Зверніть уваrу на звернення «ТОВариш•. 
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2) Кворум для засідання оприділяється так: всі генера.'Іьні сек
ретарі, які присутні в місті і виконують свої обов'язки, без трьох. 
Але кворум не може бути нижчим . 

ДЗ.'Іі обмірковуються плани організації засідань, причому ви
сломюються такі думки : Товариші Генеральних Секретарів не 
можуть заміняти Генер[З.'Іьних] Секретарів, коли відповідні секре
тарі виконують свої обов'язки і присутні в rороді. Коли на засіданні 
Генер[З.'Іьноrо] Сек[ретаріату] вирішується питання, яке тимчасово 
торкається спеціальності відповідною товариша Генера.'Іьноrо Сек
ретаря, то він має бути запрошений на засідання Генер[альноrо] 
Сек[ретаріату]. Коли Ген[еральний] Сек[ретар] виїздить, то він бере 
на те дозвіл від Генера.'Іьноrо Секретаріату і передає свій Се

кретаріат, свій rолос на засіданнях одному з товаришів. 

По загальнополітичним питанням не має права rолосу ніхто з 
товар[ишів] Секретарів. 

Дехто з присутніх (тов. Рафес) висдомюється за більш широкі 
права товаришів ... 

Ухва.'Іено: скласти спеціальне положення про товаришів Гене
ральних Секретарів на підставі цих розмов7 а також виробити наказ • Генер[З.'Іьноrо] Сек[ретаріату] в цілому ... ,. 1 

Серед інших питань організаційного характеру, що роз
глядалися Генеральним Секретаріатом, можна назваrn й 
такі: «Про порядок внесення документів на розгляд Гене
рального Секретаріату>> (8 вересня), «Про вшотовлення 
протоколів попередніх засідань Генерального Секретаріату 
та порядок підписання протоколів нacтymrnx засідань» та 
«Про порядок складання порядку денного засідань Гене
рального Секретаріату>> (13 вересня). 

Справжнім лихом для Генерального Секретаріату стали 
хронічні запізнення на його засідання, причому це набрало 
таких загрозтmих розмірів, що 15 вересня він змушений 
був установmи штрафи за запізнення: по одному карбован
цю за кожну xвиmrny. 

Цікаво також, що Генеральний Секретаріат приділяв 
значну увагу цілком актуальній і нині проблемі - роботі з 
пресою. Так, 3 вересня він розглянув питання <<Про офі
ційний орган>> (щоправда, перше число «Вістника Генераль
ного Секретаріату>> побачило світ лише в листопаді), потім, 
13 вересня,- <<Про подання в пресу відомостей про діяль
ність Генерального Секретаріату>>. При Генеральному Се
кретаріаті функціонувало <<Прес-бюро>>, яке, до речі, 29 
грудня розіслало всім відомствам та установам спеціального 

• Наrадаємо, що аналогічний .,наказ,. уже кілька місяців регламенту
вав внутрішню діяльність Центральної Ради . 
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листа з приводу переДТUІати на <<Вісmи:к Генерального 
Секретаріа'І)'>> 18• 

Діяльність Генерального Секретаріаrу ускладнювали й 
інші проблеми. Містилися вони вже не в матеріальній чи 
організаційній площині, однак розв'язати їх було не лег
ше - практично протягом усього недовгого існувапня Геие
рального Секретаріату над пим тяжіла невизначеність його 
правового статусу й компетепції. 

Спочатку справжнім камепем спотикаппя виявилися від
носиІІи з Тимчасовим урядом. Затверджена ним Інструкція не 
могла задовольЮІти Генеральний Секретаріат, який послі
довно прагнув закріпити й по можливості розширити свої 
повноваження. Це втіли.лося, зокрема, в другій Декларації 
Генерального Секретаріа'І)' від 12 жовтня 1917 р.: 

« ... Г(енеральний] С(екреrаріат] , признаний і затверджений , яко 
вищий орган влади України В. П . , тим самим стає в тісні державно
правові відносини до найвищих органів влади всеросійської респуб
ліки. В інструкції Г. С. ці відносини точно не зазначені . Тому-то Г. 
С. в першу черrу розробляє по всіх секреrарствах ті норми, якими 
мають визначатися межі компетенції кожного секретарства й всього 
секретаріату в цілом~ 19 . 

А 26 жовтня Генеральний Секретаріат надіслав до Пет
рограда меморандум, в якому наголосив, що сам Тимча
совий уряд, усупереч його ж Інструкції, «Не тільки не 
звертаєrься до адміністрації України через Г. С., а навіть 
прИІІИсує своїм органам додержуватися старого порядку у 
зносинах з центральним урядом» . Такі дії Тимчасового 
уряду, як зазначалося в меморандумі, 

«не тільки не сприяють організації влади в краї, а й просто 
призводять до її дезорганізації. В результаті Г. С. вважає за необ
хідне здійснити ряд заходів для того, щоби усунути ненормальності 
у взаєминах між секретаріатом і В . П .• 

Однак українських лідерів пепокоіла й суто впутрішня 
проблема, яка полягала в прагненні поділити «сфери впливу» 
між Генеральним Секретаріатом і самою Центральною Ра
дою. Тепер важко сказати, чи вживався тоді такий попу
лярний нині термін <<протистояння гілок влади», однак, 
судячи з деяких документів Центральної Ради, підстави для 
цього існували. Так, 22 серпня 1917 р. пленум Центральної 
Ради ухвалив резолюцію з rштань ставлення до Інструкції 
Тимчасового уряду, од:ин з пунктів якої доручав <<малій раді 
й генеральному секретаріату виробити статут, що визначав 



ЦеІПральна Рада 

25 

би взає:м:и:ни між українською Центральною Радою і їі 
Генеральним Секретаріатом>>20 • 

Зрозуміло, після проголошення УНР ця проблема ви
ходить на перший план, хоча так і не дістає свого розв'я
зання. В результаті Центральна Рада як законодавчий орган 
і Генеральний Секретаріат як орган виконавчий займалися 
одними й тими ж самими питаннями, з яких приймалися 
то постанови, то закони. Наприклад, протягом грудня 
1917 р. і Центральна Рада, і Генеральний Секретаріат звер
нулися до проблеми ціноутворення -19 грудня уряд видав 
постанову <<Про ціни на державний спирТ>>, а парламент 
ухвалив закон <<Про збільшення тарифу на грузю>21 • 

Досить виразно ця ситуація проявилася у випадКУ з 
Генеральним секретарством земельних справ. Так, протягом 
вересня Генеральний Секретаріат неодноразово звертався 
до його діяльності, обговоривши питання <<Про заснування 
при секретаретні земельних справ продовольчого відділу>> 
(11 вересня), <<Про встановлення третьої посади товариша 
Генерального Секретаря земельних справ для порядкування 
продавальчою справою>> (20 вересня), затвердження інструк
ції, або, говорячи сучасною мовою, положення про секре
тарство (21 вересня). Однак через деякий час у <<сферу 
впливу» Генерального Секретаріату вже активно втручається 
Центральна Рада, яка 15 листопада приймає постанову 
<<Про розширення компетенції Генерального Секретарства 
земельних справ>>22• 

Подібна правова невизначеність характерна й для остан
ніх двох універсалів, які обмежувалися лише загальними 
принципами й містили конкретні доручення Центральної 
Ради урядові й окремим секретарствам. (На жаль, навіть 
Конституція УНР теж не вийшла за межі таких загальних 
положень.) 

Однак, незваЖаючи на всю привабливість аналогій між 
сучасною й тодішньою ситуацією, все-таки за тих умов 
значно більшої шкоди українській справі завдавало не 
протистояння «гілок влади>> , а партійні чвари й суперечки 
між тими політичними силами, які реально впливали на 
державне будівництво . П . Христюк пише, зокрема, про 
фракцію УПСР у Центральній Раді, яка постійно була 
незадоволена політикою <<есерівсько-есдеківського Гене
рального Секретаріату», проте <<Не змогла протиставити їй з 
потрібною ясністю програми своєї політики. Таке від
ношення "реальних сил" на Україні дуже шкідливо від-
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билось на українськш ревотодії взагалі і на українськім 
державнім будівництві зокрема>>. 

Водночас, попри всі проблеми й помилки, Цептральна 
Рада все ж таки змогла зробити важливі кроки на шляху 
формування державного механізму. З цієї точки зору прин
ципове значення мав ухвалений нею 25 листопада (за ст. ст.) 
1917 р. закон про порядок видання 1ювих законів, відповідно 
до якого тnпалися <<В силі до прийдучих змін законодавчим 
порядком>> усі державні <<УРяди і установи, які зоставалися 
на території Української Народної Республіки по день 7-го 
листопада 1917 р. з дотепері.пшім їх ділокругом, урЯдЖен
ням і штатами, яко уряди і установи Української Народної 
Республіки>>23 • Лишаючи осторонь питання законотворчості 
(вони стануть темою окремої розмови), зазначимо, що цей 
акт фактичио заклав правові осиови всього державиого 
будівиицтва. Видані раніше універсали й декларації мали 
здебільшого політичний та пропагандистський характер і 
були розраховані на тривалий переговорний процес з ро
сійським центром, на боротьбу за кожне Генеральне секре
тарство й кожне конкретне повноваження. Однак жовтневі 
події в Петрограді докорінно змінили ситуацію й підвели 
Центральну Раду до необхідності терміново розбудовувати 
повноцінну державу. 

Як відомо, в аналогічній ситуації більшовики розпочали 
злам старої державної машини. Українські ж лідери, на
впаки, прагнули пристосувати її до потреб національного 
самовизначення. Якщо ІЩатися до історичних аналогій, то 
виявиться, що в подібній ситуації - восени 1991 р.
Верховна Рада України обрала саме такий евотоційний 
шлях, лишивши практично без змін існуючу тоді систему 
органів і доповнивши їі тими інституціями, які раніше були 
прерогативою центру. Цікаво, що їх формування відбу
валося за однією схемою. Скажімо, відповідно до спеціаль
ного закону, ухваленого Центральною Радою 9 грудня 
1918 р., функції Головної скарбниці та Українського Дер
жавного банку спочатку виконували Київська губернська 
скарбниця і Київська контора Держбанку. А ось сучасний 
приклад: Український експортно-імпортний банк виник на 
базі Київського відділення Зовнішекономбанку (подібних 
фактів чимало) . 

Звернімо увагу й на таку деталь. Окремі інституції 
починали свою діяльність ще до того, як відповідним 
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чином «Легалізувалися». Так, посаду Генерального контро
лера бачимо ще в першому складі Генерального Секре
таріату, однак ЛІШІе 23 березня 1918 р. його канцелярія 
подає на розгляд Центральної Ради проект закону «Про 
тимчасову організацію державного контрото» . Або ж на
впаки -створення деяких інших інституцій декларувалося 
значно раніше, ніж до них доходили руки. Скажімо, ще в 
жовтні 1917 р. Декларація Генерального Секретаріату перед
бачала організацію «економічного комітету» для керівющ
тва «всією справою посrачання та поділу харчів, сирих 
матеріалів та палива і разом регутовати всю промисловість і 
торг». Однак на законодавчому рівні, до того ж у трансфор
мованому вигляді, ця ідея була реалізована ЛІШІе в останній 
місяць існування Центральної Ради, коли 31 березня до неї 
надійшов проект закону «Про вищу економічну раду УНР», 
яка створювалася для «розробки, об'єднання й узгодження 
всіх державно-господарських заходів УНР, а також для 
попереднього розгляду всіх законопроектів в галузі фінан
сів, промисловосrі, торгівлі та інших галузях народногоспо
дарського ЖИТТЯ» (сам закон було ухвалено за чотири дні до 
гетьманського перевороту). Так само тоді ж, у березні, 
Центральна Рада мала розглянути й закон «Про організацію 
тимчасового Центрального українського шкіряного Комі
тету», який теж так і ЛІШІИВСЯ на папері24 • 

Взагалі слід зауважити, що останні два місяці існування 
Центральної Ради, коли її безпораднісrь і нездатність реаль
но впливати на ситуацію в країні були вже очевидні, 
становлять значний інтерес саме в плані реформування 
державного механізму. Пошлемося на дото, що спіткала 
посаду Генерального писаря та його апарат. Спочатку пе
редбачалося, що Генеральний писар буде <<завідувати ділами 
всього Генерального Секретаріату» і здійснювати зв'язок 
«між окремими генеральними секретарями у внутрішніх 
організаційних справах Секретаріату» (перша Декларація 
Генерального Секретаріату). Однак минуло кілька місяців, і 
набутий досвід підвів українських державотворців до зовсім 
протилежної думки й суворих «оргвисновків»: 20 квітня на 
розгляд Центральної Ради надійшов проект закону про 
скасування Міністерства Генерального писарсrва. В пояс
нювальній записці до поданого законопроекту зазначалося: 

І «Міністерство не має певного кала своїх справ, ні державних 
інсmтуцій, діяльність яких воно має керувати . Генеральний писар в 
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складі Ради Народних Міністрів є по формі міністром без портфеля, 
а фактично він являється порядкуючим справами Ради Міністрів з 
правом рішаю•юго голосу». 

Виходячи з цього, розробники законопроекту й запропо
нували замість ліквjдованого вjдомства Генерального писаря 
<<для порядкування справами Ради Міністрів постановити 
посаду порядкуючого справами Ради Народних Міністрів>> і 
наділити його суто <<внутрілmім:И>> повноваженнями. В цій 
новій ролі коЛИІІllіій Генеральний писар, а тепер -поряд
куючий справами уряду лише «завjдував всім діловодством>> 
і керував апаратними відділами: юрИдИЧНим, редакційно
ВИдавничим та публікаційним, господарським. А вjдтак 
різко знижувався його статус - вЩповЩно до ст. З зако
нопроекту <<Порядкуючий справами Ради Народних Міні
стрів займає посаду як Директор Департаменту, але що до 
класу посади, платні і пенсії прирівнюється до товариша 
міністра». Ця стаття, до речі, яскраво засвjдчує змужніння 
української бюрократії, демонструючи її підходи до форму
вання державної служби. Якщо знову вдатися до історичних 
аналогій, то чимало подібних прикладів знаЙдемо в нашій 
сучасній апаратній практиці. 

Втім, JПШ.Іилася ще одНа проблема, якої закон про 
скасування Генерального писарства не розв'язував. Вона 
теж порушується в пояснювальній записці до нього і, 
здається, вже востаннє торкається взаємин «гілок влади>>. 

« ... Генеральний писар до сього часу стверджував своїм підписом 
законодавчі акти, що видає Центральна Рада, і завідує справою 
публікації їх. Але звичайно законопроекти скріплює підписом своїм 
Державний Секретар, який існує при законодавчій владі, а не при 
владі виконавчій. Так само неприродно віднесено до Генерального 
писарства і обов'язки публікації законів. Справа публікації за
конів ... настільки важна, що з принципового боку їі ніяк не можна 
надати якомусь органові виконавчої влади. Отже, ці дві функції до 
Генерального писарства по суті справи не повинні належати. До 
цього часу можна було б знайти виправдання такому ненормально
му становищу речей. Тепер же, коли при Центральній Раді засну
вався кодифікаційний відділ з завідуючим цим відділом на чолі, 
коли утв~ено Генеральний Суд, то означену ненормальність треба 
усунути» . 

Посилаючись, між іншим, на практику діяльносrі Дер
жавної Ради в дореволюційній Росії, автори пояснювальної 
записки запропонували ввести посаду Державного секрета
ря, та - от парадокс -дуже скоро цією Щеєю скористався 
вже гетьман П. Скоропадський. 
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Місцева влада й місцеве самоврядування. Загальні прин
ципи місцевої влади вперше окреслив М. Грушевський ще 
на початку діяльності Центральної Ради. У виданій тоді 
брошурі <<Хто такі українці і чого вони хочуть?>> він роз
робив таку схему: 

«Щоб не було ніякої тісноти від власті людям, щоб вона не 
коверзувала людьми, не накидала їм своєї волі, не має бути іншої 
власті, тільки з вибору народнього! Се називається устроєм демок
ратичним - щоб народ сам собою правив. Я~ у селі має становити 
вибрана сільська рада, а правити виборна сільська управа, так має 
бути в повіті, в губернії і всім краї!»26 . 

Водночас, прагнучи до своєї мети, М. Грушевський доб
ре усвідомлював, що ІІШЯХ до неї лежатиме через певний 
перехідний період і відповідно перехідні форми, тому в 
іншій своїй праці того ж року - брошурі <<Вільна УкраЇНа>> 
-він досить докладно розглядає й це питання. Запропоно
ваний ним варіант мав такий вигляд: 

«Завданням найближчих днів являється організація українських 
комітетів по волостях й містах, де їх ще нема, комітетів повітових 
так само, і об'єднаннє їх в густу організовану сіть по-губернську, 
об'єднану губернськими українськими комітетами. Після проведен
ня сеї роботи повітові й губернські комітети повинні бути вибрані 
делегатами з місцевих комітетів, від організацій просвітних, еконо
мічних і партійних, які працюють в сім окрузі - по організаційній 

схемі Центральної Ради. Паралельно з сим ОQ'єднанням і утворен

ням українських національних організацій повинен розвиватися 
процес творення з їх ініціативи комітетів територіальних, зложених 
з представників не тільки українського громадянства, а й націо

нальних меншостей. Такі територіальні комітети чи організації 
могли б розвивати організаційну роботу в контакті з іншими 
місцевими rрупами і установами (тими, розуміється, які б схотіли 
йти солідарно з українцями) в усяких потрібних випадках: при 
організації виборів, при налагодженні національних чи класових 
загостре нм 27 • 

На його думку, в міру розвитку української державності 
та <<організації на нових підставах органів міської й земської 
самоуправи>> ці комітети (Грушевський називає їх <<між
національними>>) все одно не втратять свого значення й 
будуть продовжувати свою діяльність уже в іншій якості -
як <<запасні ініціативні групи>>, або як <<регулятори діяль
ності місцевих і земських рад>>. Таким чином, знаходимо тут 
дуже знайомі принципи - <<партійного керівництва>> місце
вими органами та <<повновладця Рад>>, а також характерну 
для української політичної думки ідею широкого самовря-
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дуваШІЯ. Звичайно, в реальній практиці державного будів
ющrва все виявилося набагато складнішим, і лідери Цент
ральної Ради ледве встигали за подіями, що розвивалися 
зовсім не за тими схемами, які вони собі уявляли. Однак 
звернімося до офіційних документів Центральної Ради. 

Так, І Універсал зберігав існуючу систему місцевого 
самоврядування і тільки ставив питання про її -умовно 
скажемо так -українізацію й переорієнтацію на Централь
ну Раду. 

У праці <<ВідроджеШІЯ нації>> В. Винниченко з цього 
приводу писав: 

« ... Кожне село, кожна волость, кожна уnрава nовітова чи 
земельна, яка стоїть за інтереси українськоrо народу, nовинна мати 
найтісніші організаційні зносини з Цеюральною Радою. Там, де 
через якісь nричини влада зосталась у руках людей, ворожих до 
українства, nриnисуємо нашим rромадянам nовести широку, дужу 

організацію та освідомлення народу, й тоді nеревибрати адмі
ністрацію,. 28 . 

Те ж саме знаходимо й у Декларації Генерального 
Секретаріату від 10 липня 1917 р.: 

«Організація і освідомлення є nерша, необхідна найrоловніша 
підвалина дальшого будівництва. А слідуючим щаблем цюго будів
ництва, заснованоrо на свідомості і організованості, є nеребудова 
місцевої і загально краєвої адміністративної влади: сільські, міс
течкові та волосні адміністративні орrани, земські уnрави, повітові 
комісари, rородські думи, губернські комісари, словом - вся 
організація влади може стати в органічний зв'язок з Центральною 

Радою тільки тоді, коли демократія, яка утворює ці орrани, стоїть 
також у тіснім зв'язку з Центральною Радою•. 

А через деякий час у новій Декларації Генерального 
Секретаріату від 12 жовтня 1917 р. зазначається: 

« ... одним з rоловніших завдань своїх Г[енеральний] С[екре
таріат] ставить сnрияти розвиткові діяльності місцевих самоуправта 
nоширенню їх комnетенції. Це має стати rоловною умовою вста
новлення ладу на Україні,.. 

У ІІІ Універсалі також іnшося про проблеми місцевого 
самоврядування: 

«Генеральному Секретаретну внутрішніх сnрав nриnисуємо: 
Вжити всіх заходів до закріnлення й поширення nрав місцевого 
самоврядування, що являються орrанами найвищої адміністратив

ної влади на місцях, і до встановлення найтіснішого зв'язку й 
сnівробітництва йоrо з органами революційної демократії, що має 
бути найкращою основою вільноrо демократичноrо життя•. 
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Як бачимо, Центральна Рада намагалася об'єднати дві 
абсолюrnо несумісні речі. З одного боку, домінує ідея 
надання органам місцевого самоврядування широких прав і 
повноважень, хоча з тексту наведених документів не зро
зуміло, яких саме. А з іншого боку, визначення меж цих 
повноважень і взагалі керівЮЩІ'во всією системою самовря
дування в масштабах країни покладалися на Генеральне 
секретарство внутрішніх справ, тобто звичайне міністерство 
з його досить-таки залежним статусом. Та не тільки й не 
стільки ця до певної міри теоретична дилема заважала 
нормальному формуванню місцевої адміністрації й самов
рядування. Три основні проблеми, зрештою, визначили 
ДОЛЮ ЦЬОГО процесу. 

По-перще, цілковита невизначеність самої системи інсти
туцій, які мали закласти фундамент місцевої влади. Поряд з 
органами місцевого самоврядування, більшість з яких була 
успадКована ще від Російської держави, діяли губернські й 
повітові комісари Центральної Ради та згадані в ІІІ Уні
версалі <<органи революційної демократії>>. Всі вони функ
ціонували на власний розсуд, без механізму взаємодії й 
точного розмежування «сфер впливу». Більше того, деякі 
найважливіші питання взагалі вилучалися з їхньої компе
тенції, що, в свою чергу, призводило до утворення нових 
органів. 

Особливо це стосувалося земельного питання, яке фор
мально входило до «юрисдикції» Генерального секретарства 
в земельних справах. На це, зокрема, вказує перша Декла
рація Генерального Секретаріату: 

«Секретаріат у земельних справах у першу чергу має подбати 
про правильну організацію волосних, повітових і губернських (зе
мельних) комітетів на Україні та рад селянських депутатів; має 
направляти діяльність цих організацій на шлях громадського поряд
кування не тільки земельною власністю, але й сільськогоспо
дарським інвентарем . Щоб об'єднати діяльність Земельних Комі
тетів, секретаріат має подбати про утворення Українського Краєвого 
Земельного Комітету. . 

Аналогічне положення містить і друга Декларація: 

«На ближчу ж черrу генеральне секретарство по земельних 
справах ставить собі упорядкування земельних відносин через міс
цеві земельні комітети з широкою компетенцією щодо розпоряд
ження земельними фондами та з широкими засобами їх діяльності, 
організацію агрономічних сил на Україні та об'єднання всієї справи 
агрономічної допомогИ». 
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Зрозуміло, співіснування таких паралельних структур, 
підпорядкованих до того ж різним центральним відомствам, 
тільки посилювало неузгодЖеність і конкуренцію. 

Подібна ситуація викликала серйозне занепокоєння різ
них політичних сил. Так, 1-6 грудня 1917 р. відбулася 
третя сесія Всеукраїнської Ради селянських депутатів, яка 
прийняла спеціальну постанову з проблем місцевої влади. 
Провідна ідея постанови полягала в тому, щоби, нарешті, 
побудувати її працездатну модель: 

«Визнаючи, що для того, щоб усунуrи безладдя на місцях і 
заnобіrrи анархїі на території Української Народної Республіки, 
потрібно негайно сконструювати єдину демократичну місцеву 
владу, яка б виявляла об'єднану народню волю і контролювала всім 
народом через свої органи,- Всеукраїнська Рада Селянських Депу
татів постановила: 

1. Звернутись до Центральної Ради, аби Генеральним Секре
таріатом було негайно видано інструкцію про утворення місцевої 
влади в таких формах: а) вища влада в rубернії належить rубер
ніальним комітетам, які складаються з представників - по одному 
- від rуберніальної Народної Ради, міської Думи, Земельного 
комітету, рад робітничих та соЛдатських депуrатів, 4 представників 
від рад селянських депутатів і одного від rуберніяльного комісара; в 
повітах - повітовим комітетам, сконструйованим на таких же 
підставах , що й rубернські; в межах волості влада має належати 
волосним народним радам (земствам); б) вищезазначені органи є 
виконавчими органами Генерального Секретаріату; всі інші орга 
нізації не мають права розпорядження в справах управління. 

2. Вибори комісарів повинні належати Радам Селянських Де
путатів з участю представників рад робітничих депутатів• 29 • 

На перший погляд, модель, запропонована сесією, була 
не менш громіздкою, проте в ній містився дуже важливий 
принцип, який у сучасній українській теорії й практиці 
державного будівництва називається «виконавча вертикаль». 
Саме такої вертикалі й не вистачало Центральній Раді, 
однак замість того, щоб виправити ситуацію, вона, навпаки, 
ускладнювала їі. 

lV Універсал посилив тодішнє безладдя, зобов'язавши 
<<правительство додати до помочі місцевим самоврядуван
ням ради робітничо-селянських і солдатських депутатів, 
вибраних з місцевих людей», тобто з'явилася ще одна 
ланка, точніше - легалізувалася, тому що ради не при
пиняли своєї діяльності. Справді, їх не можна було ігнору
вати (на кінець 1917 р . в Україні налічувалося близько 300 
переважно об'єднаних Рад робітничих і солдатських де-
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путатів)3°, і IV Універсал визнавав цей факт, але ніяк 
конкретно не <<вrmсував>> ради в існуючу структуру місцевих 
органів. 6 березня Центральна Рада затвердила закон <<Про 
поділ України на землі>> , яких передбачалося тридцять дві : 

<~ Київ з околицею до Ірпеня і Стуrни і за Дніпром , приблизно 
на 20 верст, Волинь, Черкаси, Поділля , Подністров'я , Донеччина , 
Черніrівщина, Переяславщина, Одеса з територією до Дністров 
ською ЛИ.\fану, Полтавщина, Слобідщина, Харків з повітом і части
нами Валківськоrо й Білтородськоrо .. . » тощо3 . 

Оrож організація місцевої мади мала відповідати цим 
новим умовам, але Центральна Рада виявилася нездатною 
ЩОСЬ змінити. 

По-друге, оргапи місцевого самоврядування й місцева дер
жавна адміністрація не мали практично жодних ресурсів для 
здійснения своіх повпаважень і реального впливу на місцеве 
життя. 

Оцінюючи перші місяці діяльності Центральної Ради, 
М. Грушевський rrncaв, що Київ <<Все більше висувався на 
роль барометра громадських і національних настроїв, на 
український Париж в мініатюрі: хто кермує в Києві, панує 
на всій Україні»32 • Однак подальший розвиток подій пере
конливо довів, що Грушевський фатально помилявся . Ми
нув деякий час, і виявилося, що «поза столицею край жив 
своїм власним ЖИІТЯМ»33 • За висновком Д. Дорошенка, 
«опанувавши осередок, Київ та й то не цілком, провідники 
Ц. Ради зовсім не зуміли так само опанувати провінцію ... не 
потрафили зорганізувати вірного собі адміністративного 
апарата на місдях>>34 • Губернські й повітові комісари в 
основному жалілися на анархію й безладдя, інформували 
центр про селянські вистуrm та вимагали солдатів для 
підтримання порядку. 

У ще скрутнітому становищі перебували органи міс
цевого самоврядування. Ситуація стала настільки загроз
ливою, що 2 квітня на розгляд Центральної Ради було 
внесено законопроект про асигнування для потреб міс
цевого самоврядування 1 ОО млн карбованців. У поясню
вальній зarrncцi, яка докладалася до нього , зазначалося , що 
від губернських, повітов:их та міських управ до департамен
ту місцевого самоврядування Міністерства внутрішніх справ 
(нагадаємо, що в УНР справами місцевого самоврядування 
відало саме це міністерство) надходять численні скарги на 
скрутне фінансове становище . В зarrncцi наголошувалося, 
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що складається така ситуація, коJШ <<самоврядування без 
позичок існувати більше не зможе>>. 

Цікаво, що автори поясmовальної записки - нам уже 
ніколи не встановити їхні прізвища - посилаJШся на 
досвід <<бувшого російського уряду>>, який для задоволення 
потреб «народного самоврядуваннЯ>> у кредитах створив 
<<Кассу городекого и земского кредита», а також надавав 

державні кредити й гарантії для кредитів у приватних 
кредитних установах. В Українській же державі, йшлося в 
записці, такого механізму немає, і тому першим кроком на 
шляху поліпшення фінансових моЖJШВостей місцевого са
моврядування мав стати згаданий законопроект, який було 
ухвалено 20 квітня. Того ж дня Центральна Рада видіJШла 
понад 15 млн карбованців на утримання місцевих зе
мельних комітетів, які теж скарЖИJШся на брак коштів35 • 
Однак ці заходи знов-таки запізнилися. 

По-третє, відсутність належної правової бази, адже зако
нодавство в цій сфері обмежувалося переважно загальними, 
здебільшого декларативними нормами, що місТИJШся в уні
версалах Центральної Ради та деклараціях їі Генерального 
Секретаріату. Правовий статус комісарів Центральної Ради 
визначався положенням, прийнятим ще Тимчасовим уря
дом для своїх представників. Деякі джерела вказують на те, 
що розроблявся закон про утворення нових органів влади 
на місцях, однак далі загальних положень проекту справа 
не пішла. 

Наприкінці січня 1918 р. Центральна Рада, нарешті, 
ухвалила довгоЖданий земельний закон, і лише в ньому 
бачимо спробу якось урегутовати відносини між числен
ними органами, що здійснювали владні повноваження на 
місцях. У ст. 4 закону зазначалося: 

«а) Верховне порядкування всіма землями з їх водами, над
земними і підземними багатствами належить до скликання Україн
ських Установчих зборів Українській Центральній Раді. б) Порядку
вання в межах цього закону належить: землями міського користу
вання ... - органам міського самоврядування; іншими - сільським 
громадам, волостним, повітовим і губернським земельним комі
тетам в межах їх компетенції». 

Щоправда, спроба до кінця не вдалася, та й сам закон 
закладав підвалини для майбутніх колізій. Наприклад, від
повідно до його ст. 11 правила відведення <<садибних участ
ків під ріжні будівлі і підприємства>> встановтоваJШся одно-
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часно <<державними органами, органами міського самовря
дування і земельними коwтетами>>36 • 

Подібиа правова иевизиачеиість зберігалася до остаииього 
дия Цеитральиої Ради, коли, иарешті, Коиституція УНР (ми 
ще повернемося до неї) ue звела все до спільиого зиамениика. 
Відповідно до ст. 5 систему місцевого самоврядування 
складали землі, волості й громади, а їхні відносини з 
державою мали такий вигляд: 

«Не порушуючи єдиної своєї власті, УНР надає своїм землям, 
волостям і громадам права широкого самоврядування, додержуючи 
принципу децентралізації» . 

Крім цієї загальної норми, до Конституції ввійшли ще 
дві статті, які визначали відносини органів самоврядування 
з державною адміністрацією. Так, за ст. 26, радам і управам 
(умовний аналог наших виконкомів) громад, волостей і 
земель <<належить єдина безпосередня місцева власть: мі
ністри УНР тільки контролюють їх діяльність, безпосе
редньо і через визначених нами урядовців, не втручаючись 
до справ, тим Радам і Управам призначених, а всякі спори 
в цих справах рішає Суд Української Народної Республіки>>. 
Що ж до самої Ради народних комісарів, то, як зафіксовано 
в ст. 50, до її компетенції входили JПШІе ті питання, які 
«зістаються поза межами установ місцевої самоуправи або 
дотикають цілої УНР>>, причому Рада народних комісарів не 
може <<порушувати законом установлених компетенцій» 
органів місцевого самоврядування та <<приходить їм в поміч, 
коли вони до неї звертаються>>37 • 

Такою була загальна схема (в ній, до речі, використову
валася відома конструкція Грушевського <<Рада- Управа>>), 
якій судилося тшrитися на папері ... 

Зовнішня політика. Виступаючи 26 грудня на VIII cecn 
Центральної Ради, В. Винниченко запропонував створити 
на базі секретарства міжнаціональних справ секретарство 
справ міжнародних. Він сказав: 

«Франція, Англія , Америка, Бельгія, Румунія дуже цікавляться 
організацією української ресnубліки. Але як люди обережні, їх 
правительства, дбаючи за свої штереси й користі, ... дожндають 
повного визнання нашої республіки . А коли знайдуть потрібним, 
вони простягнуть нам руку, якшо ми вважатимем потрібним цю 
руку прийняти. Жодних таємниць у нас не буде. Все буде робитися 
відкрито, по-демократичному ... » 38 . 
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Західні країни справді стали виявляm зна'ШИЙ інтерес 
до українських справ, причому механізм реалізації цього 
інтересу майже не відрізнявся від сучасного сценарію, за 
яким протягом останніх років розвивалися відносmш між 
колишніми республіками СРСР і <<цивілізованим світом>>. 

Спершу офіційні кола цих країн дуже обережно ста
вилися до подій в Україні. Були незна'Пrі епізодичні кон
такm, такі, скажімо, як зустріч М. Грушевського з амери
канським дипломатом Крейном наприкінці квітня 1917 р. 
Грушевський згадував: 

«Він відвідав мене, і я показав йому вид на Київ з балкона 
нашоrо покійноrо дому і обмінявся кількома фразами. Виявилось, 
що він не перший раз в Росії і особливо інтересується побожністю 
російської людності і всякоrо роду святощами. Зо мною і з 
українським рухом ее мало небаrато спільного, самий же рух йоrо 
інтересував дуже мало. Правдоподібно, він зостався розчарованим, 
що я хоч провідник українськоrо руху, немов не мав ніяких 
яскравих лознак фізичноrо виродження, не носив шаблі і не 
танцював rопака»39 . 

Однак найбільш характерним прикладом у цьому плані 
можна вважаm поїздку в Україну міністра продовольства 
Франції Альберта Тома, який разом з О. Керенським при
був до Києва 24 травня, тобто саме під час конфлікту між 
Центральною Радою і Тимчасовим урядом. Тоді ж з участю 
французького міністра відбулося засідання виконавчих Ко
мітетів Ради робітничих і Ради військових депутатів. Його 
вітали представники різних поліmчних партій та орга
нізацій, причому на загальному тлі протокольної доброзич
ливості певним дисонансом пролунав виступ Євгенії Бош 
від більшовиків. Справа в тому, що Тома був соціалістом і 
саме в цій якості ввійшов до урядових сфер, тому Бош з 
партійною відвертістю й принциповістю затаврувала його 
як <<зрадника>>. Такими ж зрадниками назвала вона й 
російських міністрів-соціалістів, які стали членами коалі
ційного Тимчасового урлду. Ми, представники більшовиків, 
заявила Бош, від привітання того міністра відмовляємося. 
Російська партія соціал-демократів через голову фран
цузьких міністрів надсилає своє вітання французькому 
революційному пролетаріатові. <<Зворушений» таким сер
дечним прийомом, Тома спробував довесm, що Франція 
«зовсім не виявляє імперіалісmчних тенденцій>> . 

Того ж дня в Купецькому зібранні відбувся міmнг на 
честь Тома, який закликав до спільної боротьби проm 
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німців. <(Якщо ми не роздавимо спільно німецькі полчи
ща -не буде свободи ані на Заході, ані на Сході>> . У свою 
чергу, Незлобін від Ради робіnшчих депутатів і Таск від 
Ради військових депутатів <(запевнили>> Тома, що російська 
армія пліч-о-пліч із французькою демократією боротиметь
ся за повалення німецького мілітаризму. Як бачимо, Цент
ральну Раду в цій ситуації просто <(не поміТИJШ». 

Однак минуло зовсім небагато часу, і позиція західних 
країн почала мінятися. Певною мірою це було пов'язано з 
неофіційною місією журналіста Жана Пелісьє, який уста
новив широкі контакти з Центральною Радою. Це був 
своєрідний <(прорив>>, завдяки якому французькі офіційні 
кола поступово відмовлялися від позиції нейтральних спо
стерігачів. Тоді ж у Києві з'явився й представник англій
ського посольства в Петрограді проф. Піре. 

Слід зазначити, що Центр насторожено ставився до 
зарубіжних контактів лідерів Центральної Ради. Досить 
згадати ІШІроковідомий епізод з інтерв'ю, що його дав 
В. Винниченко французькому кореспонденту. Ця історія 
викладена в багатьох джерелах, тому коротко наведемо її в 
інтерпретації Грушевського: 

«У вечірніх газетах 10 серШІЯ з'явилась петербурзька телеграма, 
що правительство збирається вислати Винниченка за межі держави 
з приводу персонального інтерв'ю його з кореспондентами фран
цузьких газет. Се інтерв'ю з'явилось у Києві ще 9 серпня. В нім 
оповідалась така нібито заява Винниченка: «Неуважливе відно
шення союзників до вимог українського народу викликає серед 
українців неприязні настрої. Що більше щютивляться вони нашим 
вимогам, тим більше певні українські крути звертають свої очі на 
Австрію та Німеччину:.. 

Ситуація була настільки напруженою, що Мала Рада 
навіть провела екстрене засідання. На ньому виступив 
В. Винниченко, який рішуче відкинув звинувачення в 
«германофільстві» і заявив, що вся історія є непорозу
мінням, бо він говорив російською мовою, а кореспон
дент - французькою. Своє слово сказав і Грушевський: 

«Звістка петербурзької телеграми, нібито Тимч[асовий] уряд з 
приводу заяви Винниченка про германофільські елементи в Ц[ен
тральній] Раді запитував пояснень і-і президії, цілком не відповідає 
дійсності: ні до президії, ні до Ген[ерального] секретаріату Тим
ч[асовий] уряд чи будь-які його ортани з такими запитаннями про 
германофілів у Ц(ентральній] Раді не звертались. А як голова 
Ц[ентральної] Ради від її початку рішуче заявляю, що не знаю в 
Ц[ентральній] Раді не одного члена германофільської орієнтації. По 
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сім була прийнята формула переходу - заслухавши пояснення 
Винниченка в справі його інтерв'ю і посвщчуючи, що ніяких 
германофільських течій в Ц[ентральній] Раді таки нема і все 

розповіджене в оrrублікованім тексті інтерв'ю виявляється rpFю 
інсинуацією, Ц[ентральна] Рада переходить до чергових справ»4 

. 

Зрешrою після дебатів Мала Рада винесла постанову, в 
якій охарактеризувала <<справу Винниченка» як <<дрібну 
інсинуацію>> ... 

9 жовтня (26 вересня за ст. ст.) С. Петтора прийняв 
фраJщузьких військових - генерала Табуї й підполковника 
Перльє. Звіт про цю зустріч надрукувала тоді <<Робітнича 
газета»: 

«26-го сього місяця в 9 1/2 год. до генерального секретаря по 
військових справах т. Петлюри прибув з візитою генерал французь
кої армії Табуї - представник французького правительства на 
південно-західно:'.{)' фронті і підполковник Перльє, начальник 
французької частини Київського гарнізону. 

Представники французької армії мали широку розмову в справі 
українізації війська і тих обставин, в яких вона відбувається. 
Генерал Табуї цікавився українською військовою справою як з 
чисто політичного боку, так і з військового. 

Розмова тяглася коло двох годин і провадилась в присугиості 
президіуму генерального комітету. Наприкінці розмови, в якій 
генеральний секретар по справах військових т. Петлюра дав пояс
нения на всі запитання представників французької військової власті 
південно-західного фронту, генерал Табуї висловив бажання мати 
більш тісний контакт з українським військовим органом - гене 
ральним комітетом, і зокрема підполковник Перльє висловив поба
жання, аби у «Віснику генерального Комітету» містились інформації 
в справах, що торкаються англійських та французьких військ, а 

також про загальні справи союзників взагалі». 

У Jllістопаді відбулася зустріч секретаря фінансів М. Ту
ган-Барановського з французьким послом у Петрограді 
Нулансом. Темою розмови стала французька позика, і 
зокрема ІШІЯХИ її надання Україні. 

Після Жовтневої ревотоції й проголошення УНР зв'яз
ки між Центральною Радою і представниками західних 
держав стають дедалі інтенсивнішими. До того ж після 
вбивства генерала Духоніна 5 грудня до Києва переїхали 
військові місії Англії, Франції, Італії, Японії, Румунії, 
Сербії та Бельгії. 

Наприкінці Jllістопада вже відомий нам генерал Табуї 
разом з майором англійської служби, ім'я якого історики 
Центральної Ради не знають, відвіда.Jllі генерального секре
таря міжнародНИХ справ О. Шульгіна (його слід вважати 
першим міністром закордонних справ України). Вони 
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заявюш, що союзники, найперше Франція , з великою 
симпатією ставляться до культурного й політичного 
відродження України, до їі зусиль у справі розбудови нової 
республіки й тому пропонують свою допомогу. ОдНак 
Шульгін досить рішуче відповів, що запорукою встановлен
ня й розвитку контактів із ФраІЩією і взагалі будь-якою 
державою є офіційне визнання Української НародНоЇ 
Республіки. 

Позиція Шульгіна справила відповідНе враження. 
18 грудня генерал Табуї повідомив голову Генерального 
Секретаріату В. Винниченка про намір ФраІЩії визнати 
Україну. А 3 сі'ПІЯ 1918 р. Табуї ще раз звернувся до 
Шульгіна з нотою, в якій, зокрема, зазначалося: 

"Уряд Французької Республіки ухвалює мої заходи й уповнова
жує мене продовжувати офіціяльно ті прекрасні відносини, котрі 
вже утворилися поміж нами. Я приношу вам офіціяльно запевнення 
в тім, що Франція, котра перша робить цей рішучий крок, під

тримуватиме всіма своїми силами Українську Республіку в тих 
зусиллях, яких вона вживе, щоб продовжувати свій хід по шляху, 
який накреслили собі союзники й по якому вони йтимуть і надалі 
без вагань у повній свідомості своїх прав і обов'язків відносно 
демократії цілого світу й людськости ... Рахуючи від сьогодні Фран
ція увійшла в офіціальні відносини з Україною» . 

У ті ж дні (точної дати ми не знаємо) до Генерального 
Секретаріату <<завітав» колишній англійський консул в Одесі 
і вручив В. Винниченку ноту такого змісту: 

"Маю честь повідомити вас, що Уряд його Великобританської 
Величності призначив мене телеграфічною дорогою, яка зараз 

одиноко можлива, представником Великобританії на Україні . Мій 
Уряд .. . підтримуватиме з усіх своїх сил Український уряд у завдан

нях, які він розпочав ще до створення доброго управління, 
підтримання порядку й nоборювання центральних Держав (Ні
меччини та країн ії блоку.- О. К.), ворогів демократії й люд
ськости» . 

Останній рядок цієї ноти, власне , розкриває причину 
інтересу Франції й Англії до української справи й готов
ності визнати Центральну Раду, незважаючи навіть на те, 
що їі діячі <<дозволяли собі>> досить суворий тон у перегово
рах з ними. Адже сьогодні ми на власному досвіді переко
нуємось, що наші поважні західні партнери у відносинах із 
країнами СНД визнають лише один стиль: зневаги й від
вертого диктату. 

ОдНак повернімося до нашої теми й наведемо ще один 
факт, який допоможе збагнути позицію Заходу. Як відомо , 
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4 ci'lliЯ відбулася офіційна зустріч В. Винниченка з генера
лом Табуї. Голова уряду nривітав генерала <<ЯК першого 
офіційного представника іноземної держави на території 
України>>, аТабуї виголосив таке: <<ФраJЩія підтримає всіма 
силами ... зусилля, які зробить Українська республіка, щоби 
йти шляхом, що його намітили союзники>>, тобто вести 
війну до переможного кінця. П. Христюк зазначав: 

"Плани-пропозиції представників Антанти зводились до того, 
щоб утворити з українців-вояків кілька корпусів, які разом з 

чехословацькими полками, сформованими з австрійських поло
нених і мобілізованих чехів-колоністів з України, а також поляками, 
зайняли б найважливіщі пункти на румунському і південно-за
хідному (українських) фронтах і у такий спосіб притягували б на 
цих фронтах певну кількість війська Центральних держаВ» . 

Зрозуміло, така перспектива аж ніяк не влаштовувала 
Україну. Якшо навіть у перші дні Центральної Ради й 
лунали пропозиції (наприклад, на І Українському Вій
ськовому з'їзді 18-21 травня 1917 р.) «довести війну до 
переможного кінця>>, то вони потонули в закликах nри
пинити війну й довести справу до справедтmого демок
ратичного миру. ОдНозначною в цьому плані була й позиція 
українських лідерів. Певною мірою вона втілилася в 
ІІІ Універсалі Центральної Ради: 

«Четвертий рік на фронтах ллється кров і гинуть марно сили 
всіх народів світу. Волею й іменем Української Республіки ми, 

Українська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир 
установлено якнайшвидше. Для того ми вживемо ріщучих заходів, 
щоб через Центральне Правнтельство примусити й спільників і 
ворогів неrайно розпочати мирні переговори. Так само будемо 
дбати, щоб на мирному конгресі права українського народу в Росії 
й поза Росією в замиренню не нарушено» . 

Нагадаємо, що ІІІ Універсал з'явився 20 листопада, 
тобто ще до того, як союзники офіційно визнали Україну. 
ОдНак вони сподівалися, що їм удасться навернути її у 
свою віру. І не тільки сподівалися. П. Христюк свідчив: 

"'Помітніщі сантантофіли» одержали в той час немалі суми. 
Частина цих сум (10 ООО крб .) призначалася - якимось чином 
через М. Порша (укр. Соц.-дем.) - навіть «Робітничій rазеті» 
(орrан Центрального комітету УСДРП), частина застряла, кажуть, в 
кишені ~югамана Вільного Козацтва» генерала Скоропадського, 
великого "'антантофіла», й інших панів. Певно, антантські гроші 
дали стимул і до орrанізації масонської антантофільської ложі св. 
Андрія - під назвою сМолода Україна» ... Були якісь зв'язки 
антантських агентів і з деякими членами залізничних українських 
орrанізацій» 41 • 
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Та, підсумовує Христюк, ця робота не відіграла помітної 
ролі в українській визвольній бороТhбі. Ніхто не хотів 
умирати за інтереси союзників, і проблема полягала JШШе в 
тому, в який спосіб домогrися миру. 

Тут слід зробити невеликий відступ. Як відомо, осношtим 
політичним гаслом Цептральної Ради від перших днів її 
існування була вимога перетворити колишию Російську імпе
рію в «демократичиу федерацію вільних народів», тому напри
кінці 1917 р. зовнішньополітична діяльність Центральної Ради 
здійснювалася з урахуванням саме цього фактору. 

Більше того, протягом листопада - грудня (звернімо 
увагу на символічний збіг дат) Центральна Рада докладала 
чималих зусиль для створення на уламках імперії того, що 
через кілька десятиліТh, у грудні 1991 р., набуло обрисів 
Союзу незалежних держав. Щоправда, схема тодішня дещо 
відрізнялася від нинішньої, оскільки замісТh координації 
політики суверенних держав у найважливіших сферах життя 
передбачала навіТh утворення <<Центрального уряду» (згадай
мо наведені вище рядки Універсалу). 

Центральна Рада постійно зверталася до цих проблем. 
Так, 23 листопада вона заслухала спеціальну доповідь 
В. Винниченка, який заявив, що «попередній спосіб форму
вання уряду з Петрограда тепер нікого не може задо
вольнити»: народні комісари не MaiOTh реальних сил, і ці 
сили розтеклися по окраїнах, де організуюТhся респуб
ліки,- на Україні, Кубані, Кавказі, Поволжі, в Сибіру, 
тому саме життя висуває ідею їхнього згур'JУВЗ.ННЯ. І саме 
вони, як підкреслив Винниченко, а не центр, що <(загніває», 
берУ'JЬ у свої руки справу формування «центрального уря
ду». Тоді ж була ухвалена й відповідна постанова Генераль
ного Секретаріату: 

«1) Генеральний Секретаріат визнає необхідним негайний мир; 
2) Мирні переговори може вести тільки уряд, уповноважений біль
шістю народу; З) Рада Народних Комісарів не є урядом, якого 
визнала більшість народу .. . ; 5) Такий уряд може бути створений 
тільки за згодою з краєвими республіками за участю авторитетних 
політичних організацій; 6) негайно приступити до переговорів з 
республіками Дону, Кубані та інш . щодо створення такого уряду~>. 

6 грудня (за іншими даними - 8 грудня) Генеральний 
Секретаріат звернувся до Раднаркому й крайових урядів -
як кажуть сьогодні, суб'єктів колишньої імперії- з нотою 
такого змісту: 
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«Беручи під уваrу необхідність негайного вироблення умов 
загального демократичного миру, які (умови) може предложити 
воюючим сторонам тільки загальноросійська центральна влада, 
уnовноважена всіма народами Російської Республіки, Генеральний 
Секретаріат ... звертається до всіх існуючих органів краєвої влади, а 
саме: до правительства південно-східного союзу козаків, rірняків і 
народів вільних степів, до правительства Кавказу, правительства 
Сибіру, органу влади автономної Молдавії, органу влади автоном
ного Криму, органу влади автономної Башкирії і решти зорга
нізованих областей, а так само до Ради Народних Комісарів в 
Петрограді, з пропозицією негайно встуnити в переговори з Гене
ральним Секретаріатом в справі утворення соціалістичного пра
вительства в Росії, на основі такої платформи: заключення загаль
ного демократичного миру та скликання в своі'\1 часі Всеросійських 
Установчих зборів». 

За таких умов перед українськими лідерами відкривалися 
два шляхи: боротися за мир «самотужки» або ж іти до нього 
спільними, колективними зусШІЛЯМи. Характерним прикладом 
дискусій, що точюшся навколо цього питання, може бути 
засідання Малої Ради 4 грудня. Все почалося з того, що 
М. Грушевський зачитав телеграму командуючого румун
ським фронтом, який повідомляв, що змушений почати 
переговори про перемир'я. Одразу ж після голови виступив 
соціал-демократ Неронович, котрий заявив, що <<перемир'я 
на румунському й південно-західному фронтах має бути 
оголошено від імені УНР, яка повинна взяти до своїх рук 
цю справу як держава незалежна, повідомивши про це 
Раднарком як владу всеросійську, а також супротивників і 
союзників>>. Нероновича підтримав відомий діяч української 
партії соціал-революціонерів М. Чечель. Соціаліст
федераліст Кушнір запропонував також <<негайно зверну
тися до демократій Західної Європи для того, щоби мир 
було б заключеноне сепараmий, а загальноєвропейський». 
Однак представники інших партій, зокрема Балабанов від 
меншовиків і Гольдман від <<Поалей-Ціону>>, висловилися за 
те, щоби переговори про мир розпочала <<повноважна цент
ральна влада», створена на противагу <<самозваній владі>> 

більшовиків. Потім, уже на вечірньому засіданні, слово взяв 
В. Винниченко, який сказав, що справу загального миру 
має вести та влада, яка буде організована з представників 
усіх політичних партій з участю <<представників всіх крайо
вих урядів>>. А відтак <<необхідно негайно приступити до 
організації Уряду - однорадно соціалістичного, федера
тивного характеру>>. 
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Після тривалого обговорешш учасники засідання ухва
mши резотоцію. Вона звелася до таких позШІ.ій: 

«Направити своїх представників на румунський фронт для 

участі в переговорах про перемир'я; звернутися від імені УНР до 
всіх союзних і ВОJЮЖИХ держав з пропозицією почати мирні перего
вори; повідомити Раднарком і уряди інших республік для коорди
нованого ведення цієї справи». 

18 грудня Генеральний Секретаріат знову звернувся до 
урядів усіх <<вольних демократичних>> республік і областей 
Росії з нотою, в якій ще раз наголосив, що <<Не бачить 
ніяких реальних перешкод на шляху до діяльного форму
вання разом зо всіма республіками Нового федеративного 
правительства>>. Крім того, в ноті наголошувалося, що 
«Генеральний Секретаріат стоїть на засаді цілковитого 
взаїмного невтручання в політичне життя федеруючих 
республік... і вважає злоЧИШІИМИ спроби зламати право на 
внутріпrnю незалежність кожної з республік Росії>>. Однак 
на всі ці пропозиції відгукнувся лише представник Дону. 

Дещо утопічний проект Центральної Ради не мав тоді 
жодних шансів утілитись у життя і, навпаки, тільки за
гострив відносини з Раднаркомом, який з першого дня 
існуваШІЯ вважав себе повноправним <<центральним>> уря
дом Росії. Це була лише одна з прИЧЮІ того конфлікту, 
який урешті-решт призвів до війни між Центральною Ра
дою й більшовиками. 

Та Раднарком усе ж таки випередив Центральну Раду, бо 
вже 15 грудня уклав угоду про перемир'я. Таким чином, 
проблема розв'язалася сама собою, і для українських лідерів 
настав час рішучих дій. 24 грудня Генеральний Секретаріат 
звернувся до всіх країн -учасниць воєнних дій і «нейтральних 
держав» з нотою, в якій проголосив своє бажапня стати «на 
дорогу самостійних міжпародпих відносин>>. У ноті також 
зазначалося: 

«Влада Ради Народних Комісарів не простягається на цілу 
Росію, а зокрема не простягається на Українську Народну Рес
публіку. Через те мир, який хоче заключити Росія зі своїми 
противниками, може мати силу для Української Народної Рес
публіки тільки тоді, коли його умови прийме й підпише правитель
ство Української Народної Республіки ... Український Генеральний 
Секретаріат держиться твердо принципу загального народноправно

го миру та прагне прискорити його заключення. Признаючи велике 
значення всіх зусИ.Іlь, направлених на здійснення такого миру, 
Генеральний Секретаріат уважає за необхідне, щоб його заступники 
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І 
брали участь в nереговорах в Берестю-Литовськім, і одночасно 
бажає, щоб сnраву миру було завершено на міжнароднім з'їзді, на 
який Українське Правительство заnрошує всі воюючі держави». 

Дуже скоро, а саме 28 грудня1. на ім'я В. Винниченка й 
О. Шульгіна надійшла відповідь. Ії підписали представники 
<<центральних держав>>: від Німеччини- фон Кюльман, від 
Австро-Угорщини -граф Чернін, від Божарії -Попов і 
Туреччини- Мессімі-Бей. У ній говорююся: 

«Нота Генерального Секретаріату Української Народної Рес
nубліки до всіх воюючих і нейтральних держав вважає за безумовно 
nотрібне, щоб nредставники УНР взяли участь в nереговорах в 
Берестю-Литовськім. Німеччина, Австро-Угорщина, Болгарія і Ту
реччина вважають необхідним зазначити, що вони готові nривітати 
участь nредставників УНР в мирових nереговорах в Берестю
Литовські'\!». 

Так почався ІІDІЯХ Центральної Ради у <<велику полі
тику>>. До складу її делегації, що виїхала до Брест-Литовсь
ка, входюm: тодіптій генеральний секретар торгівлі й про
мисловості В. Голубович (на початку тотого 1918 р. він 
очолив Раду Народних Міністрів і дуже ненадовго отримав 
портфель міністра закордонних справ), М. Любинський (у 
березні став міністром закордонних справ, до речі, останнім 
за доби Центральної Ради), М. Полозов, М. Левитський та 
Ол. Севрюк. Головою делегації було призначено В. Голу
бовича. За свідченням Д. Дорошенка, «Їдучи до Берестя, 
українська делегація не мала докладних інструкцій ні від 
уряду, ні від Центральної Ради. Тільки М. Грушевський мав 
з делегатами конференцію, на якій дуже докладно з'ясував 
їм, чого вони мають домагаmся на переговорах, особливо 
щодо територіальних проблем»42• Згідно з настановами Гру
шевського, українська делегація мала бороmся за включен
ня до складу України Східної Галичини, Буковини, Закар
паття, Холмщини. Так, до речі, викристШІізувався і перейшов 
у практичну площину ще один з ос1tовних напрямів зовнішньої 
політики ЦентрШІьної Ради -боротьба за соборність україн
ських земель. 

Трохи забігаючи вперед, зауважимо, що над цим завдан
ням Центральна Рада та її молода дипломатія працювали 
акmвно й наполегливо. Це й <<традиційна>> для М. Гру
шевського справа Холмщини (ще на початку століття він 
видав на цю тему кілька публіцисmчних і наукових праць), 
це й проблема інших територій, зокрема Бессарабії43 • Він 
писав: 
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«Романська людність Бесарабії являється розмірно новою, а в 
епоху творення Київської держави землі між Дністром і Дунаєм, по 
відомостям найстаршої літописи - українсько-руської, розуміється, 
бо молдавські літописи починаються кілька століть пізніше,- були 
заселені нашим племенем Тиверців, котрі сиділи по Дністру до 
Дунаю, «ибо множество их~. Тоді молдавської колонізації тут не 
видно. Приплив румунської людності починається пізніше ... 

Се щодо історичиої справки. Але історичні права тут, як і 
скрізь, переплутуються, і про те, хто історично старший, можна 
безконечно спорити і тим трудно орієнтуватися . Ми, коли будемо 
старатися порозумітися з молдавською демократією про роЗІра 
ничення інтересів української і молдавської людності в Бесарабії, то 
будемо виходити з сучасних реальних відносин. І тут, як знаєте, з 

української сторони ніхто не має претензій на ті частини Бесарабії, 
в яких більшість становить молдавська людність, і оскільки дійсно 
місцева людність виявить свою охоту злучитися з Румунією,
місцева людність, а не румунське правительство, nідчеркую я,

думаю, шо з сторони наших політиків не буде ніякшu наміру 
обмежити те законне право кожної людності, кожного народу, який 

являється хазяїном землі, злучитися із нею чи іншою державою. 
Мова може бути тільки про ті території, в яких молдавська людність 
не має абсолютної більшості. Се мова про північну частину Бе
сарабії й полудневу. 

Бажано було б також, щоб справа прилучення Бесарабії до 
Румунії не рішалась одностороннім волевиявленням румунського 

правительства та nорозумінням його з Центральними Державами, а 
шоби була прийнята на увагу воля місцевої людності, демок
ратичних кругів бесарабського населення» 44

. 

Третього березня Центральна Рада сповісrила Румунію, 
що вважає Бессарабію органічною невід'ємною частиною 
України. Щоправда, у відповіді, яка надійшла 15 травня, 
тобто вже після загибелі Центральної Ради, Румунія по
силалася на те, що Бессарабія не була анексована й «добро
вільно возз'єдналася з Вітчизною>>. 

Однак повернемося до Брест-Литовська. Перше пленар
не засідання мирної конференції відбулося 9 січня 1918 р. 
Насrупноrо дня вистуrшв голова української делегації В. Го
лубович. Підкрестmши, що УНР починає «своє міжнародне 
існування, яке вона втратила більше, ніж перед 250 рокам:и, 
і всrупає в міжнародні зносини в цілім об'ємі своїх прав на 
цім полі», він зачитав уже відому ноту від 24 грудня 1917 р. 
Щоправда, всіляко підтримавши українську делегацію, 
представники Німеччини та її союзників усе ж таки пос
тавили питання щодо пропозиції з цього приводу делегації 
Росії (її очолював Л. Троцький). Після певних вагань і 
навіть спроб затягнути переговори в нескінченні процедурні 
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узгодження, 12 січня Троцький заявив, що <•не бачить 
жодної перешкоди для самостійної участі делегації Гене
рального Секретаріату в мирових переговорах>>. Більше того, 
в його виступі містилось і визнання УНР: 

«Що торкається самовизначення України, яке фактично від
бувається у формі Народної Республіки, то ця справа не може бути 
причиною конфлікту між обома братніми республіками... Немає і 
не може бути жодного сумніву, що процес самовизначення України 
в їі rеоrрафічних межах і в державних формах, які відповідають волі 
українськото народу, знайде своє закінчення». 

Далі за пропозицією Троцького в переговорах було 
зроблено перерву, формально, як зазначалося в повідом
ленні австрійського телеграфного бюро, для того, щоб 
делегації змогли <<увійти в зносини з відповідальними орга
нами їх вітчизн» та «зложити особисто звідомлення про хід 
переговорів між цими органами і одержати їх згоду на те, 
до чого вже умовились>>. Саме під час цієї перерви від
булася подія, яка остаточно закріпила статус України й 
відкрила їй шлях до успішного завершення переговорів: 
проголошепня повної самостійності УНР. 

Тепер уже ніщо не могло перешкодити Україні та 
<<Центральним державам>> поставити свої підписи під мир
ною угодою, що й сталося 9 лютого 1918 р. Тоді ж було 
підписано й додатковий договір, який регулював питання 
консульських відносин, <<відновлення nриватних справ>>, 
обміну військовополоненими та інші подібні проблеми"5 , а 
також укладено окрему умову між Україною й Австро
Угоршиною про статус Східної Галичини та Буковини. 

17 березня Центральна Рада спеціальним <<ратифіка
ційним законом>> (а це був перший акт такого типу в історії 
українського парламентаризму) затвердила Брестський до
говір46. Оцінюючи його значення, В. Винниченко писав: 

«Для української держави цей мир безперечно був би з різних 
боків дуже корисний. Перш усьоrо, ним українська держава ви
знана такими поважними суб'єктами міжнародного права, як цент
ральні держави. А маючи до цього на увазі ще признання Англії та 
Франції, можна було би тепер їі уважати цілком повноправним, 
рівним членом світових держав. Далі цей мир досить справедливо й 
корисно розв'язував питання про територіальні межі, особливо 
щодо Польщі (Хол.\-fшина, Підляшшя). У фінансовому відношенні 
також для України була реальна користь від цьоrо миру. На
приклад, золота валюта українського карбованця стояла тоді дуже 
високо (100 німецьких марок = 46 українських карбованців). Навіть 
торговельні }'!v!ОВИ було складено вигідні для України. 
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Словом, мир цей був би дуже корисним і Д)ІЯ Української 
держави й Д)ІЯ їі Уряду ... холи б при цьому була одна умова, а саме: 
холи б при цьому мир явився не результатом збіrу сприятливих 
обставин, а наслідком нашої сили і волі, холи б ми тою силою 
могли реалізувати, охоронити й затвердити за собою всі наслідки 
миру. При такій умові це був би дійсний і корисний мир»47 . 

Як альтернативну точку зору наведемо й оцінки П. Хри
стюка: 

«Те, що в дальшім ході історичних подій Берестейський договір 
України з центральними державами не було використано, що 
колесо історії пройшло по нім і потрошнло його, не зменшує 
значення цього договору в історії національно-визвольної боротьби 
і державного будівницТва українського народу»48 . 

Не будемо з'ясовувати, хто з цих дВОХ свідків тих подій 
помюrяється, це взагалі дуже деліката справа. Зазначимо 
тільки, що Брестський договір докорінно змінив зовнішньо
політичні орієптири української дипломатії. Цілком природно, 
що па той час для пеї на перше місце виходять Німеччина та 
її союзники. Відносини ж з Англією і Францією, навпаки, 
припиняються. 

Зрозуміло, що за таких обставин дипломатичні місії 
УНР відкрилися JПШІе в Німеччині, Австро-Угорщині й 
Румунії. Втім, до цього переліку слід додати й <<Заклад 
УНР>> із функціями посольства, консульства й прес-бюро, 
який було відкрито у Швейцарії зусиллями старшини 
українського війська Георга Гасенка, відрядженого Гене
ральним Секретаріатом 27 грудня 1917 р. за кордон із 
спеціальною місією49 • 

Крім Секретарства (потім Міністерства) міжнародних 
справ, в УНР діяли imui органи, які теж <<працювалИ>> на 
зовніпmю політику. Наприклад, постановою Центральної 
Ради від 17 грудня було утворено міжвідомчу комісію <<для 
розроблення економічних і інших питань в зв'язку з мир
ними переговораМИ>>50 • Певні зовніпmьополітичні, то'Пііше 
зовніптьоекономі'Пfі, функції покладалися й на деякі imui 
відомства. Наприклад, державне хлібне бюро, крім «заго
товки, переробки і захованнЯ>> хліба, мало право здійсню
вати експорто-імпортні операції в цій сфері. 

Взагалі після підписання Брестського договору виникає 
постійна необхідність активного регулювання зовніпmьо
економі'ПfоЇ діяльності, і саме з цієї причини 13 квітя 
1918 р. Генеральне писарство внесло на розгляд Централь
ної Ради проект Закону «Про Палату торгу при міністерстві 
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торгу і промисловості» для контролю за зовнішньою 
торгівлею й реалізації положень Брестського договору «від
носно обміну лишками сільськогосподарської продукції 1 

промислових товарів>>. 
З огляду на ниніІшпо сигуацію в галузі «квотування і 

ліцензування>> цей документ заслуговує на увагу. Почати 
хоча б із запропонованої класифікації товарів, що підлягали 
імпорту або експорту. Так, ст.l установлювала п'ять їх 
категорій: 

«а) товари, обмін котрими здійснюється через державні інсти
туції; б) товари, що ввозяться чи вивозяться через інституції, які 
находяться під контролем держави; в) товари, вивіз і ввоз яких 
провадиться у межах зазначеної державою кількості приватними 
особами; r) товари, вивіз і ввоз яких здійснюється цілком вільно; д) 
товари, вивіз і ввоз яких державою заборонено•. 

Сама ж Палата складалася з <<Ради по справах торгу», 
яка, в свою чергу, формувалася за принципом представ
ництва від різних державних, громадських та банківських 
інституцій (наприклад, по два представники делегувалися 
від Міністерства торгу й промисловості, а також харчових 
справ, по одному - від міністерств фінансів, шляхів, 
міжнародних справ, праці, земельних справ, п'ятеро -від 
центральних кооперативних організацій, один - від Всеу
країнського бюро профспілок, по одному - від спілки 
цукрозаводчиків, ради з'їздів мукомельної промисловості та 
інших, четверо - від біржових комітетів, один - від 
комерційних банків), Управи, Голови та Секретаріату Па
лати. Голова і його заступники затверджувалися Радою 
народних міністрів за поданням Міністерства торгу й про
мисловості, до Управи входили відповідно Голова Палати, 
його заступник та три особи, які обиралися з числа членів 
Ради нею самою. Потім склад Управи затверджувався мі
ністром торгу й промисловості. 

Якщо говорити про компетенцію, то Голова й Управа 
Палати «відають усіма справами по організації, контролю та 
реnетрації товарообміну, керуючись інструкцією, яка ви
робляється Радою і затверджується міністром торгу і про
мисловості>>, а Рада Палати «розглядає і дає свої заключен
ня відносно загальних планів ввозу і вивозу, а також тих 
технічних та комерційних питань по справам товарообміну, 
які передаються на розгляд Ради Головою чи Управою ... » 
Палата торгу в цілому <<контролює ввоз, розподілення і 
продаж товарів, передбачених пунктами а, б, в статті 1 »51 • 
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Цей проекr, поданий на розгляд Центральної Ради за 
два тижні до гетьманського перевороту, так і JПШІИВСЯ 
нереалізованим (уrім, як і деякі imni, наприклад проекr 
закону «Про установи для охорони інтересів українських 
підцаних за межами УНР»). 

Військове будівництво традиційно вважається «ахілле
совою п'ятою>> Центральної Ради. З цим справді можна 
погодигись, адже, на думку деяких авторитетних дослід
ників, лідери Центральної Ради виступали проти організації 
посrійної армії, вважаючи її знаряддям гноблення. Зокрема, 
ще в кві'ІНі 1917 р. В. Винниченко на сторінках «Робітничої 
газети» неодноразово наголошував, що «На кінчиках багне
тів можуть маяти не тільки червоні сrяжки свободи, але й 
чорні пасма реакції, насильства, абсолютизма ... >> В imniй 
своїй сrатгі, опублікованій 12 квітня також у <<Робіnrnчі:й 
газеті)!), він зазначав: 

~не своєї армії нам соціал-демократам і всім щирим демокра

там треба, а знищення всяких постійних армій. Не українську 
реrулярну армію нам треба організовувати, а всіх українців-сшщатів 
свідомих зrурrувати, організувати, українізувати ті частини все
російської армії, які складаються з українців, виділити їх в окрему 
rpyny, rpyny ту сконструювати так, щоб це було українське народне 
військо, свідоме своїх народних, а не солдатських інтересів, щоб 
воно не було й не змоrло ніколи бути силою в руках пануючих 
класів, до якої б нації вони не належали .. . Українська демократія 
повинна в сей час добре пильнувати. Українського мілітаризму не 
було, не повинно його бути й дал~. 

У цьому зв'язку варто навести й рядки програмних 
документів деяких українських політичних партій. «Армія 
має буrи реорганізована і служба відбувається в межах 
рідної країни,- проголошувалося у програмі Української 
парrії соціалістів-федералісrів (1917 р.),- час служби має 
посrупово змеЮІІатися, щоб таким чином перейти від регу
лярної армії до міліції». Аналогічна ідея місrилася й у 
програмі української партії соціалісrів-революціонерів 
(1917 р.): «Скасування постійної армії і заміна її народною 
міліцією. Вирішування справи війни референдумом (все
людним голосуванням) ... » 

Уже тоді чітко визначилися два напрями в ставленні до 
питання про українські національні збройні сили: перший 
репрезентований військовим клубом ім. Полуботка з М. Мих
Іювським на чолі, який виступав за організацію регулярної 
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української армії як осuови майбутuьої самостійної України, і 
другий - представлеuий тодішніми лідерами Центральної 
Ради, які хотіли використати український військовий рух 
тільки для посилетtя свого авторитету в Тимчасового уряду. 

До того ж тактичні розбіжності доповЮUІИся й осо
бистою неприязню між Михновським і, зокрема, Гру
шевським, які з особmmою силою проявилися в ході пер
шого українського військового з'їзду в травні 1917 р. За 
словами Грушевського, цей з'їзд <<мав вирішити про дальше 
просування військової справи: чи вестиме їі Ц. Рада,- їі 
соціалістичні і демократичні круги, чи наші фашисти, 
Міхньовський і К\>52 . 

Якщо полишити осторонь взаємні обвинувачення Гру
шевського й Михновського, то слід зазначити, що від
повідні рішення з'їзду яскраво засвідчили перемогу тих, хто 
прагнув покінчити з <<українським мілітаризмом>>. Одна з 
резолюцій з'їзду проголошувала: 

« ... Визнаючи, що постійне реrулярне військо як засіб панування 
буржуазних класів не відповідає змаганням народу й робочого 
класу, Український Військовий з'їзд, закладаючи перші підвалини 
організованої озброєної сили української демократії, ставить собі 
найпершим завданням, щоб українська армія після війни стала 
армією народу ( «народньою міліцією»), щоб єдиною метою їі 
існування і форм~вання була охорона інтересів і прав народу, а не 
пануючих клясів» 3. 

Водночас було б помилкою стверджувати, що лідери 
Центральної Ради, відкидаючи ідею створення регулярної 
армії, взагалі вважали військову справу чимось другоряд
ним. Навпаки, вони ясно усвідомлювали їі вирішальне 
значення. Це засвідчує й висунуте Центральною Радою гасло 
україиізації армії, яке тоді набуло популярності не меншої, 
ніж вимога автономії України у ClCilaдi федеративної Росії, а 
також роль, яку відіграла Центральна Рада, зокрема, в 
організації українських військових з'їздів. На думку деяких 
дослідників, саме ці з'їзди відкрили шлях універсалам Цен
тральної Ради. Звичайно, подібна точка зору потребує 
доказів, однак символічно, що, наприклад, І Універсал було 
проголошено на українському військовому з'їзді. Так само 
ІІІ Універсал, як уже зазначалося, було прийнято теж на 
вимогу чергового військового з'їзду. 

Якщо ж говорити про організаційні форми керівництва 
українським військовим рухом, то вже перший військовий 
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з 'ізд обрав Україиський Генеральний вrиськовий комітет у 
складі 18 осіб (у тому числі В. Винниченка, С. Петлюру, а 
також їхнього опонента М. Ми:хновського, що одразу ж 
позначилося на роботі комітету, і врешті-решт він був 
усунений із цього органу). 

На другому військовому з'їзді склад комітету було збіль
шено до 27 осіб і затверджено його організаційний статус. У 
той час роботу комітету спрямовувала президія на чолі із 
С. Петлюрою. Деякі члени комітету відповідали за певні 
ділянки: так, матрос Письменний входив до президії й 
займався справами флоту, поручик Скрипчинський став 
представником при штабі Південно-Західного фронту, а 
хорунжий Полоз і полковник Жуковський - представ
никами відповідно при військовому міністрі й Генераль
ному штабі в Петербурзі. Крім того, Генеральний вій
ськовий комітет включав відділи: агітаційно-освітній і 
організаційний із редакційно-видавничим підвідділом, інс
пекторський (командний склад українських частин), мо
білізаційний та військової комунікації, кющелярію, комен
датуру Комітету й організацію вільного козацтва, юрискон
сультський, санітарно-медичний із ветеринарною секцією, 
військово-інженерний. 

За кілька місяців, незважаючи на брак професіоналізму 
й відповідної підготовки, членам Генерального військового 
комітету вдалося чимало зробити для українізації армії, 
причому основна проблема полягала в тому, щоби при
скорити процес її формування й водНочас уникнути небез
печних звинувачень у дезорганізації фронту (вперше вимога 
українізації армії пролунала в доповідній записці коалі
ційному міністерству й центральному виконавчому комітету 
Ради робітничих і солдатських депутатів, переданій деле
гацією Української Центральної Ради: <(В інтересах під
вищення бойової сили армії та відновлення дисципліни, 
необхідно переведення в життя виділення українців в окре
мі військові частини як в тилу, так, по змозі, і на фронті>>54 • 
З цією метою, зокрема, 24 липня 1917 р. Комітет розіслав 
штабам армій телеграму із закликом до всіх солдатів
українців: 

4' 

«В цей грізний час, коли всі сили мають буrи зосереджені на 
захисті вітчизни, нехай кожен українець пам'ятає, що, відстоюючи 
інтереси фронту в бойовій обстановці, він захищає революцію й 
свободу України»55 . 
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Слід зазначити, що авторитетю Історики Центральної 
Ради дотримуються дещо ідеалізованих поглядів на роль 
українізованих чаСТЮІ у бойових діях на російсько-німець
кому фронті. П. Христюк пише: 

•Українські частини, після численних заяв осіб з вищоrо 
командноrо складу російської армії, осіб, що не мали особливих 
симпатій до українців і не були прихильниками українізації армії, 
відзначались високою дисципліною, орrанізованістю і боєздатністю 
і :~и прикладом для інших <о<заrальноруських>) мішаних час
тею> . 

Звичайно, з цією оцінкою можна погоджуватися або ні, 
однак до Генерального військового комітету справді на
дійnто чимало телеграм від командуваюІЯ Південно-Захід
ного й Північного фронтів із високими оцінками україні
зоваюrх частин. А в серпні 1917 р. тодіиmі:й командуючий 
Південно-Західним фронтом генерал Л. Корнілов узагалі 
запропонував генералові Скоропадському українізувати весь 
34-й армійський корпус, який потім дістав назву Першого 
Українського корпусу. Крім того, на прохання Петлюри 
генерал Корнілов підписав наказ про переведення офіцерів
українців у ті військові частини, які передбачалося україні
зувати. 

Щопрюща, майже водночас той же Корнілов видав 
розпорядження (згодом підкріплене наказом командуючого 
КиЇвСЬКИМ ВlИСЬКОВИМ ОКругом), ЯКИМ ОГОЛОСИВ, ЩО 
Український Генеральний військовий комітет «ни под ка
ким видом не вправе вмешиваться в распоряжения военньІХ 

властей и в направление зшелонов украшщев в части войск 
и делать позтому самостоятеЛЬНЬlе распоряжения~57 • 

До кінця вересня Українському Генеральному військо
вому комітету вдалося просунутися й у справі української 
військової освіти, зокрема добитися відкриття двох україн
ських шкіл підпрапорщиків і українських відділів при інже
нерній та артилерійській школах 58• 

Однак, незважаючи на інтенсивну діяльність Генераль
ного військового комітету, дедалі очевиднішою ставала 
потреба серйозного Вдосконалення загального керівющтва 
військовими справами. Про це йшлося, зокрема, в Декла
рації Генерального Секретаріату Центральної Ради від 12 
жовтня. У ній зазначалося: 

І «Г[енеральний] С[екретаріат], маючи на меті надати якомоrа 
більше планомірності в формуванні українських військових частин, 
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визнає для сього необхідним затвердження секретарства військових 
справ. Признаючи, що командна влада мусить бути єдина, так само 
мусить бути єдина система оборони, визнаючи цю компетенцію за 
верховним командуванням і військовим міністерством, Г. С . визнає 
разом з тим, що секретарству військових справ мусить бути надано 
компетенцію й відповідні права в сфері організації формування 
українських військових частин і зосібне право представлення вій
ськовій верховній владі на затвердження і усунення військових чинів 
у військових округах на території України і в усіх українських 
частинах війська». 

Нагадаємо, що ця Декларація побачила світ ще <<За 
життя» Тимчасового уряду, тому в нш 1 порушувалися 
традиційні питання поділу компетеІЩії між Україною і 
Центром. 

Дуже скоро, а саме 12 листопада, ГенерШlьне секретарст
во військових справ приступило до роботи. ОчоJШВ його 
С. Петлюра, щоправда, вже наприкінці грудня він подав у 
відставку й на цій посаді його замінив М. Порш. 

У тому ж листопаді Генеральне секретарство військових 
справ - іноді його ще називали «українським міністер
ством війни>> - вирішило утворити Генеральний вій
ськовий штаб, до складу якого входило кілька управлінь, 
зокрема воєнно-політичне, інтендантське, і відділів: орга
нізаційний, загальний, воєнно-комісаріатський, артилерій
ський, зв'язку та ін. Було створено спеціальну комісію, що 
мала займатися проблемами офіцерів-українців, які слу
жили в російській армії й лишилися «без роботи>> (через 
кілька десятиліть, як відомо, в процесі розпаду Союзу РСР 
виникла аналогічна проблема). М. Поршвидав спеціальний 
наказ, згідно з яким до українського війська приймалися 
лише «офіцери, що були родом з України; для вступу до 
української армії вони були зобов'язані представляти по
свідки від революційно-демократичних організацій тих 
частин, в яких вони служили». 

ПарШІельно закладШІися правові основи військового будів
ництва. Так, 23 грудня у «Вістнику Генерального Секре
таріату» з'явився закон «Про одстрочку призава на вій
ськову службу і одкомандирування з неї громадян Ук
раїнської Республіки>> (історичні аналогії з відповідним 
«військовим» законодавством, що виникло в процесі су
веренізації колишніх радянських республік, просто лежать 
на поверхні), потім - закон «Про утворення Комітету по 
демобілізації армії» і, нapelllТi, 16 січня - тимчасовий 
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закон про утворення українського народного війська, який 
остаточно закріпив перемогу тих, хто виступав за загальне 
озброєння народу. Відповідно до цього закону тодішто 
армію належало демобілізувати й замінити народною мі
ліцією для оборони вjд зовнішнього ворога, причому до 
прийняття остаточного закону мав розпочатися набір 
інструкторів, які після відповідної пjдготовки приступили б 
до організації народної міліції. Інструкторами на добро
вільних засадах мoгllli стати особи, не молодші за 19 років. 
Передбачався також розподіл інструкторів по трьох окру
гах- Київському, Харківському й Одеському59. 

Реальні події показали всю ілюзорність подібних планів. 
ПЩ час муравйовеького наступу на Київ виявилося, що 
Центральну Раду практично нікому захищати, крім кількох 
невеlllіКИХ частин і патріотично настроєних студентів та 
гімназистів. І недаремно Д. Дорошенко назвав бій пjд Кру
тами одним з героїчних епізодів <(на сумному фоні загальної 
байдужості, безладдя та безголов'Я>>60 • 

Після того як на початку березня 1918 р. Центральна 
Рада повернулася до Києва, її військову концеrщію було 
змінено. Так, вjдбулася реорганізація Генерального вій
ськового штабу, який складався вже з двох відділів: першо
го генерал-квартирмейстерства, яке вjдало оперативною 
діяльністю армії, й другого генерал-квартирмейстерства, 
відповЩального за організацію армії, а також трьох пЩ
відділів: оперативного, розвjдувального й закордонного . А в 
квітні військове міністерство й генеральний штаб опрацю
вали новий план організації армії на основі територіального 
набору. Українська армія мала складатися з кількох кор
пусів піхоти (київського, волинського, подільського, одесь
кого, чернігівського, харківського, катеринославського) і 
4 1/2 кінноти. РозробЛЯJllіся й інші заходи (зокрема, план 
призову, який мав розпочатися восени), спрямовані на 
формування регулярної армії. Крім того, Центральна Рада 
прагнула виріnrити питання, пов'язані -як модно тепер 
говорити - з соціальним захистом військовослужбовців. 
Так, 16 квітня Генеральне писарство надіслало Центральній 
Раді законопроект про допомогу сім' ям військовополоне
них6І. 

Та було вже пізно. Однак, знов-таки, причини загибелі 
Центральної Ради не варто шукати лише в їі прорахунках 
на військовій ниві - вони тільки доповНИlllі ряд фатальних 
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помилок, що їх припустилася Центральна Рада за свою 
недовгу історію. 

(<Чинності властей по охороні революції)). Організація 
того, що сьогодні визначають узагальнюючим терміном 
<<спеціальні служби)>, теж була вразливим місцем у діяль
ності Центральної Ради, хоча й привертала значну увагу її 
лідерів. 

Щоправда, спочатку вони самі перебували в полі зору 
відповідних <<органів)>. Грушевський тоді писав: 

«Як виявилось, ми самі далі зоставалися об'єктом дуже пильно
го нагляду російської контррозвідки, що зціліла серед усіх бурь 
революції і спокійно продовжувала свою роботу як за добрих 
царських часів, мовби нічого й не сталося. Не знати, чи забули про 
неї в часах ліквідації всяких секретних органів царського режиму, і 
вона тільки з інерції продовжувала «виправдовувати» своє існуван

ня, чи Тимчасовий уряд, той самий Керенський, вважав потрібним 
збирати обтяжуючий матеріал про діячів української ~еволюції на 
випадок можливості притягги їх до відповідальності ... ~ 6 

Центральна Рада ж, навпаки, не змогла створити такої 
життєздапюї системи, і всі її зусилля в цій сфері мали 
хаотичний і здебільшого <<авральний)> характер. Власне ка
жучи, саме під тиском невідкладних обставин (корнілов
ського заколоту) Центральна Рада практично вперше зму
шена була вжити термінових заходів дЛЯ <<захисту рево
люції)>. 

Так, 28 серпня (за ст. ст.), наступного дня після того, як 
до Києва надійшла звістка про виступ Корнілова, відбулося 
закрите засідання Малої Ради, яка доручила Генеральному 
Серетаріату <<негайно розробити проект боротьби з контрре
волюцією в краЇ)>, а також запропонувала комітету охорони 
революції в Києві (ідея організації такого комітету виникла 
трохи раніше на спільному засіданні виконавчих комітетів 
Рад робітничих і соJЩатських депутатів) підготувати план 
оборони міста й <<мобілізувати всі живі й матеріальні ре
сурси міста, необхідні дЛЯ його виконанню>. А 29 серпня в 
київських газетах з'явилася відозва такого змісту: 

«Громадяни! Для узгодження дій місцевих властей і організацій 
у м. Києві... тимчасово організовано «особливий комітет охорони 
революції» у складі: Генерального Секретаріату Центральної Ради, 
комісара Тимчасового Уряду при Київському військовому окрузі, 
командуючого військами К.В .О., комісара Тимчасового Уряду у 
м . Києві, київського міського голови, начальника міліції, голів 
виконавчих комітетів Рад робітничих і солдатських деnутатів ... ~ 
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До складу цього особливого комітету ВВlИШЛИ також 
представники профспілок і політичних партій -від україн
ських есерів до більшовиків. 
Що ж стосується компетенції Комітету, то досить де

тально вона викладена в листі С. Петтори до Генерального 
Секретаріату від 31 серпня. Так, при Комітеті rтанувалося 
створити спеціальні комісії - <<Освідомительну, технічну, 
військову>>. Передбачалося також, що представники ко
мітету діятимуть << ... при державних установах, громадських 
інституціях, станціях залізних доріг, пристанях>> і взагалі 
скрізь, де це буде необхідно, і наділятимуться правом 
«закликати для консультації і пояснень експертів і ті органи 
масті краю, які мають в своїх руках, скажімо, аружну і 
іншу технічно-матеріальну силу (командуючі військовим 
округом, військові, правительства, комісари, комісари по 
продовольсrвію і інші)>>. До компетенції Крайового ко
мітету, на думку С. Петтори, мало входити використання, 
за необхідності, резервів і можливостей державних органів, 
а також недержавних організацій у боротьбі з контррево
mоцією. Петтора взагалі вважав, що слід ставити питання 
не тільки про виступ Корнілова, а й про всі «контр
ревотоційні явища~: 

«Вся збройна сила краю, військові частини, технічні знаряддя, 
засоби, комунікації, як-то: автомобілі, спеціальні ваrони, або навПь 
паровози та ваrони, кому б вони не належали, «Краєвий комітет. 
має право на певний час, в залежності від обставин, взяти до своїх 
рук для вжитку по боротьбі з контрреволюцією•. 

Комітет мав отримати повноваження «робити труси у 
окремих осіб і в інституціях, усовувати з посад і арештову
вати осіб, про яких в <<Краєвому комітеті» будугь повні 
відомості в їх небезпечності для ревоmоції, переглядати 
листування ЇХ» тощо. 

Втім, діяльність Комітету тривала недовго. Видавши 
кілька документів, зокрема резотоцію про необхідність 
<<тісної взаємодії на основі взаємної довіри» між команду
ванням київським військовим округом і Генеральним Се
кретаріатом та «каральні» постанови (так, було заарештова
но редактора газети «КиеRЛЯНИН» О. Шульгіна й заборонено 
видання цієї газети), вже 2 вересня комітет припинив своє 
існування. Однак, на думку деяких дослідників, саме він 
став прообразом сучасних українських спецслужб63• 

Під час жовтневих подій у Києві гасло «захисту рево
тоції~ знову ВИЙІШІо на передній план. Спочатку цією 
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справою займався <<Революційний комітет охорони рево
людії на Україні», який було створено за рішенням Малої 
Ради вже 7 листопада. Щоправда, незважаючи на широкі 
компетенцію й повноваження - його ще називали «немов 
би новим революційним правительством для всієї Украї
НИ>>64 - Комітет спіткала доля його <<серпневого>> аналога. 
Серед актів, прийнятих ним протягом кількох днів існуван
ня, можна виділити <<Обов'язкову постанову», якою, зокре
ма, заборонялися «зібрання і віча під відкритим небом і 
всякі інші виступи на вутщі>>. 

Майже одночасно (10 листопада) Мала Рада видала 
постанову <<Про загальне керівницrво чинностями властей 
по охороні революції>>, згідно з якою ці функції покла
далися на Генеральний Секретаріат, котрий, у свою чергу, 
мав «спиратися на органи революційної демократії>>. Крім 
того, при <<Головнім начальнику Київського округу>> утво
рювалася Комісія для «того, щоб не одне розпорядження не 
виходило без її затвердження>>. До складу Комісії входило 
по одному представнику від Генерального Секретаріату, 
Українського Генерального військового комітету, Ради 3-го 
Українського військового з'їзду, «Київського міського само
управління»бs. 

Через три дні на виконання цієї постанови Генеральний 
Секретаріат утворив при Генеральному секретаретні вну
трішніх справ «особливу комісію з представників відомств, 
до якої перейшли справи по охороні порядку та спокою на 
Україні>>. В інформації Генерального Секретаріату з цього 
приводу, що її 9 грудня надрукував «Вістник Генерального 
Секретаріату», містився заклик «По всіх справах, що торка
ються охорони порядку на Україні, звертатися до комісії». В 
тому ж числі було опубліковано й затверджені Генеральним 
Секретаріатом «Правила приїзду до м. Києва під час те
перішньої війни в зв'язку з загальним планом розгрузки 
Києва» (в'їзд дозволявся лише тим, хто мав запроваджені 
цими правилами «посвідчення чи замінюючі їх докумен
ТИ»). А на початку січня, виконуючи ці «Правила>>, коман
дуючий Київським військовим округом отаман Шинкар 
видав наказ про заборону в'їзду до Києва осіб, які не мали 
<<особистих посвідчень для цього». 

Інша справа, що відповідні органи як у центрі, включа
ючи й сам Генеральний Секретаріат, так і на місцях не 
мали реальних сил і можливостей для здійснення своїх 
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повноважень, і заклики зуmrnити анархію й установити 
порядок ЛИІlІе стрясали повітря і не давали жодних пози
тивних результатів. 

Оrож не дИВНО, зазначав із цього приводу В. Вин
ниченко, що населення <<шукало якихсь засобів рятунку>>, й 
це, на його думку, цілком природним шляхом привело до 
організації <<вільного козацrва>>. Взагалі Винниченко дотри
мувався ідеалізованої точки зору на ці формування. Він 
писав: 

«Найбільш свідомий, політично й національно,- елемент села 
брав на себе завдання охорони порядку й ладу в своїй околиці. 
Складалась організація, розпреділяла ролі, вводила дісціпліну, 
діставала зброю, коней, заводила навіть форму одягу й несла 
охоронну службу в своєму районі ... Був навіть якийсь романтизм у 
всьому духові цих сотень, курінів, навіть в одягу (жупани, старі 
шаблі, козацькі шапки). Сам народ приrадував колишні часи, 
обтирав порох з старих, забутих традіцій і звертався до них за 
порятунком» 66. 

Проте не тільки романтичні почуття, а й цілком прак
тичні міркувапня спричиняли зпачний інтерес лідерів Цен
тральної Ради до формування «вільного козацтва» та прагнен
ня спрямувати його в річище загальпого державотворчого 
процесу. Це засвідчує , зокрема, Декларація Генерального 
Секретаріату від 12 жовтня 1917 р., яка наголошувала, що в 
умовах <<епідемії грабежів, самосудів, анархістських виступів 
безвідповідальних груп» найкращим засобом боротьби з 
лихом слід вважати активну самодіяльність і самооборону 
населення: 

«Правильно організоване, організаційно зв'язане з вишим орга
ном влади революційної демократії краю Г. С. вільне козацтво, що 

буде в розпорядженні органів місцевого самоврядування, має стати 
твердою опорою в боротьбі з елементами безчинства і злодіяцтва». 

16-19 жовтня в Чигирині відбувся з'їзд вільного козац
тва, який ухвалив <<обрати Генеральну Козацьку Раду з 
Наказним Отаманом на чолі>> (ним став П. Скоропадський), 
а також <<скликати губерніяльні з'їзди, щоб обрати кошових 
отаманів, з старшиною, що надасть організованості і сили 
козацькому рухові>>. Намічена з'їздом структура вільного 
козацтва мала такий вигляд: 

«Село нехай гуртується з селом, волость - в курінь, повіт - в 
полк, губернія - в киш, з сотенними, курінними, полковими та 
кошовими атаманамн і старшиною на чолі. Всі козаки нехай 
озброюються і додержуються військового строю ... » 
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З'їзд також обговорив статут вільного козацтва, затверд
жений, щоправда, Генеральним Секретаріатом трохи пізні
ше - В. Винниченко підrmсав його 26 листопада. Від
повідно до статугу вільне козацrво ставило за мету забезпе
чення спокою в Україні, визнавало всі закони й накази 
української RЛади та могло буги засноване в кожному місті 
й селі67 • 

З'їзд продемонстрував цілковиту поліТИ'ПІУ лояльність, 
повністю визнавши у відозві до населення України всі 
основні на той момент політичні гасла Центральної Ради: 

«Вільне козацтво приймає до свого кола всіх чесних людей, які 
визнають себе українцями і які згодні стати в оборону прав 
українськоrо народу та всього трудящого люду України й під
тримувати федеративно-демократично-республіканський устрій Ро
сії з повною автономією України при забезпеченні прав меншос
тей»68. 

Проте <<вільне козацrво>> у своїй діяльності наштовхнуло
ся на значні перешкоди. Найхарактерніший у цьому плані 
факт - уже відомий нам з'їзд губернських і повітових 
комісарів Центральної Ради, який висловився проти орга
нізації <<Вільного козацтва>>, мотивуючи свою позицію тим, 
що <<некультурність і схильність широких мас йти за різ
ними демагогічними гаслами, озброєння широких верств 
населення може знищити здабугу свободу й зашкодити 
введенню nорядку на місцях, посилюючи безладдЯ>>. 

Додамо, що для подібних побоювань у представників 
місцевої RЛади були серйозні підстави. Наприклад, 31 жовт
ня 1917 р. міська дума Звенигородки, розглянувши питання 
про обшуки, арешти й конфіскації майна, що їх чинило в 
місті вільне козацгво, ухвалила оголосити себе комітетом 
громадської безпеки й негайно приступити до реорганізації 
міської міліції69 • Ітпа справа, що й міліція -як сільська, 
так і міська, за словами В . Винниченка, <<була організована 
зле, ніхто її не поважав, не боявся, не слухався»70 • При
нагідно варто навести одне досить красномовне свідчен
ня -повідомлення начальникові київської повітової мілі
ції, яке він одержав 6 грудня з одної зі своїх дільниць: 

«Положение очень тяжелое. Грабежи, насилия не дают никому 
жить. Милиция подверrается оскорблениям, насилиям и избие
ниям. Грозят убить милицию, сжечь участок. ТолпЬІ наступают на 
участок. Если не будет немедленно вЬІслано 25-30 чел. казаков или 
другой вооруженной сИЛЬІ, то милиционерЬІ слаrают с себя обязан
ности и уезжают в Киев ... »71 
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Парадокс полягав у тому, що й вільним козацтвом, і 
комісарами Центральної Ради на місцях «відало>> одне й те 
ж міністерство внутріnmіх справ. Однак на початку січня 
1918 р. проблеми «вільного козацтва» перейшли до компе
тенції Секретарства військових справ... 23 січня Рада на
роДЮІХ міністрів ухвалила постанову «Про організацію 
вільного реєстрового козацтва>> для «внутрішньої охорони 
порядку в повітах», але через два місяці припинила його 
формування, а кошrn передала МВС <<на організацію 

. . •.• 72 
МlЛlЦll>> ... 

Сьогодні важко дarn чітку оцінку вільному козацтву. 
Заради об'єкrnвності наведемо рядки зі звернення київ
ського штабу Червоної гвардії, що його надрукувала 29 
листопада 1917 р. газета <<Киевская МЬІСЛЬ»: 

•В штаб Красной rварднн поступают заявления о том, что 
некоторЬІе дружинЬІ Красной rварднн производят самочиннЬІе обЬІ 
ски, отбирают разного рода вещи и товарЬІ и присваивают их . 
Такие постуnки некоторЬІх дружин позорят всю rвардию и подрЬІ 
вают ее авторитет в rлазах населения» . 

Та й нинішній досвід функціонування подібних ВlИ
ськових формувань переконує в тому, що їхня діяльність 
спраJЩі, як далекоглядно попереджали учасники того дале
кого з'їзду представників місцевої влади, лише «посилює 
безладця». 

Нелегко дarn і якусь узагальнюючу характеристику ка
ральної - умовно скажемо так - поліrnки Центральної 
Ради, оскільки вона від самого початку була двозначною. З 
одного боку, Центральна Рада не лишила тяжкого криваво
го сліду в історії, навпаки, можна навесrn чимало прикладів 
їі цілковиrої безпорадності. Так, навіть напередодні зброй
ного конфлікту з радянською Росією в неї під боком 
акrnвно й майже вільно діють більшовицькі організації, 
виходять опозиційні видання, серед них найзапекліший 
опонент Центральної Ради -газета «Пролетарская МЬІСЛЬ». 
А з іншого боку, широко відомі й протилежні факrn -
досить назваrn ЛИІІІе розстріл арсенальцін у січні 1918 р . або 
ж постанову Центральної Ради про репресії щодо тих, хто 
виступатиме пporn неї73 • 

Втім, ця роздвоєність була зумовлена загальною хворо
бою Центральної Ради, яка фатально впливала на їі діяль
ність: насамперед повною організаційною неспроможністю. 
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Навесні 1918 р., вже після повернення до Києва, Цен
тральна Рада вдалася до останніх спроб якось зміниrи 
ситуацію. 

Так, на початку березня Міністерство внутрішніх справ 
разом з військовими підготувало наказ <<Про утворення 
губерніальної і повітоної влади>>, за яким у <<місцевостях, що 
оголошувалися на стану військовому або обложному, утво
рювалася осібна влада губерніальних комендантів і за
леЖІШХ від них повітоних комендантів>>. Вони <<підлягали 
безпосередньо Військовому Міністерству» й діяли паралель
но з місцевими комісарами74 . 

21 березня на розгляд Центральної Ради було внесено 
проект доповнень до <<Тимчасового положення про губер
ніальних і повітоних комісарів>>, затвердженого, як уже 
зазначалося, Тимчасовим урядом 19 вересня 1917 р. У 
<<Пояснюючій записці>> до законопроекту наголошувалося, 
що <<разруха і анархія, яка обхопила всю Украї:ну, вимагає 
рішучих і негайних заходів>>. Саме тому пропонувалося 
розІІШрити повноваження губернських комісарів - від
повідно до законопроекту вони одержували право «ВИдавати 
обов'язкові постанови по справах, які торкаються порушен
ня громадського порядку та спокою і державної безопас
ності>>. Зверніть увагу на санкції, які губернські комісари 
могли застосувати до порушників вИданих ними обов'яз
кових постанов: «накладати в адміністративному порядку 
штраф до 3000 карбованців або карати тюрмою до 3 
місяців»75. 

Крім того, 6 квітня Центральна Рада утворила «Анкепю
слідчу комісію для досліду випадків анархії й неправо
мірного поводження властей цивільних і військових, з'ясу
вання політичних і соціальних умов на місцях>> у складі 25 
членів Центральної Ради. Комісія упавноважувалася <<оби
рати поміж себе спеціальні комісії», а «всі представники 
цивільної і військової влади, всі, що числяться на держав
ній чи громадській службі>>, зобов'язувалися на вимогу 
комісії з'являтися на її засідання, робити пояснення, на
давати документи тощо. 

В резолюції Центральної Ради з приводу цієї комісії 
зазначалося, що вона має діяти на підставі «Виробленої нею 
самою інструкції» (яку Комісія, зрозуміло, не встигла під
готувати), тому визначалися лише загальний nорядок її 
діяльності й повноваження. Зокрема, вона наділЯЛася пра-
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вом видавати обов'язкові постанови, на виконання яких 
міністри УНР повинні були <<командировувати урядовців 
для виконання за дорученнями комісії відповідних заходів 
для припинення або усунення неправомірних вчинків, а 
також для переведення судових слідств згідно з Статутом 
карним>>76 • 

Незважаючи на всю утопічність цього проекту (досить 
указати лише на сполучення контрольних і слідчих функ
цій, що покладалися на емісарів комісії), він свідчив про 
позитивну тенденцію в політиці Центральної Ради, яка праг
нула поєднати боротьбу з анархією з боротьбою проти 
зловживань місцевої влади, а головне, мати якусь об 'єктивну 
картину того, що відбувається за межами столиці. Однак -
і це вже не раз підкреслювалося - в Центральної Ради на 
той час уже не лишилося жодних шансів. 

Судова система. Вперше ідею формування власної судо
вої системи серед документів Центральної Ради зустрічаємо 
в Декларації її Генерального Секретаріату від 1 О липня 
1917 р., якою окреслювалося поле діяльності Секретаріату 
судових справ (щоправда, тоді, як відомо, він не ввійшов у 
перелік відомств, <<дозволених>> Інструкцією Тимчасового 
уряду): 

«Завданням секретаріату в судових сnравах має буrи підпловка 
судових інституцій на Україні до тих форм і тоrо стану, в якім вони 
мають буrи в автономній Україні. Ця роб<Ла має розпадатися на 
підr<Ловку справи українізації та демократизації суду і вироблення 
відповідних законопроектів, К<Лрі б намітили ті форми суду, які 
відповідали б автономному ладові на Україні»77 . 

Друга Декларація Генерального Секретаріату не додала 
нічого нового, підтвердивши вимогу пристосувати суд до 
<<місцевого населення відповідно до нових форм життя на 
Україні>>, а також утворення Секретарства судових справ у 
складі Генерального Секретаріату. Нарешті, програмні цілі 
Центральної Ради на ниві реформи судової системи ще раз 
пролунали в Гі ІІІ Універсалі: 

«Суд на Україні повинен буrи справедливий, відповідний духові 
народу. З тою метою приписуємо генеральному секретарству судо
вих справ зробити всі заходи для упорядкування будівництва і 
nривести до зrоди з nравними поняттями народу»78 . 

Дуже скоро Центральна Рада приступила до реалізації 
своїх намірів. Зокрема, 23 листопада Мала Рада 27 голосами 
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проти 1 (представники національних меншостей утри
мались) затвердила запропонований Генеральним Секре
таріатом законопроект, відповідно до якого <<СУд на Україні 
твориться іменем Української Народної Республіки>>. Потім, 
12 грудия, Секретарство судових справ вnесло na розгляд 
Цеnтральnаї Ради закопопроект про утвореnпя (до скликшmя 
Устаповчих зборів) тимчасового Геперальпого Суду, а через 
три дnі віn був ухвалепий Цеnтральпою Радою: 

<<Генеральний Суд складається з трьох департаментів: цивіль
ного, карного і адміністративного і виконує по цілій території 
України всі функції, належні досі Правительствующему Сенатові в 
справах судових і справах нагляду над судовими установами і 
особами судового відомства» (ст.l). 

Відповідно до ст. 3 члени Генерального Суду мали зван
ня Генеральних Суддів, а їхні повноваження- до затверд
ження Генерального Суду на основі конституції - визна
чалися дореволюційним російським законодавством, зокре
ма <<Учреждением СудебньІХ Установлений». 

До речі, проблем чинності законодавства коЛИlШІьої 
Російської імперії торкалися ще дві статті цього акта. Так, у 
ст. 8 прямо вказувалося: <<Генер[альни:й] Суд в своїй чин
ності пристосовується до законів, нормуючих чинність Пра
вит[ ельственного] Сенату і порядкує їх з ниніnrnім законом 
про утворення Генер[ального] Суду і ухвалами законодавчо
го органу УкраЇНИ>>, а ст. 9 підтверджувалося, що <<декрети 
Правит[ельсrвенного] Сенату в справах посталих на тери
торії України і поданих йому до проголошення Гене
р[альним] Судом своєї діяльності визначаються У[країн
ською] Н[ародною] Республікою за правосильні і обов'яз
кові для судових установ України». 

Крім того, згідно зі ст. 8 Генеральний Суд після форму
вання персонального складу мав розробити свій <<докладний 
регламенТ>> і через Секретарство судових справ подати його 
на затвердження Центральній Раді. 

Взагалі Міністерство юстиції ( скористаймося сучасним 
терміном) справляло досить-таки значний вплив на діяль
ність Генерального Суду. Це проявилося, зокрема, і в тому, 
як вирішувалося питання організації внутрішньої його 
діяльності - <<По обранню>> Генерального секретаря судових 
справ одному з Генеральних суддів доручалося керівЮІЦтво 
каІЩелярією, <<роспорядною>> і господарською частиною 
Генерального Суду. 
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Фактично в подвійному підпорядкуванні оmmялася 
<<Прокураторія», якої в затальних рисах також торкався 
даний закон. З одного боку, прокураторія діяла при Гене
ральному Суді (власне кажучи, вона так і називалася -
«Прокураторія Генерального Суду>>), а з іншого -її регла
мент затверджувався Секретарством судових справ, і воно ж 
надавало одному з прокурорів звання старшого й доручало 
йому «провід над прокураторією». Через три тижні, на 
початку січня 1918 р., Центральна Рада ухвалила й спе
ціальний закон «Про упорядЖення прокураторського нагля
ду на Україні»79 • 

Важтrnий крок на шляху формування власної судової 
системи Цешральна Рада зробила ЗО грудня 1917 р. Того 
дня вона спеціальним законом визнала «неправомочність 
київської, харківської й новочеркаської судових палат з 
1 грудня 1917 року орудувати в справах, що постали на 
території України» й одночасно ухвалила ще один закон -
«Про заведення апеляційних судів>>. Повноваження, «обсяг 
ділання>> та внутрішня організація нових апеляційних судів 
за деякими деталями майже не відрізнялися від попередніх 
судових пала-r, ліквідованих за «відчуженість і неприхиль
ність від українського життя»80 • 

Нарешті, в даному переліку необхідно назвати й закон 
«Про умови обсадження і порЯдок обрання суддів Генераль
ного і апеляційних судів» від 2З грудня 1917 р. (за ст.ст.). 
Усі судді обиралися Центральною Радою більшістю в З/5 
голосів з числа осіб, які могли навіть не мати вищої освіти. 
Бажаючі мали подавати відповідні заяви через Секретарство 
судових справ. 

Цікаво, що на практиці вибори суддів проходили в 
обстановці реальної конкурентної боротьби. Як свідчить, 
наприклад, протокол засідання Центральної Ради від 2 
квітня 1918 р., на ньому було обрано п'ять Генеральних 
Суддів - Яценка, Василенка, Товкача, Марголіна, Чер
нявського, причому для голосування пропонувалося 17 
кандидатур, а весь список складався з ЗО прізвищ. Так само 
для обрання членами Київського апеляційного суду пропо
нувався 41 кандидат, до списку для голосування було 
внесено ЗО кандидатів, а обрано лише 1081 • 

У березні 1918 р. було здійснено також спробу при
ступити до реформування всієї судової системи відповідно 
до нового адміністративно-територіального поділу УНР, що 
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виявилося в rrідготовці утопічного проекту закону «Про 
організацію судів Республіки по землях»82. 

Нарешrі, наприкінці квітня 1918 р. Центральна Рада 
знову мала розглянути rrnтання про Генеральюrй Суд. Так, 
18 квітня Генеральне rш:сарство внесло на їі розгляд проект 
закону <<Про зміну Артикулу І Закону про ГенеральЮІЙ 
Суд», яким, зокрема, йому пропонувалося надаrn й функції 
<<Головного Воєнного Суду, щодо справ, вирішених на 
території УкраЇНИ>>83 . 

До речі, скрутні обставини, в яких оrш:нилася УНР, 
змусюm: украlнську владу дедалі насrійніше звертаrnся до 
«Надзвичайного>> правосуддя. Так, наприкінці квітня 
з'явилася <<Інструкція Військовому ревоmоційному суду», 
який «улаштовувався в ВШІадка:х убивства, підпалу, згвалту'
вання, грабіжництва і розбою владою губерніального ко
менданта»84. 

Деякі важливі rmтання, звичайно, .1ПШІИЛИСЯ неврегульо
ваними, хоча була ' в цьому нагальна потреба. Так, серед 
архівних зібрань зберігається цікавий документ, що на
дійшов до Центральної Ради. З нього вштивало, що Рада 
народних міністрів постановою від 5 квітня 1918 р. «дору
чила Міністерству судових справ внесrn на розгляд Цент
ральної Ради справу бувшого адвоката Колесникова про 
помилування», якого присудом Київської судової палаrn від 
13 грудня 1914 р. було викточено з числа присяжних 
повірених. До цього документа додавалося також прохання 
самого Колесникова85. Таким чином, виникає своєрідШІЙ 
«трикутник» -парламент, який здійснює функцію помилу
вання, судове відомство й уряд як проміжна інстанція між 
ними. Однак механізм взаємодії «гілок влади» не було 
врегульовано, що зумовтовалося знов-таки невизначеністю 

правового статусу кожного з цих орган~ 

Законодавча діяльність Центральної Ради пройшла у 
своєму розвитку два головні eтarrn:. Перший з них, який 
розпочався рішенням Національного з'їзду в квітні 1917 р., 
мав здебільшого політико-декларативюrй характер. Його 
основним здобутком стали широковідомі нині універсали, 
яким судилося вiдirparn таку ж роль, що й Декларації про 
державЮІЙ суверенітет 1990 р. В. Винниченко назвав уні
версали «першими виразними словами української держав
ності» (курсив наш.- Авт.), і, незважаючи на всю мета-

5 - 7-1546 
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форичність, ця формула найбільш точно, зокрема з право
вої точки зору, відбиває їхнє значення. До речі, у своїх 
«Споминах» М. Грушевський поясmоє, чому було обрано 
саме цей термін: 

.,Маrічне слово .. універсал•, несподівано винесене на поверхню 
демократичнооо селянського соціалістичного руху, давало задово
лення всім, хто прагнув демонстрації украЇНської суверенності. Се 
слово ставило на порядок дня спомин української державності 
колишньої гетьманщини, ... перемеленої в огні нового револю
ційного руху, відкладалося на підсвідомі мрії на відновлення старих 
державних традицій в нових кращих формах. Се була та містика , 
яка проноситься так часто в великих революційних рухах. Гасло, 
яке говорило кожному своє, не укладалося в ніяку формулу, 

вихоплювалося з усякого прецизування і будило несказану емоцію в 
підсвідомих покладах життя . У-ні-версал! Коли потім самостійники, 
хапаючись за ее слово, хотіли відродити ту гетьманщину, що його 
дала, вони відпихнули від себе всіх. Се слово не зовсім було гаслом 
реставрації. Воно вело в незнану далечінь нових національних 
досягнень, іще не явлених розумові і тому мало таку чарівну 
силу.86. 

Тоді ж, перебуваючи в зеніті популярності після проголо
шення І Універсалу, лідери Центральної Ради одразу ж при
ступили до організаціі роботи над проектом Української 
Конституції, або ж «Статуту автономної України», як вона 
тоді називалася. 

Уже 24 червня (за ст.сr.) 1917 р. Центральна Рада 
затвердила «Інсrрукцію, на основі якої збирається Комісія 
по підготовці Ста'ІУІУ автономної України». Першим пунк
том передбачалося, що вона складатиметься із 100 осіб: 
«Представників української та інших, що живуть на Україні, 
національностей». Обираrn їх мали за пршщипом «націо
нально-пропорціонального предсrавницrва» (п. 2), якщо во
ни сrановили в Україні не менш як 1 % населення; коли ж 
відсоток був меншим, то така національна група мала 
надіслаrn делегата «ЛИШе по заявленmо самої Комісії». 
Таким чином, планувалося включити в склад Комісії 71 
українця, 11 росіян, 8 євреїв, 2 німців, 2 поляків, по 1 
білорусу, татарину, мОJщованину, чеху, греку та болгарину 
(п. 3). 

Українці делегували своїх предсгавників до цієї Комісії 
за такою схемою: від Центральної Ради - ЗО осіб, від 
губернських організацій - 11, від фінансових та еконо
мічних усганов - 5, від куль'І)'рно-просвітніх установ -5, 
від духовенства - 1, Ради військових депутатів - 1, 
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Генерального вrnськового комітету - 1. Особливо слід 
наголосити, що 12 місць ниділялося <(знавцям державного 
права>> від Всеукраїнського правничого товариства. 

У додатках до п. 3 зазначалося: <(ті національності, що 
мають об'єднуючі національні організації. . . надсилають 
представників від того об'єднуючого органу>> . Встановmова
лося так зване <(бажане>> представющтво від комітетів ро
сійських поліТИ'ПШХ партій та громадських організацій , від 
єврейських <(соціалісТИ'ПШХ партій>> і <<позасоціаліСТИ'ПШХ 
організацій>> тощо. 

Пленум Центральної Ради постановив також, що комісія 
розпочне свою діяльність «зараз же, як тільки збереться 50 
чоловік її складу... не чекаючи, поки вибори до неї будугь 
закончені». Одночасно визначався й порядок формування 
керівного органу комісії - Президії, на яку покладалося 
завдання підготувати матеріали, скласти попередній план 
роботи всієї комісії та проект її регламенту («наказу>> )87 • 

Передбачалося, що комісія збереться не пізніше 10 липня 
1917 р., але життя знову повернуло все по-своєму ... 

Здобутком першого етапу законотворення не можна, 
безперечно, вважати й декларації Генерального Секрета
ріату, які були по суті планами законопроектних робіт, 
розрахованими на широкий громадський розголос. 

Таким чином, уся законотворча діяльність підпоряд
ковувалася такому плану: робота над Конституцією і -
паралельно - поступова розробка законів, необхідних для 
утворення в Україні «авrономного ладу». 

Жовтневі події в Петрограді й проголошення УНР до
корінно міняють орієнтири, оскільки молода держава опи
няється віч-на-віч із проблемою невідкладного законодав
чого врегулювання нагальних проблем життя країни. Все це 
зумовmоє нові пріоритети законодавчої діяльності Цен
тральної Ради, а відтак починається новий її етап. 

25 листопада (за cm.cm.) ЦенmрШІьна Рада ухвШІила закон 
про порядок видання нових законів, згідно з яким <<до сфор
мування Федеративної Російської республіки і утворення її 
конституції виключне і неподільне право видавати закони 
для Української Народної Республіки належить Централь
ній Раді>>, а «право видавати розпорядження в обсягу 
урядування, на основі законів належить Генеральним Сек
ретарям Української Народної Республіки». Разом з тим 
цей закон не припиняв дії «всіх законів і постанов>>, які 
s• 
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мали чинність на території УНР до 27 жотня (тобто 
російського законодавства) і не були скасовані універ
салами, законами й постановами Детральної Ради та 
Генерального Секретаріа'І)'. 

Як відомо, позиція Детральної Ради, що в такий спосіб 
фактично тшrила без змін <<реакційне законодавство Ро
сійської імперії й Тимчасового Уряду>>, традиційно nіддава
лася криrиці. Певно, й надалі, вже за якоюсь інерцією, ця 
критика, тільки з меІШІИМ запалом, nродовжувалася б, 
якби... сучасна Українська держава сама не оmmилася в 
nодібному становищі. Аналогічний акт, nрийнятий восени 
1991 р. вже в умовах повної незалежносrі, nрактично 
повторював основні ідеї закону Детральної Ради від 25 
.листопада (8 грудня) 1917 р. 

Водночас розпочався процес формування власної правової 
системи. В галузі державного будівництва найвагомішим з 
огляду на стратегічні завдання Центральної Ради став закон 
«Про вибори до Установчих Зборів Украінської Народної Рес
публіки». Втім, це й найбільnrnй за обсягом закон, nрий
нятий Цетральною Радою - 183 статгі докладно регла
мен'І)'ВалИ nорлдок підготовки й nроведення виборів, який 
не дуже відрізнявся від сучасного. 

Слід зазначити, що закон затверджувався у два етапи. 
Спочатку 11 .листопада (за ст.ст.) 1917 р. Цеmральна Рада 
ухвалила його nерший розділ, що складався з десяти глав: 

<<Загальні статгі)} (в ній, зокрема, наводився nерелік 
«виборчих округ)} - Волинська, Катеринославська, Пол
тавська, Подільська, Харківська, Херсонська, Чернігівська 
та ін.); 

«Про виборче nраво)} (відповідно до ст. 33 «nраво участі 
в виборах до Усrановчих зборів Української Народної 
Республіки мають громадяни Російської республіки обох 
полів, котрим до дня виборів вИЙде 20 ро~, позбавлялися 
ж виборчих nрав «засудЖені nравосильними судовими ви
роками)}, «невИІUІаrnі боржники, nризнані nравосильною 
судовою усrановою зловмисними банкротами)}, «служащі у 
війську, що самовільно покинули військо)}, а також «члени 
роду>>, що царював у Росії); 

«Про усrанови, котрі завідують nереведенням виборів до 
Українських Усrановчих Зборів)} (ці функції належали «Го
ловній, окружним, повітовим і городським комісіям по 
сnравах виборів до Українських усrановчих зборів та участ-
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ковим виборчим комісіям», причому головнm коМІсu, яка 
обиралася Центральною Радою у складі 16 осіб, доручалося , 
зокрема, <(загальне ІШЛЬнування ходу виборів і обмірко
вування засобів, необхідних для їх прискорення>>, а також 
«вироблення і видання загальних інструкцій і постанов на 
доповнення чи розвиток сього закону та інструкцій про 
його здійсненнЯ>>); 

<(Про виборчі СПИСКИ>>; 
<(Про кандидатські СПИСКИ>>; 
«Про подання і підрахунок виборчих картою>; 
«Про встановлення результату виборів>> (в основу покла

далася пропорційна система); 
«Про порядок вступлення на місце членів, які виступа

ють з Українських Установчих зборів»; 
<(Про забезпечення вільності і правильності виборів>> (на 

відміну від сучасного виборчого законодавства, цей закон 
прямо встановлював систему покарань за ті чи ішпі пору
шення - наприклад, «винуваті в самовільнім здійманні, 
розірванні, закритті або зміненні привселюдно виставлених 
виборчих відозв, оповісток або списків, які виходять від 
груп виборців>> каралися арештом на строк до одного 
місяця або штрафом до ста карбованців); 

«Про трати на вибори до Українських Установчих збо
рів». 

Через кілька днів, а саме 16 листопада, Центральна Рада 
затвердила другий розділ закону про вибори до Українських 
Установчих зборів, три глави якого визначали особливості 
виборів <(в армії, флоті і тилу». Разом з цим законом було 
затверджено ще й «Правила про спільну з цивільним 
населенням участь в виборах частин армії і флоту» та 
<(Інструкцію для користування розділом першим Закону про 
вибори до Установчих Зборів Української Народної Рес
публіки>>. 

Лишається додати, що війна відсунула вибори на другий 
план. А після повернення Центральної Ради до Києва 
досить активно обговорювалася пропозиція взагалі відмови
тися від цієї ідеї, оскільки Центральна Рада вже частково 
зробила те, що належало до компетенції Установчих збо
ріввв. Нарешті після тривалих дискусій 11 квітня Мала Рада 
ухвалила рішення, за яким Установчі збори мали відкри
тися 12 травняв9 ••• 

Досить неоднозначно розвивалася діяльність Центральної 
Ради у сфері, умовно кажучи, «nравового забезпечення еко-
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номічноі реформи». Toдinrnя ідеологія цих перетворень ви
значалася проголошеІШМИ ІІІ Універсалом гаслами «упо
рлдкування праці робіпnщтва>>, <<доброго упорядкування 
вироб.ющТІJа>>, <<рівномірного розпреділення продукrів спо
живання>>. Відповідно Центральна Рада мала виробmи пра
вові підходи до реалізації своєї кшщепції <<соціально 
орієнтованої» й <<керованоЇ>> економіки, однак знов-таки не 
змогла досягти цієї мети - насамперед через політичні 
причини (про них ще буде сказано), хоча водночас прий
няла рЯд важливих актів. 

Як і сьогодні, на перший план вийшла проблема власної 
ватсти - в умовах дуже знайомої нам кризи грошового 
обігу на початку січня Центральна Рада ввела в дію Тимча
совий закон про випуск державних кредитних білетів УНР. 
До речі, газета «Киевская МЬІСЛЬ>> від 5 січня 1918 р. 
наводить цікаві цифри: 20 грудня (за ст.ст.) державний банк 
мав у своєму розпорядженні тільки 40 ООО карбованців. 
Завдяки енергійним заходам Генерального Секретаріа'І)' 21 
грудня вдалося роздобути близько 4 ООО ООО, а нас'І)'ПНого 
дня - ще 5 ООО ООО карбованців, 23 грудня планувалося 
випустити вже нові українські гроші на суму 50 ООО ООО 
кредитними білетами по сто карбованців. Сам же закон 
установтовав, що «кредитові білети У.Н.Р. випускаються 
Державним банком У.Н.Р. в розмірі строго обмеженому 
дійсІШМИ потребами грошового обігу під забезпечення тим
часово, до утворення золотого фонду, майном республіки: 
нетрями:, лісами, заліз.ющями і прибуrками У.Н.Р. від 
монополій, після одержання на відповідну суму зобов'язань 
Державної скарбниці Республіки», причому, відповідно до 
ст.4 закону, <<кредитові білети У.Н.Р. випускаються в карбо
ваІЩЯХ, при цьому один карбованець містить 17,424 долі 
щирого золота і ділиться на 200 шагів>>. 

Потім - у квітні 1918 р.- Центральна Рада ще раз 
повернулася до цих питань. 13 квітня на її розгЛЯд на
дійшов проект закону «Про випуск зобов'язань державної 
скарб.ющі УНР на забезпечення грошових знаків в сумі 500 
млн. карбованців>> (на його прикладі можна побачmи спів
відношення між карбованцем і гривнею: 500 млн крб 
дорівнювали 1 млрд гривень). Того ж дня Центральна Рада 
ухвалила закон <<Про випуск розмінних марок державної 
скарб.ющі>> (ці марки випускалися «В розмірі дійсної по
треби, але не вище суми 60 млн. крб.» і «ходили» паралель
но з металевою розмінною монетою). 
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Деякі акти регламентували також питання опадаткуван
ня. Зокрема, відповідно до вже згаданого закону від 9 
грудня (за ст.ст.) 1917 р. «всі державні податки і прибутки, 
які на підставі існуючих законів» збиралися на території 
УНР, визнавалися <<прибутками державного скарбу УНР». 
Прагнучи відшукати нові джерела поповнення державного 
бюджету, 19 грудня Центральна Рада встановила податок на 
телефонні апарати (по 25 крб. <<На всі апарати, що маються 
в роботі на 1 січня 1918 року>>). У свою чергу, Генеральний 
Секретаріат закликав населення сумлінно вносити податки 
й не затримувати їх виплату, наголосивІІШ, що <<віднині всі 
гроші підуть на корисні цілі і задоволення потреб самого ж 
народу»90 • 

Нарешті, справжнім каменем спотикання для Централь
ної Ради виявився державний бюджет, щодо якого так і не 
було прийнято основоположних рішень. 11 квітня 1918 р. 
вона ухвалила закон «Про тимчасові росписи видатків на 
1918 ріК>>. Поки буде «складений і ухвалений перший 
бюджет Української Народної Республіки,- зазначалося в 
цьому законі,- державні вИдатки переводяться на підставі 
тимчасових росписів, які складаються відповідними міні
стерствами на кожні чотири місяці 1918 року і подаються 
через Міністерство фінансів на затвердження Центральної 
Ради». 

Певні кроки встигла зробити Центральна Рада й у галузі 
соціального законодавства, ухваливши - щоправда, з великим 
запізненням - закон «Про 8-ми годинний робітничий денЬ», 
причому цей закон виходив за межі своєї назви, адже 
визначав не тільки тривалість «робіпm:чого часу» ( 48 годин 
на тиждень), а й регламентував особливості найму жінок і 
неповнолі'ІНЇХ, «зверсточну» (понаднормову) і нічну працю, 
торкався «особливо шкідливих виробющтв і робіт» та ішпих 
подібних питань. Наприклад, ст.11 установлювала «число · 
свят, коли працювати не належить» - крім церковних 
свят, ще й «національне державне свято 3 і 4 Універсалу (7 
листопада і 9 січня)>>, а ст.l давала точне формулювання 
того, що вважається підприємством: 

«Будинки, квартири і будівлі, або заrорожені місця, в яких, або 
в безnосередньому госnодарському зв'язку з якими наємні робіт
ники, nри участи хазяїна, чи nід надзором відnовідних осіб, їм 
nоставлених, nрацюють над: а) добуванням сирових матеріялів; 
б) вироблюванням яких-небудь річей, або nродуктів; в) nереробкою, 
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І 
конструюванням; укладкою чи отділкою річей на продаж або в 
зв'язку ~-- продажем; r) праннєм, отділкою і чисткою одежі, білизни 
та матерш> . 

Передбачалося також формуваЮІЯ Головної Ради праці, 
на яку, судячи з деяких статей закону, покладалася реалі
зація державної політики в цій галузі. Точніше з'ясувати їі 
функції важко, оскільки, як зазначалося в ст.4, <юснови 
організації Головної Ради праці будуть видані окремо поруч 
з виданням закону про інспекцію праці>> (ці акти так і не 
були розроблені). 

Загалом же цей закон став своєрідним прообразом 
українського кодексу законів · про працю. Власне кажучи, 
він так і приймався -<<На відміну і поправку ст.ст.64, 65, 
68-70, 72-75 та 193-201 устава о промьшmенном труде>>. 
На жаль, подальша робота в цьому напрямі припинилася. 

Загалом же Центральна Рада, хоч і поверхово, але 
торкнулася багатьох галузей права - від кримінального 
(скасувавши ІІІ Універсалом смертну кару й видавши 19 
листопада 1917 р. закон про амністію) до міжнародного 
(наприклад, 26 квітня Генеральне писарство подало на її 
розгляд законопроект про приєднаЮІЯ до Всесвітнього 
поштового союзу, відповідно до ст.l якого міністерствам 
закордонних справ та пошт і телеграфів доручалося «війти в 
цій справі в зносини з Центральним Бюро Союза в Берні і 
підписати відповідні конвенції>> )91. 

Оцінюючи ж фактори, що негативно вплинули на зако
нодавчу діяльність Центральної Ради, слід, звичайно, вка
зати на брак часу й професіоналізму. Проте найбільш 
дошкульно на ній відбилися політичні й ідеологічні при
страсті. Найхарактерніший приклад - проблема власності. 

Як відомо, лідери Центральної Ради постійно деклару
вали праrнеЮІЯ будувати Українську державу на соціа
лістичних засадах. От, наприклад, словаМ. Грушевського: 

•Укріrтюючи авторитет нашої соціалістичної Центральної Ра
ди ... хочемо зробити нашу Україну твердою кріnостю соціалізму. 
Будуємо республіку не для буржуазії, а для трудящих мас України, і 
від сьоrо не відступимо»92 . 

Відтак усе це визначило ставлеЮІЯ лідерів Українського 
уряду й до приватної власності. Грушевський вживає тер
міни <<належати>> й <<користуватися». В документах Цен
тральної Ради бачимо ті ж самі терміни - <<право порядку
ваЮІЯ>>, «право користуваЮІЯ>>, тобто перед нами аналог 
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НШІішньої СИJУації, що склалася навколо права власності,
ті ж аргументи, ті ж вагання. Грушевський, зокрема, був 
рішучим противником самого поняття <<святість прав влас
ності>>. Особливе заперечення у нього викликала ідея при
ватної власності на землю. Він навіть висловтовав надію на 
те, що настане час, коли <<власність на землю, торгування 
землею>> вважатимуться явищем таким же ненормальним, 

як <<власність на людину-раба». ІІІ Універсал скасував-таки 
право приватної власності на землю, а N Універсал не 
підтвердив. Та майже водночас, з інтервалом у тиждень, 
Генеральний Секретаріат розповсюдив офіційне роз'яснен
ня до Універсалу, яким підкреслив, що скасування прав 
власності на землю й перехід їх до трудящого народу слід 
розуміти 

«у тому смислі, що право власності на ці землі переходить до 
народу Української Республіки, отже, від дня опублікування універ
салу колишнім власникам забороняється землю продавати, купляти, 
закладати, дарувати чи передавати будь-кому у власність іншим 

способом, оскільки ці землі визнаються Українською Центральною 
Радою такими, що належать не окремим особам чи інституціям, а 
всьому трудящому народу, причому скасування власності, як і весь 
земельний лад на Україні, мають підтвердити й остаточно вста

новити Українські Установчі зборю>93 . 

Відповідно до цього документа заборонялися самочинні 
загарбання земель і всі подібні <<революційні>> акції. 

Аналогічний принщm було покладено і в основу земель
ного законопроекту, ухваленого наприкінці січня 1918 р. 
Ним, зокрема, всrановтовалося, що <<землі відводяться 
земельними комітетами в приватнотрудове користування 
сільським громадам та добровільно складеним товари
ствам». Незважаючи на те, що закон дозволяв <<Перехід 
права користування в спадщину>>, основна проблема -
людини, землі й волі - так і JПШІИЛася неврегульованою, 
що, зрозуміло, врешті-решт призвело до фатальних на
слідків. За свідченням В. Винниченка, «сільський пролета
ріат в обіцянки і закони про землю не вірив, більше вірячи 
реальним фактам>>, а, з іншого боку, ідея <<Соціалізації 
землі>> викликала обурення заможного селянства, <<яке лая
ло Центральну Раду й агітувало на всі боки проти неЇ>>94 • У 
вирі цих суперечностей Центральна Рада й зустріла свій 
останній день - 29 квітня. Більше того, одночасно з 
Конституцією, де взагалі нічого не сказано про власність, 
Центральна Рада нарешті ухвалила поправку до земельного 
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закону, відповідно до якої ділянки розміром до 30 десятин 
не підлягали <<соціалізації>>. Проте це вже нічого не могло 
зміниrn. 

Такі ж політичні фактори визначили й долю закону про 
національно-персональну автономію від 9 січня 1918 р., де 
йшлося про право національних меншин на <<самостійне 
устроєннє ... національного житrя в межах Української На
родної Республіки>>. Відповідно до закону для здійснення 
цього права передбачалося, зокрема, укладання спеціальних 
«національних кадасrрів>>, або іменних списків, відповідних 
національностей, що <<публікуються для загальної відомості>> 
(щоправда, <<кожен громадянин має право вимагаrn як 
свого включення в даний національний кадастр, так і 
виключення з нього, з огляду на заяву про неналежнісrь 
його до даної нації>>), а остаточне розв'язання всіх проблем 
національних меншин, зокрема компетенція «національних 
союзів>> (саме їм, згідно із законом, <<виключно належить 
право представmщтва даної нації, яка живе на території 
УНР, перед державними і громадськими установами>>), під
лягало розгляду й затвердженню українським парламен
том95. 

Однак, незважаючи на всю зовнішню привабливість, 
цей закон, який інколи характеризують як «Прояв велико
дуnm:ості українських поліrnчних лідерів, подію, що не 
мала прецеденту в історії людства»96 , викликав неоднознач
ну реакцію в тодіnrnьому суспільсrві. 

Як зауважив Д. Дорошенко, проблема полягала в тому, 
що серед усіх «запланованих>> національних меншин тільки 
поляки прагнули організуваrnся на грунті захисту своїх 
національних інтересів. Найскладнішою виявилася ситуація 
з російськомовним населенням: 

"Говорити про якусь великоруську народність, яка жила в 
Україні відокремленими колоніями, взагалі було дуже тяжко, бо й 
мова ішла не за якісь там дійсно великоруські села, вкраплені 
подекуди серед української етнографічної маси на Чернігівщині, 
Катеринославщині, Харківщині чи ще десь там, навіть не про 
робітників Донецьких копалень, які в значній більшості складалися 
з захожих москалів: мова ішла про населення більшості міст, яке 
складалося з зросійщених українців з домішкою nриродних 
москалів, які nробували на Україні як урядовці, військові, купці, 
робітники. Це все були елементи, які зжилися з російською культу
рою, виховалися в ній, дорожили нею, були перейняті загально
російським патріотизмом, поділяли загальноросійські ідейні стрем
ління . Всі вони зовсім не хотіли визнавати себе на Україні за якусь 
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~національну меншісТЬ», а в обмеженні росшських кудьтурних 
впливів й зрості українства бачи.11и упадок ку.11ьтури взагаm. Та 
відокремити всіх цих людей в якусь осібну національність було 
тяжко ще й тому, що сьогоднішній ~русский» чи ~ма.11орос» міг 
завтра національно усвідомитись і стати вже українцем . Навпаки, 
сьогоднішній соціаmст-українець, ставши більшовиком, дивився на 
«український націонаmзм» як на щось реакційне, вороже інтересам 
~трудових мас», і вступав з українським рухом в боротьбу» . 

В результаті, підсумовує Д . Дорошенко, закон про націо
нально-персональну автономію, яким так mnпалися лідери 
Центральної Ради, вважаючи його зразком того, як треба 
будувати міжнаціональні -відносини, в <<дійсності не ви
кликав ніякого признання з боку тих, кого мав уmаСJШ
вити,- з боку національних меншостей>>97 .. . 

Ще складнішою виявилася доля закону про громадянство 
від 2-4 березня 1918 р., згідно з яким громадянином УНР 
визнавався той, <<ХТО народився на території України і 
зв'язаний з нею постійним перебуванням». Усі інші могли 
клопотатися про прийняля їх в українське громадянство. 
Однак таке право реально мали лише ті особи, які постійно 
прожили три роки на території республіки й «ніколи не 
були помічені в діяльності, спрямованій проти української 
державності>>, причому ця норма не поширювалася на тих, 
хто до 1 серпня 1917 р. мешкав за межами УНР і тільки під 
час війни прожив три роки на території республіки як 
військовослужбовець або біженець. Крім того, в законі 
визначалися досить стислі терміни подання клопотань, 
пов'язаних з українським громадянством (від трьох до 
шести місяців із дня опублікування закону), а також дозво
ло~ на перебування в Україні для іноземців і тих, хто 
відмовився від українського громадянства (знов-таки від 
трьох до шести місяців)98 • 

Закон про громадянство викликав обурення насамперед 
фахівців-юристів. Так, «Киевская МЬІСЛЬ>> 9 квітня 1918 р. 
опублікувала звіт про підсумки його обговорення в Київ
ському юридичному товаристві. Виступаючи перед коле
гами, професор Б. А. Кістяківський заявив: 

~якщо цей закон вийде, то я , як українець патріот, побоюсь, як 
би українська державність себе не скомпрометува.11а й не показа.11а 
ма.11окультурною. Цей закон порушує загальнокультурні принципи, 
іде врозріз з передовими завоюваннями права, робить крок назад, 
відкидаючи розвиток у XVIII столітrя. Він викидає Україну з сімrі 
культурних народів•. 
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Слід зазначити, що в засіданні брав участь МІН1Стр 
судових справ УНР С. Шелухін, який визнав, що закон 
<<складений поспіхом, сповнений помилками, промахами й 
недоліками», і повідомив про створення спеціальної комісії 
для його перегляду (до її складу, до речі, ввійшов і проф. 
Кістяківський) . 

Дуже скоро з'явилися два (як кажуть сьогодні - альтер
нативні) проекти нового закону про громадЯНство. Перший 
був внесений від фракції сіоністів 20 квітня й передбачав 
практично нинішній «нульовий>> варіант - громадЯНами 
УНР визнавалися всі без винятку піддані коJПШІНЬоЇ Ро
сійської імперії, що народилися на території України або на 
день опублікування цього закону постійно жюш на її 
територіі"99 . Інший проект, підготомений комісією, про яку 
говорив міністр судових справ С. Шелухін, на розгляд 
Центральної Ради подало саме його відомство. Відповідно 
до ст.1 цього законопроекту під громадЯНством УНР розу
мілася <<державноправова належність mодини до Україн
ської держави, що утворює права і обов'язки громадянина». 
Стаття 4 визнавала громадянами УНР «всіх російських 
підданих, що перебувалиоселона Вкраїні до 19 липня 1914 
року>>. Особи ж, <<які оселилися після 19 липня 1914 року і 
проживали на території УНР до оголошення цього закону, 
коли хто з них схоче стати громадЯНИНом Республіки, 
повинні протягом двох тижнів з дня одержання закону 
подати заяву місцевому комісару>>, а він, у свою чергу, 
передає її Тимчасовій комісії з розгляду справ про україн
ське громадЯНство100 • Таким чином, автори цього законо
проекту, хоч і схилялися до «нульового>> варіанта, все ж 
таки не взяли його на озброєння в повному обсязі. А 
Центральна Рада не встигла визначитись у цьому принципо
вому питанні. 

Нарешті, з огляду на широкий суспільний резонанс, 
який викликають тепер ці проблеми, слід згадати й закон 
про державну символіку. Він мав цікаву передісторію, а 
аналогії із сьогоднішніми проблемами просто-таки впада
ють в око. 

В листопаді 1917 р. з ініціативи Генерального секретар
ства освіти й під головуванням М. Грушевського відбулася 
нарада, яка розглянула питання про державний герб Украї
ни. Як згадує Грушевський, нарада мала «чисто теоре
тичний характер>> - ішлося про потребу конкурсу в цій 
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справі (аналогічний конкурс відбувся восени 1991 р.). Серед 
варіантів гербів буJШ традиційні. Грушевський звертає увагу 
на три основні симвоJШ: <<Гарно стилізований геральдичний 
знак неясного значення, щось вроді трезубця ще з часів 
Київської Русі>>, <<пізніший київський герб, як його бачимо 
на печатка:х київського магістрату XVII-XVIII вв.- лук 
або арбалет, самостріл>>, і, нарешті, <<Козак з мушкетом і 
шаблею>> як герб козацького війська. Однак тоді вони не 
<<проЙШJШ>>, бо, на думку Грушевського, в умовах творення 
нового ладу, нових державних форм новим має бути й герб, 
щоб не виникло <<підозріння в замислах відроджування 
старого». 

Комісія розглянула ці нові проекти, які або брали за 
зразок симвоJШ США - золоті зірки за кількістю земель у 
складі України на синьому тлі, або фактично відтворювали 
герб Франції - <<золота буква У (Україна) або У.Н.Р. 
(Українська Народна Республіка) на синьому тлі>> (на фран
цузькому гербі зображені літери R.F.). 

Сам Грушевський вважав, що гербом України міг би 
стати <<ЯК символ творчої мирної праці золотий плуг на 
синім тлі» (як на зразок він посилався на герб Ліберії). 
Навколо плуга голова Центральної Ради пропонував роз
містити «знак старої Київської держави Володимира Ве
ликого», герби Гатщько-Волинського князівства та Геть
манщини («козак з мушкетом»). Внизу, під плугом, мали 
бути розміщені герби Києва і Львова, а вгорі - голуб з 
оливковою гілкою (з печатки «Великого князівства Русько
го», яке намагався створити гетьман Виговський). Герб 
планувалося також обплести оливковою гілкою. Грушев
ський писав: 

-.А якби хотіли натомість поставити якихось щитоносців, то я 
рад би бачити символ трудящого народу - жінку з серпом і 

робітника з молотом. Взагалі хотів би я в атрибутах нашого герба 
бачити якнайбільше підчеркнений культурний, творчий, об'єднав
чий характер нашої нової республіки». 

Однак більш злободенні проблеми відтіснили гераль
дичні пошуки на другий план, до того ж змінилася й 
позиція Грушевського, який вирішив повернутися в ми
нуле: 

-.Українська Народна Республіка, ставши наново державою 
самостійною, незалежною, мусила вибрати собі й державний герб. 
Але що вона вже й була давніше самостійною державою і тільки 
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відновила своє державне буrrя, котрого nозбавило їі було московсь
ке насильство й лукавство, то найбільш натуральна річ для неї -
звернуrись до стауих державних знаків чи гербів, які вживались нею 
до старих часів» 10 • 

Оrож 12 березня 1918 р. Мала Рада затвердила «Воло
димирів тризуб>> державним гербом УНР, хоча деякі фа
хівці, зокрема видапm:й художник Г. Нарбут, палко обстою
вали ідею <<козака з мушкетом>>. 

Паралельно досить мляво (після першої хвилі енту
зіазму) продовжувалася робота над проектом Конституції 
УНР. Про це свідчать окремі факти, які подеколи трапля
ються на пожовклих сторінках старих газет. Так, 11 липня 
«Киевская МЬІСЛЬ>> інформувала читачів про резолюцію 
Центральної Ради, в якій ставилося питання про скликання 
територіального з'їзду для затвердження «автономного ста
туту України>>, або, скажімо, «Народна воля» повідомила, 
що. 12 листопада VII сесія Центральної Ради на своєму 
ранковому засіданні заслухала доповідь М. Грушевського 
про проект Конституції України. Згадує її й lV Універсал, 
де сказано, що Установчі збори мають ухвалити 
Конституцію й закріпити в ній «свободу, порядок і добро
бут на тепер і на будучі часи». 

Однак історія, як відомо, повернула все по-своєму, і 
Конституцію ухвалила Центральна Рада. За іронією долі, це 
сталося 29 квітня 1918 р., тобто в останній день її існування. 

Перший же погляд на Конституцію переконує в тому, 
що вона позбавлена будь-якого ідеологічного чи пропа
гандистського забарвлення. Вражає те, що у вирі полі
тичних пристрастей народився такий абсолютно нейтраль
ний документ, де лише перша стаття «прив'язана» до 
тодішніх реалій: 

«Відновивши своє державне nраво .. . Українська Народна Ресnу
бліка, Україна, для кращої оборони свого краю, для nевнішого 
забезnечення nрава і охорони вільностей, культури і добробуту своїх 
громадян nроголосила себе і нині єсть державою суверенною, 
самостійною і ні від кого не залежною». 

Всі ж інші 82 статті Конституції, об'єднані в сім розділів 
(от їх назви: загальні постанови, права громадян України, 
органи влади УНР, Всенародні збори УНР, Суд УНР, 
національні союзи, про часове приmmення громадянських 
свобід), послідовно визначали соціально-політичну орга
нізацію українського суспільства. Так, відповідно до Кан-
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ституції <<верховним органом власти УНР ЯВЛЯЮТhСЯ всена
родні Збори, які безпосередньо здійснюють в:шцу законо
давчу власть в УНР і формують органи виконавчої і судової 
власти в УНР>> (ст.23), вища виконавча влада належиrь 
<<Раді Народних Міністрів>> (ст.24) , а «ВИЩИМ органом су
довим єсть Генеральний Суд УНР>> (ст.25); місцеве само
врлдування представлене «виборними Радами» (так, саме 
Радами!) й <<Управами громад, волостей і земель>>, причому 
лише їм <<Належить єдина безпосередня місцева власть: 
міністри УНР тільки контролюють і координують їх діяль
ність, безпосередньо і через визначених ними урЯдовців, не 
втручаючись до справ, тим Радам і Управам призначених, а 
всякі спори в цих справах рішає Суд Української Народної 
Республіки>> (ст.26) . 

Одне з центральних місць у Конституції посідають права 
людини - їх перелік майже нічим не вІдрізняється від 
того, що тепер включено до нової Конституції сучасної 
України: свобода слова, друку, совісті, <<переміни місця 
перебування>>, недоторканність <<домашнього вогнища», рів
ність усіх громадян незалежно від народження, віри, націо
нальності, майнового стану. Детально розроблено законот
ворчу процедуру. Хоча були проблеми, які лишилися поза 
правовим регулюванням. 

Цікавий парадокс. Відповідно до своєї Конституції УНР 
мала б стати класичною парламентською республікою. Вод
ночас деякі історики, найперше Д. Дорошенко, вказують на 
те, що у свій останній день Центральна Рада обрала також 
Президента УНР. Ним став М. Грушевський. Певною мі
рою це можна пояснити тим, що Центральна Рада прий
мала Конституцію як перспективний документ, як своє
рідний заповіт, бо добре усвідомлювала свою приреченість; 
однак, сподіваючись тимчасом на краще, прагнула зміц
нити свої позиції. Саме для цього й був потрібен Прези
дент, адже Центральна Рада, яка просто заговорила сама 
себе, виявилась абсолютно нездатною для оперативного 
( скористаймося з цього терміна) управління країною, і тому 
дедалі очевиднішою ставала нагальна необхідність кардина
льної реформи всього державного механізму УНР. Проте і з 
цим Центральна Рада також запізнилась ... 

Останні дні й повчальні уроки. 17 грудня Центральна Рада 
отримала відомий ультиматум Раднаркому за підписами 
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В. Леніна та Л. Троцького. ЗвинувачеШІЯ з боку Радянсько
го уряду зводилися до того, що, відкликаючи в односто
ронньому порядку українізовані війська, Центральна Рада 
дезорганізує фронт, крім того, роззброює радянські сили в 
Україні й відмоRЛЯється пропуетиm через свою териrорію 
війська проти Каледіна. А за два дні на засіданні Все
українського з'їзду Рад М. Грушевський заявив, що в Украї
ну вже вступили війська РадНаркому. 

Не варто з'ясовувати, хто зробив перший постріл, поли
шивши це, як дуже слушно зауважив учасник і жертва тих 
подій П. Христюк, <<на суд майбутніх поколінь>>. Поди
вимося на конфлікт між Центральною Радою й РадНарко
мом із суто правової точки зору. 

«Раніше,- писав Грушевський,- український народ 
мав діло з бюрократією й правительством, від котрого в 
якійсь мірі ще могло відмахнутись великоруське громадян
ство. Тепер ми, самим очевидним способом, маємо бороть
бу самих народів - великоруського й українського» 102 , 
тобто він оцінював дії більшовиків крізь призму відносин 
двох - говорячи сучасною мовою - суверенних держав. І цей 
остювоположний принцип виразно проступає практично в усіх 
документах украінської сторони. Так, у відповіді на ульти
матум (її підписали В. Винниченко й С. Петлюра) РадНар
кому його звинувачено в грубому замаху на «право са
мовизначеШІЯ України lШІЯХОМ нав'язуваШІЯ їй своїх форм 
політичного устрою>>. 19 грудня Грушевський заявив, що 
«народні комісари>> не мають права втручатися в українські 
справи, а в прийнятій того ж дня на Всеукраїнському з'їзді 
Рад резолюції (проти - 2, утрималося -теж 2) ульти
матум визначався як <<агресивний крок проти Української 
Центральної Ради>>. Нарешті, 20 грудНЯ В. Винниченко і 
М. Порш у розмові по прямому дро'І)' з українською деле
гацією, яка перебувала в Петрограді для участі в селянсько
му з'їзді, підкреслили, що основою для переговорів між 
Центральною Радою й РадНаркомом може бути визнання 
УНР і заява народних комісарів про повне невтручання в її 
внуrрішні справи. 

Більшовики ж, навпаки, незважаючи на численні декла
рації про <<самовизначення націй аж до відділеШІЯ» (як 
відомо, Ленін свого часу рішуче засудив позицію Тимчасо
вого уряду щодо українських вимог, а Троцький навіть не 
заперечував проти участі УНР у переговорах з німецьким 
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блоком), ніколи не перевод:или: своїх відносин з Україною в 
площину міжнародного права. Ось, скажімо, що з власти
вою йому <(методологічною» прямотою й простотою rrn:caв з 
цього приводу Й. Сталін у листі до українців тилу й фронту 
25 грудня 1917 р.: 

«Звичайно, ворогам українського народу вигідно представити 
конфлікт з Ц[ентральною] Радою як конфлікт російського і україн
ського народів , оскільки при такому' уявленні легше буде nідбурити 
один nроти одного робітників і селян сnоріднених народів на 
радість гнобителям цих народів. Та хіба важко зрозуміти свідомим 
робітникам і селянам, що те, що вигідно гнобителям народів, те 
шкодить народам. Конфлікт виник не між народами Росії й 
України, а між радою народних комісарів і генеральним секре
таріатом ради» 103 

Після проголошення 25 грудня Української Радянської 
Республіки всі проблеми «зіткнення суверенітетів» відпали 
самі собою. 

Одразу ж виникає закономірне rmтання: чому перед 
такою загрозою, а тим більше після сотень телеграм, які 
вітали Центральну Раду, після багатотисячних маніфестацій 
на її підтримку, після широкомовних і цілком обгрунто
ваних заяв, що український рух підтримують мільйони 
багнетів, чому ж усе-таки Центральна Рада не змогла нічого 
протиставити більшовицькому наступу, а в творах Винни
ченка з'явИJШся такі сумні рядки: «Я під той час уже не 
вірив у особисту прихильність народу до Центральної Ради. 
Але я ніколи не думав, що могла бути в йому така 
ненависrь>> 104 • 

Хоч як банально, але відповідь на це заrmтання лежить у 
площині двох факторів -зовнішнього й внутрішнього. 

Насамперед, це характерна для украінської історіі пробле
ма політичної орієнтації. Лідери Центральної Ради, зазначив 
Винниченко у своєму <(Заповіті борцям», постали перед 
вибором: 

«Де шукати nомочі проти ворога нашого національного визво
лення (Росіі)? І так само думка nоділилась: одна частина стояла за 
те, щоб шукати їі в народі, щоб nіти назустріч вічним соціально
економічним nрагненням його, щоб із гасла •Вільна Україна» 
зробити гасло •Вільна Україна без хлоnа і nана», щоб з'єднати всі 
прагнення в одне, щоб однобічне визволення розвинути у всебічне . 
Але друга частина Центральної Ради не знайшла в собі ні сили, ні 
мужності, ні бажання прийняти це гасло, вона великою більшістю 
голосів висловилась за орієнтацію на зовнішні сили, за nокликання 
на поміч nроти більшовицької навали німецького війська» 105 . 
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По закінченні переговорів у Брест-Литовську 9 .лютого 
члени української делегації підписали заклик до німецького 
народу з такими словами: 

«У цій тяжкій боротьбі за наше існування ми шукаємо помочі. 
Ми rлибоко переконані в тім, що люблячий спокій і порядок 
німецький народ не останеться байдужим, кали він дізнається про 

нашу нужду. Німецьке військо, що стоїть з боку нашоrо північного 
вороrа, має силу, щоб нам допомоrти й своїм втручанням охо
ронити наші північні межі від дальшоrо вбирання вороrа• . 

У ri дні Центральна Рада, точніше її кістяк, перебувала 
десь між Коростенем і Житомиром, але вже 2 березня 
українські й німецькі війська вступили до Києва. Централь
на Рада повернулася, але якою ціною? .. 

Пояснюючи причину приходу в Україну німецької армії 
та їі статус, М. Грушевський наголосив, що вона зали
шатиметься рівно стільки, скільки буде потрібно для визво
лення України, до того ж німецьким військам (~(наказано не 
грабувати, не кривдити українську людність, бо німецьке 
правительство хоче, щоб поміж Україною і Німеччиною 
були щирі і дружні відносини, щоб українська людність 
дивилась до німців як на своїх приятелів• . Такі ж надії й 
сподівання вислоRJПОвалися і в заяві тодішнього голови 
Ради народних міністрів В. Голубовича: 

«Що ж до відношення німецької старшини і українською 
nравительства, то це - відносини співробітництва, добрі, приязні 
відносини, без жодних непорозумінь. Німецьке військо, як дружнє, 
не вмішується у внутрішні хатні справи Української Народної 
Республіки. Німецька старшина не судить, не карає rромадян нашої 
Республіки, а коли коrо арештує, то тільки за напад на німецькі 
війська або за допомоrу більшовикам. Що ж до реквізиції хліба , 
худоби й інших nродукТів, то роблять це німецькі війська не для 
вивозу у Німеччину, а для nотреб походноrо військового часу, 
видаючи квитки, по яких буде платити українське правительство• . 

У житті, як на довгій ниві,- не так сталося, як 
гадалося. Центральні й місцеві органи УНР потонули в 
нескінченних заявах і скаргах на безчинства гостей, які 
почували себе не (~(приятелями., а повноправними хазяями. 
Інакше не можна розцінити, наприклад, накази головноко
мандуючого німецькими військами генерал-фельдмаршала 
фон Ейхгорна про впровадження в Україні законів воєн
ного часу, смертної кари, німецьких польових судів та 
німецького судочинства. 
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Результаш такої «дружби» показали себе дуже ІІІВидко. 
Вшmиченко писав: 

•Будучи в rущі народу, я на свої очі бачив, що дала нашій нації 
•орієнтація на зовнішні сили:.. Я на свої вуха чув, як українські 
маси кляли Центральну Раду, а з нею й Україну, як віцрекались од 
самого імені українця. Мені в лице казали робітники й селяни про 
мене найтяжчі лайки (не знавши, розумієrься, що •оrой проклятий 
буржуй Винниченко, оrой німецький заnроданець. був їхнім спів
розмовником, товаришем у партизанській боротьбі проти німецької 
реакції). А ще болючіше, шо наші маси всією душею стояли за 
нашоrо національного вороrа, за такого самоrо ката нашої держави, 
як і руські білогвардійці, що їх пороли за більшовизм• 106 . 

Що ж стосується внутрішніх факторів, то найперше ми 
стuкаємося з універсальною закономірністю, якою є одвічна 
прірва між задумом і його втіленням у життя, що вповні 
проявилося в спробах Центральної Ради реалізувати намічену 
соціально-економічну програму. Українські лідери добре усві
домлювали вирішальне значеЮІЯ соціально-економі'llіИХ 
перетворень. Не можна, зазначав fрушевський, «улеnпуючи 
зацдаЮІЯ держави, спішити викидаш за борт наші соціальні 
проблеми», бо «інакше нам загрожує небезпека по якімсь 
часі вдРуге проробляш ревотоцію соціальну, боротьбу з 
домаnrnім соціальним більшовизмом, ще важчу й кри
вавішу, і даремні будуть всі криваві і матеріальні жертви, 
які ми понесли в нинішній усобиці»107 • Та цей далеко
глядний висновок лишився тільки полі1ИЧНИМ заповітом ... 

Таку ж фатальну роль відіграла й нездатність Централь
ної Ради налагодити ефективний державний механізм. Варто 
навесm думку німецького публіциста Коліна Росса, який 
служив тоді у військовому вjдціленні міністерства закор
донних справ у Берліні й у березні 1918 р. підго'І)'ВЗ.В для 
начальника вjдцілу воєнних операцій Східного фронту звіт 
про ситуацію в Україні - звіт докладний і дуже невтіІ.шmй 
для українських лідерів: «Повний хаос, у краю немає ніякої 
центральної влади, що мала би під собою якусь більш
менш точну териrорію»; населеЮІЯ, особливо робітники, 
підтримує більшовиків, незважаючи навіть на терор, «ЇХНЄ 
гасло «Бери: все твоє» занадто привабливе, щоби не маш за 
кожним разом новОго спокусливого впливу на народні 
маси»108 • 

Однак була ще одна причина, не менш, а то й більш 
поважна, аніж прорахунки в соціальній політиці чи неспро
можність державного апара'І)', і криється вона в осново
положній доктрині Центральної Ради. 
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Ще на початку «добИ» Центральної Ради Грушевський 
запропонував визнати <<всякі прояви українського шові
нізму, викто'Шості, неталерандії супроти iнnrnx народно
стей національЮІМ злочинством»109 • Він щиро прагнув на
ціонального миру й злагоди, однак, стикнувшись із цілком 
злободенною дилемою - пріоритет прав нації чи прав 
людини, все ж таки обирає перше. 

Виходячи з пріоритету корінної нації, Грушевський пи
сав: 

«Українська демократія не має ніяких укритих намірів проти 
національних меншостей, в інтересах здорового розвитку краєвого 
життя вона і заінтересована належною охороною їх інтересів так 
само, як і української більшості. Але ясно, що авторитетного 
краєвого орrану не можна утворити, не базуючи йоrо на сій 
українській більшості: обминrои йоrо ані умалити йоrо ролі не 
вдасться ніякими маневрами» 1 0. 

І тут одразу ж постає дуже делікатна й знов-таки 
злободенна проблема ставлення самих національних мен
шин до подібного варіанта державного будівющтва, роз
в'язання якої Грушевський бачив так: 

«Ті, що стануть при українцях рішучо, одверто і сміло в сей 

рішучий момент, сотворять на будуче міцний духовний, сердечний 
зв'язок між українським народом і собою. Ті, що будуть триматися 
оддалік або ворожо, не можуть, розуміється, претендувати на 
особливо теплі почуття і з української сторони» 111 • 

Однак життя набагато складніше за будь-які умоглядні 
схеми, а ідилічні картини міжнаціональних взаємин, котрі 
змальовував Грушевський, як виявилося, не мали жодних 
шансів у тодішньому розколотому суспільстві. У фоНдах 
І.ІДАВО України в Києві зберігається, наприклад, ціла 
справа з палкими привітаннями Центральній Раді й пози
тивними відгуками на їі діяльність. Водночас можна на
вести не меншу кількість матеріалів, які переконливо свід
чать про протилежне, причому інколи ці документи стосую
ться одного й того ж міста, повіту й навіть «трудового 
колективу». Певною мірою тодішню ситуацію допоможе 
збагнути наше власне сьогодення, нинішній стан нашого 
суспільства, яке знову стикається з проблемою узгодження 
пріоритетів українського національного відродження з інте
ресами розвитку «некорінного» населення. Тим більше; що 
як тоді, так і тепер «свято>> революції поступово витіснили 
зневіра й соціальна апатія. На жаль, Грушевський та його 



ЦентралІ>иа Рада 

85 

соратники не змогли знайти оптимального рішення, що 
врешті-решт визначило і їхню особиС1У дато, і дато 
української державносrі. 
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УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА 

(період гетьманства) 

29 кві1НЯ 1918 р. в Києві відбувся хліборобський з'їзд, 
організований з ініціативи Союзу земельJШХ шrасників, на 
якому генерала Пашrа Скоропадського було проголошено 
гетьманом України. В ніч з 29 на 30 квітня його прибічники 
захопили всі державні інсmтуції й найважливіші об'єкm, 
причому майже без жертв (загинуло лише троє гетьманців) 1 • 
Так місце УНР заступила Українська держава. 

Свою діяльність Скоропадський розпочав з рішучої від
мови від політики Центральної Ради й обіцянок повернуги 
житrя в нормальне річише. В концентрованому вигляді все 
це міститься в «Грамоті до всього українського народу» від 29 
квітня 1918 р. (до речі, маємо аналог універсалів Централь
ної Ради). В Грамоті проголошується: 

•Бувше Українське Правительство не здійснило державного 
будування України, бо було зовсім нездатне до сього. Бешкети і 
анархія продовжуються на Україні, економічна руїна й безробіття 
збільшуються й розnовсюджуються з кожним днем, і врешті nеред 
найбагатшою колись Україною стає грізна мара голоду. При такому 
становищі, що загрожує новою катастрофою Україні, глибоко ско
лихнулися усі трудові маси населення. Вони вистуnили з кате
горичними домаганнями негайно збудувати таку державну владу, 
яка здатна була б забезnечити населенню сnокій, закон і 
можлИвість творчої nраці. Яко вірний син України, я nостановив 
відгукнутися на сей nоклик і взяти на себе тимчасово всю nовноту 
владИ». 

Узявши на себе <<На прохання трудового народу>> владу 
(так само чинили до і після Скоропадського), гетьман 
проголосив своєю метою «добро і користь всім дорогої нам 
України». Що ж обіцяв Скоропадський? Парадоксально, 
але майже те, що стало нашими гаслами. Сьогодні всі 
вказують на необхідність якнайшвидше перейти до ринку й 
подолати негативні наслідки <<соціалістичної системи госпо
дарювання>>. Ті ж самі завдання, але щодо <<соціалістичної 
Центральної Ради>>, ставив і П.Скоропадський, пропонуючи 
всі нинішні рецепти: від відношrення привашої власності й 
свободи підприємющтва до соціального захисту трудящих: 
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«Права приватної власності як фундаменту культури й цивіліза 

ції відбудовуються в nовній мірі, й усі розnорядження бувшого 
Українського уряду, а так само тимчасового російського уряду 
відміняються й касуються . Відбудовується nовна свобода по розроб
ленню купчих по куnлі-nродажу землі. Поруч з сим буде вжито 
заходів по вивласненню земель по дійсній їх вартості від великих 
власників для наділення земельними участка~и малоземельних 
хліборобів. Рівночасно будуть твердо забезnечені права робітничої 
класи . Особливу увагу звернеться на nоліnшення правового ста

новиша й умов nраці залізничників, котрі при виключно тяжких 
умовах ні на один мент не кидали своєї відnовідальної праці. На 
економічнім фінансовім nолі відбудовується nовна свобода торгівлі 
й відкривається широкий простір приватного nідприємства й іні
ціативи». 

Як вjдомо, ІUІани Скоропадського (як і плани Централь
ної Ради) лишилися нереалізованими, а його постать і досі 
викликає палкі дискусії. Однак попри всю неоднозна'т:ість 
оцінок як тодішніх, так і нинішніх дослідників, діяльність 
Скоропадського заслуговує на ІШЛЬну увагу саме з точки 
зору його внеску в розбудову української державності. 

Орrанізація державної влади. У <<ВЩродженні нації>> Вин
ниченко вказує на те, що деякі українські політичні СИJШ 
запропонували розглядати гетьмана як <<тимчасового пре

зидента>> України. Мусимо визнати, що, незважаючи на 
певну специфіку, наприклад, звернення <<Ясновельможний 
пан гетьман>> та інші деталі, що мa.mr символізувати повер
нення до традицій і національний характер української 
держави, це означення досить точно характеризує сутність 
гетьманства. Слід звернути увагу й на заяву Ради Міністрів 
Української держави вjд 10 травня 1918 р.: 

«Гетьман не думає стати самодержцем. Назва Гетьман це 
втілення в історичній національно-українській формі ідеї незалеж
ної і вільної України. Стоячи на чолі українського правительства, 

гетьман тим самим відновляє й закріnляє в народній свідомості 
думку про невідбиральні народні й козацькі вольності» . 

Поява гетьмана, пЩкрестовалося в цій заяві, <<положила 
початок нової епохи в історії державного життя України». 
До певної міри це справді було саме так, оскільки парла
ментська республіка в особі Центральної Ради в тих екстре
мальних умовах показала свою повну неспроможність, і 
тому цілком природно, що їй на зміну прИЙІШІа «сильна 
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влада», озброєна Щеєю забезпечення порядку в державі. 
Проте було б перебільшеЮІЯМ стаВИ1И знак рівносrі між 
президенrством (rnм більше що цей термін тоді не здобув 
загального визюurnя) і гетьманством. Режим Скоропадського 
можна розглядати лише як перший крок на шляху переходу від 
парламентської до більш ефективної моделі організаціі влади. 

Як зазначав сам Скоропадський у своїх ~споМШІах», 
спочатку він ~не думав про відновлення на Україні гетьман
ства, а rільки про дуже коротку диктатуру на час, поки 
вдасться сформуваm іншу більш помірковану владу», але 
дуже скоро ці невиразні думки набули чітких і -додамо -
цілком сучасних обрисів, які бачимо в програмах багатьох 
нинішніх партій і поліmків: 

« ... Створити здібний до державної праці сильний уряд; від
будУвати армію і адміністраційний апарат, яких в rой час факrично 
не існувало, і за їх поміччю відбудУВати порядок, опертий на праві; 
провести необхідні політичні і соціальні реформи.. Політичну 
реформу, писав Скоропадський, ся уявляв собі так: ні диктатура 
вищс;>rо ~су, ні дикта~ пролетар!ату, а уівномірна участь всіх 
класш сусшльства в nоттичному ЖИТГІ краю• . 

Декларована Скоропадським ідея сильної влади заради по
літичних і соціШІьних реформ утілилась у затверджених ним 
же 29 квітня 1918 р. •Закопах про тимчасовий державний 
устрій Украіни». Так, виключно гетьманові належала .. влада 
управи• в усій Українській державі, він призначав .. отамана 
Ради МініСІрШ. і за його поданням затверджував .. Кабінет у 
повнім його складі•. Так само він і .. скасовува~ його. 
Гетьман внегупав також як ~найвищий керовничий всіх 
зносин української держави з закордонними державами• і 
.. верховний воєвода української армії і флоту, здійснював 
помилування». 

Більше того, гетьман уособлював не тільки виконавчу, а й 
закоподавчу владу, адже саме він <<стверджував закони і без 
його санкції ніякий закон не міг маm сили». Парламент же 
.. законами про mмчасовий державний уСІрій України• 
взагалі не передбачався. Однак не слід робиrи поспішних 
висновків - як Центральна Рада зберігала свої повнова
ження до скликання Всеукраїнських Установчих зборів, так 
і гетьман виконував свої функції в обсязі, окресленому цим 
актом, rільки mмчасово - ~до вибрання Сейму і відкритгя 
його діяльносrі•. Про необхіднісrь скликання «Державного 
Сейму• йшлося також у гетьманській грамоті від 29 квіmя. 
Через кілька місяців було оприлюднено листа Скоропадсь-
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кого голові Ради Міністрів, у якому він, указуючи на 
завершення «Першого періодУ будування Української Дер
жави», наголошував на тому, що «настав вже час приступи

ти до вироблення закону, який має заверШИІИ нашу плано
мірну працю по будуванню державносrі, а саме до вироб
лення закону про вибори до Державного Сойму•. Потім у 
геn.мансь:кій rрамо'Іі від 22 жовmя цей закон згадуЄІЬСЯ ще 
раз, а 16 листопада Рада Міністрів ще ВС'ЩГла розглянути 
rmтання про прискорення підготовчої робоm щодо сюm
кання Державного Сойму й затвердження складу комісії з 
розробки відповідного закону3• В'Іім, лишаЄІЬСя 'Іільки здо
гадуватися, як поділили б «сфери вrтиву• законодавча і 
виконавча влада, коли б rтанам гетьмана судилося в'Іі
ЛИ'ІИСЯ В ЖИТТЯ. 

Специфічний, точніше - нелегітимний шлях, яким 
геn.ман прийшов до влади, і загострення сmуації в країні 
поставили його перед проблемою забезпечення керівНИЦ'ІБа 
державою в разі непередбачених обставин. Усе це зумовило 
появу «Тимчасового закону про верховне управління держа
вою на випадок смер'Іі, тяжкої хвороби і перебування поза 
межами держави Ясновельможного пана Геn.мана всієї 
України•, який був знов-таки затверджений самим Скоро
падським 1 серШІЯ 1918 р. В зазначених випадках влада 
Переходила - «ТИМчаСОВО, аж ДО ОдУЖаННЯ або ВС1)'ПJІеННЯ 
нового гетьмана, в порядкові, який встановлено буде окре
мим законом• -до колегії Верховних правителів держави. 
Ця Колегія мала складатися з трьох осіб: «одного правиrеля 
за;щалеrідь визначає сам пан Геn.ман, одного вибирає 
Державний Сенат і одного вибирає Рада Міністрів•. Голова 
Колегії призначаЄІЬСя гетьманом, а всі її рішення прийма
ються більшістю голосів. Слід зауважmи, що механізм, 
визначений цим законом, було задіяно лише один раз -
під час державного візmу гетьмана до Берліна на початку 
вересня 1918 р. Тоді колегію очолив тодішній Голова Ради 
Міністрів Ф Лизогуб. 

Що ж стосується Ради Міністрів, яка вже не раз згадува
лася, то на неі «Законами про тимчасовий державний устрій 
Украіни» покладалися «Наnрямок і об'єднання праці окремих 
секцій» (тобто відомств) по «прикметах як законодавства, 
так і найвищої державної Управи•. РадУ Міністрів очолював 
Оrаман-Міністр, а «керування• її справами покладалося на 
Генерального Секретаря і «підлягаючу йому державну Гене
ральну Канцелярію•. ЩопращJ.а, через деякий час Отаман-



Розділ ІІ 

92 

Міністр став називаrnся традJЩій.н:о -Головою Ради Мі
ністрів, а Генеральний секретар - Державним секретарем 
(як відомо, ідея запровадження посади Державного секрета
ря замісгь Генерального писаря акrnвно обговорювалася в 
останній місяць існування Центральної Ради). 25 травня 
1918 р. гетьман затвердив <<Положення про Малу Раду 
Міністрів>>, яка формувалася з товаришів або, говорячи 
сучасною мовою, заступників міністрів і розглядала, зокре
ма, <<ті законодавчі і адміністративні пропозиції окремих 
міністрів, що в силу їх нескладності не потребували взаєм
ної згоди відомств у письмовій формі>>, «проекrn штатів і 
коrшориси окремих міністерств» та інші подібні питання. 

Порівняно з добою Центральної Ради система центральних 
органів Української держави не зазнала істотних змін. У 
складі гетьманського уряду, затвердженого на початку трав
ня, бачимо міністрів внутрішніх справ, фінансів, <<торгу й 
промисловості>>, земельних справ, харчових справ, судових 
справ (з 15 липня - юстиції), закордонних справ, вій
ськового міністра, генерального контролера. Водночас з'яв
ляються й нові інституції - Міністерство «народного здо
ров'я>> і Міністерство <<сповідань», яке займалося релігій
ними проблемами. 

Паралельно вдосконалювалася внутрішня структура са
мих міністерств, які в основному поділялися на департа
менrn. Наприклад, до складу Міністерства торгу й про
мисловості входили департаменrn загальних справ, фа-:
брично-заводський, гірничий, внутрішньої торгівлі, торго
вого мореплавства і портів; Міністерства народної ocвirn -
департаменm вищої, середньої, нижчої та професійної 
ocвirn; Міністерства сповідаНь - департаменm православ
ної церкви, інослов~янських та іновірних сповідань, духов
ної просвіти. Деякі міністерства мали складнішу структуру. 
Так, Міністерство внутрішніх справ, окрім департаментів 
міського самоврядування, державної в.aprn (вона прИЙІШІа 
на зміну міліції), страхування і біженців, включала також 
головне управління військового обов'язку та управління у 
справах преси. При цьому ж Міністерстві діяли українське 
Телеграфне Агентство (У. Т. А.) і Позавідомча реквізиційна 
комісія . 

Деякі управління функціонували в складі міністерств як 
цілком самостійні органи, зокрема при Міністерстві юсrn
ції - «Головне управління місцями заключення». Однак 
найбільш показовою в цьому плані можна в~rn реорга-
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нізацію Міністерства народної ocвirn, яке спеціальним за
коном від 21 червня 1918 р. було перейменовано в Міні
стерство народної освіти та мистецтва, а в ньому утворено 
Головне управління мистецrв і національної культури з 
власним бюджетом. 

Нарешті, слід звернути увагу на подальший розвиток у 
період гетьманства інституту державної служби. До речі, 
після перевороту було звільнено лише призначених Цен
тральною Радою міністрів та їхніх застуmm:ків. Решта чинов
ників згідно з гетьманською <<Грамотою до всього україн
ського народу>> від 29 квітня лишалася на своїх посадах. 
Однак відповідно до закону, затвердженого гетьманом 25 
травня 1918 р., всі, хто перебували на державній службі або 
планували поступити на неї, мали принести <<урочисту 
обітницю>> на вірність Українській державі такого змісту: 
<<Урочисто обіцяю вірно служити державі українській, ви
знавати державну владу, виконувати її закони і всіма 
силами охороняти інтереси і добробуТ». Аналогічні «обіт
ниці» за цим же законом, але дещо іншого змісту, при
носили також судді й військові . Додамо, що закон про 
державну службу сучасної України теж передбачає подібну 
присягу. Повертаючись же до часів Скоропадського, наве
демо ще один закон - «Про порядок призначення на 
державну службу>>, що регламентував , які чиновники залеж
но від класу посади призначалися безпосередньо гетьма
ном, а які- конкретним міністром. У перспективі перед
бачалася розробка комплексного акта, який охощm би всі 
питання державної служби, але до його затвердження не 
пр:и:mmялася чинність <<всіх законів російської держави про 
цю службу» 4 ... 

Проблеми місцевої адміністрації. На відміну від системи 
центральних органів Української держави формування міс
цевої влади проходило в значно складніших умовах. 

Найперше слід зауважити, що «Закони Про тимчасовий 
державний устрій України» практично не торкалися цих 
проблем. Лише в гетьманській <<Грамоті до всього україн
ського народу>> від 29 квітня повідомлялося , що разом із 
Центральною Радою розпускаються і всі земельні комітети. 
Щоправда, це давало певні підстави до висновку, що така ж 
сама доля спіткає й сформовані в УНР місцеві органи. Так 
воно й сталося. 
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Призначені ЦентрШІьиою Радою комісари були усунуті зі 
своіх посад, а іх замінили так. звані «старости», які й очолили 
місцеву адміністрацію. Офіційний наказ про їх призначення 
14 травня підnисав тодішній міністр внуrрішн.іх справ 
Ф. Лизогуб. 

Через чотири дні було видано закон про Державну варту. 
Вона підпорядковувалася безпосередньо старостам, зокре
ма, на рівні губернії функціонував «помічник-інспектор 
Державної варти», на рівні повіту - «начальник повітової 
Державної варти>> (цікаво, що відповідно до тих давніх 
•норм• один вартовий або ж міліціонер мав припадати на 
400 осіб населення). 

На пepnrnй погляд, ця подія не мала прmщи:пового 
значення, однак насправді вона виразно свідчила про те, 
що нова влада, взявum: на озброєння повчальний досвід 
своєї попередmщі -Центральної Ради, прагне йти ІШІЯХОМ 
створення •сильної» місцевої адміністрації. 

За своїм статусом губернські старости майже повністю 
відповідали російським губернаторам, та й узагШІі вся си
стема місцевої влади поступово наближШІася до колишньої 
російської моделі. 

Особливо очев:идюІМ це стало, коли законом від 1 серп
ня 1918 р. в Києві було сформовано Управління столичного 
отамана на :кnrrалт котmrнього російського градоначальст
ва. Аналогічна інституція, тільки під назвою «Управління 
міського отамана», діяла і в Одесі. 

Забігаючи трохи вперед, додамо також, що вже під 
самий фінал гетьманщини - 30 листопада - з ініціативи 
Міністерства внуrрішн.іх справ було видано Закон •Про 
зміну, доповнення та скасування діючих узагальнень про 
волосні, повітові і губерніальні установи по управлінню 
сільськими місцевостями•, який відновив інститут коЛJШІ
ніх «земських начальників» і, за прикладом російських 
«уезДНЬІХ сьездоВ» і •губернских присуrствий», утворював 
повітові та губернські ради в сільських справах. 

Загалом системою місцевої адміністрації, як і в УНР, 
•завідувало• Міністерство внутрішніх справ. Визначаючи 
основні засади його політики, тодішній Державний секре
тар І. Кістяківський на з'їзді губернських старост (він 
відбувся 19 вересня) заявив, що на Міністерство внутрішніх 
справ покладено тяжке завдання впорядкування місцевого 
житrя. Проте в розвиrок своєї думки він одразу ж перейшов 
до проблем місцевого самоврядуваННЯ. Ось що він сказав: 
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«Поза державною роботою місцевих людей, поза працею зем
ських і міських са:м:оврядувань місцеве жипя не можливе, одначе 
досвід революції показав, що місцеве самоврядування, збудоване на 
протидержавному виробничому законі, знижнло місцеве господар
ство та повернуло здорове господарче жипя земств і міст в 
бороrьбу політичних програм. . 

Таким чином, у виступі І. Кістяківського виразно про
ступає проблема, яка ускладнювала ситуацію в Українській 
державі протягом усього ії недовгого існування: хронічний 
конфлікт між місцевою адміністрацією й органами місцевого 
самоврядування. 

Проблема полягала в тому, що українські кола, україн
ські політичні партії, більшість із яких сповідувала соціалізм 
(хоч як ми намагаємося сьогодні забути навіть саме це 
слово), вороже сrавилися до гетьмана. В. Винниченко, зок
рема, назвав політичний режим Української держави <і'ЧОр
носотенно-буржуазною вакханалією». Таких же оцінок до
тримувалися й чимало його соратників. Тим більше що в 
особі гетьмана вони бачили противника українства, незва
жаючи на його численні заяви про <~;Національно-україн
ський характер>> нової держави. 

За цих умов органи місцевого самоврядування зустріли 
гетьмана настільки неприхильно, що 6 травня 1918 р. 
міністр внутріnrnіх справ Ф. Лизогуб заборонив з'їзд пред
ставників міст, що мав відбутися 9 травня в Києві. А деякі 
органи місцевого самоврядування, наприклад Катерино
славська й Одеська міські думи, взагалі були розпущені. 

Оскільки цей процес набував дедалі повсюднішого ха
рактеру, 7 червня той же Ф. Лизогуб розіслав губернським і 
повітовим старостам телеграми, відповідно до яких <~;Над
звичайні заходи» щодо органів місцевого самоврядування 
мали вживатися лише у <~;ВИКЛЮЧНИХ випадках». 

Утім, це не завадило затвердженню 29 червня закону 
про надання губернським старостам права розпускати во
лосні земські збори й управи, причому підставою для 
такого рішення могли бути <~;шкідливе для місцевого госпо
дарства ведення справ» або <t;ЗJІовмисного характеру поста
нови Зборів»5 • 

Паралельно гетьманська адміністрація активно працюва
ла в напрямі формування <i'CBoro» самоврядування, оскільки 
добре усвідомлювала руйнівні наслідки дальшого протисто
яння. Програму дій у цій сфері знаходимо у Заяві, або 
декларації, гетьманського Кабінету від 10 травня: 
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«Госnодарська й земська самоуправа надто дорогі теnерішньому 

Правительству, в склад котрого увійшли особи з довгою минулою 
громадською діяльністю на nолі місцевого житrя, і nідозріння, 
немов би Правительство бажало зменшити nрава місцевої самоуп
рави й усунути з неї широкі верстви населення, nовинні з тої 
nричини зовсім відnасти. Одначе досвід останнього часу nоказав, 
що nравильне ставлення місцевого госnодарства можливо тільки nід 
умовою nритягнення до цієї сnрави більше nідготовлених елементів, 
для чого nотрібно буде,- зберігши загальний демократичний ха 
рактер земських і міських уnрав, внести у виборчий закон до цих 
інституцій такі зміни, котрі забезnечували б nродуману та nлодо

творну роботу для добра місцевого населення». 

Фактично ці зміни звелися до того, що відповідно до 
нового Закону про вибори до земства (за часів геть
манщини було поновлено ко.JІИІІllіЇ назви) від 5 вересня 
1918 р. вводилася куріальна система -дві курії залежно від 
суми земського податку - та інші обмеження. Роз'яс
нюючи новий закон, І . Кістяківський (тоді він уже обіймав 
посаду міністра внутріптіх справ) заявив: «Наша куріальна 
система приведе до того, що земське життя буде направляти 
середня курія - хлібороби, елемент досить культурний і 
викточно національний» . 

Звичайно, на практиці ці <<благі>> наміри лише посилили 
як конфлікт між державною адміністрацією й українським 
національним рухом, так і загальне безладдя на місцях. Не 
вдаючись у загальний аналіз суспільної ситуації, що склала
ся за недовгий час існування Української держави (це тема 
самостійного дослідження), наведемо кілька рядків з мемо
рандуму «забороненого» в червні 1918 р. Всеукраїнського 
земського з'їзду: 

«Численні повідомлення з місць, заяви, листи (часто з в'яз
ниць), документальні дані розвернули перед з'їздом жахливу 
картину небувалого адміністраційного самоуnравства «усмотренія•, 
реакціЇ й руїни. В грізний час, коли рішається nитання, чи 
встановитьсЯ по селах і містах той лад, сnокій і nравопорядок, що є 
єдиною заnорукою відновлення добробуту населення й держави, 
коли важиться доля України - агенти влади на місцях роблять все, 
щоб ще більше розхитати будову державну, роблять вчинки, що 
дискредитують владу, закон і справедливість, виривають і ту криху 
довірря до якої-будь влади, що досі теплилася на селі. Карні 
відділи, якими влада України гадає встановити лад і спокій, роблять 
насильства, катують селян, насилують жінок і дівчат, грабують, 
безсумно і безвинно розстрілюють». 

Отже, крім проблем, пов'язаних з соціальною, і зокрема 
аграрною, політикою режим гетьманщини стикпувся з іще 
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одною - «вічною» проблемою кадрів, що була такою гострою 
й для Центральної Ради. 

Скоропадський украй негаnmно оцінював державний 
апарат, що дістався йому в спадщину ·від Центральної Ради: 

~у Центральних державних інституціях був повний хаос і ніде 
не було жодної надії, щоб правильна робота могла налагодитись, бо 
це були щвидще не державні інституції, а партійні «ячейки,., 
зложені з людей здебільщого малоосвічених і зовсім недосвідчених 
в тих справах, які їм були доручені» 6. 

Так само вже не раз згаданий Д. Дорошенко (до речі, 
палкий прихильник гетьмана й деякий час міністр закор
доНІШХ справ у його уряді) ШШІе , що в Українській державі 
кадри добиралися переважно за професійною ознакою, а не 
за <<ступінню національної сумліни ості», як за часів Цен
тральної Ради. Гетьманський уряд, зазначає він, «дивлячись 
більш широко на поняття українського громадянина» і 
взагалі <<розуміючи державність териrоріально-історично», а 
не «вузько-національно>>, почав залучаш до державного 
апарату (як у Києві, так і на місцях) коЛИІІПІіх російських 
урядовців7 • 

Це спричинило рішуче невдоволення проnmників геть
мана, які гнівно докоряли йому, що він спирається на 
дореволюційну російську «номенклатуру>>. Особливий опір 
викликало призначення на посаду київського губернського 
cтapocrn І. Чортарижеького - в роки війни російського 
губернатора Тернопільщини. Українські кола звинувачували 
його в «русифікації>> краю. А В. Винниченко у своїй праці 
«Б.ідродження нації>> наводиrь навіть список людей з росій
сь~ прізвищами, які очолили губернські й повітові 
староства. 

Звичайно, прибічники й проnmники гетьманщини вису
вають свої аргуменrn, тому варто звернуrися до «нейтраль
ного спостерігача>> - ще одного автора споминів про 
українську революцію А. Могилянського (під назвою «Тра
гедія України» їх було опубліковано в Берліні 1923 р.). Ось 
його висновок, а може, вирок: 

~новий апарат створювався в неймовірно важких умовах. З 
елементів, які протягом усього життя перебували в опозиції уряду й 
зовсім не були виховані у владі, важко було її конструювати: вони 
вносили лище розклад і роздратування, дискредитуючи саму владу 

як таку. Нові представники влади не вміли, часто з найкращими 
намірами, підійти впритул й авторитетно до нової для них справи. 

7 - 7-1546 
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Старі ж діячі, часто знову nокликані до влади , застосовували старі й 
ненависні nрийоми уnравління~8 . 

Як бачимо, цілком ЗК'І)'альна для нас цитата й абсотот
но сучасні, злободенні проблеми. 

Зовнішньополітична діяльність. За короткий час в Украін
ській державі була створена потужна дипломатична служба. 
Остаточно сформувалося Міністерство закордонних справ у 
складі двох департаментів - загальних справ і зовнішніх 
зносин (який поділявся на консульський і політичний від
діли), а також відділу преси. Спеціальною постановою від 
14 вересня 1918 р. Рада Міністрів навіть виділила кошти на 
заснування при мінісrерстві «КНШ'озбірні>> . 

Дещо раніше - а саме 5 липня - Рада Міністрів 
ВИдала також постанову про тимчасові дипломатичні пред
ставmщтва Української держави в Німеччині, Австрії, Угор
щині, Туреччині, Болгарії та Румунії. Через кілька днів було 
затверджено й закон про «Установлення посад військово
морських агентів в складі посольств Української держави». 

Поrім, 19 і 24 жовтня, було вИдано закони про заснуван
ня українських посольств у Швейцарії, Фінляндії та Поль
щі. Самі ж посольства відповідно до закону від 26 червня 
1918 р. поділялися на два розряди: посольство І розряду 
очолював «Посол, Посланник або Уповноважений Мі
ністр>>, а його штат включав 12 осіб, посольство ж 11 
розряду - «Міністр-РезИдент, або Повірений в справах», 
який мав лише секретаря і «дРагомана» (перекладача). 

Нарешті, серед актів, що закладали правову основу 
зовнішньополітичної діяльності Української держави, мож
на назвати й закон «Про заклад Генеральних Консульств і 
Консульських Агентств позакордон ом>>, відповідно до якого 
планувалося відкрити Генеральні консульства в Петрограді 
й Москві, а також тридцять Консульських агентств (десять І 
та двадцять 11 розрядів) «ПО вибору Міністра закордонних 
справ і по згоді його з Міністром фінансів і торгу та 
промисловості>>9 • 

Орієнтири гетьманської дипломатії були традиційними: на 
першому плані, крім здобуття міжнародного визнання, стояла 
проблема соборності українських земель, яка, втім, тісно 
перепліталася ще з однією - відносинами з країнами -
суб'єктами (як кажуть сьогодні) колишньої імперії. З де
якими з них, зокрема Фінляндією, Литвою, Грузією, 
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труднощів не виникало, адже не було головного ката
лізатора всіх суперечностей - териrоріальни:х проблем. 
Однак у взаєминах з іншими, насамперед з Польщею, саме 
воШІ стали основною перепоною. До того ж за спірними 
териrоріями одразу ж виростали тіні <<Третіх» держав. Так, за 
Холмщиною й Галичиною стояла агонізуюча Австро-Угор
щина (до речі, в липні вона розірвала укладену з Україною 
у Бресті угоду щодо ГЗЛИЧИЮІ), за Бессарабією- Румунія. 

Паралельно йшли важкі переговори з радянською Ро
сією. Українську делегацію очолював коJІИІШІій міністр 
юсnщії в одному з урядів Центральної Ради, згодом гене
ральний суддя й сенатор С. Шелухін, російську - Х. Ра
ковський та Д. Мануїльський. Переговори тривали з травня 
по листопад і закінчилися практично нічим. Цікаво, що їх 
предмет майже не відрізнявся від ниніnшіх російсько
українських переговорів, адже, крім кордонів, комунікацій і 
торгівлі, як тоді, так і тепер каменем спотикання стала 
проблема поділу активів і боргів коJІИІІllіЬОЇ Російської 
імперії. 

Однак відносини з Німеччиною й Австро-Угорщиною при
вертали найбільше уваги та зусиль української дипломатії з 
огляду на реальні політичні обставини, зокрема присутність 
німецьких військ на українській землі. Центральна Рада й 
гетьман сподівалися за допомогою цих сил стати на власні 
ноги, укласти договір з радянською Росією, добитися ви
знання України нейтральними державами, а згодом і держа
вами Антанти. Однак Німеччина й Австро-Угорщина, зви
чайно, керувалися власними інтересами. 

Активним було дипломатичне жиrтя і в самому Києві, 
де діяли посольства НімеЧЧИЮІ, Австро-Угорщини, Бол
гарії, ТуреЧЧИЮІ, дипломатична місія Грузії, «зимовая ста
ница Всевеликого войска Донского>>, генеральні консульст
ва радянської Росії, знов-таки ТуреЧЧИЮІ й Австро-Угор
щини, а також «Австрійське товарообмінне бюро» й 
<<Австрійське бюро преси>>. 

У цьому контексті на особливу увагу заслуговує один 
епізод україно-німецьких відносин того періоду. Йдеться 
про візиr гетьмана Скоропадського до НімеЧЧИЮІ, тобто 
про акцію, якої ще не знала історія української держав
ності. 

Візиrові передували обмін телеграмами між гетьманом та 
імператором Вільгельмом 11, а також серйозна підготовча 
7' 
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робота, проведена експертами обох сторін, зокрема перего
вори між <<Прем'єр-міністром>> Ф. Лизагубом і державним 
секретарем закордонних справ Німеччини фон Гllще. 

Предметом переговорів стали в першу чергу питання 
кордонів, укладання мирного договору з радянською Ро
сією, проблеми Криму, ХоЛМІ.ЦИНИ, Чорноморського флоту, 
утворення української армії та ін. 

Спеціальний поїзд гетьмана 4 вересня 1918 р. прибув у 
Берлін. Від цього моменту й аж до повернення гетьманові 
віддавалися всі належні протокольні почесті як найвищій 
державній особі. Зустріч з імператором відбулася 6 вересня 
1918 р. в замку Вільгельмсгоге під Касселем. Гетьман 
зустрічався з найвищими урядовцями, дипломатами та про
мисловцями, зокрема з рейхсканцлером графом Гертлінrом, 
Генріхом Прусським, генерал-фельдмаршалом фон Гінден
бургом, генералом фон Людендорфом та багатьма іншими, 
побував на заводах Круппа та на військово-морській базі в 
Кілі. Докладний звіт про візит був опублікований у журналі 
Міністерства ~акордонних справ УНР, що виходив ні
мецькою мовою. 

В результаті цього візиту, про який дуже тепло rrn:caлa й 
німецька преса, гетьман заручився підтримкою Німеччини в 
усіх справах, які його тривожили. На міжнародній арені це 
мало неабияке значення. Хоча не можна не сказати, що в 
політичних колах України поїздка гетьмана викликала не
однозначну реакцію ... 

В остаНні тижні існування Української держави орієнти
ри гетьманської дипломатії міняються. Усвідо.млення немину
чості поразки Німеччини змушує гетьмана дедалі настійніше 
шукати контактів з Антантою, а загрозлива внутрішня 
ситуація взагалі підводить до несподіваних рішень. 14 
листопада з'являється Грамота гетьмана, яка закликала 
<<Відновити давню могутність і силу всеросійської держави>> 
на федеративних засадах, однак цей крок лише прискорив 
кінець гетьманства. 

Військове будівництво. Своє ставлення до цієї проблеми 
Скоропадський висловив у ході зустрічі . з представниками 
німецького військового командування 24 травня 1918 р. 
Результати зустрічі були викладені в німецькому звіті так: 

І ~гетьман виходив з думки, що коли ми дійсно хочемо, щоб 
існувала сильна самостійна Україна, з якою ми бажали б у май-
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буrньому жити в тісних приязних відносинах, то в нашім власнім 
інтересі лежить, щоб там nовстала добра армія. Він є тоrо nогляду, 
що сnочатку треба сформувати невеличку, але цілхом nевну армію. 
Як основа ії має бути сформований цілком надійний офіцерський 
корnус з теnерішніх українських і російських офіцерів, дуже старан
но nідібраних ... Гетьману уявляється при цілому формуванні армії 
німецький зразок і ні..~ецьке сnівробітництво. Він надає велиКу увагу 
тому, щоб ми негайно вирішили б ясно: чи допустимо формувания 
української армії чи ні» 10 . , 

Таким чином, народжена хвилею революційного підне
сення ідея народної міліції, ілюзорність якої усвідомила вже 
Центральна Рада, за гетьманства остаточно поступилася 
місцем програмі формування регулярних, професійно підготов
лених збройних сил. І незважаючи на те, що німецьке 
командування поставилося до цих ІUІанів без ентузіазму, 
гетьманська адміністрація зуміла зробmи важтmі кроки в 
ІUІані організації майбуrnьої української армії . 

Крім військового міністерства, при якому діяли Головне 
арrилерійське, Головне інтендантське та Головне інженерне 
управління, було створено Генеральний штаб у складі двох 
генерал-:кварrnрмейстерств. Перше включало відділи зв'яз
ку, «розвідчий», топографічний, закордонний і оператив
ний, а друге - мобілізаційний, організації війська та 
головної шкільної управи, а також залізничного відділу та 
інспеК'ІУР арrилерії, військово-технічної та повітряних сил. 

Законодавчу ж базу військового будівющтва заклали 
кілька актів, у тому числі закон про загальний військовий 
обов'язок від 24 липня (термін служби в піхоті становив два 
роки, а в кінноті та артилерії - три), закон «Про полі
тично-правове становище служачих військового відомства» 
від 1 серпня, який позбавляв їх активного й пасивного 
виборчого права, а також можливості входmи в склад «ЯКИХ 
ні було б спілок ... товариств, партій, рад, комітетів та інших 
організацій, які мають політичний характер», і брати участь 
у політичних мітингах, зборах, маніфестаціях та демонстра
ціях. 

Нарешті, у вересні 1918 р. Рада Міністрів за згодою 
гетьмана ухвалила підготовлений Генеральним штабом план 
організації української армії, яка мала складатися з 8 армій
ських корпусів (вони коМІUІектувалися територіально й 
відповідали кількості військових округів: Київському, Во
линському, Одеському, Полтавському, Харківському, Чер
нігівському, Катеринославському і Подільському), сердІОць-
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кої (гвардійської) дивізії, окремої таврійської піхопюї бри
гади, 4 кавалерійських дивізій, окремої кавалерійської бри
гади, 2 батальйонів понтонерів, 3 окремих бригад важкої 
арптерії, ескадрильї великих аероІUІанів, залізничної бри
гади, 108 повітоВІіХ камендатур та іюлих частин. У сього ж 
штатами мирного часу передбачалося 175 генералів, 14 930 
штабних і вищих офіцерів, 2975 військових урядовців, 
понад 291 ООО підофіцерів та солдатів. Реально ж у JШсто
паді 1918 р. чисельність гетьманської армії становила бJШзь
ко 60 тис. 

Ураховуючи досвід Центральної Ради у справі організації 
«вільного козацтва>> й керуючись власними ж актами (на
приклад, уже в «Законах про тимчасовий державний устрій 
України» ЙІШІося про «права українських козаків та грома
дян»), 2 червня 1918 р. гетьман звернувся до військового 
міністерства з JШстом, у якому, з одного боку, оголошував 
ліквідованими «всі приватні вільно-козачі організації», тоб
то ті, що їх було створено під егідою Центральної Ради, а з 
іншого -доручав йому «негайно скласти козацьку раду для 
виробу статуту для організації козацтва на Україні так, щоб 
ці організації з'явИJШся дійсно корисними і певними при 
будуванні Української Держави і Армії». На відміну від 
Центральної Ради, гетьман ставив питання про весь «ко
зацький стан, їх права і привілеї, спираючись на наші 
стародавні традиції, в Універсалах і Грамотах Гетьманами 
України зазначені». Аналогічна позиція містилася і в преам
булі гетьманського універсалу про відновлення козацтва від 16 
жовтня: 

« .. . Відродити козацтво в містах його історичного існування на 
Україні, покладаючись в основі його відродження на ті козацько
лицарські традиції, що донесла нам історія наша з доби минулої 
бороп.би козацької України за свою долю». 

Засноване Скоропадським козацтво мало таку структуру: 
козаки однієї губернії об'єднувалися в кіш на чолі з 
кошовим отаманом, який підлягав гетьману, кіш складався 
з кількох полків -і так до рівня повіту. Очолювала всю цю 
структуру ВеJШка козацька Рада з 32 осіб, частина яких 
обиралася, а решта призначалася гетьманом11 • 

Однак слід зважити на політичну ситуацію, що склалася 
на момент прийняття цих рішеНь. Гетьманський режим 
доживав останні дні, і за символічним збігом обставин, як і 
Центральну Раду, його нікому було захищати. Навіть 
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гвардійська сердюцька дивІзІЯ, до якої набирали лише 
представників заможного селянства і яка вважалася опорою 
гетьманства, переЙІШІа на бік Директорії ... 

Судова система Української держави спочатку не зазнала 
icтonrnx змін порівняно з Українською Народною Рес
публікою. У <<Законах про тимчасовий державний устрій 
України>> ЙІШІося про Генеральний Суд як <<найвшцого 
хоронителя і захисника закону та найвшций суд України 
для справ будівmщтва та адміністративних». Новація поля
гала лише в тому, що <<Порядкуючий Генеральний Суддя та 
всі Генеральні Судді>> призначалися гетьманом. Однак уже 
20 травня разом з іншими комісіями при Міністерстві 
судових справ було утворено й «Комісію для перегляду 
заведення Генерального та Апеляційного судів>>, а 25 травня 
гетьман затвердив закон про титул, іменем якого твориться 
суд в Україні -<<іменем закону Української держави», при 
цьому скасовувався відповідний закон Центральної Ради .. 
2 червня було прийнято закон про зміну закону від 2 грудня 
1917 р. про Генеральний Суд. Цей закон, з одного боку, 
окреслював перспективи судової реформи, а з ітпого -до 
їі здійснення уrочнював функції Генерального Суду, сфор
мованого ще за часів Центральної Ради. Отож, згідно з цим 
законом Генеральний Суд мав складатися з трьох депар
таментів: «цивільного, карного й адміністративного» й ви
конувати на всій території України функції, що до його 
формування належали «Правительствующему Сена'!)'», а 
також касаційні функції Головного Військового Суду. Ого
лошувалося також, що зазначений закон зберігатиме чин
ність до видання нового закону про Державний Сенат, 
підготовка якого й визначала кіJщеву ме'І)' всієї судової 
реформи. 

Нарешті, 8 липня гетьман затвердив закон про заснування 
Державного Сенату як «вищу в судових і адміністраційних 
справах державну інституцію». 

Характерною особливістю цього закону слід вважати те, 
що він майже не торкався компетенції Державного Сена
ту - відповідно до артикула 2 «устрій, компетенція, розмір 
і обсяг прав Державного Сенату, обряди і порядок чинності 
в ньому, переведення і проваджеШІЯ справ, порядок вико
нання постанов Державного Сена'!)', порядок зносин його з 
іншими державними інституціями і догляд за виконанням 
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наказів Сенату, а також права і обов'язки і відповідальність 
Сенаторів аж до видання особтmого законодавства» мали 
тимчасово регуmоватися «Учреждением Российского 
Правительствующего Сената>>, «Учреждением судебньІХ ус
тановлений>> та «Уставом уголовного и гражданского судоп
роизводства». 

Фактично закон визначав лише сгруктуру Державного 
Сенату, вимоги до сенаторів та порядок їхнього призначен
ня тощо. 

Так, Державний Сенат, який очоmовав Президент, по
ділявся на Генеральні Суди: Адміністративний, Цивільний і 
Карний. Самі ж сенатори <(пробувають в належних Гене
ральних Судах і Загальних зібраннях Сенату в тім числі, що 
визначають додані до цього штати». Зокрема, штат Адмі
ністративного Генерального Суду передбачав 19 осіб, Кар
ного -11, а Цивільного -15. · 

Відповідно до цього закону «всі зазначені в штаті посади 
сенаторів уперше обсаджуються наказом Гетьмана, на під
егані ухваленого Радою Міністрів внесення Міністра юсти
ції». На відміну від закону про Генеральний Суд, ухвалено
го Центральною Радою, гетьманський акт установлював 
значно суворіші вимоги до каНдидатів на посади сенато
рів - вища юридИЧНа освіта і не менш як п'ятнадцяти
річний стаж роботи «В судавім відомстві на посадах не 
нище судового слідчого чи товариша прокурора окружного 
суду» або ~в стані присяжного адвоката, а також з числа 
тих, що мають учений ценз Магістра або Доктора, Лекторів 
юридичних наук у вищих школах, що виконували лек

торські обов' язки в той саме час>>. Водночас закон місгив і 
цілком сучасну заборону займатися будь-якою іншою діяль
ністю, крім наукової й викладацької. 

Деякі статті закону <(Про Державний СенаТ>> торкалися 
питань прокуратури. Наприклад, було встановлено, що 
~при кожнім Генеральнім Суді, а також при Загальнім 
Зібранні Державного Сенату пробувають прокурор і то
вариш прокурора під вищим доглядом міністра юстиції, як 
Генерального прокурора>>. 

Загалом же розробники цього закону, намагаючись уре
гутовати широке коло проблем -від діяльності сенаторсь
кої друкарні й сенаторського архіву до форменого одягу 
сенатських чиновників - все одно так чи інакше по
силалися на колишнє російське законодавство12 • 
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Орієнтація на доревоmоційну російську судову систему 
стає ще очевиднішою, якщо звернутися до затвердженого в 
один день із законом <<Про Державний СенаТ>> закону <<Про 
Судові палати і Апеляційні Суди>>. Згідно з цим законом 
скасовувався закон Центральної Ради «Про Апеляційні 
суди» від 17 грудня 1917 р. й натомість відновтовалися 
ко.лиш:ні судові палати, щоправда, з деякими змінами, які в 
основному стосувалися їхніх штатів та вимог до кандидатів 
на відповідні посади. Наприклад, у Київській, Харківській 
та Одеській судових палатах передбачалися посади чинов
ників трьох розрядів: І - 50, П - 65 і ІІІ - 75. Цікаво, 
що в цьому законі вперше відображено певну специфіку 
українського нотаріату. Встановтовалося, зокрема, що 
нотаріуси Києва, Одеси й Харкова мали призначатися на 
посади та звільнятися з них за поданням <<Представників 
відповідних Окружних Судів через Старших Голів Судових 
Палат Міністром юстиції>> 13 • 

Визначивши верхні щаблі судової влади, гетьманська 
адміністрація звернулась і до наЙІШЖЧого їі рівня. 14 і 21 
липня було затверджено дві постанови Ради Міністрів: про 
розширення підсудності кримінальних справ мировим суд
дям і про розширення підсудності їм за цивільними позо
вами. 

Крім системи загшtьних судів, в Українській державі функ
ціонувшtи й суди військові, які відповідно до закону «Про 
організацію військово-судових установ та їх компетеІЩЇЇ» 
від 21 червня 1918 р. поділялися на вищі (Київський і 
Катеринославський) і штабні (при штабах дивізій, корпусів 
і Головному штабі). Справи розглядалися колегіями у складі 
голови та виборних суддів (із восьми осіб у вищих вій
ськових судах і з чотирьох - у штабних). У засіданні 
вищого військового суду передбачалася участь прокурора й 
захисника, проте в штабних судах їхня «присутність не була 
обов'язковою>>. При військових судах незалежно від їх рівня 
вводилися також посади військових слідчих. І знов-таки всі 
військові судові установи у своїй діяльності мали керу
ватися колишніми російськими законами, щоправда, з од
ним застереженням- «наскільки постанови цих законів не 
будуть суперечити новим законам Української Держави>> 14 • 

Законодавство. На відміну від Центральної Ради, яка в 
процесі формування національної правової системи стикну-
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лася mnпe з проблемою росшського законодавства, геть
манська адміністрація мала визначитися ще й із законодав
чою спадщиною самої Центральної Ради. 

Одразу ж підкреслимо, що єдиного узагальнюючого 
акта - на зразок, скажімо, закону Центральної Ради від 
25 листопада 1917 р., -який однозначно розв'язав би це 
питання, видано не було. Замість цього гетьманська адмі
ністрація, визнавши де-факто весь масив попереднього зако
нодавства, пішла шляхом вибіркового скасування насамперед 
тих актів, що суперечили соціально-економічним і політичним 
засадам Української держави. 

Найбільш показова в цьому плані доля Закону про 
національно-персональну автономію, ухваленого Централь
ною Радою. Як відомо, гетьман виходив не з <<національ
ного>>, а <<територіального>> розуміння держави. У <<Спо
минах>> Скоропадського читаємо: 

«В національному питанні вважав потрібним найсильніше під
тримувати українські національні змагання, але не підтримувати в 
українцях особливої ненависті до Росії і не накидати силоміць 
української культури, знаючи, що для розвою всякої культури 
далехо більш корисний її повільний органічний зріст, ніж поверхо
ве і примусове прищеплювання. Засвоєння українцями шовіністич
но-націоналістичних тенденцій я вважав з державного боку шкід
ливим, бажаючи натомість розвитку територіально-державницького 
патріотиз~ 15• 

Звичайно, така позиція Скоропадського привела до того, 
що 9 липня 1918 р. Закон про національно-персональну 
автономію було скасовано, а відтак і передбачені ним три 
міністерства у справах росіян, поляків та євреїв. 

Дія деяких інших актів припинялась у міру того, як 
приймалися відповідні закони Української держави. Так, 
1 липня гетьман затвердив Закон про українське громадян
ство (його основою став, до речі, <<Нульовий варіанТ» - <•всі 
російські піддані, що пробували на Україні під час видання 
цього закону, визнаються громадянами України»), остання 
статrя якого скасовувала закон про громадянство, ухва

лений Центральною Радою 2 - 4 березня того ж року. 
Крім того, офіційні роз'яснення з приводу чинності 

попереднього законодавства надходили й з боку відповідних 
відомств. Так, 16 травня Міністерство праці розповсюдило 
циркуляр «Про закони, циркуляри і розпорядження Ро
сійського Уряду і Центральної Ради» з повідомленням, що 
всі акти стосовно робітничого питання, «якщо вони не 



Гетьманство 

107 

скасовані Урядом Української ДержавИ>> , зберігають свою 
чинність16 • 

Законодавча діяльність гетьманської адміністрації розпо
чШІася з того, до чого ЦентрШІьна Рада підійшла лише в 
останні тижні свого існування,- з визначення правових основ 
самого процесу законотворчості. Так, уже в «Законах про 
тимчасовий державний устрій України» в загШІьних рисах 
було окреслено його принципові засади, причому одразу ж 
декларувалося, що <<Українська Держава керується на твер
дих основах законів, виданих в установленій черзі» (тобто 
бачимо тодішній варіант сучасного гасла <<Правової дер
жави>>). Встановлювалося також, що <<після положення за
конові надається обов'язкова сила від часу , призначеного 
для того в самім законі>>, а скасувати закон можна було 
<<тільки силою закону». Що ж до процедури розробки 
законів, то їх мали готувати відповідні міністерства й 
передавати <<На обмірковування Раді Міністрів>> , а «По її 
ухвалі» законопроекти остаточно затвердЖувалИся гетьма
ном. 

Крім того, міністри наділялися правом видавати розпо
рядження щодо «розвитку та пояснення законів>>, причому 
всі такі розпорядження знов-таки підлягали «Поnередньому 
ухваленню» Радою Мінісrрів. 

2 червня ці загальні положення набули подальшого 
розвитку в спеціальному акті - законі «Про порядок 
складання законопроектів, внесення їх до Ради Міністрів, 
обговорення, затвердження їх та про форму і порядок 
оголошення законів». У цьому законі всrановлено функції 
уряду в процесі законотворчості, керівющтво яким покла
далося на Державну :каJЩелярію й особисто Державного 
секретаря. Саме він безпосередньо подавав законопроект на 
розгляд Ради Міністрів і , говорячи сучасною мовою, здій
снював його всебічну експертизу. Цей закон передбачав 
навіть висновок Міністерства фінансів із приводу тих за
конопроектів, які потребували додаткових асиrнувань із 
державного бюджету. (Згадаймо , що згідно з Регламентом 
Верховної Ради України, прийнятим 27 липня 1994 р., 
законопроекти не можуть розглядатися без фінансового 
обгрунтування.) 

Деякі законодавчі проблеми лишилися поза межами 
цього закону й регламентувалися окремими актами. На
приклад, ще 20 травня Рада Мінісrрів ухвалила постанову 
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«Про повноваження Міністра шляхів в справах адміністра
тивного законодавства та визначення його компетенції», 
якою делегувала йому право приймати з деяких питань 
залізничного господарства постанови й розпорядження, 
«що мали обов'язкову силу закону>> 17 • 

Звичайно, з позицій сьогодення важко дати однозначну 
оцінку законодавства Української держави, особливо тих 
актів, які стосувалися соціально-економічної політики Ско
ропадського. Зрозуміло, що й сьогодні, коли наше су
спільство все ще не виробило єдиного погляду на проблеми 
власності, закони Української держави в цій сфері (для 
прикладу наведемо лише один: <<Про право продажу і 
купівлі земель поза міськими поселеннями>>) все одно ли
шатимуться предметом дискусій. 

Безперечними є успіхи гетьманської адміністрації в га
лузі законодавчого забезпечення культури й освіти, проте 
не слід забувати, що для гетьманського законодавства ха
рактерне й посилення каральної спрямованості. Досиrь 
назвати тимчасовий закон «Про заходи боротьби з розлад
нанням сільського господарства>> від 8 липня 1918 р. 

За місяць до падіння гетьманства Скоропадський у своїй 
черговій «Грамоті до Українського народу>> від 22 жовтня 
1918 р. встиг підбити певні підсумки законодавчої діяль
ності Української держави: 

«В області внуrрішнюго життя Наше правительство видало ряд 
законів, котрі кладуrь міцну основу для майбуrнюї державності 
України. Було видано закони про громадянство, про встановлення 
Державного Сенату, про заведення двох українських університетів, 
вироблено законопроект про встановлення Української Академії 
Наук і Мистецrв; видано було закони, що кладуrь міцну основу 
створенню своєї армії й флота, поліпшено становище всіх пра
цьовників судового відомства, народніх учителів і духовенства; 
видано закон про порядок виборів в земські і міські установи, 
заведено державний земельний банк і за цей час видано більше 400 
інших законодатних актів, метою котрих являлось уnорядкування 
політичного й економічного життя України. Наслідки всіх заходів 
незабаром виявились у загальному підвищенні економічного і куль
турного добробуrу краю, що являється головною запорукою трива
лості самої держави». 

Посилання на <<підвищення економічного й культурного 
добробуту>> тоді, коли в Українській державі вкрай за
гострилася соціально-політична ситуація, яскраво засвід
чувало сумну тенденцію, початок якій поклала ще доба 
Центральної Ради - дальше поглиблення прірви між де-
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кларадіями (в тому числі законодавчими) й реальністю. 
Втім, це було характерно для всієї території колиnmьої 
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ссДРУГА» УКРАЇНСЬКА НАРОДНА 
РЕСПУБЛІКА 

(період Директорії) 

Утворення й перші кроки Директорії. Ще в травні 1918 р. 
українські соціалісти -федералісти, соціалісти -самостійники, 
соціалісти-ревотоціонери, соціал-демократи, а також деякі 
іmпі українські організації, зокрема «Поштово-телеграфна 
спілка>> й <<Об'єднана Рада залізmщь УкраЇНИ>>, утворили так 
званий Національно-державний Союз. У своїй першій ві
дозві від 24 травня цей Союз обвинуватив гетьманський 
уряд у неспроможності <<врятувати державу від анархії і 
безладдя, установити тверду владу, оперту на довір'ї народу, 
та зміцнити самостійну Українську державу>>. Цікаво, що за 
місяць до появи відозви гетьман Скоропадський звинуватив 
Центральну Раду в тих самих гріхах. 

У серпні Національно-державний союз перетворився в 
<<Український національний союз», а його тиск на тодішній 
режим значно посилився. Програмні цілі нової організації, 
очолюваної з 18 вересня В. ВИШІИЧенком, який називав їі 
«єдиним фронтом головніnшх провідних сил українства», 
полягали, зокрема, в боротьбі за <<законну владу на Україні, 
відповідальну перед парламентом>>, проведенні загальних 
демокраТИ'ПІИХ виборів та обороні <<прав українського наро
ду і української держави в міжнародній сфері>>. 

Спочатку діяльність новоствореної організації, принайм
ні зовні, відбувалася в цілком легальній формі. Так, після 
тривалих переговорів із Союзом Скоропадський, який праг
нув порозумітися з українськими колами, 24 жовтня за
твердив новий склад уряду, де посади міністрів сповідань, 
народної освіти, юстиції, земельних справ, праці посіли 
представники Національного союзу1 • Проте різка зміна 
ситуації, спричинена насамперед ревотоцією в Німеччині, 
зумовила й зміну планів цієї організації, яка почала готу
вати відкритий виступ проти гетьмана. 

Як згадує ВИШІИЧенко, <<13-го листопаду в помешканню 
Міністерства шляхів (Бібіковський бульвар) відбулося істо-
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ричне таємне засідання, яке закінчило добу Гетьманщини 
на Україні ... >> Засідання підтвердило й ухвалило розроб
леІШЙ раніше rmaн повстання, намітило соціальні, полі
тичні й національні гасла, під якими мала проходити 
ревоmоція, й приступило до виборів Директоріі"2. 

До її складу ввійшли В. Виmmченко (голова), а також 
С. Петmора, Ф. Швець, А. Макаренко та П. Андрієвський. 

Очевидці й учасники тих подій - автори відомих праць 
з історії української ревоmоції - неоднозначно оцінюють 
членів Директорії. Проте вони одностайні в тому, що з них 
найбільш значущими й популярними були соціал-демо
крати Виmmченко й Петmора. Однак, за свідченням Є. Ко
новальця, між ними існував давній антагонізм3 , і це не 
могло не відбитися на ефективності діяльності Директорії. 

Постаті ж інших трьох членів Директорії оцінено й 
змальовано досить скромно (хоча й самі ці свідчення не 
вирізняються об'єктивністю). Так, соціаліст-ревотоціопер 
Ф. Швець охарактеризований як <<тверезий політик, mодина 
інтелігентна з досить широким кругозором>>, <<Йому бракува
ло, однак, політичного досвіду й грунтовного знання полі
тичної проблематики східної Європи. Він не мав теж 
ширшого масштабу в політичному думанні, що є необхід
ною передумовою політичного і державного діяча в пере
ломній добі>>4 • Щодо Макаренка, обраного від українських 
залізничників, зауважується, що він <<міг бути використаний 
для праці в якімсь департаменті адміністрації, зокрема ж як 
міністр шляхів, але в ніякім разі як один із співвирішальних 
членів найвищого органу держави -Директорії>>. Нарешті, 
про Андрієвського (соціаліста-самостійника) написано, що 
він <<до того часу взагалі не був відомий ширше в політично 
свідомих колах, а потім виявилося, що він цілком не 
надався на своє так відповідальне становище>>. 

До того ж члени Директорії 

«не мали ясного уявлення про цю важливу проблему, якою є 
питання організації центральної влади і поділ компетенцій її окре
мих органів. Вони не мали в цій справі, за вийнятком Винниченка і 
Петлюри, ніякої доrеперішньої практики в центральній державній 
робоrі. Навіть обидва вище згадані державники не мали відповідних 
теоретичних студій з ділянки науки про державну адміністрацію, бо 
обидва вони були визначними в зовсім інших ділянках: Винниченко 
в літературі і публіцистиці марксизму, а Петлюра в літературній 
критиці і публіцистиці»5 . 
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Особливо докоряють Авдієвському - єдиному про
фесійному юристові, який, тимчасом, ніяк не проявив своїх 
фахових здібностей ... 

Одразу після свого обрання члени Директорії виїха.зш до 
Білої Церкви - місця дислокації корпусу Січових стріль
ців, на який поклада.зшся особливі надії, оскільки він 
становив реальну дисципліновану й боєздатну силу. А в ніч 
з 14 на 15 листопада з'явилася відозва Директорії до 
населення, якою Скоропадський оголошувався <<насиль
ником і узурпатором народної власті>>, а його уряд <<ЯК 
антинародний, противонаціональний>> - недійсним. <<Ук
раїнські народньо-республіканські війська підходять до 
Києва, - говорилося у відозві. -Для ворогів народу вони 
несуть заслужену ними кару, для демократії всіх націй 
України визволення>>6 • Щоправда, існує й інпmй погляд на 
події: в грудні 1918 р. Центральне інформаційне бюро при 
Директорії розповсюдило офіційну версію підготовки повс
тання, з якої випливало, що Директорію було обрано 15 
листопада, а її відозва з'явилася наступного дня7 • 

Паралельно широкого розголосу набрав вИданий від 
імені Петлюри Універсал, у якому позицію антигетьман
ських сил сформульовано ще виразніше: 

~по nостанові Директорії Скоропадський оrолошений nоза 
законом за уrворені ним безчинства nроти самосТlиності 
Української Ресnубліки, за знищення їі вільностей, за nереnовнення 
тюрем найкращими синами українськоrо народу, за розстріл селян, 

за руйнування сел і за насильство над робітниками і селянами. Всім 
rромадянам, мешкаючим на Україні, забороняється nід заrрозою 
військовоrо суду доnомаrати кровоnійцеві rенералові Скороnадсько
му в тіканню, nодавати йому сnоживання і захист. Обов'язок 
кожноrо rромадянина, мешкаючоrо на Україні, арештувать rенерала 
Скоропадською і nередать йоrо в руки ресnубліканських властей~. 

Варто звернути увагу, що суворі формулювання «ворог 
народу>>, <<Оголосити поза законом», вжиті в Універсалі, 
відкривали шлях беззаконню й сваволі. 

Далі події розвива.зшся так. Дорошенко згадує: 

~Фактwшо камnанія звелася до боротьби за Київ. Провінція 
була залишена сама собі і в ній скрізь заnанувала анархія... яка 
nромощувала шлях большевицьким відділам, що насували з nів
ноч~8. 

Щоправда, незважаючи на те, що за два тижні Київ 
опинився в повній облозі, боротьба все ще тривала. В 
гетьмана лишалася примарна надія на допомогу Антанти, 
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на яку після поразки Німеччини переорієнтувалася його 
дшuюматія. Директорія відреагувала негайно, опритодни:в
ши 27 JШстопада ноту <<До демократії усіх націй світу й до 
демократії держав Антанти зокрема>>. Основним змістом 
ноти стало :rштання: 

«В ім'я чого правительства держав Антанти тепер одмовляються 

признати той республіканський уряд України, який до приходу 

большевиків, а потім німців на Україну, держави Антанти nризнали 
законним, що й зазначили тоді певними актами міжнароднього 
характеру? Через що і в і."d'я чого тепер правительства держав 
Антанти грозяться збройною силою підтримувати буржуазно-помі
щицьку реакцію на Україні в особі монарха-гетьмана Скоропадсь
кого й його уряду, заведених на Україні германським імперіа
лізмом?»9 

Однак, коJШ війська Директорії 12 грудня зайнЯJШ Оде
су, виявилося, що надії Скоропадського абсототно безпід
ставні -підтримка гетьмана не входила до намірів Антанти 
(чого, втім, не можна було сказати про їі плани, пов'язані з 
Добровольчою армією А. Денікіна). А коJШ наступного дня 
німці, які все ще стримували повстанців, уклали з Дирек
торією угоду про нейтралітет, стало ясно, що гетьмана вже 
ніщо не врятує. Це й зумовило його останній крок -
зречення влади, яке він підписав 14 грудня: 

«Я, Гетьман усієї України, на nротязі семи з половиною місяців 
nрикладав усіх своїх сил, щоб вивести край з того тяжкого ста
новища, в якім він перебуває. Бог не дав мені сил сnравитись з цим 
завданням і нині я, з огляду на умови, які склались, керуючись 
виключно добром України, відмовляюсь від влади»10 • 

19 грудня війсЬІСа Директорії вступили до Києва. Так 
почався третій період новітньої історії украінської держав
ності. На політичну арену знову повернулася Українська 
Народна Республіка, проте свою попередницю вона нагадувала 
лише назвою і деякими загальними рисами. Зміст же був 
інший. 

Пошук •третього шляху~. На відміну від Центральної 
Ради, яка принаймні спочатку спиралася на певну як 
теоретичну, так і практичну програму, та й гетьманщини 
(згадаймо бодай акти, видані Скоропадським у день перево
роту), Директорія мала у своєму арсеналі JПШІе загальні 
гасла. << ... Всі соціальні й політичні здобутки революційної 
демократІї будуть повернені», - йшлося в їі першій ві
дозві. -А Українські Установчі Збори твердо й непохитно 
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закріплять їх на вільній Українській землі>>. Таким чином, 
не виникало сумнівів, що Директорія вважає себе тимчасо
вим органом, проте решта питань лишилася без відповідей. 
Більше того, навіть факт відновлення УНР не був офіційно 
проголошений Директорією, а вгадувався з їі повної наз
ви - <<Директорія Української Народної Республіки» (на
приклад, П. Христюк узагалі дотримується точки зору, за 
якою <<моментом фактичного й формального відновлення» 
УНР слід вважати вступ військ Директорії до Києва11 ). 

Сама ідея Директорії виникла з дуже популярних тоді 
аналогій з Великою фра.І-Щузькою революцією. Так, ще на 
початку вересня 1917 р. Тимчасовий уряд у зв'язку з 
корніловським заколотом і урядовою кризою утворив <<Ди
ректорію>>, або <<Раду п'яти>> - колегію у складі самого 
<<прем'єра>> Керенського, а також міністрів іноземних справ, 
пошт і телеграфів, військового та морського міністрів. 
Досвід і навіть термінологію французької революції активно 
використовували й більшовики -наприклад, термін «Ван
дел» стосовно козацького повстання на Дону, не кажучи 
вже про <<привабливий>> приклад якобінського терору. 

Водночас французька й українська директорії нагадували 
одна одну тільки назвою й кількісним складом, оскільки 
мали різну правову природу. Так, за французькою Консти
туцією 1795 р., що закріпила нову систему організації влади 
в країні після повалення якобінської диктатури, Директорія 
у складі п'яти <<директорів>> обиралася двома законодавчими 
палатами - «Радою п'ятисот>> та <<Радою старійшин» і 
являла собою виконавчий орган. Директорія ж УНР наро
дилася спільною волею деяких українських партій та орга
нізацій. На такій же <<партійній» основі сформувалася· й 
Центральна Рада, яка потім, узявши на себе функції зако
нодавчого, представницького органу, утворила уряд -Ге

неральний Секретаріат, а згодом Раду народних міністрів. 
Проте на відміну від Центральної Ради Директорія <<Не 
визначиласЯ>> щодо свого місця серед гілок влади ( ско
ристаймося з популярного сьогодні терміна), уособлюючи 
собою їі єдність і неподільність. Ідея ж відновлення разом з 
УНР і Центральної Ради Директорів як своєрідного перед
парламенту не дістала підтримки й не вийшла за межі 
внутрішніх дискусій. Як слушно зауважив у своїх спогадах 
С. Ковалевський, «надходили нові часи, які вимагали нових 
людей>> 12 • Утім, причина крилася не тільки в тому, що 
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Центральна Рада в останній період свого існуваІОІЯ стрімко 
втратила свою популярність і минуло всього кілька місяців 
з моменту їі повалення. Сутrєву роль відіграли взаємні 
антипатії й суперечки між впливовими діячами україн
ського руху. Ця характерна для всіх переломних етапів 
вітчизняної історії хвороба призвела до того, що, на
приклад , Михайло Грушевський фактично .JІJШШВся «поза 
грою» .. . 

Тож розвиток на зразок Центральної Ради було відки
нуто, й Директорія опинилася віч-на-віч з необхідністю 
шукаm свій шлях. Крім стратегічних заJЩань, Директорія з 
моменrу свого проголошення мала також розв'язати при
наймні три невідкладні проблеми: насамперед визначити 
власний правовий статус, особливо компетеІЩію й повнова
ження; врегулюваm свої відносини з іншими структурами 
державного механізму й, нарешrі, запропонуваm саму його 
модель. Однак цього не сталося, і всі зусилля Директорії на 
ниві державного будівництва мали хаоmчний характер, 
розвиваючись «без стерна і вітрил» на основі прецеденту, 
якщо подібний термін прийнятний у даній ситуації. 

Так цілком стихійно склався певний розподіл обов'язків 
між членами Директорії. Її голова відав зовніnтьополі
mчними справами, а на Петлюру ще в процесі виборів було 
покладено обов'язки Головного отамана. Іюпі члени Ди
ректорії так і не дістали чітко окреслених обов'язків. А 
тимчасом не існувало й жодного регламенту чи іншого доку
мента, який би заміняв його й скеровував внутрішню органі
зацію Директорії (для порівняння - Центральна Рада, якій 
теж бракувало чітко визначеного правового статусу, все ж 
таки діяла на підставі «Наказу»). Так само свою «керівну 
ролЬ» Директорія здобула без жодпого правового акта. Тут 
також бачимо фактор «самочинносrі»; згадаймо Центральну 
Раду, коли вона проголошувала автономію України. 

Як зазначається в робоrі А. Яковліва, «протягом зброй
ної боротьби проm гетьмана і якийсь час після їі за
кінчення Директорія У.Н.Р., як революційний орган з 
диктаторськими правами, була органом верховної влади та 
виконувала неподільно законодавчу, виконавчу, а почасm й 
судову функдії>> 13 (щопраJЩа, в деяких інших дослідженнях 
місmться також означення «колегіальний глава держави») . 
Однак у міру розвитку подій виникла нагальна потреба 
вдосконалиm нову «революційну» систему управління. 
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Цікаво, що в одному з пeplllliX актів нової влади -
«Оповіщенні Директорії>> від 21 листопада 1918 р. - прого
лошувався намір <<якнайшвидше утворити кабінет народних 
міністрів» 14 • Однак потім ці наміри несподівано змінилися, 
причому настільки, що окремі газети повідоМИJШ: Ди
ректорія взагалі вирішила <<Не призначати міністрів до 
скликання Установчих Зборів» 15 • Та, відчуваючи необхід
ність утворення певної виконавчої інституції, Директорія 
вдалася до паліативної форми. 5 грудня було ухвалено 
постанову про заснування при Директорії <<відділів: освіти, 
фінансів, внутрішніх справ, продовольчих, торгу і про
мисловості, праці, шляхів, поІІІТ і телеграфів, судових, 
хліборобства і народного ~оровля дЛЯ ~асового керу
вання справами, що стосують до відповідних міністерств» 16 • 
Відповідно сформувалася й «Рада завідуючих державними 
справами>> як своєрідний тимчасовий уряд, який, утім, не 
ЛІШІИВ по собі помітного сліду, припинивши існування 
напередодні вступу Директорії до Києва. 

Нарешті, 9 грудня Директорія утворила каІЩелярію (сек
ретарство) дЛЯ <<~асового ведення діл Директорії». На 
каІЩелярію покладалися, зокрема, реєстрація «всіх паперів, 
що надходили до Директорії», кадрові питання, а також 
законопроектна робота17 • 

Владу на місцях представляли повітові та губернські 
комісари, що їх призначШlа Директорія (тут бачимо пряме 
запозичення досвіду Центральної Ради) . Крім цього, існу
вали численні <<отамани>> (цей термін уживали тоді, й ми ще 
до нього повернемося), або «польові командири» (так гово
рять зараз), у чиїх руках, власне, й була зосереджена вся 
реальна влада в провінції. Водночас сТИХІИНо 
відновmовалась діяльність старих органів міського й земсь
кого самоврядування, а також Рад робітничих і селянських 
депутатів. 

А задля повноти картини слід сказати, що під час 
повстання і до вступу Директорії до Києва тут як її 
представник діяв Ревоmоційний комітет у складі чотирнад
цяти комісарів під керівництвом майбутнього голови Ради 
народних міністрів В. Чехівського. ~ 

Таким чином, з одного боку, гостро відчувалася нестача 
чітких державотворчих орієнтирів і пріоритетів. З іншого -
на Директорію тиснула запільна ситуація, що склалася в 
країні. Причому до факторів, що їх вплив безуспішно 
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намагалися перебороти Центральна Рада й гетьманат -
економічних проблем, постійної загрози зовнішньої агресії , 
глибокого розколу між населенням (<<українське село)> й 
<<Неукраїнське місто)>), на чому наголошує практично ко
жен з авторів спогадів про ті часи, - додався ще один. 
О. Міцюк, міністр внyrpinrnix справ у першому уряді Ди
ректорії, зазначав: 

«Під ударами світової війни, під частими змінами влади у 
громадянських війнах, у психології народних мас України, завжди 
більш схильних до анархістичної волі, ніж москалі, стала підірвана 
не лише російська державність, але й сама ідея державності взагалі, 
з усіма і-і основними прикметами : законом, судом, владою ... Буду
вати нову державність за умовин компромітації самої ідеї держав

ності в широких масах було направду надто тяжко» 18 . 

Зрозуміло, екскурс у порівняльну російсько-українську 
психологію видається дещо дискусійним, проте в цілому ця 
точка зору не тільки заслуговує на увагу, а навпаки -
проблема довір'я народу до влади й нині не втратила своєї 
актуальносrі ... 

Ситуація, що склалася, підвела Директорію до необхід
носrі якихось конкреТНих дій. 12-14 грудНЯ 1918 р. у 
Вінниці, де тоді перебувала штаб-квартира Директорії, 
пройшла Державна нарада, в якій, крім членів Директорії, 
взяли також участь українські політичні партії, зокрема 
есерів, соціал-демократів, соціалістів-самостійників та ін. 
Нарада розглянула питання про подальші перспективи ук
раїнської державносrі. 

На той час Директорія опинилася перед альтернативою: 
або обрати «європейську» модель, пов'язану з утвердженням 
принципу поділу влад, розвитком парламентаризму (в україн
ському контексті - скликання Установчих зборів), або ж 
узяти на озброєння ідею диктатури пролетаріату й «респуб
ліки Рад». 

З точки зору сьогодення виникає закономірне запи
тання - як після повчального прикладу Центральної Ради 
та й усього коМІUІексу проблем, пов'язаних з більшо
ВІЩЬкою революцією в Росії, взагалі міг серйозно розгля
датися другий, <<комуністичний)> варіант. Однак тоді ці 
плани не викликали подиву, й навпаки, за тих умов 
спиралися на цілком реальний грунт. 

« ... В середині самих українських провідних кол під впливом 
большевицьких успіхів відбувався глибокий процес роз 'єднання на 
два табори: одного протибольшевицького - і другого, що схилявся 
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до ідеології большевиків. Невдачі Центральної Ради в nоnередню 
добу революції і nоширення симnатій до большевиків серед україн
ських мас - все це на багатьох вnлинуло так, шо, мовляв, треба й 
нам, українцям, стати на nозицію совітів, щоб не розійтися з своїм 
народом . Зміцненню цих настроїв ще більше сnрияли тодішні події 
в Німеччині та Австро-Угорщині, де утворилися nравительства на 
чолі з соціалістами. Був майже загальний nогляд, що почалася 
світова соціалістична революція, а тому й на революцію на Україні 
дивилися, як на «nочаткову фазу» світової революції» 19. 

Основним прихильником ідеї <<радянської RЛади» був 
сам Голова Директорії Винниченко. Його постійний опо
нент Петтора виступав за <<європейську>> модель. Більшість 
учасників наради також висловилися пporn радянського 
пр:инцmту. Опинившись у меншості, Винниченко, за його ж 
масними словами, <<пішов на хитрість>> . Ось що він пmпе з 
цього приводу: 

«І члени Директорії, й більшість партій у своїх nромовах 
внявлялн згоду рішуче боротись з буржуазією. Селянська демо
кратія , а також дРібна буржуазія хоч переважно йде за великою 
буржуазією, але рідко коли має до неї гарячу любов. Для україн
ської ж селянської демократії (ідеологами якої по суті були всі 
nартії, не виключаючи й соціал-демократів) велика буржуазія на 
Україні була ще й тим ворожа, що вся вона (велика буржуазія) була 
не українська. І партії згоджувались з тим аргументом, що нам, 
українцям, зовсім нема ніяких підстав боронити інтереси націо
нально чужої нам буржуазії. Отже, грунтуючись на цьому, я на 
дРугий день no одкиненню системи чисто радянської влади вніс 
нову nропозицію: nрийняти систему «трудових рад», себто рад 
nредставників усіх елементів громадянства, які не живуть з експлуа
тації чужої nраці. Другими словами: це мала бути диктатура не 
nролетаріата й незаможного селянства, а диктатура трудового лю
ду»2о. 

Звичайно, запропонована формула була недосконалою. 
Сам Винниченко визнає, що вона породила чцмало непо
розумінь: 

<~Наnриклад, кого nідвести nід категорію трудового елементу? 
Адвокати, священники, бюрократи, журналісти буржуазних і ре 
акційних газет , вони не експлуатували чужої nраці, значить вони 
мали виборче nраво до цих рад?»21 . 

Попри всі суперечності, компроміс задовольнив усіх. 
Так визначився «третій» шлях, який полягав у прагненні 
створити «вертикШІь» трудових Рад на місцях -губернські й 
повітові, а в центрі -Конгрес трудового народу. 

Та минуло ще майже два тижні, поки цей «трудовий 
принциn», а з ним і основні програмні цілі Директорія конк-
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ретизувала у своїй Декларації від 26 грудня. До речі, су
часники, а потім і дослідники чимало докоряли їй за те , що 
цей надзвичайно важливий документ з'явився з таким 
запізненням - майже через півтора місяці після початку 
повстання. Населення перебувало в абсототному інфор
маційному вакуумі, в державному апараті панувала повна 
анархія (якимись міністерствами керували комісари Рево
люційного комітету, іmпи:м:и: - <<керуючі>>, що їх призна
чила Директорія, діяли численні комісії , військове команду
вання), а Директорія гаяла час на гучні урочистості з нагоди 
їі вступу до Києва й повалення гетьманського режиму. (Так, 
26 грудня - за збігом обставин у день появи Декларації -
<<Робітнича газета>> писала: <<Пройnто вже десять днів з дня 
переходу Києва до рук республіканської влади ... а політичне 
становище України внутрішнє і міжнародне зовсім не вияс
нені. Потрібна тверда і ясна лінія нашого уряду>>.) 
Що в цій Декларації, крім соціально-економічних гасел 

(вони були досить стандартними - рабітичий контроль, 
боротьба зі спекуляцією, <<Кращі форми соціальних реформ, 
яких досягатиме світова, особливо західньоєвропейська тру
дова демократія>>, <<Національна злагода і дружнє поєднання 
трудової демократії всіх націй, що заселяють українську 
землю>>), має особливе значення? Насамперед, спроба само
ідентифікації - Директорія оголосила себе «верховною 
владою>>, уповноваженою <<силою і волею трудящих класів 
України>>, і знову підтвердила свою тимчасовість: «Одер
жавши на час боротьби силу і право управління державою 
від першого джерела революційного права, трудящого наро

ду, Директорія передасть свої повноваження тому ж самому 
народові>>. 

Крім того, в Декларації конкретизувався і розвивався 
<<Трудовий принцип>>, узгоджений у ході вінницької наради. 
Зокрема зазначалося, що влада в УНР <<повинна належати 
лише класам працюючим - робіmицтву й селянству, тим 
класам, що здобули цю владу своєю кров'ю, а класи <<Не 
трудові, експлуататорські, що живляться з праці класів 
трудових, які нищили край, руйнували господарство й 
означили своє правління жорстокостям:и: й реакцією, не 
мають права голосу в порядкуванню державою>>. 

Варто згадати, що трохи більше року перед тим М. Гру
шевський на хвилі найбільшої популярності Центральної 
Ради зовсім інакше уявляв собі перспективи народовладдя: 
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«Однакове виборче право повинні мати пани і мужики, богачі і 
робітники, проевіщемі й прості, чоловіки і жінки, якого б хто був 
народу і віри - всім одне право. Всі мають право вільним голосом 
вибирати собі власть. Всім повинний буrи приступ до виборних 
урядів, ХТО ТЯМУЩИЙ і МОЖе ЙОГО СПОВНЯТИ»22 . 

Однак ситуація стрімко зміmовалася, і, програючи ак.;. 
тивній, наступальній більшовицькій пропаганді (а тоді сло
ва <<соціалізм>> і <<революціЯ>> буJШ не менш популярними, 
ніж нині <<правова держава>> й «ринкова економіка>>), Ди
ректорія сама мусила вдатися до популістських гасел. Що
правда, виникла парадоксальна ситуація. Москва зви
нувачувала Директорію в <<буржуазно-націоналістичній 
контрреволюції>>, а західноєвропейська, зокрема французь
ка, преса -в більшовизмі. 

' Повертаючись до Декларації Директорії, зазначимо, що 
вона офіційно сповістила про скликання Конгресу трудово
го народу, на який покладаJШся <<Всі верховні права і 
повновласність рішати всі питання соціального, еконо
мічного та політичного життя Республіки>>. Втім, і цей 
Конгрес - «революційне представництво організованих 
працюючих мас>> - розглядався як тимчасовий передпарла
мент, що не міг обиратися, як прямо визнавалося в 
Декларації, <<ПО удосконаленій формулі виборів, якої додер
жати зараз неможтmо>>. Хоча, нагадаємо, проведення саме 
загальних і демократичних виборів було одним з гасел 
антигетьманської коаліції українських партій. 

Однак проблема не в тому, що Директорія порушила 
свої <<передвиборні» зобов'язання (так було і до, і після 
Директорії), навіть не в тому, що вимальовувалася досиrь 
громіздка система вищих тимчасових інституцій - «верхов
на влада» Директорії до скликання Конгресу трудового 
народу, потім сам Конгрес з його <<Верховними правами>> й, 
нарешті, Установчі збори з їх сумнівною легітимністю 
(оскільки йшлося про представництво <<працюючих мас>>, а 
не всього населення) і туманними перспективами скли
кання. Взагалі ідея Установчих зборів потроху зводилася 
нанівець: Центральна Рада прийняла докладний закон про 
вибори до цих зборів, встигла частково їх провести й навіть 
призначила дату відкриття; гетьманська адміністрація при
наймні виробила, як тепер кажуть, концепцію закону про 
вибори до Державного Сейму, а Директорія не пішла далі 
заяви про наміри. 
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Незважаючи на те, що деякі доСJrідники вважаюТh Декла
рацію Директорії <(тимчасовою конституцією>> (вже котрою 
за ліком, коли згадати, що «Наказ» Центральній Раді від 5 
травня 1917 р. теж називали то'П:Іо так), вона все одно не 
виходила за межі загальних приrшсів, і всі конкретні функ
ції й повноваження Директорії JПШІе <(читались>> у їі кон
тексті. Наприклад, законодавча функція випливала з того, 
що Директорія <юдмінила всі закони і постанови геТhмансь
кого уряду в сфері робітничої політики>>, або з того, що 
вона мала виробити спеціальний акт (<(Інструкцію>>) про 
вибори до Конгресу. Водночас можна було також дійти 
висновку, що Директорія як <(верховна влада>> бере на себе 
керівmщтво й владою виконавчою - Радою народних 
міністрів, про утворення якої теж сповіщала Декларація*. 
Проте JПШІе одне їі положення безпосередньо стосувалося 
правового статусу УРЯдУ - йому доручалося <(негайне пере
ведення в жипя великих задач>>, окреслених Декларацією. 
Зрозуміло, що подібна невизначеність і відсутність чіткого 
розподілу компетенції між Директорією й Радою народних 
міністрів (наприклад, з одного боку, Директорія безпосе
редньо втручалася у сферу виконавчої діяльності, а з іншо
го - Рада міністрів теж мала певні законодавчі функціі"23) 
дуже скоро неминуче мала призвести до серйозних непоро
зумінь. Таким чином, якщо каменем спотикання для «nер
шоЇ» УНР було розмежування функцій закоподавчої (сама 
ЦентрШІьна Рада) і виконавчої ( ГенерШІьний Секретаріат, а 
потім Рада народних міпістрів) влади, то тепер випикає 
новий вузол суперечностей - цього разу вже в межах самої 
виконавчої влади. 

До того ж слід брати до уваги фактор воєпного часу, коли 
проблема розподілу повноважень ускладпюється ще й супереч
ностями між цивільною і військовою владою. Насамперед це 

• У день оголошення Декларації Директорія своїм Наказом затвердила 
Раду народних міністрів у складі 18 осіб: Голова Ради народних міністрів і 
міністр закордонних справ В . М . Чехівський, міністр внутрішніх справ 
О. К. Міцюк, міністр земельних справ М . ІО . Шаповал, міністр мистецтв 
Д. В. Антонович, міністр морських справ М. І. Білінський, міністр народ
ного здоров'я Б. П. Матюшенко, міністр продовольчих справ Б. М. Мар
тос, міністр торгу і промисловості С. С. Остапенко, в. о. міністра вій
ськових справ О . В. Осецький, в. о . міністра народної освіти П . Холодний, 
в. о. міністра юстиції С . П. Шелухін, міністр фінансів В. П. Мазуренко, 
в. о. міністра праці Л. Д. Михайлів, керуючий Міністерства шляхів 
К. Пилипчук, керуючий Управління культів І. Л. Липа, Державний кон
тролер Д. Л. Симонів, виконуючий обов'язки Державного секретаря 
І. М. Сніжко (Вістник УНР. 1919. 25 січня). 
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стосується тодішньої ситуації в Києві. С. Ковалевський 
згадує: 

<~У Києві утворилось два осередки державної влади. Легальним і 
явним осередком була Директорія та уряд. Другим, так би мовити, 
закулісовим осередком влади були наші вищі військові кола з 
Головним Отаманом Симоном Петлюрою на чолі. Вищі наші 
старшини були тієї думки, що поки не наступлять нормальні 
умови, себто поки не стабілізується ситуація на західних і північних 
кордонах України, вони мають право впливати на біr державних 
справ і творити, так би мовити, диспозиційний осередок, який 
може функціонувати значно швидше, аніж бюрократична машина 
уряду й Директорії»24 . 

Відгомін цих суперечностей бачимо в спогадах Є. Коно
вальця. Він узагалі вважає, що військове кома.ІЩування 
Січових стрільців було чи не єдиною життєздатною <<управ
лінською структурою>> в Києві, до якої, прагнучи <<знайти 
вихід із прикраго та безпорадного становища>>, постійно з 
численними дорученнями звертались і члени Директорії, й 
міністри. Коновалець зазначає: 

«3 одноrо ж боку ми дуже добре знали, що кожний рішучий 
крок з нашого боку в якій-небудь важливітій справі ширшого 
характеру будуть вважати як бажання військових втручатися не в 
свої справи. Тому тим гарячіше бажали ми собі, щоб ми не були 
змушені вічно наказувати, а тільки щоб самі одержували від коrось 
накази. Але що ж, було п'ять директорів, які ставили величезні 
вимоrи до січових стрільців і до київської команди ... З другого боку, 
антагонізм між головою Директорії та головним отаманом довів до 
того, що ми взаrалі не знали, кого треба слухати»25 . 

Винниченко ж із властивою йому полемічною емоцій
ністю змальовує відносини між цивільною й військовою 
владою в найтемніnmх кольорах: 

<~В той час, коли майже кожний старшина (не кажучи вже про 
отаманів) мав для себе, для своєї жінки, для родичів і знайомих 
один або декілька автомобілів, члени правительства, міністри часто 
мусили ходити пішки, бо в них перший ліпший офіцер міr на 
вулиці одняти автомобіля, не звертаючи ніякої уваrи на посвідчення 
й протести міністра»26 . 

Протистояння цивільної й військової влади різко за
гострилося напередодні відкриття Конгресу трудового наро
ду України. Січові стрільці висунули пропозицію невід
кладного встановлення воєнної диктатури. Знов-таки бачи
мо діаметрально протилежні точки зору на цей епізод. 
Коновалець mnпe, що вони запропонували Винниченку 
одноосібне диктаторство - «щоби покласти край колек-
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тивному безголов'ю влади>> -і гарантували, «що безогляд
но йому підпорядкуються й будуть йому допомагати в 
проведенні його політичної і соціальної програми>>. У свою 
чергу, Винниченко досить зневажливо зазначав, що пропо
зиція січовиків була наслідком їх власної «розгубленості і 
безпорадності>>. В умовах тодішнього скрутного становища 
країни, навіть у штабі Січових стрільців, читаємо у <<Відрод
женні нації>>, «Цієї справжньої влади того часу, пропала їхня 
хвальковата самовпевненість і хлопчача зарозумілістм27 • 

Проте відмова Винниченка від <<Надзвичайних повнова
женЬ» не спростила ситуації. 16 січня 1919 р. в Києві 
відбулася нова Державна нарада, що зібрала традиційне 
коло учасників -членів Директорії, уряду, представників 
українських політичних партій, а також Січових стрільців. 
Обговорювалася, зокрема, ідея обмеження повноважень 
майбутнього Конгресу трудового народу й передання всієї 
влади «тріумвірату» (а це вже термін з римської історії) у 
складі двох представників Січових стрільців - Є. Коно
вальця й А. Мельника - та С. Петлюри. Однак після 
інтенсивних дискусій (Коновалець, наприклад, mnпe про 
«Вавілон думок», що висловлювався в ході наради: деякі їі 
учасники проводили прямі аналогії між січавиками й ла
тиськими частинами більшовиків; Петлюра ж усвідомлював, 
що запропонований <<тріумвіраТ>> тільки прикриватиме осо
бисте лідерство Коновальця28) погодилися все лишити без 
змін. Це мало як позитивні, так і негативні наслідки. З 
одного боку, зберігалися перспективи демократичного роз
витку, адже повним ходом ішла підготовка до скликання 
Конгресу трудового народу. З іншого боку, ухвала «все 
по-старому>> (саме під таким означенням київська нарада 
згадується в усіх джерелах) лишала без змін і загальне 
безладдя в державі, а головне - не розв'язувала проблеми 
взаємин з військовими. <<Отаманія>> (ми ще повернемося до 
неї), мов дамоклів меч, тяжіла над українською держав
ністю ... 

·конгрес трудового народу. Якщо говорити про демокра
тичні тенденції, то іх найяскравішим проявом був Конгрес 
трудового народу, який відкрився в Києві наприкінці січня 
1919 р. Звичайно, як і будь-який епізод нашої історії, 
Конгрес трудового народу розглядається з різних точок зору 
і з різним ступенем емоційності. Навіть розбіжності в 



Розділ ІІІ 

124 

оці.Jщі кількосrі делегатів, які взяли участь у його робоrі, 
стають основою для <<політичних>> висновків. Тим важли
віше для нас об'єктивно поставИ1Ися до цієї, безумовно, 
непересі'ШоЇ події. 

Почаrn хоча б з того, що існують різні версії самого дня 
відкрИ1ТЯ Конгресу -називаються 22 і 23 січня. В прин
ципі кожна з цих дат може буш прийнята, оскільки 
урочисте відкриття Конгресу відбулося саме 23 січня, але 
напередодні почалися міжфракційні консультації й засі
дання <<Ради старійuшн»29 • 

Те ж саме можна сказаrn й про кількість делегатів. За 
«Інструкцією для виборів на Конгрес трудового народу 
України>> (це офіційна назва), що її затвердила Директорія 5 
січня 1919 р., обиралося 593 делегаrn, в тому числі 65 -від 
Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Вва
жається, що на Конгрес приїхало близько 400 делегатів, 
однак тогочасна київська преса, яка висвітлювала перебіг 
Конгресу, називає іншу цифру -не більше трьохсотЗО. 

Сама атмосфера, в якій проходив Конгрес, також сприй
малася неоднознаtffіо. Ось що пише С. Ковалевський (ци
тата довга, але варта того, щоби навесrn її цілком): 

«Пригадую перше засідання Трудового Конгресу, яке відбулося 
в будинку київської опери, де не раз уже відбувалися селянські 

з'їзди. Вразила мене театральність цього першоrо засідання, якої за 
часів Центральної Ради не було. Велика сцена була прибрама 
українськими килимами і великим жовтоблакитним прапором. По
середині проти трибуни був поставлений великий золотий тризуб . У 
глибині сцени п'ять вкритих червоним оксамитом великих крісел 
для членів Директорії. Відкриття конгресу відбулося досить цере
моніально, і коли члени Директорії з'явилися на сцені, члени 
конгресу встали, вітаючи їх покликами ... Сама церемонія відкриття 
конгресу справляла сильне враження в порівнянні із звичайними 
традиціями доби Української Центральної Ради. Тоді не було цієї 
церемоніальності, зате була велика сила природнього енту
зіазму. Голова Центральної Ради Михайло Грушевський ніколи не 
дозволяв, щоб члени Центральної Ради слухали йоrо промови 
стоячки, хоч він і виконував ту верховну функцію репрезентанта 
держави, яку мали тепер члени Директорії. Неприємно вразило 
мене також і те, що національний rімн rрала оркестра, а не так як в 
наші часи співали всі rуртом . Врешті різниця ще була та, що ми, 
організовуючи великі з'їзди і конгреси, не звертали уваrи на 
зовнішні, так би мовити, пропагандивні ефекти. Натомість в цере
монії відкриття Трудового конгресу ці зовнішні ефекти відігравали 
досить значну роль. Коли я цими своїми спостереженнями по
ділився зі старим Грушевським, він мені сказав, що українська 
справа вже вийшла з того революційного періоду, коли не звер-
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таєrься уваrи на форми урядових актів, і входить в період ста

білізації, коли певні форми і церемонії мусять бути дотримані. Але 
ж чи вийшли ми з революційного періоду? Мені здавалося, що ні, 
що ще баrато подій буде і що ті форми церемоніального характеру 
мали б виробитись пізніше, коли наша держава дійсно зможе 
відітхнути і увійти в довший період стабілізованих відносин. Ці 
рефлексії насувалися мені, коли я діставав вістки з північних 
районів Чернігівщини, що там посуваються з півночі большевицькі 
ватаги Юрка Коцюбинського, уніформовані і озброєні, між Брян
ськом і Москвою,.., 31 . 

Авrорові ІЩХ спогадів заперечує Стахів, закидаючи йому 
<<дух опозиційності Директорії>>. Вrім, і він далекий від 
цілковитої об'єктивності, оскільки rrn:caв свою, безперечно, 
фундаментальну працю з <<пропетлюрівських>> позицій, що 
теж слід ураховуваm. У ІЩХ давніх партійних і особистих 
анmпатіях ясно відчуваємо <<спокусу владою>>, що не обми
нула й українських лідерів. Звідси прагнення відійm від 
<<патріархальноЇ>> простоm й незалежно від ситуації в дер
жаві відчуm себе загальнонародними <<пророками». Однак, 
хоч як парадоксально, це відповідало й настроям часу. 
Рішуче виступаючи, наприклад, проm <<культу особи» Пет
люри, Винниченко сам визнає, що певна частина тодіш
нього українського суспільства <<потребувала якогось фе
тиша, перед яким вона могла би преклоняmся»32 • Не встояв 
перед цією спокусою і Грушевський, який свого часу «не 
зміг>> заперечиm проm появи в українських збройних силах 
полку його імені. <<Прикро було мені прив'язуваш своє ім'я 
до полку, - rrn:caв, відчуваючи хисткість своєї позиції, 
Грушевський, - але я не мав духу й відмовиm. Якби я мав 
змогу - я б сей полк мого імені розіслав додому opam, і 
сіяm, і твориm життя. Але що я міг зробиm?>>33 ••• 

Нарешті, становлять інтерес загальні оцінки Конгресу. 
Наприклад, щойно по закінченні робоm Конгресу газета 

«Народна воля>> rrn:caлa: <<Трудовий Конгрес з'їхався, паба
лакав і роз'їхався, не зробивши абсоЛІ<УІНо нічого для того, 
щоби поліпшиm загальний стан житгя, в якому перебуває 
УНР>>34 • Однак бачимо й протилежну думку, за якою Кон
грес <<був першим в історії України соборним представ
ющтвом українського народу>> 35• 

Істина, хоч це й банально, лежить десь посередині. 
Ясно, що називати Конгрес <<загальним представни

цтвом», - перебільшення. Делегаm обиралися на основі 
куріальної системи -від селян (377 мандатів), робітників 
(118) і «трудової інтелігенції» (33). Причому нерівним був 
не тільки розподіл мандатів, а й сам порядок обрання -
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селяни на повітових селянських з'їздах, а робітники і 
<<трудова інтелігенціЯ>> - вже тільки на губернських. Крім 
того, беручи до уваги <<визначні заслуги робітників заліз
ниць і почт під час боротьби з гетьманщиною>>, передбача
лося також окреме представництво Всеукраїнського заліз
ничного з 'їзду (20) і Всеукраїнського поштового з'їзду (10). 
Таким чшюм, представництво від ІЩХ двох професійних 
груп практично дорівнювало представництву від усієї <<тру
дової інтелігенції України>>, не кажучи вже про досить 
нечітке й невиразне визнач:ення, хто власне до неї нале
жить: <<робітники на ниві народної освіти і служащі в 
народних кооперативах, земських та міських самоврядуван
нях та іншиХ установах державних, громадських і при
ватних>>з6. 

Необхідно враховувати й фактор часу. Сьогодні, наприк
лад, ми прекрасно знаємо, як складно й довго триває 
підготовка до виборів навіть в умовах мирної й стабільної 
держави. Тому час, відведений на вибори до Конгресу · 
трудового народу - від затвердження Інструкції про вибо
ри 5 січня до відкриття конгресу 22 січня -викликає певні 
сумніви. 

До речі, про це говорилося на самому Конгресі в заяві 
представника фракції незалежних соціал-демократів: 

« ... Переведення виборів при умовах урядового нажиму, без 
свободи аrітації: скомплікованість і спішність виборів в несприят
ливих умовах військового часу - все позбаWІяє Трудовий Конrрес 
правдивого в ньому представництва революційних мас і не дає 
йому ніякої сили в його роботі» . 

І все ж таки, незважаючи на ці обставини, Конгрес 
порівняно з Центральною Радою має більше пі~тав вва
жатися передпарламентом через те, що він формувався на 
основі хай і неповноцінного, але територіального представни
цтва. Особливого значення набуває той факт, що Конгрес 
уособлював соборну Україну, і на ньому було урочисто 
проголошено акт злуки із ЗУНР. ЩопраJЩа, Христюк у 
цьому зв'язку пише, що з появою галичан на Конгресі 
виникла певна колізія між ідеологією західноукраїнської 
дрібної буржуазії й наддніпрянського «більшовицького» се
лянства37. На цьому прикладі бачимо, що зіткнення регіо
нальних інтересів на українській політичній сцені має, хоч 
як прикро, давні традиції. 

Історичне зпачення Конгресу полягало ще в тому, що він, 
на жаль, став фінальним акордом молодого українського 
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парламентаризму, який починає свій шлях від Центральної 
Ради й уривається, не встигнувши розвинутися. Для нас 
важливо, що в умовах громадянської війни в Україні, 
розгулу анархії, розвалу державного механізму й постійної 
загрози військової диктатури було реалізовано спробу де
мокраТИ'llіого вибору, lІ.ІИрокого й вільного обговорення 
альтернативних варіантів державотворення. Інша справа, 
що класИІП:Іі парламентські форми роботи Конгресу: проце
дурні дебати, численні резоmоції, поправки, заяви, між
фракційна боротьба в поєднанні з відсутністю реальних 
важелів впливу - викликали тоді роздратування суспіль
ства. Це дуже нагадує сучасну ситуацію, посилену наяв
ністю нинішніх потужних засобів масової інформації, яких 
не знали наші попередники. 

У ході роботи Конгресу вислошповалися різноманітні, 
часом полярні пропозиції - від передання всієї влади 
робітничим і селянським Радам і негайного проголошення 
України <<соціаліс1WПІОЮ Республікою>> до формування 
<<Малого Конгресу>> з повноваженнями <<верховної власті>> 
чи стандартного європейського варіанта. Та наближення 
фронту поклало край діяльності Конгресу. На останньому 
засіданні 28 січня було ухвалено «Закон про форму влади на 
УкраЇНЇ»38 (ЗНОВУ НатрапляЄМО На історичні uаналОГії, ЯКЩО 
взяти до уваги сучасний Закон про владу). Иого позитивне 
значення полягало насамперед у тому, що він фактично 
вперше з моменту проголоzиення УНР ще в листопаді 1917 р. у 
формі закону (а не політико-правового акта, якими були й 
Універсал Центральної Ради, й Декларація Директорії від 26 
грудня 1918 р.) визначав підвалини державного устрою і 
все-таки набрав чиююсті (на відміну, зокрема, від Кон
ституції УНР 29 квітня 1918 р.). 

Проте цей закон про владу був недосконалим, адже 
готувався поспіхом у ході засідань Конгресу на основі 
деяких фракційних резотоцій (виявилося, що ні члени 
Директорії, ні урЯд не підготували жодного попереднього 
проекту, аби запропонувати Конгресові). Звідси й певна 
кількість декларативних положень, які бачимо в ньому, 
наприклад подяка <<Директорії за її велику роботу для 
визволення українського народу>> чи <<рішучий протест про
ти замахів на цілість, самостійність і незалежність Укр. Нар. 
Республіки>>. 

Цим законом підтверджувалися статус Директорії як 
«верховної влади», щоправда тимчасової - «до скликання 



Розділ ІІІ 

128 

слідуючої сесії Трудового Конгресу», а також її повноваження 
видавати закопи, що підлягали затвердженню <<Найближчої 
сесіЇ» того ж Конгресу. Одразу впадає в око неточнісrь 
(свідома чи несвідома): яка різющя між «слідуючою» й 
<<найближчою» сесіями та які це матиме правові наслідки? 

За цим законом виконавчу владу уособлювала Рада на
родних міпістрів, яка затверджувалася Директорією й відпо
відала перед нею «в час перерви сесії Конгрес)'>>. Та, крім 
одного цього положення, ніщо більше не конкретизувало 
компетенцію й повноваження уряду. Якщо ж до цього 
додати таку ж правову невизначеність статусу Директорії (з 
тексту закону не зрозуміло, чи обмежується їі «верховна 
влада» лише законодавчими функціями), то очевидно, що 
стара проблема розподілу <<сфер ВШІИВУ>> між Директорією й 
Радою народних міністрів лишилася не розв'язаною. 

У не менш непевному становищі опинився й Конгрес 
трудового народу. Із закону вИШІИВало, що він працюватиме 
сесійно, була згадка й про Президію Конгресу, але знов
таки ніяк не окреслювалися їі функції в міжсесійний 
період. Єдине відносно конкретне положення стосувалося 
організації шести комісій (з числа делегатів): «1) оборони 
Республіки, 2) земельної, 3) бюджетової, 4) закордонних 
справ, 5) харчових справ і 6) культурно-освітньоЇ>>. Планува
лося також утворення «конституційно-адміністративноЇ>> 
комісії з <<підготовчої роботи для виборів у Всенародний 
парламенТ>>. Кожна комісія (усього до їхнього складу було 
обрано ЗО депутатів) «мала наглядати за одним або кількома 
міністерствами>>. Наприклад, комісія з оборони - за мі
ністерствами військовим, шляхів, пошт і телеграфів, бюдже
това - за мініегерствами фінансів, торгу й промисловості, 
державного контролю39 • Це одразу ж викликало невдово
лення виконавчої влади, і через те з'явилося роз'яснення, 
що <<Комісії утворені виключно для полегшення законодав
чої діяльносrі»40 • 

А головне, закон відбивав дуалізм позиції Директорії та 
українських політичних партій у визначенні стратегічних 
орієптирів державотворення. З одного боку, Конгрес висло
вився проти <<організації робітничої диктатури» й за «де
мократичний лад на Україні>>, доручивши своїм комісіям та 
урядові <<підготувати закон для виборів всенародного парла
менту Великої Соборної Української Республіки». А з іншо
го боку, не відмовився від «трудового принципу», ухва-



Директорія 

129 

JШВІШІ, що місцева адмінісrрація повинна «працюваrn в 
контак:rі і під контролем місцевих трудових рад, обраних 
пропорціонально від селян і робітників». ' 

Крім закону про владу, Конгрес ухвалив також Універ
сал до українського народу, в якому практично повторю
валися положення закону, й ноту до народів світу. Та доля 
розпорядилася по-своєму: Конгрес уже ніколи більше не 
зібрався (хоча його голова С. Біrnк і повідомив 12 лютого в 
інтерв'ю газеті «Життя Поділля>>, що наступна сесія конгре
су «В повнім складі» відбудеться вже через місяць). 2 лютого 
1919 р. Директорія та урядові установи змушені були зали
ІШІ1И Київ і перебазуваrnся до тієї самої Вінниці, звідки 
всього півтора місяці тому вони тріумфально входили до 
української столиці. Так почалися нескінченні мандри Ди
ректорії, її <<"вагонне" животіння, блукання по станціях, 
містечках, без притулку, без ладу, без війська, без території 
й з ворогами з усіх боків>> 41 • _ 

Природно, що за таких обставин і гадки не могло бyrn 
про будь-яке стабільне й перспективне державне будів
ницrво. Йшлося про виживання і владнання тих проблем, 
які перейшли в спадщину від дуже короткого відносно 
мирного періоду: пошук виходів із глухого кута, куди 
Директорія потрапила внаслідок компромісного прийняття 
<<трудового принципу>>; спроби подолання суперечностей 
між Директорією й Радою народних міністрів і, нарешті, 
розв'язання колізій серед самих членів Директорії. 

Відповідно звужується коло «дійових осіб» і «форми» 
державотворчого процесу, які відтепер в основному зво
дяться до рідких державних нарад (з досить випадковим 
складом учасників) та міжпартійних консультацій ... 

Між «трудовим принципом» і європейським зразком. Отож, 
після того, як Директорія знову опинилася у Вінниці, там 
8 лютого відбулася чергова Державна нарада. Від попередніх 
вона відрізнялася тим, що в її роботі, крім традиційних 
представників українських поліrnчних партій, брали участь 
і деякі члени комісій Конгресу трудового народу України, а 
проблема, винесена на обговорення, торкалася зовнішньо
поліrnчної орієнтації УНР (цьому буде присвячено окремий 
розділ). Результатом наради та наступних консультацій 
стало рішення про переговори з Антантою, що, у свою 
чергу, призвело до виходу 9 лютого зі складу Директорії 
Винниченка (невдовзі він узагалі виїхав за кордон) та 
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в.ідсrав:ки тодіnшього прем'єра В . Чехівського, а за ним і 
всього уряду. 

13 тотого своїм наказом Директорія затвердила новий 
склад Ради народних міністрів на чолі з С. Остапенком, а 
настушюго дня - тимчасовий закон «Про порядок внесення і 
затвердження законів в Українській Народній Республіці»42• За 
цим законом, що мав на меrі врегутовати в.ідносини між 
урядом і Директорією, законопроекти готувалися «зацікав
леними>> міністерствами й подавалися голові уряду, який 
поrім вносив їх на розгляд Ради народних міністрів або їі 
Кабінету (до складу цього органу - своєр.ідної «президії>> 
Ради народних міністрів -входили міністри закордонних 
справ, внутріnnrіх справ, військових справ, земельних 
справ, народного господарства, фінансів, а також з до
радчим голосом -Державний секретар і Державний конт
ролер). У разі їхнього схвалення законопроекти остаточно 
редагувались у Державній КаJщелярії, а потім, нарешrі, 
потрапляли на розгляд Директорії й після їі «письмового 
затвердження» набирали чинності. 

Звичайно, появу цього закону можна оцінити як пози
тивний факт, проте він спрямовувався проти насл.ідків, а не 
самої причини, яка крилася в цілковиrій невизначеносrі 
правового статусу як Директорії, так і уряду, не кажучи вже 
про те, що деякі положення закону лише породжували нові 
суперечності. Так, зокрема, передбачалося, що «у над
звичайних випадках закони і постанови можуrь видаватися 
без попередньої ухвали Кабінету чи Ради народних мі
ністрів» , але, якщо взяти до уваги фактор воєнного часу, 
коли майже всі обставини - «надзвичайні», то в такий 
спосіб законотворчі повноваження уряду фактично зво
дилися нанівець. До того ж нічим не обмежувалися можли
вості членів Директорії втручатися в повсякденну діяльність 
Ради народних міністрів та окремих міністерств. 

Подальший розвиток подій виявив усю ітозорність но
вого закону, що особливо наочно продемонструвала ситуа
ція навколо закону про трудові ради. Нагадаймо, що необ
х.ідність прийняття цього акта прямо визначалася рішен
нями Конгресу трудового народу (так, за Універсалом до 
українського народу, ухваленим Конгресом, «Правительство 
республіки разом з комісіями Трудового Конгресу» мали 
терміново розробити «Інструкцію про вибори в Трудові 
Ради»). Напередодні в.ідстав:ки кабінету Чехівського такий 
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закон було затверджено Директорією, проте кабінет Оста
пенка, демонструючи <<новий курс» і праПІУЧИ відмежува
тися від «соціалістичних експериментів» своїх поперед
ників, категорично відмовився виконати рішення Дирек
торії й увести закон у 1 дію , як і передбачалося його 
останньою -статrею, телеграфом. ОдНак, як зазначає П. Хри
стюк, «Директорія не почувала себе особливо ображеною чи 
пониженою в своїх правах "неслухняністю" правительства>>, 
і цей закон офіційно так і _не було опубліковано43 • 6 березня 
його оприлюдНИЛа «незалежна демократична газета» -
«Життя Поділля>>. 

Відсутність чітких стратегічних орієнтирів і глибокі супе
речності між різними політичними силами щодо пер
спектив розбудови української державносrі, які так і не 
подолав Конгрес трудового народу, разом з гарячковими 
пошуками зовнішніх союзників зумовлювали дивовижний 
правовий нігілізм Уряду й таке ж поблажливе ставлення до 
нього Директорії. В той момент це влаштовувало обидві 
сторони. А втім, стрімка зміна ситуації на фронrі вносила 
свої корективи в ІUІани тодішніх політиків та урядовців, і 
вже 6 березня почалася евакуація Директорії з Вінниці- в 
напрямку Проскурова. Протягом цього місяця сталося кіль
ка подій, що мали важливе значення з точки зору розвитку 
державотворчого процесу. 

Так, ще під час евакуації у Вінниці відбулася нарада 
двох коЛИІІПІіх «правлячих» партій - есерів і соціал
демократів, які виробили спільну доповідну записку (або 
«меморіал», як ще її називають деякі дослідники) з приводу 
ситуації в Україні. Дві основні позиції цієї записки заслуго
вують на увагу - вимога негайно припинити переговори з 
Антантою і приступити до пошуків порозуміння з радян
ською Росією, а також заклик до «проголошення влади на 
Україні у формі влади рад», щоправда, «не як принципу 
найкращої організації влади працюючих, а лише як факту 
нашої дійсносrі». В записці констатувалося, що «під впли
вом большевидької агітації українські селяни й робіmики 
стали пасивними, тому відмовляються від боротьби з боль
шевиками, або й зовсім переходять на їх бік». У записці 
містилася майже ультимативна пропозиція -не пізніше від 
17 березня дати відповідь . 10 березня у Проскурові предс
тавники цих парrій передали свою записку Директорії. 

Паралельно відбулася нарада Січових стрільців, які на 
той час розташовувалися біля Проскурова. В результаrі 
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з'явилася їхня Декларація, де йшлося про <(підтримку ра
дянської влади на місдях>>44 • ФаІ<.'ІИЧНо вони заявили про 
свою опозицію урядові, який висrупав проти радянського й 
трудового прющи:пів. Пізніше, пояснюючи причини <(збіль
шовичення» січовиків, Є. Коновалець писав: 

«До декларації слонухав січових стрільців досвід повороту з 
Києва. Тоді вони nереконалися , що настрої населення обернулися 
рішуче nроти Директорії. На таку зміну настроїв вплинули не так 
nриманливі більшовицькі обіцянки, як більше сваволя деяких 
здеморалізованих фронтовими невдачами частин . Навіть січові 
стрільці, які ніколи й ніде не заплямували себе грабунками чи 
жорстокою поведінкою, стрічали під час відступу недовір'я з боку 
українського населення. Січові стрільці опинилися в трагічному 
становищі... Вони понесли великі втрати nід час боїв, були 
знесилені боротьбою із московськими більшовиками і зовнішнім 
ворогом, власною анархією, яку всі проклинали, а внаслідок всіх 
своїх зусиль побачили себе цілком самотніми , оточеними з усіх 
боків ворогами. Московшина й Польша бачили в них найбільшу 
nрапору української державності, а власний український народ, від 

селянських низів аж до верхів інтелігенції, вказував на них, як на 
винуватців тих лих, що звалилися на Україну. Зневірені й морально 
зломані, видали січові стрільці свою декларацію , ще раз заявляючи 
своє національно-державницьке - «вірую• та заявляючи себе гото
вими nідтримати й радянську форму влади в Українській Народній 
Республіці, якщо вона зведе лад і порядоn45 . 

Зростаюче й загрозтmе незадоволення політикою Ди
ректорії змусило її вдатися до традиційних заходів -
скликати 11 березня чергову Державну нараду, яка ще раз 
зафіксувала суттєві політичні розбіжності -Петлюра, зок
рема, висловився за трудові ради, «прем' єр>> Остапенко -
категорично проти (він навіть демонстративно заявив про 
свою відставку, щоправда, її було відхилено). Нарада так 
нічого й не ухвалила, лишилася без відповіді записка двох 
партій, а наступ більшовицьких військ знову справив вирі
шальний вплив на перебіг подій. 18 березня Директорія 
виїхала з Проскурова, де вона (зверніть увагу на цей факт) 
востаннє збиралася в повному складі. Петлюра й Макарен
ко опинилися у Рівному, інші члени Директорії, зокрема 
Андрієвський,- у Станіславі. ФаІ<.'ІИЧНе припинив своє 
існування уряд, а під «юрисдикцією» УНР лишилася тери
торія між лінією Сарни-Праскурів-Магилів над Дні
стром і річками Збруч і Буг. 

За таких умов центром українського політичного життя 
несподівано став Кам'янець-Подільський. Причому, за 
свідченням Д. Дорошенка, місто перетворилося на центр 
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опозиції проти тод:іu.mього уряду, а «дуlІІею опозиції>> був 
проф. Грушевський"6 • 

Якщо дотримуватися версії Дорошенка, то в другій 
половині березня кам'янецька опозиція зважилась перейrи 
до реальних дій. Поштовхом для цього став повітовий 
селянський з'їзд, який відкрився 20 березня. У його роботі 
брали участь шість делегатів від селянства, кілька пред
ставників місцевих підприємств і гарнізону, а також члени 
Всеукраїнського конгресу трудового народу, які на той час 
перебували в місті, та деякі діячі двох лівих партій - есерів 
і соціал-демократів. У перший же день роботи з'їзд прого
лосив себе «трудовим конгресом>> (хоча в ході обговорення 
цього mпання зазначалося, що «немає представющтва ро

бітників») і під впливом радянофільських настроїв ухвалив 
резолюцію, в якій так висловив своє ставлення до поточно
го момеН'І)': <(Україна єсть самостійною й незалежною 
Республікою, в якій вся влада належить об'єднаним Радам 
Робітничих і Селянських Депутатів по принципу про
порціональності» 47 • 

Звичайно, коли б не збіг обставин, то ця резолюція (як і 
чимало подібних документів, що приймалися на нескін
ченних з'їздах і нарадах різного масштабу) не мала б 
реальних наслідків . Та сталося інакше. На фоні паніки, що 
почалася в Кам'янці, над яким нависла безпосередня загро
за, за відсутності вищого керівющтва (як згадують свідки 
тих подій, весь урядовий апарат було кинуто напризволяще) 
і швидкої «совєтизації» населення, «ліва частина україн
ської демократії» (за означенням Винниченка) разом із 
місцевим Трудовим конгресом, спираючись на кам'янець
кий гарнізон, утворила Комітет охорони республіки (його 
очолив колишній голова Ради народних міністрів Чехів
ський). 22 березня Комітет оприлюднив свою відозву, в 
якій, пояснивши причини свого утворення - «з огляду на 
дезорганізацію державного апарату і можmmі через це 
заворушення і порушення спокою» для «ТИМЧасового пред
ставющтва центральної влади Республіки», - практично 
відтворив основні положення резолюції повітового Трудо
вого конгресу щодо рішучого повороту політики УНР у бік 
порозуміння з більшовиками й державного будівющтва на 
<(радянському грунті». Грушевський, мотивуючи своє рі
шення необхідністю виіхати за кордон, відмовився увійти 
до складу комітету. Проте того ж 22 березня його обирають 
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почесним співголовою конгресу, а днем раніше на сто
рінках місцевої газети він друкує йому вітання, де вказує на 
«Параліч центру» й підкреслює, що нема нічого «більше 
небезпечного, як чекаrn» якихось його інструкцій і розпо
ряджень, і наголошує, що в <<rnx скрутних тяжких обста
винах, в яких ми перебуваємо, весь рятунок в само
діяльності дрібних кліmн нашого національного орга
нізму»4s. 

Важко сказаrn, чи був Грушевський принаймні «ідейним 
організатором» кам'янецького виступу, однак ясно, що він 
не з власної волі відійшов у тінь. Лmnається додаrn, що 
діяльність Комітету розпочалася досить акrnвно - було 
призначено комісарів до всіх міністерств, припинено па
нічну евакуацію, проте наявних у нього сил виявилося 
недостатньо для того, щоб утримаш ситуацію під своїм 
контролем. До того ж програма Комітету викликала нега
тивну реакцію rnx сил, які інакше уявляли собі орієнтири 
української політики. Як приклад варто навесrn рядки із 
заяви комісії закордонних справ Всеукраїнського Конгресу 
трудового народу до «Високої Директорії УНР)> від 24 бе
резня: 

cl. Зауважити всьому трудовому люду України, що Комісія, 
стоячи на грунті nостанов Трудовоrо Конгресу, nродовжує свою 
nрацю nри Директорu УНР й їі законнім уряді; 2. Одночасно 
Комісія зауважує, що так званий «Комітет Охорони Ресnубліки», 
який організувався в Кам'янці- Подільському, є незаконним узурnа
торським rурrком». 

Тим часом на фронті сталася певна стабілізація, і після 
переговорів з Директорією, прагнучи уникнути кровопро
лиття, 28 березня Комітет заявив про свою самоліквідацію. 
У відозві Комітету зазначалося: 

«Оскільки тривожний настрій, який оnанував був громадян
ством, зник внаслідок того, що на фронті ресnубліканське військо 
одержало значні усnіхи, оскільки зараз зв'язок між центром та 
nериферією налаrодився і безnорадність nерших днів евакуаціl з 
біrом часу була зовсім усунуrа, оскільки безnосередня norpeбa в 
існуванні Комітету Охорони Ресnубліки минула, Комітет виконав 
своє rоловне завдання збереження сnокою та nорядку в момент 
загального безламя» . 

У цьому документі наголошувалося також, що Комітет 
ясно усвідомлює небезпеку «двоєвластя)І), яке «може тільки 
до peшrn підірвати сили армії)!) УНР. 
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Слід зазначити, що існують різні оцінки ролі Комітету 
охорони республіки. Вшrnиченко, наприклад, вважав, що в 
умовах <<безладдя й безсИJDІЯ отаманської влади» це була 
реальна спроба змінити ситуацію на краще49 , його опо
ненти для характеристики цієї події використовують ЛІШІе 
один термін - <<ПереворОТ». Та незалежно від подібних 
полярних оцінок безперечним є той факт, що виступ у 
Кам'янці спричинив різке «полівіння» тодішнього полі
тичного курсу. Як зазначив сам Петлюра в ході міжпар
тійних консультацій, що відбулися в Рівному в пepnrnx 
числах квітня: «Утворення соціалістичного уряду- за.JЩан
ня моменту>> . 

Ці ж міжпартійні консультації становлять певний інтерес 
ще й з тієї точки зору, що виявляють позицію деяких 
партій, насамперед у питанні реформування самої Дирек
торії й уряду. Так, 5 квітня українські есери й соціал-демо
крати, які власне й ініціювали справу формування нового 
уряду, виробили спільні майже ультимативні вимоги до 
Директорії. За цими вимогами вона мала затверджувати 
закони ЛІШІе після ухвали їх Радою народних міністрів 
(тобто бачимо підтвердЖення того факту, що тимчасовий 
закон «Про порлдок внесення і затвердЖення законів в 
УНР» від 14 лютого практично не діяв), а «повноправний 
кворум>> для прийняття рішень «складається з трьох членів». 
Спеціально обумовлювалося, що «В сфері управління члени 
Директорії видають свої розпорЯдЖення тільки через відпо
відні міністерства». Що ж до уряду, то призначення «прем'єр
міністра>> (в оригіналі використано саме цей термін) від
бувається «ПО згоді» політичних партій, і прем'єр «В поро
зумінні» з ними формує кабінет. 

Тоді ж у Рівному відбулася чергова Державна нарада
вона завершила череду подібних заходів у той проміжок 
часу (наступну нараду було скликано ЛІШІе восени) і стала 
взагалі останніми зборами, де хоч якусь роль відіграли 
члени комісій Конгресу трудового народу - в подальшому 
вони зійшли з політичної сцени. Знову обговорювалася 
проблема трудових Рад, і знову обговорення закінчилося 
практично безрезультатно. 

Нарешті після інтенсивних дебатів 9 квітня було затвер
дЖено новий УРЯд на чолі з Б. Мартосом, який, у свою 
чергу, 12 квітня оприлюднив свою Декларацію. У ній 
наголошувалося на соціалістичному характері уряду й під-
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крестовалося, що у внуrрішнш політиці він «буде стреміти 
до зміцнення демократичного ладу і в першу чергу ним 
буде вжито найенергійніших заходів, аби повсюду орга
нізувалися робіrnичо-селянські трудові ради для контрото 
на діяльнісТh місцевих властей>> 50. Певною новацією в роз
витку <<трудового>> принципу слід вважати положення Дек
ларації, за яким уряд асигнував бюджетні кошти <<По удер
жанню трудових рад, як державних інституцій>> (для по
рівняння - закон «Про трудові ради» передбачав лише 
виділення кредитів для їхніх потреб). Водночас у Декларації 
нічого не говорилося про взаємини між <<Верховною вла
дою» - Директорією й виконавчою владою в особі Ради 
народних міністрів. 

Урядові Мартоса, який, до речі, входив до складу усіх 
попередніх кабінетів, дісталася дуже важка спадщина. Він, 
ідеТhся у праці Стахіва, 

•не мав засобів, щоб пустити в рух маленькі фабрички на цій 
території Придніпрянщини, яка йому залишилася ... Уряд УНР тоді 
мав у своїх руках лише банкиотову пресу, яка не могла фабрикам 
дати сирівцю, а селу й місту товару, на який був тоді, просто, голод. 
Бракувало навіть таких дрібниць, як цвяхів. Про доставку інвентаря 
і будівельного матеріалу для відбудови знишеної війною території 
Придніпрянщини і про допомогу тим способом для Галичини не 
моrло бути навіть зrадки . Про якісь власні засоби на місцях, щоб їх 
перекинути з одної області до другої, не моrло бути мови внаслідок 
рухомих фронтів і анархічних відносин між волостями.51 . 

Зрозуміло, що за таких умов більшісТh положень Декла
рації, зокрема таке: « ... Нове Правительство У.Н.Р. долоЖИТh 
усіх сил, щоби відновити продуктивну діяльнісТh народного 
труда. Для цього Народне Правительство постараЄТhСя при 
першій змозі допомогти фабрикам і заводам розпочати 
роботу, а, з другого боку, - торговими договорами з 
державами Європи і Америки здобути по дешевій ціні всякі 
товари, недостачу в яких так гостро відчуває пограбоване 
українське населення>>, -мали пропагандистський харак
тер. 

Такими ж складними для нового уряду були нагальні 
за:цдання оздоровлення державного апарату й пристосуван

ня його до потреб тієї критичної ситуації. Справжнім лихом 
для тодішньої державної адміністрації стали її роздуrі шта
ти. Наприклад, Міністерство фінансів складалося з 12 
департаментів (більше, ніж у Мінфіні сучасної України) , в 
Міністерстві внутрішніх справ налічувалося близько 200 
службовців. За словами Винниченка, 
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•У кожному міністерстві були величезні штати урядовців, які 
купчились у тому нещасному Кам'янцю й шамотілися, як юрба 
безпотрібних і невмілих обивателів на пожарі. Всі вони за свою 
безпотрібну шамотню діставали платню, всі вони бюрократично 
rризлися між собою, спихали, арештовували одне одного й вносили 
ще більше деморалізації й розладу в загальне життя~> 52. 

Звичайно, треба робити поправку на полемічний запал 
праці В.mmиченка, та факти, що наводяться в ній, справді 
вражають: наприклад, заява міністра шляхів, що <(най
головнішим завдаlllіям його відомства є боротьба з <(безбі
леТІШМИ пасажирами>>, або встановлений тоді податок на 
предмети розкоші <(на клаптику території, де крім кількох 
задрипаних, убоmх містечок і нещасної облупленої <(стотщі>> 
ні одного порядного міста не було, де не тільки предметів 
розкошів, але й найнеобхідніших предметів не було де 
куnити»5з. 

Втім, існує и rnшa, досить авторитетна думка Мазепи, 
який позитивно оцінював потенційні можливості тодіш
нього уряду. Наприклад, він посилається на спільне засі
даlПІЯ Директорії й уряду 27 кві1НЯ в Здолбунові, де 
практично вперше після проголошення УНР конкретно 
обговорювалася програма діяльності Ради народних 
міністрів 54. 

Однак можна лише здогадуватися, чи вдалося б тоді 
добитися певної стабілізації: 29 кві1НЯ, за символічним 
збігом обставин точно в річницю встановлення гетьманства, 
командуючий південно-західним фронтом В. Оскілко вчи
нив спробу «правого» заколоту. В наказі <(Військам Україн
ської Народної Республіки» він оголосив, що <(усунув зрад
ницьке Правительство і Головне командування і вступив в 
командування всіма озброєними силами наддніпрянської 
України». 

За переворотом Оскілка стояли політичні сили, які тоді 
належали до «правого табору», зокрема українська партія 
соціалістів-самостійників. Вважається, що акцію Оскілка 
«благословили>> член Директорії О. Андрієвський та лідер 
ЗУНР Є. Петрушевич, які не визнавали нового уряду. 
Відповідну спрямованість заколоту засвідчують деякі доку
менти, видані Оскілком. «Хорі, перетомлені до краю люде, 
Петлюра й Макаренко, - йшлося у його відозві <(До всіх 
урядовців>>,- не в силах були нести тягар відповідальності 
й верховної влади й цілком підпали впливу розкладених 
самим життям елементів лівих революційних партій», а в 
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іюпій відозві <<До Українського республіканського війська>> 
він звинуватив ці ж <<ліві ревотоційні партїі>> в зраді через 
те, що вони закликали до переговорів з більшовиками. 

На відміну від діячів <<лівого табору>> в Кам'янці, Оскілко 
жодним словом не згадав трудові ради, і навпаки - на 
противагу <<радянському принципу» видав спеціальну ві
дозву <<До губерніальних, повітових, волосних управ, до всіх 
земельних управ, до міських самоврядуванм, де містилася 
вимога <<обрати негайно голову Директорїі з правами тимча
сового президента республіки>> (тут бачимо пряму аналогію 
з гетьманом Скоропадським) та обіцянка <<при першій змозі 
скликати народне представmщтво з правами установчих 

зборів>>. Таким чином, протягом одного місяця сталися дві 
подїі, які наочно продемонстрували наявність глибокого 
розколу в підходах українських політичних сил до вибору 
моделі державного будів:mщгва. 

Спроба заколоту, що її вчинив Оскілко, завершилася 
цілковитим провалом. Він зумів заарештувати в Рівному 
майже всіх міністрів, проте не зміг «нейтралізувати>> Пет
тору, що й визначило його дато. Вже наступного дня 
заколотник змушений був шукати притулку в Польщі. 

Та незважаючи на те, що виступ Оскілка тривав лише 
два дні, наслідки його були тяжкими, бо призвели до 
ліквідації фронту. 

В перших днях травня Петтора дав наказ про евакуацію 
з Рівного до Галичини. Таким чином, Директорія втратила 
всю територію Наддніпрянської України. 

Водночас «оскілківщина», як її тоді називали, мала ще 
один результат -вона прискорила певну внутрішню транс
формацію самої Директорїі, що вже давно назріла. Після 
виходу з її складу Винниченка було ухвалено рішення, за 
яким члени Директорїі на її засіданнях мали головувати по 
черзі, однак нового голову так і не обрали. Крім того, 
сталося так, що Директорія в процесі їі постійних блукань 
фактично поділилася на дві частини - з одного боку, 
Петтора, Макаренко і Швець у Рівному, а з іншого -
Андрієвський і Петрушевич у Станіславі, причому політичні 
амбіції, взаємні претензїі на лідерство поєднувалися із 
суперечностями між <<наддніпрянською>> й галицькою мен
тальністю, різними поглядами на модель державного будів
mщтва. 

Заколот Оскілка, який у своїх відозвах прямо заявив про 
підтримку Андрієвського й Петрушевича, до певної міри 
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розв'язав руки Петлюрі. У травні з'явився закон <<Про зміни 
в персональному складі Директорії>>, за яким усі їі поста
нови набували чинності <<лише у тому разі, коли в засіданні 
приймав участь Головний Отаман С. Петтора>>55 , а через 
два дні- 9 травня, Петтору було обрано Головою Дирек
торії. Таїіреорганізація на цьому не закінчилася. 13 травня 
Директорія розглянула лист Андрієвського, в якому зазна
чалося, що <<Він не зможе фактично проводити надалі 
працю в Директорії, а тому не може нести відповідальності 
за їі дії>> (справжня ж причина полягала в його причетності 
до заколоту Оскілка), та ухвалила: <<Прийняти зазначений 
лист до Директорії до відома і вважати Панаса Андрієвсько
го вибувІІІИМ із складу Директорії>>56 • 

Підбиваючи ж певні підсумки діяльності Директорії з 
моменту їі евакуації з Києва, слід зазначити, що в жодному 
принциповому питанні вона так і не визначилась. Насампе
ред це стосується стратегії державотворення - парламен
таризм чи <<трудовий принцип>>. ЛЮlІИЛося нерозв'язаним 
питання розподілу компетенції між Директорією й Радою 
народних міністрів. Єдине, в чому остаточно виявилася 
чітка теНденція, - утвердЖення не тільки фактично, а й 
на законодавчому рівні лідерства Петлюри. Травневі по
станови Директорії поклали початок режимові його осо
бистої владИ (в уже згаданому листі Андрієвський прямо 
звинувачує Петтору в <<диктаторстві»). 

Ситуація, що склалася в Україні на початку 1919 р. , була 
вкрай складною й суперечливою, а головне - змінювалася 
просто калейдоскопічно. Крім військ УНР і «червоного>> 
Українського фронту під командуванням В. Антонова-Овсієн
ка, треба назвати Збройні Сили півдНЯ Росії, очолювані 
Денікіним. На півдні десантувалися війська Антанти, Буко
вину захопили румуни. В січні-квітні Закарпаття було оку
поване чехословаками, а наприкінці червня польські вій
ська зайняли Східну Галичину. 

Взявши під свій контроль усю Наддніпрянщину, УрЯд 
Української Радянської Соціалістичної Республіки дуже 
скоро ошmився в такому самому становищі, як і Дирек
торія. Можливості в нього , зазначає Винниченко, були 
величезні. 

«За них була вся сільська голота, весь міський nролетаріат, за 
них були українські військові частини , що перейшли на їх бік через 
політику отаманщини (таращанська дивізія, повстанські частини 
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Григор'єва й т. л.), за них були навіть дрібноміщанські елементи 
міст, як хвалився голова радянського Уряду Х. Раковський. Отже 
лишалось тільки використати цей настрій, зрозуміти складові чин
ники революції, згармонізувати їх, збити в однолиту силу й розви
вати в відповідному напрямі далі. Але російським націоналіетам
комуністам як раз забракло найголовнішого: розуміння української 
революції. Так само, як і в перший свій прихід на Україну, вони й 
тепер зігнорували місцеві умови життя, лідвели весь рух лід руську 
мірку й відловідно до того стали впихати життя в свої рямці. Пхали 
до того, що рямці луснули й довелося тікати від хвиль життя, що 
полилося через ті вузькі й калікуваті рямці»57 . 

Руйнівна економі'П:Іа політика, жахтmий терор, загалом 
усе те, що, за влучним виразом Хрисrюка, становило 
систему «комісародержавіЯ>>, викликали рішуче невдоволен
ня населення, яке незабаром вилилось у широке повстання 
проти радянського уряду Раковського. Суть цього повстан
ня досить то'П:Іо викладено в Універсалі отамана Гри
гор'єва, який свого часу повстав проти Директорії, а на 
початку травня повернув зброю проти більшовиків. 

«Замість землі і волі тобі насильно нав'язують комуну, над
звичайку і комісарів ... Ти працюєш день і ніч, ти світиш каганцем, 
ти ходиш в лостолах і штанях з мішка; замість чаю ти л'єш гарячу 
воду без цукру, але ті, що обіцяють тобі світлу будучність, ексшrуа
тують тебе: тобто воюють, зі зброєю в руках забирають твій хліб, 
реквізують твою скотину і запевняють тебе, що все це на користь 
народню>). 

Уже в березні 1919 р. повстання охопило Київщину, 
Поділля, Волинь, частину Полтавщини, а в квітні україн
ські соціалісти-революціонери та соціал-демократи утвори
ли Всеукраїнський революційни:й комітет і Головну вій
ськову раду (згодом Головний повстанський штаб). 

За таких умов сам перебіг подій цілком природно 
поставив питання про координацію дій усіх українських 
поліТИ'П:ІИХ сил. З цією метою після нелегких переговорів 
між повстанцями Директорія, війська якої вже 3-4 червня 
знову встановили свій контроль над Кам'янцем-Поділь
ським, підписали угоду про спільні дії (це сталося 9 червня 
в Чорному Острові Проскурівського повіту). 

Один з пунктів угоди, підписаної в Чорному Острові, 
спеціально обумовлював «оргапізацію місцевої влади на трудо
вому принципі», оскільки саме цей припцип становив одну з 
основних підвалин політичпої платформи партій, що очолили 
повстання, і взагалі відповідав настроям широких верств 
украінського селянства. Наприклад, у вже згадуваному Уні
версалі отамана Григор'єва пропонувалася така схема: 
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•Негайно організуйте владу народну. В кожному селі виберіть 
селянську раду, в кожній волості волостну раду, в кожній губернії 
- губерніальну раду. В раду мають право бути вибраними пред
ставники всіх партій, які стоять на радянській ШІатформі, і ті, що 
признають себе безпартійними, але підтри.'>Іують радянську владу». 

Таким чином, Директорія, праrnучи до згоди, ще раз 
під1Вердила, що йтиме саме таким ІШІЯХом. 

2 липня в Кам'янці, який став тимчасовою столицею 
УНР, в атмосфері нескінченних міжпартійних чвар (навіть 
постійна загроза повної втраш державності не могла по
класти їм край) відбулася ще одна нарада -цього разу 
напівофіційна за участю центральних комітетів двох <(прав
ЛЯЧИХ>> тоді партій - соціал-демократів і соціалістів
революціонерів, а також гатщьких соціал-демократів та 
деяких міністрів. Постанови, ухвалені в результаті цієї 
наради, передбачали чотири пункти: якнайшвидша розроб
ка закону <(Про унормування компетенції й взаємовідносин 
між Директорією і Радою Народних Міністрів>>; завершення 
реорганізації Директорії; утворення «Військової Ради>>, на
самперед для контролю за хаошчною діяльністю численних 
отаманів; заходи <(для скорішого внесення в кабінет закону 
про Ради - місцеві органи, побудовані на трудовому 
прmщипі~. Як бачимо, нічого несподіваного це рішення не 
містило (проблема вдосконалення воєнного управління бу
ла не менш злободенною і також постійно обговорювалася), 
проте слід підкреслиш деякі деталі. По-перше, йдеться про 
підготовку нового закону, хоча тільки на початку лютого, 
тобто лише чотири місяці тому, подібний закон уже було 
розроблено, але не введено в дію. По-дРуге, з назви цих 
Рад зникає означення <(трудові~. Через певний час оста
точно встановилася нова назва - «Народні Ради», і в 
середині липня С1Ворено спеціальну урядову комісію, яка 
мала підготуваш закон про <(Народні Ради», що обиралися 
за трудовим принципом58 . 

Однак вплив на політику Директорії справляли не тільки 
«радянофільські» тенденціі й спроби дійти порозуміния з пов
стаицями (які, втім, завершилися арештом поветапських 
керівників у середииі липня, коли ті прибули до Кам'янця). Не 
менш важливий чинник становили взаємини з лідерами ЗУНР, 
які, навпаки, уособлювшlU зовсім іиший напрям - тоді він 
вважався «nравим». 

Принагідно треба звернуш увагу на загальну ситуацію, 
що склалася наприкінці червня-липня. Під ударами поляків 



Розділ ІІІ 

142 

виснажена Українська Гатщька армія ОІІИlШЛася на клап
тику території південно-східної Галичини, при цьому 25 
червня Рада держав Антанти виріnшла передати управління 
Східною Галичиною Польщі. У цьому рішенні йnтося про 
«необхідність охоронити безпечність і маєток населення 
перед звірствами більшовицьких банд>> і майбутнє його 
право вільно визначити свою державну належність, та 
фактично Антанта <<благословила» окупацію Східної Гали
чини. Оrож, не маючи сили чинити опір полякам, лідери 
ЗУНР на початку липня опинилися перед вибором: або 
відступити на територію Румунії (хоч яким дивним тепер 
видається такий варіант), або, природніше, - йти на 
з'єднання з військами УНР. Після певних вагань (до того ж 
Румунія відмовилася пропустити УГА на свою територію) 
галицьке командування щалося до єдино можтmого рі
шення - керівництво УНР одержало телеграму такого 
змісту: 

<о<З огляду на несприятливі обставини, що склалися на фронті 
Галицької Армії (перевага сил на боці поляків, а rоловне брак 
мушкетних і гарматних набоїв), вся Галицька Армія і Галицький 
уряд, починаючи з 15 липня, переходять на східний беріr Збруча, 
то6rо Наддніпрянщину, щоб усі сили використати для спільної 
бороrьби з большевиками й звільнити від них Наддніпрянську 
УКРаїну. Питання про долю Галичини має бути переданим на 
вирішення мирової конференції». 

Боротьба <<соборним фронтом>>, як говорили тоді, збіль
шувала воєнний потеІЩіал УНР, проте водночас мала й 
негативний бік. Як відомо, відносини між «наддніпрян
ськими>> й галицькими лідерами ніколи не були ідеальними, 
а в цей період узагалі різко загострилися. М. Шаповал 
пише: 

<о<На Україні було дві УКРаЇНських армії, лише була одна земля і 
один народ, як єдине джерело здобування харчів, коней, податків і 
т. п. Двовласти ніде в світі не толерується ніким, лише на УКРаїні 
було допущено таку роскіш, як дві державні влади на одній 
території. Між урядами була rлуха, але вперта боротьба:о59 • 

Звичайно, можна назвати цілий комплекс чинників, 
включаючи й особисте суперництво за лідерство, однак 
один з найважливіших пунктів суперечностей торкався саме 
шляхів державного будівництва - політичні кола ЗУНР 
виступали проти «радянського» принципу в будь-яких його 
проявах і прагнули до європейської моделі. 

Таким чином, балансуючи між «лівими>> й <<nравими», 
повстанцями й «галИчанами», Директорія мусила зважати й 
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на зовнішній фактор. А він складався не на користь 
«радянофільства». 

З одного боку, прагнення до міжнародного визнання і, 
зокрема, до порозуміння з Антантою вимагало відмови від 
будь-яких кроків, які могли дarn підстави для звинувачень у 
більшовизмі. А з іншого - революція в Європі йшла на 
спад, що засвідчували події в Угорщині (Винниченко навіть 
цілком серйозно сподівався на утвореІЩЯ <<суцільного савіт
еького фронту: Угорщина, Галичина, Україна й РосіЯ>>, 
який потім міг би <<Подаrn руку Совітській Баварії і самому 
Берліну>> бо. 

Злободенна тоді дилема державного будівющтва позна
чалася й на міжпартійних відносинах. Так, 11 серпня ЦК 
УСДРП направив листа своїм «колегам» із ЦК УПСР з 
вимогою підтримаш <<Відозву про загальне виборче право». 
Під цією формулою розумівся перехід до європейського 
варіанта розвитку. Відповідальний момент, внутрішнє і 
зовнішнє становище, зазначалося в цьому листі, «вимагає, 
щоби Правительство стало на шлях виразної демокраrnчної 
поліrnки». 

Врешті-решт після тривалих дискусій (якщо згадаrn, 
коли взагалі виник «трудовий принщm») остаточний вибір 
було зроблено, і 12 серпня Рада народних міністрів УНР 
ухвалила Декларацію, яка проголошувала перехід до нового 
етапу будівництва }Країнської держави на основі європейської 
моделі: 

~Для відбудування Української Республіки, для забезnечення 
ладу й сnокою, якого так жадають всі громадяни нашої землі, 
Правительство nовинно оnертися на ввесь народ, nритягнути до 
державної nраці всі верстви сусnільства, яким дорогі здобуття 
української революції і незалежність нашої Республіки. Тому... в 
згоді з Директорією Української Народньої Республіки сим оnо
віщає про свій твердий і неухильний намір довести діло за
кріnлення народнього ладу на Україні до усnішного кінця. Пра
вительство виробляє nроекти законів про вибори в Парламент з 
nравом Установчих Зборів і про утворення реформованих органів 
уnравління (самоврядування на місцях на основі всенароднього, 
безnосе~днього, таємного, рівного й проnорціонального виборчого 
nрава)» 1. 

Звичайно, ніхто <<урочисто» не проголошував відмову від 
ідеї трудових рад - зміна курсу випливала із самого змісту 
Декларації: звернімо увагу на такий головний її момент -
замість терміна «ради» йшлося про органи самоврядування, 
що мали обираrnся на основі загальновизнаних демо-
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кратичних пршщипів. Уся їхня сукупність рівність, 
таємність, пропорційність тощо - охоплювалась узви
чаєним у тодішньому політичному лексиконі означенням 
«n 'ятичлениа формула». Це означення досить часто трап
ляється в різноманітних документах політичних партій і 
багатьох працях того періоду. <<П' ятичленна формула» була 
альтернативою <<трудовому принципу», ставлення до неї 
досить точно характеризувало позицію й бачення шляхів 
розвитку державності тими чи іншими політичними си
лами. 

Що було далі -добре відомо: успіпm:е здобуття Києва й 
драматичний відступ із нього після зіткнень із денікінцями, 
«любарська катастрофа>>, викликана капі'І)'ляцією україн
ської Гатщької армії на початку листопада, та ітпі події, 
які детально викладено у відповідних історичних працях. 
Для нас же основний інтерес становить остаточний вибір 
державотворчих орієнтирів на зламі 1919 р. 

Організація державної влади й територіальний устрій (сер
пень 1919 -листопад 1920). Серпиева Декларація остаточ
но визначила стратегічний напрям державотворення, який 
вже не змінився до останніх днів УНР, тобто можна 
говорити про певні сталі тендеІЩії розвитку української 
держави, хоча вони й не мали чітко окреслених форм. 

Насамперед, якими були соціальні характеристики УНР? 
Або ж, говорячи мовою сучасних міжпартійних дискусій, 
який же лад творився тоді в Україні? 

Для відповіді на це запитання слід згадати основні 
засади, на які спиралися попередники Директорії. Як відо
мо, Центральна Рада сповідувала соціалістичні ідеї, гетьман 
же Скоропадський, навпаки, обстоював «ринкову еконо
міку>>. Лідери <<другої» УНР тривалий час вагалися між 
соціалістичними й загальнодемократичними гаслами, однак 
поступово <<антирадянська>> орієнтація переважила й серед 
них. 

Так, якщо, наприклад, у відозві <<До населення Соборної 
України>> від 17 вересня 1919 р. зазначалося: <<Петлюра, 
Українське Республіканське Військо, Українське Соціалі
стичне Правительство є. Вони житимуть й працюватимуть 
доти, доки житиме лицарський свободолюбний Нарід Со
борної України ... >>, то вже через два місяці Петлюра на 
політичній нараді, що відбулася 26 листопада в Старокос-
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тянrnнові, вже не вживає <<соціаліс'І'И.ЩfОЇ» термінології : 
<<Самостійна Україна коли буде, то буде тільки як демо
кра1'И.ЩІа республіка. Переговори з більшовиками не роб
лять нас самих більшовиками. Ми будемо завжди самі 
собою>>62• Ще через кілька днів у «Любарській декларації» 
уряду УНР, оголошеній 2 грудня, у трагічні дні після 
катастрофи українського фронту й напередодні від'їзду 
Петлюри до Варшави, - йшлося лише про боротьбу за 
національну й соціальну справедливість63 • 

Нарешті, остштю крапку поставила Декларація нового ка
бінету В. Прокоповича, сформованого 26 травня 1920 р.64, яка 
свідчила про повну зміну курсу на користь «ринкового» вибору: 

« ... Правительство nодбає про nоліnшення народного госnодар
ства, забезnечуючи робітничим масам здобупm революції, державі 
nевні джерела доходу. Воно вживе заходів, щоб nритягти nриватну 
ініціативу до відбудови зруйнованої nромисловості, дрібної та ве
ликої і для того ж nідтримає рімісничу nрацю, щоб вона могла 
розвиватись і організовуватись nри найбільш сnриятливих обста
винах. Рівно ж буде застережено волю і розвиток торгу, як зов
нішнього, так і внутрішньог~. 

У Декларації нічого не говорилося про «робітничий 
контроль» і боротьбу зі спекуляцією (без чого не обходився 
праК1'И.ЩІО жоден документ на початку д~ності Дирек
торії), а головне - в зовсім іншій площині ставилося й 
земельне питання. Порівняймо: в уже згаданій відозві «До 
населення Соборної України» від 17 вересня втілено тради
ційне для земельної політики УНР гасло «передачі земель 
казенних і всіх великих власників без викупу до рук 
селянства», в Декларації уряду Прокоповича акценти змі
нено - сказано лише, що «вся земля і надалі повинна 
залишатися в користуванню селян, котрі її обробляють і 
обсівають» до того моменту, поки земельна справа не буде 
«спокійно вирішена згідно інтересам селянського та загаль
нодержавного господарства голосом самого народу». Якщо 
згадати, що ще 8 січня Директорія ухвалила закон «Про 
землю в УНР>>, за яким скасовувалося право приваmої 
власності на землю, то можна дійти лише одного висновку 
- цей закон з його основоположним принципом «соціа
лізації>> землі вже не влаштовував українських лідерів і не 
відповідав новим перспективам. А втім, вони так і лиши
лися перспективами. 

Оrож, бачимо еволюцію суспільного устрою УНР від соціа
лістичних до загальнодемократичних засад. Набагато склад
ніше визначитися з її територіальним устроєм. 
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ПраК1ично в усіх джерелах акцентується увага на проб
лемі соборності УНР і вже залежно від цього пропонується 
її періодизація, у якій виділяється етап Соборної УНР від 
22 січня до 16 листопада 1919 р. З політичної точки зору це 
цілком слушна позиція, проте з правової позиції такий 
підхід викликає певні заперечення, оскільки залишає поза 
увагою територіальну організацію УНР. 

Знов-таки варто згадати Центральну Раду та її закон про 
земельний устрій України, який, утім, існував тільки на 
папері. Гетьманська адміністрація відмовилася від цієї но
вації й зберегла традиційну систему <<повіт -губернія>>. Що 
ж до <<другоЇ>> УНР, то виникає парадоксальна ситуація. З 
одного боку, формШІьно Директорія сприйняла ідею земельного 
поділу України, про що свідчить навіть назва її офіційного 
органу, де друкувалося українське законодавство - <<Віст
ник державних законів для всіх земель УНР>>. Більше того, 
в червні 1919 р. преса повідомила, що <<передбачається 
переведення фактичного поділу України на землі згідно ще 
законові про це Центральної Ради>>65 • Проте, з іншого боку, в 
реШІьному житті все зШІишШІося по-старому, і це, у свою 
чергу, доводить анШІіз українського законодавства, ЯJ(е за
тверджувШІося Директорією з урахуванням саме губернсько
повітової моделі. 

Наскільки змінив територіальний устрій України <<акт 
злуки і з'єднання ЗУНР з УНР в одну одноцільну, суверен
ну Народню Республіку>>, як це підкреслювалося в Універ
салі Директорії від 22 січня 1919 р.? 

Для відповіді на це запитання слід згадати так званий 
«передвступний договір>>, підписаний у Фастові ще 1 грудня 
1918 р. між представниками УНР і ЗУНР, «про маючу 
наступити злуку обох українських держав в одну державну 
одиницю>>. За цим договором, ЗУНР з огляду <<на витворені 
історичними обставинами, окремими правними інструк
ціями та культурними й соціальними ріжиицями окреміш
ності життя на своїй території й населення>> діставала 
територіальну автономію. Передбачалося також, що <<окрема 
спільна комісія>> визначить межі цієї автономії та детальні 
умови злуки. Та, як і багато чого іншого, й це не було 
зроблено, а суперечності між наддніпрянськими й галиць
кими лідерами стали одним із факторів, негативний вплив 
яких фатально позначився на долі української революції . 

. Єдина спроба врегулювати відносини між двома уря
дами припала, на жаль, на момент найсерйозніших по-
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літичн:их розбіжностей: 4 .mnrnя 1919 р. Директорія за
твердила закон <<Про уrворення в складі Міністерств УНР 
Міністерства по справах Західної Області Республіки (Гали
чини)>>. Цікаво, що в цьому законі йдеться вже не про 
ЗУНР, а ЛЮІІе про Західну область у складі УНР. Не 
торкаючись політичної сторони цієї справи (закон викликав 
рішуче невдоволення галицьких лідерів, бо різко понижував 
їхній статус), звернімо увагу на таку проблему: формально 
- земельний поділ, реально - губернії, повіти й на 
додаток нове утворення зі статусом області . До певної міри 
зрозуміти тодішню ситуацію допомагає нам сучасний досвід 
України, коли в складі унітарної держави утворюється 
автономна республіка (Автономна Республіка Крим). Підсу
мовуючи, можна стверджувати, що протягом 1917 -
1920 рр. Україна існувала як унітарна держава, яка весь час 
(за винятком періоду гетьманства) тяжіла до федералізації. 

Щодо проблем організації державної влади в УНР, то 
наші попередники підходили до них за цілком сучасними 
стандартами. Пошлемося, зокрема, на невелику працю 
«Державна адміністрація на Україні», вИдану в тодіnrnій 
неофіційній столиці УНР Кам'янці-Подільському 1919 р. Їі 
автор так починає своє дослідження: 

~наша держава є конституційною державою з республіканським 
устроєм, себто таким, де повнота влади находиться в руках народу. 

А наука каже дальше, що державна влада конституційної держави 
повинна бути поділена на три від себе незалежні влади: законодат
ну, викоІ;ІУЮчу й судову. Ті три роди влад маємо й у нашій 
державі» 66. 

Ішnа справа, що подібні теоретичні конструкції не 
узгоджувалися з реаліями життя. 

Насамперед це стосується заІf.онодавчої влади . Після серп
невої Декларації на перший план знову виходить ідея якнай
швидшого скликання парламенту, обраного на основі загаль
них, рівних та прямих виборів. Так, одразу ж після того, як 
українські війська наприкінці серпня ненадовго зайняли 
Київ, було оприлюднено відозву уряду УНР, де йшлосн про 
необхідність «всенародно обраного Парламенту (установчих 
зборів)>>67 • Потім, у вже згаданій відозві <<До населення 
Соборної України>> , парламентські плани Директорії викла
далися конкретніше: 

І «Щоб остаточно збудувати та завершити будівлю Української 
Держави, Уряд Республіки при першій змозі скличе Велику Дер-
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жавну Раду, яка прозветься українським Парламекrом з уста
новчими функціями, до складу якого увійдуть представники най
ширших кіл українського громадянства. Цей парламент, а не хтось 
інший, розв'яже справу нашого державного устрою і дасть нарешті 
спокій, лад і силу Державі•. 

Більше того, уряд УНР навіть доручив Міністерству 
внутрішніх справ підготувати відповідний проект закону. 
Однак війна з Добрармією Денікіна, яка почалася в жотні, 
і наступні драматичні події, пов'язані з воєmшми невда
чами збройних сил УНР, перешкодили здійсненню цих 
ІUІанів. 

Протягом 1920 р. ідея скликання повноцінного законо
давчого органу в офіційних документах УНР траІUІЯєrься 
досить часто. Так, зокрема, в «Огляді діяльності МЗС за 
тmень», який у вересні 1920 р. було розіслано всім україн
ським диru:юматичним місіям, згадуєrься меморандум уряду 
УНР польському урядові, де знову йдеться про скликання 
парламенту або <<конституанти» (як відомо, саме цей термін 
активно вживався в ході роботи над проектом Конституції 
сучасної України). У жовтні українська преса повідомила, 
що «скликання предпарламенту зараз стоїть на черзі дня, і 
правиrельство майже закінчило проект закону»68 • Однак усе 
це так і не вийшло за межі декларацій про наміри, і 
Директорія продовжувала спиратися лише на наради з 
військовим керівництвом та політичними партіями (за 
влучним виразом П. Христюка, центральні комітети деяких 
партій разом з усіма «масами» вміщалися в одному вагоні 
третього класу). В .лиrnri фактично пр:ипини.ли свою роботу 
комісії Конгресу трудового народу. У вересні під час обго
ворення ІUІанів скликання парламенту вони ще раз нага
дали про себе (навіть домоглися того, щоб закріпити за 
собою право автоматично ввійти до його складу), але потім 
остаточно зійшли з історичної арени. Хоча дещо «по
зитивне)> в цій ситуації все-таки було - не виникало 
суперечностей між гілками влади. 

А втім, вистачало проблем у межах виконавчої влади -
єдиної влади, яка тоді реально існувала. По-перше, логічно 
завершився процес реорганізації самої Директорії. 15 листопа
да 1919 р. в Кам'янці відбулося останнє засідання Дирек
торії в її тодішньому складі (у ньому брали участь також 
члени уряду). У зв'язку з виїздом за кордон членів Дирек
торії Л. Макаренка й Ф. Швеця було ухвалено постанову, за 
якою «верховне керування справами Республіки» поклада-
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лося наС. Петлюру. Цією постановою він уповноважувався 
<<іменем Директорії» затверджувати всі закони й постанови, 
ухвалені Радою народних міністрів. Цей документ широко 
цитується в різних джерелах і цілком слушно розглядається 
як черговий крок на nшяху остаточного встановлення <<ди
ктаторства» Петлюри. Однак варто звернути увагу й на ті 
повноваження, які надавалися Л. Макаренку й Ф. Швецю 
- вони мали право, зокрема, <<заключати прелімінарні 
договори і політично-мілітарні договори від імені У.Н.Р. з 
іншими державами>>. Таким чином, на цьому етапі ще рано 
говорити про цілковите закріплення «керівноЇ>> ролі Петлю
ри, оскільки принаймні формально відбувся певний пере
розподіл повноважень серед 9JІенів Директорії; всі внутріш
ні · функції зосередились у руках Головного Отамана, а 
ЗовніШні . передано тим, хто виїхав за кордон. Лише щодо 
періоду після 21 тРавня 1920. р., коли Петлюра, який тоді 
уособлював Директорію, скасував повноваження А. Мака
ренка й Ф. Швеця69 , можна стверджувати, що він стає 
одноосібним керівником Української держави. Цікаво, що в 
документах іноземних представ:ни:цтв, зокрема у звіті фран
цузької військової місії у Варшаві, Петлюра харак
теризується як «тимчасовий презИдент, який виконуватиме 
свої функції до скликання Парламенту»70 • 

По-друге, продовжився процес урегулювання відносин між 
Директорією (або вже самим Петлюрою) й Радою народних 
міністрів. Ситуація виявилася настільки складною, що на
віть у відозві «До населення Соборної України» потрібно 
було застережити, що «між Директорією та Радою На
родних Міністрів панує повна згода й порозуміння щодо 
правування державою нашо:<о». 

Основою суперечностей стало вже добре відоме питан
ня: наскільки Директорія як «верховна влада Республіки», 
або її «колективний глава» може вrручатись у конкретну 
повсякденну діяльність Ради народних міністрів, роль якої у 
виконавчій вертикалі так і не була чітко окреслена. Цікаво, 
що в уже цитованій праці «Державна адміністрація на 
Україні» Рада народних міністрів практично не згадується і 
весь акцент переноситься на Директорію. 

«Всі міністри підчинені Верховній маді УНР, якою є тепер 
Директорія... Для помочі й заступництва міністра назначує Ди
ректорія товариша міністра ... Міністра можна потяrnуrи до Дирек
торії жалобами до відповідальності, хоJШ він надужав або перейшов 
межі своєї влади, холи не виконував даної йому мади і наніс в сій 
спосіб шкоди державі»71 • 
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Виникає закономірне запитання: а в чому ж полягає 
роль Ради народних міністрів? 

Прагнучи знайти відповідь на нього, уряд тодіпrnього 
прем' єра І. Мазепи на своєму засіданні, яке відбулося 14 
тотого 1920 р. в Кам'шщі за польської окупації, yxвamrn 
новий «Тимчасовий закон про державний устрій і порядок 
законодавства УНР>>. За цим законом не пізніше 1 травня 
1920 р. передбачалося скликання передпарламенту під на
звою <<Державна Народна Рада», а до цього моменту 
Директорія мала здійснюваш свої повноваження в:и::кточно 
через Раду народних міністрів. Однак Петлюра, який у той 
час перебував у Варшаві, відмовився затвердиrn цей закон. 
Як згадував І. Мазепа, Петлюра не хотів зв'язуваrn себе 
жодними новими законами щодо своїх прав на <<верховну 
владу>> і навіть образився, що Рада міністрів порушила 
питання про його компетенцію як голови Директорії й 
Головного Отамана. У праці Мазепи наводяться рядки з 
листа Петлюри такого змісту: 

«Текст "Тимчасового закону" уrворює охлократію з ради 

міністрів, переллутує мале з великим і, як ухвалений наспіх, 
обов'язує до переrляду ... Я можу в любу хвилину передати раді 
міністрів свої повноваження, коли вона певна, що ее сповідає 
інтереси справи, і коли певна, що її піддержить населення. .. але 
rадаю, що в даний мент це було б перешкодою для діла»72 . 

У вирі таких взаємних претензій та обвинувачень мину
ло ще кілька місяців, поки, нарешті, не було поставлено 
останню крапку. Власне кажучи, підбивався підсумок усьому 
процесові украінського державотворення в 1917-1920 рр., 
суть якого полягала в поступовому переході від парламент
ської до президентсько-парламентської моделі організаціі 
влади. Саме так можна оцінити два закони «Про тимчасове 
верховне управління та порядок законодавства в УНР», «Про 
Державну Народну Раду УНР», затверджені Петлюрою 12 
листопада 1920 р., за кілька днів до краху УНР (щоправда, 
існує версія , за якою ці закони насправді було затверджено 
вже в Тарнові 2 грудня, тобто після ліквідації українського 
фронту. Проте виявилося, що їхні проекrn українська преса 
оприлюднила ще наприкінці жовтня73). 

За цими законами верховна влада в УНР «rnмчасово 
організується шляхом розмежування та координування дер
жавних функцій між Директорією, Державною Народною 
Радою і Радою Народних Міністрів» . 
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До компетенції Директорії, яка вже остаточно ототож
нювалася з їі Головою (в законі так і було записано: 
<<Директорія Української Народньої Республіки в особі Го
лови Директорії іменем Української Народньої Респуб
ліки>>), належали затвердження <<ухвалених Державною На
родньою Радою законів>>, <<ухвалених Радою Народніх Мі
ністрів призначень та звільнень>>, <<ухвалених Державною 
Народньою Радою умов з ітпими Державами>>, а також 
призначення Голови Ради народних міністрів і членів уряду 
та деякі ітпі повноваження. 

У свою чергу, до повноважень Державної народної ради 
як органу законодавчої влади, крім безпосередніх функцій 
на цій ниві, входили: контроль за діяльністю уряду, але 
лише ІІШЯХОМ <<інтерпеляції, запитань, призначення окре
мих парламентарних анкетних або слідчих комісій>>; скла
дання державного бюджету та контроль за його вико
нанням, <<розгляд справ про позички та іюпі державні 
зобов'язання>>; розгляд і затвердження міжнародних угод, 
оголошення стану війни. 

Водночас, як і раніше, лишався невизначеним статус 
уряду. З одного боку, <<прем'єр>> призначався Директорією, 
яка за його поданням затвердЖУВала й членів уряду, проте, 
з іншого боку, - Рада народних міністрів була підзвітна за 
свою діяльність Державній народній раді, яка могла 
висловити урядові в цілому або окремому його члену 
недовіру, що тягло за собою їхню відставку. В законі нічого 
не говорилося й про місце уряду в системі виконавчої 
влади. 

Варто назвати ще деякі <<больові ТОЧКИ>> цих законів. 
Так, вони допускали <<паралельне законодавство», оскільки 
уряд у період, <<КОЛИ Державна Народна Рада не функціо
нує>>, наділявся правом видавати постанови, які після за
твердження Головою Директорії набирали <<СИЛИ закону>>. 
Однак знов-таки немає можтrnості оцінити життєздатність 
моделі, запропонованої в листопаді 1920 р. - нині ми 
говоримо лише про певний досвід й наступництво проблем, 
з якими стикається сучасне державне будівництво в Укра
їні. 

На відміну від «верховної влади» система міністерств із 
їхнім традиційним поділом на відділи й департаменти, по
чинаючи з часів Центральної Ради, не зазнала істотних змін, 
хоча, звичайно, вона не була застиглою й непоруnmою. 
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Так, 9 березня 1919 р. Директорія затвердила закон про 
«з'єднання міністерств продовольчих справ і торгу та про
мисловості в одне міністерство народного господарства», а 
28 вересня того самого року - закон про скасування 
«Міністерства у справах Західної області Республіки (Гали
чини)». Та знов-таки це деталі, головна ж проблема поляга
ла в налагодженні якщо не ефективної, то принаймні 
нормальної роботи міністерств і відомств, що в умовах 
бойових дій і постійних евакуацій виявилося завданням 
абсолюпю нездійсненним. Для точнішої характеристики 
умов, у яких доводилося працювати тодіnтім чиновникам, 
наведемо закон від 24 лютого 1919 р. За цим законом «всі 
урядовці й співробіпrnки державних установ, як цент
ральних, так і місцевих, котрі за.липш.лися на території, 
зайнятій більшовиками», вважалися виведеними «за штат». 

Підсумкову ж оцінку діяльності державного апарату дав 
сам Петлюра 28 листопада 1920 р. у своєму таємному 
посланні до тодішнього Голови Ради народних міністрів 
А. ЛівJЩЬкого (він обійняв цю посаду 14 жовтня74): 

•Повна ревізія і система в приспособленню до державних 
потреб була зроблена лише в Міністерстві закордонних справ, в 
інших міністерствах ця справа, часто по мотивах од самого Мі
ністерства не залежних, не могла бути переведена•75 . 

Проблеми, що з ними стикШІися центрШІьні органи, повною 
мірою стосувШІися й діяльності місцевої влади. В результаті 
остаточної відмови від «радянства» так само остаточно 
визначилася й конструкція місцевих органів, точніше, просто 
збереглася, адже після всіх експериментів із трудовими 
радами залишилася вже відома вертикаль комісарів -
волосних, повітоних і губернських - і паралельно органи 
місцевого самоврядування, які стихійно відновили свою 
діяльність після повалення гетьманства. Однак стара біда 
- відсутність належної правової основи, на яку б спирала
ся «верховна влада», не обминула й владу місцеву. Лише 
24 червня 1919 р. Міністерство внутрішніх справ затвердило 
Інструкцію «Про тимчасову організацію влади на місцях», 
якою визначалися «правила щодо тимчасової організації 
адміністративного апарату і встановлення порядку і спокою 
в місцях, звільнених від большевиків>>. Передбачалося, що 
Інструкція зберіrатиме чинність до того моменту, поки не 
буде ухвалено закон «Про систему управління на місцях». 
Та годі й говорити, що наміри так і лишилися намірами. 
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За Інструкцією волосний комісар призначався на посаду 
повітовим, той, у свою чергу, -губернським і затверджу
вався Міністерством внутрішніх справ. Губернський комісар 
призначався Міністром внутрішніх справ і затверджувався 
Директорією. Комісари всіх рівнів у своїй діяльності спира
лися на свій виконавчий апарат: на рівні повіту утворю
валися «комісаріати», а вmце -«управління губерніальних 
комісарів» (наприклад, управління при подільському губко
місарі складалося з п'яти відділів - заrального, адміні
стративного, який ·відав місцевими чиновниками, паспорт-
ного, інспекції міліції, бухгалтерсько-рахункового). · 

Повноваження комісарів стосувалися здебільшого наrля
ду за виконанням розпоряджень центральної влади, мобілі
заційної роботи, керівництва міліцією, інформування насе
лення про діяльність уряду, для чого в губерніях утворюва
лася спеціальна служба повітоних і волосних 
інструкторів-інформаторів на чолі з губернським інструкто
ром, який підлягав губернському комісару. Заrалом маємо 
підстави говорити про тенденцію до розширення повнова
жень місцевих комісарів порівняно з часами Центральної 
Ради. Найвиразніше це виявилось у статусі саме губернсь
кого комісара - вmцого представника адміністративної 
влади в губернії, який наділявся правом видавати 
«обов'язкові постанови щодо охорони громадського поряд
ку, спокою і республіканського ладу для цілої губернії або 
для частини ЇЇ». Інша справа, що широкі повноваження 
нічим не підкріплювалися. Навіть відповідальність за 
невиконання лостанов губернського комісара (не кажучи 
вже про реальні його можливості) обмежувалася штрафом 
або арештом на строк до трьох місяців. Нагадаємо, що такі 
ж «символічні» санкції застосовували й комісари Централь
ної Ради. 

Практично поза межами Інструкції «Про тимчасову 
організацію влади на місцях» лишилися питання взаємин 
комісарів, які уособлювали місцеву адміністрацію, й органів 
самоврядування. На підставі цієї Інструкції можна дійти 
висновку про певні координаційні функції місцевих комі
сарів щодо волосних, повітоних і губернських управ, які 
безпосередньо займалися різноманітними господарськими 
справами. Крім того, губернські комісари здійснювали за
гальне керівництво органами самоврядування в містах -
міськими думами й управами, однак правовою основою для 
цього служило російське законодавство. 
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25 червня 1920 р. <<для встановлеЮІЯ і поновлеЮІЯ влади 
УНР по всіх галузях державного житrя в місцевостях 
України, які звільняються від ворожої окупації», запровад
жувався інституr <<цивільних прифронтових комісаріатів 
Уряду УНР при штабах армій, дивізій та рівних з ними 
фронтових груп>>76 (до певної міри це нагадувало інститут 
місцевих комендантів, які діяли за часів Центральної Ради). 

Слід також зазначити, що українська влада намагалася 
активізувати діяльність органів місцевого самоврядування, 
які, втім, за свідченнями сучасників, не мали для цього 
жодних засобів77 • 

Нарешті - про судову владу. Лише вона, здається, не 
викликала тоді політичних пристрастей та теоретичних ди
скусій. Ще 1 грудня 1918 р. у Фастові Директорія ухвалила: 
«Суд на території УНР провадиться іменем УНР>>, потім 
наприкінці місяця повідомила про свій намір скасувати 
Державний Сенат, а 2 січня 1919 р. затвердила закон про 
відновлеЮІЯ діяльності Генерального Суду під назвою 
<<Надвищий суд>>. 24 січня було також відновлено апеляційні 
суди, засновані ще Центральною Радою78 • Крім того, Ди
ректорія зберегла ті інститути, які функціонували з <<ро
сійських>> часів і не були скасовані українською владою. 
Так, 19 лютого Директорія затвердила закон «Про вибори та 
nризначеЮІЯ мирових суддів>>, за ст. 4 якого «місцеві самов
рядуваЮІЯ в черговому чи надзвичайному зібранні повинні 
обрати потрібну кількість мирових суддів на підставі закону 
бувшого Російського Уряду від 4-го травня 1917 року»79 • 

Хоча, зрозуміло, громадянська війна й тут внесла свої 
корективи. 26 січня 1919 р. Директорія затвердила заJСон про 
надзвичайні військові суди. За цим законом подібні суди 
діяли <<В місцевостях, оголошених на воєнному стані або на 
стані облоги, а також на театрі воєнних дій>>. Якщо взяти 
до уваги, що на підставі закону від 24 січня 1919 р. на всій 
території УНР оголошувався воєнний стан, не лишиться 
сумнівів у тому, що <<класичне>> правосуддя відтіснялося на 
другий план. 

Вироки, винесені надзвичайними військовими судами за 
спрощеною процедурою, не підлягали оскарженню й негай
но виконувалися. Щоправда, особи, засуджені на смерть, 
мали право протягом шести годин після оголошення вироку 
звернутися з проханням про помилування або полегшеЮІЯ 
кари до <<Верховної влади>>, тобто Директорії, <<а в дієвій 
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армії до Головного Отамана>>. Слід зазначити, що це поло
ження, яке в незмінному вигляді збереглося й у новій 
редакції закону від 4 серпня 1920 р., виглядає дещо казуїс
тwшим - якщо в січні 1919 р. Петтора як Головний 
Отаман був ЛЮІІе одним із членів Директорії, то в серпні 
1920 р., зостаючись воєнним лідером, він став ще й u 
одноосібним Головою. Тут ми знову пересвідчуємося в 
поспішності, з якою приймалися тоді закони. 

Законодавство. В той час, коли Директорія прийшла до 
влади, на території України зберігали чинність закони 
коЛЮІІНЬоЇ Російської імперії й Тимчасового уряду, законо
давство Центральної Ради та гетьманства. До цього ж 
переліку слід додати й законотворчість радянської влади. 
Таким чином, основною проблемою, з якою одразу ж 
довелося зіткнутися Директорії, стала проблема колізій з 
цими попередніми й паралельними системами законодавства. -

Щодо законодавства <<ворожої сторони>> позиція Дирек
торії була абсолютно однозначною. Наприклад, 17 травня 
Голова Директорії затвердив постанову Ради народних ко
місарів <<Про анутовання на території України чинності 
законів та декретів як так званого Совітського Україн
ського, так і Совітського Російського Уряду і про віднов
лення чинності законів УНР>>. (Утім, так само рішуче 
відкидалося й українське законодавство: ще 28 листопада 
1918 р. Тимчасовий робітничо-селянський уряд України 
своєю Декларацією оголосив <<всі закони, накази, угоди, 
постанови й розпорЯдЖення як гетьмана та його агентів, 
так і Центральної Ради та її агентів незаконними й такими, 
що не підлягають виконанню>>80• 

Ставлення ДиреюDрії до своїх попередників було значно 
складнішим. Директорія не скасувала в повному обсязі 
законодавство гетьмана Скоропадського, проти якого вона 
виступила, і водночас не відновила законодавства Цен
тральної Ради. Слід зазначити, що з цього приводу існують 
різні точки зору. Так, вважається, що ДИректорія <<Відно
вила всі закони, прийняті Центральною Радою>>81 • Однак, 
якщо звернутися до Декларації Директорії, то виявиться, 
що йдеться про вибіркові заходи, оскільки в ній сказано 
лише про скасування <<усіх законів і постанов гетьманського 
уряду в сфері робітничої політики>> й відновлення восьми
годинного робочого дня, введеного відповідним законом 
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Центральної Ради. Аргументом на корисrь того, що Ди
ректорія досить обережно ставилася до законодавства Цент
ральної Ради, вважаючи його, на думку деяких дослідників, 
надто <<лівим», служить і такий факт - не було відновлено 
дію Конституції УНР та цілого ряду ішп:их законодавчих 
актів, зокрема земельного закону. 8 січня 1919 р. Дирек- . 
торія ухвалила новий земельний закон, пршщипові поло
ження якого, втім, майже не відрізнялися від попереднього. 
Навпаки, в чомусь він був навіть радикальнішим, бо порів
няно із законом Центральної Ради вдвоє зменшував норму 
землі, яка закріruповалася за «дрібними господарями>> - до 
15 десятин. Отже, посилання на «лівизну» законодавства 
Центральної Ради також викликає певні заперечення . 

Загшюм же Директорія обрала той же шлях, що й 
гетьман Скоропадський - шлях часткового скасування одних 
і відновлення чинності інших законів залежно від своіх полі
тичних інтересів. Наприклад, 24 січня 1919 р. Директорія 
скасувала «закон бувшого гетьманського уряду від 9 липня 
1918 року «про відміну закону 9 січня 1918 року про 
національно-персональну автономію й про скасування на
ціональних міністерств»82 • У національній політиці Дирек
торія виходила з таких же пршщипів, що й Центральна 
Рада, тому без особливих проблем відновила дію цього 
закону, але - повторимо ще раз - так і не ухвалила 
якогось узагальmоючого акта щодо законодавства Цен
тральної Ради (як і гетьмана Скоропадського). 

Оціmоючи законодавчу діяльність Директорії, можна 
стверджувати, що на ній повною мірою позначилася від
сушість чітких орієнтирів, характерна в цілому для її 
державющької стратегії. До речі, це один з основних 
докорів, що адресуються їй. У цьому зв'язку прийнято 
посилатися на законодавство Директорії, затверджене нею 
наприкінці грудня 1918 - в січні 1919 р. - у відносно 
мирний період. Тоді Директорія скасувала деякі «друго
рядні» гетьманські акти -наприклад, закон від 18 листо
пада 1918 р. «Про заснування державного симфонічного 
оркестру» (натомість законом від 24 січня 1919 р. було 
засновано <<Українську Республіканську капелу») або закон 
від З жовтня 1918 р. «Про уrворення комісії для порядку
вання міської адміністрації столиці Києва» , а також ухва
лила ряд законів , наприклад, 1 сjчня - закон «Про вищий 
уряд Автокефальної православної Соборної Церкви», «Про 
службу в державних установах урядовців іноземних під-
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данців», «Про державну мову>>, 9 сі'ПІЯ - «Про звільнення 
від мобілізації деяких урядовців Судового відомства>> та 
деякі інші. 

З одного боку, цей перелік справді дає підстави для 
висновків, що Директорія потонула в дрібющях. Проте, з 
іншого боку, досвід сучасної законотворчості переконує в 
тому, як важко в процесі формування національної право
вої системи знайти необхідні пріоритети, якщо йдеться не 
про основоположні акти, що визначають державний устрій, 
а про врегутовання конкретних суспільних та економічних 
проблем. А втім, на тлі загальної невизначеності (нині 
немає однозначної відповіді навіть на питання, яку ж 
державу будуємо) галузеве законодавство, що розвивається 
без належного концептуального обгрунтування, «без стерна 
і вітрил>>, стає прекрасною мішенню для звинувачень у 
«другорядності» й «дріб'язковості>>. 
У цілому ж законодавство «другоЇ» УНР можна охарак

теризувати як законодавство перехідного періоду, коли закони 
приймаються лише за необхідності «швидкого реагуваннЯ» на 
конкретні обставини. Звідси й відсутність власних коди
фікованих актів у галузі цивільного й кримінального зако
нодавства. 

Те ж саме стосується й державного права. Крім відомих 
уже тимчасових законів про форму влади в УНР, слід 
назвати ще й проект Конституції. Початок черговому етапу 
конСJ'И1УЦійного процесу за часів «другої» УНР поклав сам 
Петтора, коли на засіданні Ради народних міністрів 6 
травня 1920 р. урочисто пообіцяв «виробити й прийняти 
Конституцію». Однак минуло ще два місяці, поки уряд УНР 
утворив «правительственну комісію з 15 членів по розрібці 
повної конституції Української держави», яка закінчила 
свою роботу наприкінці жовтня83 , однак підготовлені нею 
проекти було опубліковано вже на території Польщі. Не 
вдаючись до докладного аналізу цього проекту (його вже 
досліджували сучасні автори), зауважимо, що в ньому за
кріптовалася модель президентсько-парламентської респу
бліки, визначена законом про тимчасове верховне управ
ління та порядок законодавства в УНР від 12 листопада 
1920 р. Артикул перший проекту проголошував: 

•Повноrа влади в Українській державі належить загалу їі грома
дян, що здійснює сю владу в справах законодавчої влади через 
Державну Раду, в спраВ'аХ виконавчої влади - через Галову 
Держави і Раду Міністрів, в справах справедливості - через 
незалежні суди,. . 
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Зрозуміло, що, подібно до попередніх проектів, він 
також був недосконалим, і серед недоліків, за визначенням 
самих його авторів, <<може і незначних, що мимоволі могли 
увійти в тексТ>>, слід наголосити на тому, що проблема 
відносин між Головою держави і Радою міністрів усе одно 
лишалася нерозв'язаною. Досить звернутися до статей про
екту, що визначали їхній правовий статус. Так, за арти
кулами 106 і 122, <<виконавча влада знаходиться в руках 
Голови Держави і Ради Міністрів>>, причому «Голова Дер
жави має вищий догляд за законністю управління>>, а 
Голова Ради міністрів <<Надає напрям політнді Правитель
ства, головує в Раді Міністрів і пильнує, щоби було погод
ження в діяльності між поодинокими міністерствами». Як
що вдатися до історичних аналогій, то статус Голови Ради 
міністрів певною мірою нагадував статус прем'єр-міністра 
України, визначений ниніnrnім Конституційним Догово
ром. Усе це переконує в тому, що тодіпші акти є для нас не 
тільки пам'ятками права: ми бачимо в них цілком актуальні 
проблеми, і навіть негативний досвід наших попередників 
має неоціненне значення. 

Продовжуючи тему історичних аналогій, звернімо увагу, 
що тодіnrnім законодавцям доводилося стикатися з такими 
ж злободенними проблемами, що й ниніnrnім. 

Насамперед ідеться про залежність законотворчості від 
суто політичних факторів, що найяскравіше проявилося в 
процесі підготовки закону про трудові Ради. Як відомо, 
перпm:й варіант цього закону так і не набрав чинності. 
Потім трудові Ради трансформувалися в народні, через те 
розпочалася підготовка нового проекту, для чого в середині 
липня 1919 р. утворили спеціальну, як би сказали сьогодні, 
<<міжвідомчу>> комісію на чолі з уже не раз згаданим 
П. Христюком, який обіймав тоді посаду товарІШІа міністра 
внутріпшіх справ. Ця головна комісія поділялася на підко
місії, кожна з яких працювала над своєю проблемою, 
зокрема: окреслення й розмежування функцій Рад усіх 
рівнів; відносини між цими Радами й центральними орга
нами; взаємини між Радами та їхніми виконавчими струк
турами84. Крім того, деякі найбільш зацікавлені міністерства 
також утворили свої власні комісії для підготовки відпові
дних пропозицій. Нарешті, було навіть сформовано спеці
альну делегацію, яка мала вИЇхати за кордон для вивчення 
зарубіжного досвіду. Та коли вся ця кропітка й - дода-
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мо - абсолюtно професійна з точки зору сучасних стан
дартів підготовча робота заверІШUІася, різка зміна політич
ного курсу в серпні звела їі нанівець. 

В ітпих випадках закони були відірвані від реалій життя 
й не давали очікуваного ефекту. Наприклад, закон <<Про 
відновлення гарантій недоторканості особи на території 
УНР>> від 28 лютого 1919 р., за яким кожен громадянин 
УНР підлягав <<переслідуванmо і позбавленню волі JПШІе за 
передбачені належними карними законами злочинства і 
тільки чином, зазначеним в законі>>85 • Хоча слід віддати 
належне нюшш попередникам, які в умовах громадянської 
війни й анархії все-таки не забували про права людини (тут 
українські зобов'язання після вступу до Ради Європи, як 
виявляється , спираються на давні традиції). Заради 
об'єктивності не можна обминути й затверджену Дирек
торією 15 серпня постанову <<Про тимчасові правила що до 
засобів боротьби з діяльністю окремих осіб , яка загрожує 
республіканському ладу, спокою і внутрішньому порядку 
УНР>>, згідно з якою особи, винні в цих діях, могли бути 
<<затримані під арешт по постановах повітових комісарів на 
строк до 10 дНЇВ>> 86 • Облишмо повітових комісарів, які не 
мали реальної можливості здійснити ці санкції, й наведемо 
для порівняння рядки <<Маніфесту Тимчасового Робітничо
Селянського Уряду>>: <<Кожен, хто примушує або умовляє 
виконувати розпорядження як гетьмана та його агентів, так 
і Центральної Ради та їі агентів на місцях, підлягає роз
стрілу». 

Зі свого боку, самі обставини життя країни також 
впливали на пріоритети законотворчості. В цей період 
економічні проблеми відійшли на задній план і регулю
валися JПШІе в поодиноких актах. Крім земельного закону, 
варто назвати закони про ліси від 10 січня, «Про Державну 
Українську Грошову Одиницю>> від 6 січня , <<Про хлібну 
повинність з урожаю 1919 року» від 15 серпня 1919 р., «Про 
надзвичайний одноразовий податок» від 31 травня 1920 р. 
<<Військове>> ж законодавство, навпаки, розвивалося дуже 
активно: 13 січня Директорія затвердила закон <<Про заклик 
до військової служби>>, 18 січня - <<Про прийом в дієву 
армію УНР охотників>>, 26 січня- <<Про поповнення армії 
та фльоти>>, 17 лютого - <<Про мобілізацію Старшин та 
Урядовців-учителів>>, 6 квітня - «Про загальний достро
ковий призов до виконання військової повинності наро
джених в 1900 році>> , 31 липня -«Про мобілізацію урядов-
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дів державного контролю» та чимало hппих, включаючи 
різноманіmі постанови, накази й інструкції, які детально 
регламен1)'Ва.ЛИ ці питання, навіть розмір добових лікарям 
«за працю при провадженні мобілізації населення до вій
ська». На забезпечення виконання військової повинності та 
іІппих <<державних» обов' язків було спрямовано й за тверд
жений 26 вересня 1920 р. закон «Про реєстрацію населення, 
що мешкає на території УНР». 

Нега1ИВНИЙ вrurив на стан законодавства справляла та
кож відсуmість належної законотворчої процедури й чіткої 
системи норма1ИВно-правових акrів. Подібно до Централь
ної Ради, Директорія не визначила критеріїв, яким мали 
відповідати закони й постанови, не кажучи вже про ста'І)'с 
таких акrів, як декларації (вони приймалися як Дирек
торією, так і Радою народних міністрів) та універсали (крім 
відомого Універсалу про злуку із ЗУНР, можна назвати 
«Універсал до трудового селянства~ від 10 січня 1919 р. з 
приводу земельної політики в УНР). 

У законі «Про тимчасове верховне управління та поря
док законодавства в УНР>> містився спеціальний розділ, що 
так і називався - «Законодавство УНР~, проте він не 
розв'язував старих і, навпаки, породжував нові проблеми. 
Досить сказати, що повноваженнями «ухвалювати законо
проекти>> наділялася як Державна народна рада, так і Рада 
народних міністрів. 

Усі перелічені проблеми зумовили значну увагу з боку 
українських лідерів до коJІИІШІЬого російського законодав
ства, чинність якого не припинялася. Свідченням цього 
служить інформація міністра юстиції А. Лівицького: « ... За
раз провадИТЬСя робота по перекладу законів бувшої Ро
сійської імперії, прийнятих Українською Республікою, на 
державну мову», опублікована 7 серпня 1919 р. в газеті 
«Нова Рада» (для розуміння слів «прийнятих УНР~ слід 
згадати закон Центральної Ради від 25 листопада 1917 р., за 
яким зберігалася чшmість російського законодавства, якщо 
воно не суперечило новим українським законам). Ідею 
«українізації~ коJІИІШІЬого російського законодавства ба
чимо й у вже згаданому посланні Петлюри знов-таки до 
А. Лівицького від 20 листопада 1920 р.: 

•Я не можу не констатувати того факту, що цілий ряд законів 
бувшого Російського Правительства, які залишились чинними і в 
нашій Республіці, - не перекладені на нашу мову і досі ще не 
видані. На це треба звернути пильну уваrу, бо ця хиба не відповідає 
нашій державній гідності• . 
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У цьому ж , посланш идеться також про необхідність 
<<творчої роботи Уряду» в справі кодифікації й видання 
законодавства УНР, що , втім, так і лишилося наміром. 

Проблеми військовою будівництва. Піднявши повстання 
проти гетьмана Скоропадського , Директорія, на відміну від 
Центральної Ради, не мала жодних сумнівів відносно того, 
чи потрібні Українській державі збройні сили, здатні боро
нити її незалежність . 24 листопада 1918 р. Петтора під
писав <<Наказ Армії УНР>>, параграфом перІІШМ якого про
голошувалося створення республіканських збройних сил 
<<для оборони Української Народної Самостійної Республіки 
і захисту всього трудового народу>> 87 • Однак, як і в багатьох 
ію..rшх випадках, проблеми виникли тоді, коли треба було 
визначити кшщеrщію формування української армії. Роз
глядалося кілька варіантів: від набору добровольців, а саме 
цю ідею підтримували Січові стрільці, - до організації 
збройних сил на зразок Червоної армії88 • Своє бачення цієї 
проблеми висловив і Винниченко, який узагалі вважав, що 
<<вся система організації військової влади була не відповідна 
до тих завдань ревотоції, які впсувались житrям». Особливе 
занепокоєння викликала недостатня, на його думку, націо
нальна свідомість офіцерського складу, а також служба в 
лавах української армії значної кількості ко.лиnпrіх росій
ських офіцерів. До речі, цей факт визнавався й «ПО той 
бік>>. (Так, один із найвідоміnm:х: діячів білого руху генерал 
Дроздовський писав, що значна частина українських офі
церів вороже ставиться до української ідеі-в9 . ) 

З огляду на ці обставини й виходячи з необхідності 
<<Організації ревотодійної й соціалістичної армії», Вин
ниченко виступив із проектом відкриття <<старn.mнських 
шкіл, в які приймалися би свідомі політично й селяни>>. 
Крім того, він запропонував запровадити інститут полі
тичних комісарів90 • Однак Петтора не погодився з про
позиціями свого постійного «опонента». 

У результаті з усіх можливих варіантів було обрано най
простіший - масову мобілізацію. За відповідним законом 
про її проведення, ухваленим 27 листопада 1918 р., «всі 
громадяни, що проЙІШШ військову муштру у всіх родах 
зброї і во фльоті , здаrnі носити зброю від 20-ти до 35-ти 
років включно, й старшини до 43-х років» мали «негайно 
стати в ряди армії УНР для захисту здобутків ревотодії та 
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боротьби з гетьманом і гетьманським поміщицьким прави
тельством, для здобуrгя землі і вільних прав трудящому 
народові та для того, щоби забезпечити республікансьЮІЙ 
лад і демократичні порядки в УНР>>91 • 

Завдяки мобілізаційним заходам Директорії їі збройні 
сили в листопаді налічували близько 150 тис. багнетів (іноді 
наводиться й цифра 800 тис., однак авторитетні дослідники 
вважають їі <<фантастичн:ою>>92). Проте сталося те, від чого 
засгерігали провідники Січових стрільців - армію затопила 
хвиля розкладених декласованих елементів, які стали тяга
рем при формуванні боєздатних часгин. До того ж 
Директорія не мала ні фінансових, ні imnиx ресурсів, у 
тому числі й належного комаНдНого складу, для утримання 
подібних збройних сил. Це, до речі, проявилося в самому ж 
законі про мобілізацію, за яким усі громадяни підлягали 
призову, мусили <<з'явитися добре озутими, зодягненими по 
можливості у військове убрання зі зброєю ( оружієм), як хто 
їі має». 

Саме в цьому законі -хоча були, зрозуміло, й іюпі 
фактори - Є. Коновалець вбачає коріння такого явища, як 
<<отаманія», або «отаманщина» (цей термін використовує 
ВиНниченко). Коновалець згадує: 

осНа тлі повної неготовності апарату та безсилля військової 
влади взяти в руки маси мобілізованих з'явилася сила менших і 
більших збройних rуртків, які вели всякого роду самочинні операції 
та, швидше або пізніше, розходилися по домівках або переходили 
на бік більшовиків»93. 

Як і в imnиx випадках, вину за «отаманію» українські 
лідери перекладають один на одного: Винниченко звинува
чує Петлюру, у свою чергу Коновалець - геть усіх членів 
Директорії, закидаючи кожному з них, крім Винниченка, 
бажання створити собі військову частину, на яку він міг би 
спиратися «ЯК на свою власну гвардію>>. 

Саме <<отаманщині>> приписують ганебні єврейські пог
роми. «Не маючи глибоких, захоплюючих со;щатські маси 
лозунгів, - rnnпe Винниченко,- отамани мусили чимось 
підбадьорювати <<КозацьЮІЙ дух>>. І «давали хлопцям погу
ЛЯТИ>>, як ;говорилось тоді»94 • 

Взагалі це дуже складна й багатопланова проблема, яка 
ще тільки чекає на свого дослідника, і тут дуже важко 
зберегти об'єктивність. Характерно, що радянська ісгоріо
графія однозначно негативно оцінювала «петлюрівщину»95, 
а вчені - представники української діаспори, навпаки, так 
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само однозначно представляли Петтору як переконаного 
борця з погромами і в цілому з аншєврейськими настро
ями%. 

Якщо звернуrnся до офіційних документів, то в бaraThox 
з них ідеТhся про необхіднісТh активної проmдії погромам. 
У цьому зв'язку слід згадаш, зокрема, Декларацію уряду 
Б. Мартоса від 12 квіrnя 1919 р., де зазначалося: 

•··· Правительство не допустить до погромів над єврейським 
населенням України і рішуче буде боротися з цим ганебним і 
протидержавним явищем, яке принижує Український Нарід в очах 
культурних націй усього світу . Правительство УНР певне в тім, що 
Український Нарід, який сам пережив довгі роки національного 
поневолення і, оцінивши національну волю, перший оголосив 
національно-персональну автономію для оборони прав національ
них меншостей, допоможе Урядові знищити погромні вчинки тем
них елементів». 

27 травня 1919 р. було ухвалено закон «Про створення 
особливої слідчої комісії для розслідування прошєврей
ських погромних подій». А 26 серпня з'явився відQМИЙ 
«Наказ Головної команди військ УНР», підписаний Пет
торою, яким він закликав українських вояків не плямуваш 
себе «ганебними діями» й «не завдаваш нашій державі 
пекучого сорому на весь свіn. Петтора продовжує: 

•Всіх же тих, хто підбурюватиме Вас на погроми, наказую 
викидати геть з нашого війська й віддавати під суд як зрадників 
Вітчизни. Суд же нехай судить їх по їхніх вчинках, не жаліючи для 
злочинців найсуворіших кар закону». 

Однак у цій справі -може, більше, ніж у будь-якій 
іншій - з особтmою силою проявився кричущий незбіг 
між законодавчими деклараціями й реаліями життя, особ
ливо коJШ врахуваш, що «і організована влада, і закони 
УНР» діяJШ JПШІе на відстані кількох кілометрів від поїзда 
головного отамана97 • Саме тому найбільш прийняпrnм ви
даєТhся висновок однієї з дуже небагаТhох праць, де ро
биrься спроба даш об'єктивну й виважену оцінку проблемі 
єврейських погромів: 

•Історична правда полягає в тому, що С. В. Петлюра та уряд 
УНР не змогли відвернути трагедію українського єв~ейства, хоча 
намагалися зробити це в міру своїх сил і можливостей• 8• 

.. . Повертаючись до безпосередніх проблем військового 
будівющтва (аналіз воєнних операцій -це справа «ЧИС1ИХ» 
істориків), зазначимо, що, як і багато в чому іншому, 
формування української армії починалося факmчно 

". 
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«втретє>>, якщо взяти до уваги віхи становлення самої 
української державності. 

Бракувало амуніції, зброї, майже не було технічного 
забезпечення, авіації, ocoбmmo відчувалася слабкість кін
ноти. На початку січня 1919 р. в армії налічувалося близько 
50 тис. вояків при 140-150 гарматах. У травні їх ЛІШІИЛося 
14-15 тис. -разом 11 дивізій, об'єднаних у три групи
в Запорізький корпус, Корпус Січових стрільців та Волин
ську групу. 

Паралельно діяла Українська Гатщька армія, кількісний 
склад якої оцінюється по-різному. Вважається, що в липні 
1919 р. річку Збруч переЙІШІо від 60 до 85 тис. вояків, а в 
січні 1920 р. їхня кількість становила близько 20 тис. 
Зрозуміло, що дЛЯ успішної боротьби навіть об'єднаними 
силами цього було замало. 

Якщо спеціально виділяти заходи, спрямовані на зміц
нення українських збройних сил, то варто наголосити на 
ідеї, запозиченій у Червоної ацмії, організатори якої, однак, 
теж не були оригінальними. Идеться знов-таки про інсти
тут комісарів, народжений ще за часів Фртщузької рево
тоції. Змінилася mnue назва. 

13 травня 1919 р. було ухвалено закон «Про державний 
інспекторат у військових частинах та інституціях». Його 
очотовав Головний державний інспектор, який брав участь 
у засіданнях Ради народНИХ міністрів із дорадчим голосом. 
ЗаІЩання ж інспекторату полягали в тому, щоб 

«стежити за своєчасним і точним виконанням всіх наказів 
центральної військової влади, перестерігати й в пні винищувати 
демагогічність, сабоrаж, розпусту, пияцтво, мародерство, rрабіж
ництво та недбале відношення до служби, а також за тим, щоби не 
було господарських зловживань в частинах і інституціях». 

Державні інспектори, яких тоді називали <<правою рукою 
й очима вищої центральної влади>>99 , мусили в основному 
інформувати про ситуацію у військах (адже не мали права 
втручатися в «оперативну й адміністративну>> діяльність 
командирів), але в <<крайніх>> випадках наділялися правом 
негайно усунути з армії <<Ворожій і непевний елеменТ>>, 
невідкладно <<повідомляючи про це відповідне начальство, 
правительство і головного отамана>>. Однак якщо дії інспек
тора визнавалися безпідставними, він <<підпадає під від
повідальність по закону «Про надзвичайні суди». 

Сучасники позитивно оцінювали цей закон, оскільки 
він сприяв зміцненню дисципліни й порядку у військах, 
хоча, звичайно, сприймався неоднозначно. 
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Поступово українська армія отримала також власні ста
тути -так, у 1919 р. було затверджено статут внутріпшьої 
служби, в 1920 р. - статут залогової (тобто гарнізонної) та 
польової служби. • 

Та все одно будівництву українських збройних сил не 
вистачило такої енергії й волі, яку проявили більшовики в 
процесі формування Червоної армії. У спогадах генерала 
О. Удовиченка- одного з відомих українських військових 
діячів - це викладено так: 

«Сила більшовиків полягала в: 
1. Залізній організованості комуністичних верхів та бажанні їх 

лишитися nри владі. 
2. Скупченні всієї влади в руках Совнаркому (диктатура). 
3. Безоглядному, нічим нестриманому, терорі, в геніальній 

провокаторській здібності зруйнувати і знишити будь-який замах 
опозиції різних ворожих організацій на внутрішньому фронті. 

4. Демагогічності і знанні психології народу. Троцький і Ленін 
висовували тоді гасла, які навіть не відповідали ідеям комунізму, 
аби nридбати собі нових прихильників» 100 . 

Українські політичні сили навіть в умовах смертельної 
небезпеки не зуміли консолідуватися, а міжпартійні чвари 
посилилися ще й «надцніпрянсько»-гатщькими непоро
зуміннями, а відтак і конфронтацією між командуваннями 
обох армій. 

Утім, були й форс-мажорні фактори - українські вій
ська зазнали суттєвих втрат ще від одного ворога - тифу 
(називається цифра близько 100 тис. військовослужбовців, 
померлих від цієї хвороби). Однак, як зазначалося у «Лю
барській» декларації уряду УНР, «держави світу не тільки 
дивилися на те, що український нарід гине без усяких 
санітарних засобів, а, навіть, забороняли привозити на 
Україну потрібні нашому війську ліки». Отже, це становило 
ще один чинник воєнних не:адач УНР. Ведучи боротьбу на 
кілька фронтів, УНР лишилася без союзників, на допомогу 
яких вона могла б спиратися. 

·«Про Україну майже нічоrо не знають». Одразу після 
приходу до влади Директорія зіткнулася з проблемою, над 
розв'язанням якої до неї билися її попередники. Нагадаємо, 
що Центральна Рада почала з контактів з Антантою, а потім 
переорієнтувалася на Німеччину. Гетьман Скоропадський, 
почавши розвивати відносини з Німеччиною, після її по
разки знову прагне відновити контакти з Антантою. Дирек
торія ж опиняється перед вибором - або Антанта, або 
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радянська Росія. Однак саме тут і виникли основні супе
речки. Як зазначав С. Петтора в листі до вже згаданого 
генерала О. Удовиченка, українські політичні партії 

<ше усвідомлювали собі головного: чи Україна як самостійна 
держава повинна у своїй закордонній політиці опиратися на Європу 
чи на Москву- Азію? Виявилось, що азійська спадщина в нас
занадто ще сильна, частина с.-д. перевагу давали Москві, а не 
Європі. Спиратись треба було на Європу, яка, до речі, нас не знала 
і не розуміла, одночасно треба було творити власну с~101 . 

Перші зовніпшьополітичні акти Директорії, насамперед 
11 Декларація, ніяк не визначали пріоритетів і містили 
заюmк розвивати дружні відносини з усім світовим співто
вариством: 

~в сфері міжнародних відносин Директорія стоїть на грунті 
цілковитого нейтралітету й бажання мирного співжиття з народами 
всіх держав . Ставлячи перед собою великі та складні завдання, 
Директорія хотіла би всі здорові, трудові сили свого народу вжити 
не на криваву боротьбу з сусідами, а на утворення нового життя в 
краю та на заведення порядку й ладу, так бажаного всім працю
ючим,.. 

Та цей заклик так і не дістав підтримки. 
Антанта, до якої насамперед він адресувався, займала 

вже зовсім пр01И.Лежну позицію й не згадувала про свої 
ко.лшшrі <<аванси>>. Ситуація змінилася, і відповЩцю на 
<<мирні ініціативи>> Директорії став <<Загальний наказ NQ 28», 
виданий французьким генералом д' Ансельмом 7 тотого 
1919 р. в Одесі. Ось текст наказу: 

~генерал д'Ансельм приняв, починаючи від 15 січня 1919, 
командувания арміями полудневої Росії, а також військовими оди
ницями чужоземних націй. Франція й союзники не забули змагань, 
які Росія зробила на початку війни й зараз вони прийщли в Росію, 
щоб дати всім благодійним елементам і патріотам можливість 
відновити в краю порядок, який давно вже знищено страхіттями 
громадянської війн~. 

Як зазначав В. Винниченко, 

~Франція не мала ніякого матеріального інтересу (цього єди
ного мотиву всіх ~щляхетних~> капіталістичних держав) в поділі 
Росії, в обороні самостійності України. Краще мати своїм довж
ником якусь одну сильну, централізовану, платіжоздатну одиницю, 

вже відому, певну, ніж десяток дрібних, невідомих, непевних. А 
особливо яка рація лихвярській, імперіалістичній Франції обстою
вати державність української нації, тої нації, яка не мала буржуазії, 
того безпосереднього контрагента, з яким треба робити ~інтерес,.? В 
ім'я «традиційної любови французів до права й справедливості?,.102 
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Зрозуміло, тут лунають особисті мотиви, адже заради 
можтmої згоди з французами на їх вимогу <<соціалістИ>> 
Винниченко й тоді.umі:й прем' єр Чехівський змушені були 
вдатися до відставки. Однак і це не змінило ситуацію. 

Тим часом остаточно розвіялися перспективи поро
зуміння з Москвою. Цьому передувала так звана <<війна 
нот>> між урядами обох держав. Так, 31 грудня, 3 і 4 січня 
тоді.umі:й прем'єр і міністр закордонних справ В. Чехівський 
направив Раднаркому три ноти, в яких запитувалося, «з 
яких причин російське совітське військо робить наступ на 
територію УНР. І в той саме час, коли Директорія стала на 
грунт рішучої боротьби проти буржуазного ладу на Україні>>. 
Нарком закордонних справ Г. Чічерін відповів: 

«Ніякого війська Російської Соціалістичної Совітської Ресnуб
ліки на Україні немає. Військова акція на українській території в 
цей момент провадиться поміж військами Директорії і військами 
Українського Совітського Уряду, який є цілком незалежниК. . 

Щоправда, висловлювалася згода прийняти в Москві 
представника Директорії, однак тппе тоді, коли буде дове
дено, що вона «припинила боротьбу проти працюючих мас 
України й виріпшла обороняти її волю проти загрожуючого 
їй наступу англо-французького й американського імперіа
лізму>>Іоз. 

Прагнучи зуmrnити бойові дії (які, втім, велися незалеж
но від дипломатичних зусиль), Директорія все-таки на
правила свого представника до Москви. Однак переговори 
тривали аж до 4 лютого, коли під ударами більшовицьких 
військ було залишено Київ, -і закінчилися безрезультаnю. 

Отже, як «nромосковський», так і європейський орієнтири 
зовнішньої політики УНР виявилися примарними, і в квітні 
Директорія проголошує політику «опори на власні сили», про 
що сповістила Декларація уряду Б. Мартоса: 

«Не бажаючи повторення чужого панування на Україні, нове 
Народне Правительство торжественно заявляє, що не буде кликати 
собі на допомогу чужої військової сили, з якої б то не було 
держави. Всякі договори з чужими державами Народне правитель
ство заключатиме тільки на основі визнання ними самостійної 
України і невтручання в наші внутрішні справи» . 

Однак вже в другій половині 1919 р. система орієптирів 
зпову міняється, і УНР входить у сферу зовнішпьополітичного 
впливу Польщі, яка з недавнього супротивника перетвори
лася на її основного союзника. Результатом цього став 
українсько-польський договір від 21 квітня 1920 р. , що й досі 
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викликає неоднозначні оцінки, адже за військову та іншу 
підтримку Україна робила значні територіальні поС'І)'ІlКИ. 

Можна навести полярні точки зору. Так, відомий тоді 
український юрист і полі'ІИЧНИЙ діяч С. Шелухін зазначає, 
що «договір од початку й до кіІщя б'є по чутгю чесm й 
гідності національної, по доброму імени й по інтересах 
української нації>> 104 • Так само М. Грушевський ( ста1Тя 
«Україна, Польща і Росія>>) вважав, що цей акт означав 
«польську окупацію правобережної УкраЇНИ>> 105 • 

З іншого боку, на думку С. Петmори, висловлену в 
згаданому листі до О. Удовиченка, «порозуміння з поля
ками треба розглядати як таК'ІИЧНИЙ хід для встановлення 
зв'язку з Європою>> 106 • 

Саме ця теза прозвучала і в інтерв'ю тодіпmього міністра 
закордонних справ УНР А. Ніковського , яке він дав 22 сер
пня 1920 р. віденській газеті «Neus Wiener joumal»: «Нам як 
сусідам Польщі вихід на Захід замкнений, і це вже було 
причиною порозуміння з Польщею» 107 • 

Поза «польською орієнтацією» українські лідери шукали 
іюпих союзників. Саме тому особливо наrолошувалося 
також на відносинах з країнами Чорноморського басейну. 
Крім того, 1920 р. позна'ШВСЯ й спробами порозумітися з 
бароном Врангелем. 

Слід зазначиm, що УНР мала потужну дипломаmчну 
службу. Після перших кроків Центральної РадИ й плідної 
діяльності гетьманської адміністрації Директорії JПШІИЛося 
тільки продовжити зусилля своїх попередників, що, власне, 
вона й робила. Однак саме у цьому випадку гонитва за 
«валовими показниками» принесла зворотний результат. Як 
дошкульно згадував Д. Дорошенко, 

ссеред українською громадянства запанувала якась стяга» за
кордон : хто тільки міr старався записатись до якоїсь дипломатичної 
місії й виїхати. Формувалось безкінечне число диІUІоматичиих місій 
до всіх держав світу... Можна було подумати , що вся «свідома 
Україна» задумала виселитись в чужі землі ... До місій та комісій, що 
виїздили закордон, прилипала маса випадкового елементу, що не 

мав нічоrо спільноrо ні з дИІUІоматією, ні з українською справою і 
який по приїзді за кордон (першим етапом цьоrо «переселення 
народів» був Відень), почуваючи себе вже поза межами досягання 
більшовиків і своєї власної влади , давав волю своєму сану й 
апетитам , так що. . . жителі Відня , як мені потім переказували , 
перестали були пускати до себе людей з українськими пашnор
тами• ІО8. 

До того ж проблема полягала не тільки в моральних 
якостях молодих українських дипломатів. Знову, але вже на 
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міжнародній арені, прояви;шся <<наддніпрянсько>>-гатщькі 
непорозуміння - так, на Паризькій мирній конфереІЩії 
делегації УНР і ЗУНР виступали окремо109 , - не кажучи 
вже про відсутність чіткої організації роботи самого МЗС. 

Сталося так, що Міністерство закордонних справ часом 
не мало навіть чіткого уявлення про кількість різноманітних 
місій (спеціальЮІХ, надзвичайних, фінансових, торговель
ЮІХ), які діяли на власний розсуд і витрачали величезні 
коІІПИ. Це, у свою чергу, примушувало МЗС УНР іти на 
скорочення штатів (і навіть припинення діяльності деяких 
місій). Так, у жовтні 1920 р. за браком коштів міністерство 
тимчасово припинило діяльність українських посольств у 
Болгарії, Швеції, Греції, Данії та навіть у США, а пред
ставництва у ФраJЩії, Туреччині, Чехословаччині перебу
вали в значній фінансовій скруті 110 • 

Ці ж фінансові проблеми перешкодили Міністерству 
закордонних справ повною мірою розгорнути справу зов
ніпmьополітичної інформації, хоча воно ясно усвідомлю
вало її важтmість. В огляді його діяльності за липень 1920 р. 
зазначалося: 

«Повне розуміння пресової справи з'являлось для закордонної 
діяльності Міністерства одним із першорядних чинників, тому, що 
зараз наша держава, опиняючись хвилево без території, має для 
ліддержання української державності взаrалі і ухраїнськоrо питання 
за хордоном зокрема тільки два фактори: 1) А-р-м-і-ю, що з зброєю 
в руці зазначає перед світом існування Української Держави і 2) 
л-р-е-с-у, посередством якої може впливати на хід політичних 
лодій відносно Україню> ш. 

І все одно ефективність української пропаганди була 
досить низькою. Як приклад можна навести рядки з інфор
мації начальника Української військової місії в Польщі про 
зустріч зі своїм англійським <<колегою» генералом Кортоном 
де Віаром: <<Про Україну знають дуже мало»112 • 

А все разом це зумовило зовнішньополітичні невдачі 
УНР, зокрема те, що <<великі держави Європи, за визнан
ням Петлюри (відозва до українського народу з нагоди 
п'ятої річниці проголошення IV Універсалу), <<Не хотіли 
розуміти>> українських змагань» 113 • 

1 Державний вістник. 1918. N~ 6З . 
2 Винниченко В. Відродження нації: В З ч . К., 1990. Ч. З . С. 110. 
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ДОДАТКИ 

Увазі чиrачів nропонуються деякі законодавчі акти, які досиrь точно 
характеризуюrь законотворчу діяльність УНР та Української держави і ще 
не друкувалися в сучасних виданнях. Вони стосуються виборчого права, 
економічних проблем і соціальної політики, державного будівницrва, 
організації судової влади . Ми переконуємось у високому nрофесіоналізмі 
наших попередників (ідеться, зокрема, про ухвалений Центральною Радою 
закон про вибори до Українських Установчих зборів), водночас бачимо 
недоліки, які пояснюються насамперед поспішністю розробки правових 
актів (про це свідчить, наприклад, навіть зовнішнє оформлення законів, 
затверджених Директорією) . Втім, те ж саме можна сказати й про стан 
нашого нинішнього законотворення. 

Ознайомлення з цими актами, які жодним чином не слід відносиrи до 
категорії спам'ятоD -настільки тісно вони переплітаються із сучасністю, 
- безперечно, буде дуже корисним і повчальним. 

Тексти подаються в сучасній орфографії за збереження специфіки 

тодішнього слововживання. 

1 

До розділу І 

Центральна Рада дня 25 листопада 1917 року 
ухвалила закон: 

До сформування Федеративної Російської Республіки і утворення її 
констиrуції виключне і неподільне право видавати закони для Української 
Народної Республіки належиrь Українській Центральній Раді. 

ІІ 

1) Всі закони і постанови, які мали силу на території Української 
Народної Республіки до 27 жовтня 1917 року, оскільки вони не змінені і не 
скасовані Універсалами, законами і постановами Української Центральної 
Ради, мають силу і надалі, яко закони і постанови Української Народної 
Республіки. 

2) Право видавати розпорядження в обсягу урядування, на основі 
законів, належиrь Генеральним Секретарям Української Народної Респуб
ліки. 

До видання таких розпоряджень зостаються в силі розпорядження 
Російського Правиrельства, які були видані до 27 жовтня 1917 року, 
оскільки вони вже не змінені або не скасовані Українською Центральною 
Радою та Генеральним Секретарством. 

12 - 7-1546 
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ІІІ 

1) До nрийдучих змін законодавчим nорядком nолишаються в силі і 
всі державні уряди і установи, які зоставалися на території Української 
Народної Республіки по день 7-го листопада 1917 року з дотеперешнім їх 
ділокругом, урядженням і штатами, яко уряди і установи Української 
Народної Республіки. 

2) Це положення, тим часом, до погодження з іншими частинами 
Російської Федерації, має стійність і до урядів і установ, які обіймають 
тільки почасти територію Української Народної Республіки, і тільки в тій 
мірі, в якій їх діяльність поширюється на Українську територію. 

3) Всі особи, які займали посади державної служби по день 7-го 
листопада 1917 року на території Української Народної Республіки, чи то 
за призначенням Російського Правительства, чи то за обранням органами 
самоврядування, зостаються на своїх урядах, без особливих прохань чи 
заяв. 

2 

З оригіналом протоколу згідно: 

Заст. Голови Центральної Української Ради Мик. Шраг 
Секретар Посталовський 
Ствердив: За Генерального Писаря України Ів. Мірний 

(Вістник Генерального Секретаріату УНР. 191Z М 1) 

ПОСГАНОВА 

Украінської Центральної Ради 
щодо затвердження закону 

про вибори до Українських Установчих Зборів 

Згідно з Універсалом 7 листопада 1917 р. Українська Центральна Рада 
за внесенням комісії для виготовлення проекту Закону про вибори до 
Установчих Зборів Української Народної Республіки постановила: 

1. Затвердити розділ І (rлв. І-Х) Закону про вибори до Установчих 
Зборів Української Народної Республіки. 

2. Здати роботу по переведенню виборів на Головну Комісію по 
справах виборів до Українських Установчих Зборів та на існуючі окружні, 
повітові та городські комісії по справах виборів до Російських Установчих 
Зборів . 

3. Здати роботу по складанню виборчих списків на ті установи, котрі 
вели цю роботу під час виборів до Російських Установчих Зборів. 

4. Доручити Генеральному Секретаріатові звернутися до губерніальних, 
повітових народних (земських) та городських управ і судових установ з 
пропозицією ствердити своїх представників у виборчих комісіях, котрим 
доручається переведення виборів до Установчих Зборів Української Народ
ної Республіки. 

5. Здати на Генеральне Секретарство Внутрішніх Справ безпосередні 
виконавчі заходи, потрібні, щоб технічно налагодити вибори до Україн
ських Установчих Зборів для найшвидчоrо їх переведення та успішного 
ходу. 
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6. Розв'язувати сумніви , які виникатимуть при переведенні сього 
Закону, доручається Головній Комісії по справах виборів до Українських 
Установчих Зборів, яка стоїть на чолі всієї виборчої справи. 

7. Вибори членів Установчих Зборів Української Народної Республіки 
від місцевостей, населенню яких ст. 2 -ю Закону полишається право 
заявляти про своє бажання взяти участь у виборах до Українських 
Установчих Зборів, перевести негайно після відповідних заяв про це 
органів місцевого самоврядування тих місцевостей, Київ, 11-ХІ-1917 р. 

ІІ 

1. Затвердити розділ ІІ Закону про вибори до Установчих Зборів 
Української Народної Республіки. 

2. Здати на Генеральне Секретарство Військових Справ безпосередні 
виконавчі заходи, потрібні, щоб технічно налагодити вибори до Україн
ських Установчих Зборів для найшвидшого їх переведення та успішного 
ходу. 

3. Розв'язувати сумніви, які виникатимуть при переведенні цього 
Закону, а також вИдавати постанови в розвиток і доповнення сього Закону 
доручається Головній Комісії по справах виборів до Українських Уста
новчих Зборів. 

Київ 16-ХІ- 1917 р. 

З оригіналом протоколу згідно: 

Тов. Голови Української Центральної Ради Ан. Ніковський 
Секретар Я. Левченко 

Ствердив: Генеральний Писар України О. Лотоцький 

ЗАКОН 

про вибори до Установчих Зборів 
Украінс~окоі Народної Республіки 

Розділ перший 

ГЛАВА І 

Заrал~оні статті 

1. Установчі Збори Української Народної Республіки складаються з 
членів, обраних людністю на основі загального, без різниці полу, і рівного 
виборчого права, через безпосередні вибори і таємне голосування, з 
додержанням принципу пропорційного представництва. 

2. Для переведення виборів до Українських Установчих Зборів утворю
ються такі виборчі округи: 

Волинська (за винятком частин, зайнятих ворогом), Катеринославська, 
Київська, Полтавська, Подільська , Харківська (з прилученням Грайворон
еького повіту Курської rуб .) , Херсонська , Чернігівська (з прилученням 
Путивльського повіту Курської rуб. ). 

Понад те утворюються виборчі округи: Острогозька, в яку входить 
Острогозький, Валуйський, Бірюдький і Богучарський повіти Воронізької 
губ. та Новооскольський повіт Курської губернії; Таврійська, в яку входять 
Бердянський , Дніпровський та Мелітопольський повіти Таврійської гу
бернії. 

12' 
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Крім того, полишається право окремим адМІНtстративним одиницям, 
замежним зазначеній у сім Законі території, заявити по день складання 
списків Головній Комісії по справах виборів до Українських Установчих 
Зборів постановою повітового народного (земського) зібрання про своє 
бажання взяти участь у виборах до Українських Установчих Зборів - і тоді 
Комісія прилучає їх до суміжної виборчої округи . 

Кількість членів Українських Установчих Зборів, що мають бути 
обрані від кожної округи, встановлюється осібно. 

Для подання голосів виборчі округи діляться на виборчі участки. 

ГЛАВА 11 

Про виборче право 
З. Право участі у виборах до Установчих зборів Української Народної 

Республіки мають громадяни Російської Республіки обох полів, котрим до 
дня виборів вийде 20 років. 

Примітка. Служащі у війську мають право участі у виборах, якщо до 
дня виборів вони дійдуть літ, установлених для останнього 
дострокового призову. Основи, на яких вони приймають 
участь у виборах, установлені розділом 11 сього Закону. 

4. У виборах не беруть участі признані законним порядком за без
умних або божевільних, а також глухонімі, котрі під опікою. 

ГЛАВА ІІІ 

Про установи, котрі завідуJОn. переведенням виборів 
до Украінса.ких Установчих Зборів 

< ... > 
11. Переведення виборів доручається: 
1) Головній, окружним, повітовим і городським комtсшм по справах 

виборів до Українських Установчих Зборів та участковим виборчим ко
місіям і 

2) городським і поселковим управам та волосним народним (земським) 
управам . 

12. Головна Комісія по справах виборів до Українських Установчих 
Зборів знаходжується при Українській Центральній Раді. В її склад 
входять: голова і 15 членів по обранню Української Центральної Ради ... 

13. Головній Комісії по справах виборів до Українських Установчих 
Зборів доручається: 

1) загальне пильнування ходу виборів і обміркування засобів, необ
хідних для їх прискорення; 

2) вироблення і видання загальних інструКЦlи та постанов на допов
нення чи розвиток сього Закону та інструкцій про його здійснення; 

З) складання списку осіб, обраних у члени Українських Установчих 
Зборів; 

4) заходи до оброблення статистичних та інших даних щодо виборів до 
Українських Установчих Зборів; 

і 5) розпорядження кредитами , що відпускаються Українською Цент
ральною Радою на переведення виборів. 

14. Головна Комісія по справах виборів до Українських Установчих 
Зборів передає Українським Установчим Зборам після їх відкритгя вибо
рове діловодство, прислане від окружних комісій по справах виборів до 
Українських Установчих Зборів. 
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15. Окружна ком1с1Я no сnравах виборів до Українських Установчих 
Зборів угворюється в кожній виборчій окрузі, має на чолі голову губер
ніальних (обласних) народних (земських) зборів або його застуnинка та 
складається з товариша nредсідателя окружного суду no адміністративному 
відділу або його застуnника, двох членів, обраних городською уnравою 
губерніального (обласного) города, і двох членів , обраних губерніальною 
(обласною) народною (земською) уnравою. 

< ... > 
17. Повітова ком1с1Я no сnравах виборів до Українських Установчих 

Зборів має на чолі адміністративного суддю і складається з двох мирових 
суддів no обранню мирового з'їзду чи тої установи, яка його застуnає, з 
двох членів no обранню nовітової народної (земської) уnрави і двох no 
обранню місцевої городської уnрави. 

18. В губерніальних (обласних) городах і в городах з людністю nонад 
50000 жителів угворюються осібні городські комісії no сnравах виборів до 
Українських Установчих Зборів. Ці комісії мають на чолі члена окружного 
суду, no обранню суду, і складаються з двох мирових суддів no обранню 
мирового зrізду чи тої установи, яка його застуnає, і чотирьох членів no 
обранню місцевої городської уnрави. 

< ... > 
23. Всякі акти і nисьма no сnравах виборів до Українських Установчих 

Зборів, як ті, шо nодаються урядовим, судовим, адміністративним і 
громадським установам і урядовим особам усіх відомств і установ, так і ті, 
що видаються від цих установ і осіб, вільні від гербової та інших оnлат. 

ГЛАВАІV 

Про виборчі списки 

24. Для nереведення виборів до Українських Установчих Зборів скла
даються сnиски виборців , окремо no кожному виборчому участку. 

Ніхто не може буги вnисаний у виборчі сnиски більш як в одному 
участку. 

25. Складання виборчих сnисків доручається городським і nоселковим 
уnравам і волосним народним (земським) уnравам no nриналежності. 

26. День, коли ці уnрави (ст. 25) беругься до складання виборчих 
сnисків, визначається розnорядженням Головної Комісії no сnравах ви
борів до Українських Установчих Зборів і оголошується окружними комі
сіями до загальної відомості таким сnособом, який найбільше забезnечує 
широке оnовіщення про це людності. 

27. У виборчий сnисок участка вnисуються особи, що мають nраво 
участі у виборах , жнвугь в участку no день nочатку складання виборчого 
сnиску, хоч би вони на час і відлучилися з цього участку ... 

< ... > 
29. У виборчім сnискові nишеться nрізвище актове або кличне кожно

го виборця, його ймення , no батькові, літа і місце nроживання виборця . 
Сnисок для кожного участку укладається в алфавітнім nорядкові nрізвищ . 

30. Виборчий сnисок зараз no його виготовленні і в кожнім разі не 
nізніше як за 17 днів до дня виборів, оnовіщається до загальної відомості 
сnособом, який найбільш забезnечує можливість nерегляду цього сnиску. 
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31. На протязі 10 днів по оповіщенні виборчого списку до загальної 
відомости представник місцевої адміністративної власті може заявляти 
протести, а особи, що мають право участі у виборах, можуть подавати 
скарги на неправильність чи неповність цього списку. Ці протести й 
скарги подаються до городської чи поселкової управи або волосної 

народної(земсько~ управи . 

< ... > 

ГЛАВА V 

Про кандидатські списки 

41. Вибори до Українських Установчих Зборів виконуються через 
подавання голосів за один із поданих кандидатських списків. 

42. Кандидатські списки подаються окружній комісії по справах 
виборів до Українських Установчих Зборів групами виборців не пізніше як 
за 14 днів до дня виборів . 

43. Кожний з кандидатських списків мусить бути власноручно під
писаний не менш як 100 особами, шо мають право участі у виборах у 
даній окрузі. В списку повинно бути вміщено прізвище, ймення, по 
батькові і місце проживання кожного з поставлених кандидатів. До списку 
мають бути долучені заяви всіх кандидатів про їх згоду вибиратися в даній 
окрузі по цьому спискові. На спискові може бути зазначена назва тої 
організації, що його подала. 

< ... > 
45. Кожний виборець може підписати тільки одного кандидатського 

списку; в тому випадку, як той самий виборець підписав два або кілька 
списків, його підпис визначається дійсним тільки на тому списку, котрий 
був поданий до окружної комісії по справах виборів до Українських 
Установчих Зборів раніше. 

< ... > 

ГЛАВА VI 

Про подавання і підрахунок виборчих карток 

55. Голосування переводиться через подавання виборчих карток. 
56. Виборчі картки повинні бути на зверхній вигляд одноманітні. 

Зразок виборчих карток установлює для усіх виборчих округ Головна 
комісія по справах виборів до Українських Установчих Зборів, яка подає 
його до загальної відомості не пізніше як за 17 днів до дня виборів. 

57. Кожна виборча картка повинна містити в собі слова <~Список N~ ... » 
і номер одного з поданих у даній окрузі кандидатських списків. 

58. Конверти до виборчих карток повинні бути одноманітні, непрозорі, 
без жодних знаків, з витиском печаті окружної, повітової, або городської 
комісії по справах виборів до Українських Установчих Зборів, а також 
повітової, волосної народної (земськоі) та городської управи. 

< ... > 
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66. Засідання участкової виборчої комісії прилюдні. В призначений до 
подавання rолосів день rолова комісії в присутності членів їі і осіб , які на 
цей час прибули, оrолошує засідання комісії відкритим. Голова упевня
ється, що скриньки цілі й порожні і що в кожній з них є тільки по одному 
прорізу, зачиняє і опечатує скриньку і запрошує виборців розпочати 
подання виборчих карток. На протязі всьоrо часу подавання виборчих 
карток обов'язкова присутність у засіданнях комісії щонайменше трьох їі 

членів. 
67. У виборчому поміщепні відбуваються тільки вибори. Вивішування 

відозв, роздавання брошур і плакатів, поширювання виборчих карток, 
виюлошування промов і взаrалі всяка передвиборча аrітація забороняється 
як у кі\{натах, де подаються виборчі картки, так і на сходах, в переходах і 
коридорах, через які входять в ці кімнати, а так само не ближче п'яти 
сажнів до входу до них знадвору. Голова участкової виборчої комісії 
пильнує, щоб у виборчому поміщенні через увесь час виборів був додер
жаний повний порядок, і випроваджує усіх, хто йоrо нарушає . 

< ... > 
72. Виборець подає виборчу картку особисто. 

< ... > 
75. В перші два дні виборів у юродах і поселках о дев'ятій rодині, а у 

волостях о восьмій rодині вечора двері виборчою поміщення зачиняються, 
а потім приймання виборчих карток продовжується тільки від тих ви
борців, котрі вступили в це поміщення до зазначеноrо часу. Скінчивши 
nриймання виборчих карток, rолова проrолошує, що подавання їх у цей 
день закінчено, і накладає nечать на прорізі виборчих скриньок. Потім усі 
присутні виходять із nоміщення, де відбувалося nодавання юлосів, а це 
поміщення з розnорядження rолови запечатується до ранку дpyroro дня, і 
nри дверях приставляється сторожа. 

< ... > 

77. Признаються за недшсні: 1) виборчі картки, які не відnовідають 
вимоrам статей 56 і 57; 2) картки не заnовнені; 3) картки, які підnисав 
виборець або які мають у собі замазані, nідшкрябані місця або nознаки, 
або вкладені в конверти з такими nознаками, і 4) картки, вкладені в 
конверт в кількості nонад одну в один конверт, якщо зміст їх не є цілком 
тотожній. Але якщо зміст таких карток є тотожній, то за дійсну nриз

нається тільки одна з них. 

< ... > 

83. Протокол засідання повітової або юродеької комtсн по справах 
виборів до Українських Установчих Зборів разом із протоколами участ
кових виборчих комісій пересилається в окружну комісію по справах 
виборів до Українських Установчих Зборів. До цьоrо nротоколу долучають
ся виборчі карти, зазначені в пунктах 2-4 статті 81. 

84. Засідання повітових і юродських комісій по справах виборів до 
Українських Установчих Зборів, на яких розrлядається протокол участ
кових виборчих комісій nідраховуються подані виборчі картки, від
буваються прилюдно. 

< ... > 
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ГЛАВА VII 

Про встановлення результату виборів 

86. Якби в призначений на переведення виборів строк вибори не 
відбулися в однім або кількох участках, а загальна кількість виборців, які 
через те не брали участі у виборах у цих участках, буде не менш як одна 
п'ята частина загальної кількості виборців даної округи, тоді Головна 
комісія по справах виборів до Українських Установчих Зборів негайно дає 
розпорядження про переведення в цих участках поновних виборів. Те ж 
право має Головна Комісія і в тім разі, коли заздалегідь видно, що вибори 
в такій або більшій кількості участків не можуть відбутися у призначений 
строк. 

Але якби загальна кількість таких виборців у зазначених участках не 
досягла вказаного числа, а також якби в разі призначення поновних 
виборів ті вибори не відбулися, тоді окружною комісією по справах 
виборів до Українських Установчих Зборів при загальнім підрахункові 
голосів, поданих у даній виборчій окрузі, не беруться до лічби такі 
участки, в яких вибори не відбулися. 

87. Кількість голосів, відданих у цілій окрузі на кожний з кандидат
ських списків, ділиться послідовно на числа 1, 2, 3, 4, і т. д.; з-поміж 
одержаних від такого поділу часток виділяються найбільші частки в 
кількості, рівній числу членів Українських Установчих Зборів, які мають 
бути обрані в даній окрузі; частки ці виписуються в порядку їх зменшуван
ня. Остання з цих часток є виборчий знаменник. 

Кількість членів Українських Установчих Зборів, яка припадає на 
кожний список, визначається через поділ кількості голосів, відданих 
даному спискові, на виборчий знаменник. 

Якщо при такому розкладі місць членів Українських Установчих 
Зборів між кандидатськими списками останнє місце припаде на два або 
кілька списків, то перевагу належить признати кандидатові того з цих 
списків, за котрий подано більшу кількість голосів. При рівності голосів 
питання вирішує жереб. 

88. Коли при переведенні розкладу, вказаного в попередній (87) статті, 
на який-небудь із кандидатських списків припаде кількість членів Уста
новчих Зборів, яка перевишуватиме кількість указаних у тім спискові 
кандидатів, то відповідна кількість місць членів Українських Установчих 
Зборів полишається без заміщення. 

< .. . > 

ГЛАВА VIII 

Про порядок вступлення на.місце членів, 
які виступають з Українських Установчих Зборів 

96. На місце членів, що виступають з Українських Установчих Зборів, 
вступають у послідовному порядку члени зі складу того кандидатського 
списку, по якому вони були обрані. 

97. Якщо в даному списку немає кандидата, щоб вступив на місце 
члена, який виступить з Українських Установчих Зборів, то вакантне місце 
цілком не підлягає заміщенню. 
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ГЛАВА ІХ 

Про забезпечення вільності і правильності виборів 

98. Винуватий у самовільні\!: здійманні, розірванні, закритті або змі
ненні привселюдно виставлених виборчих відозв, оповісток або списків, 
які виходять від груп виборців, що подали свої кандидатські списки на 
виборах до Українських Установчих Зборів, має бути покараний -

арештом на строк не більше одною місяця або грошовою карою не 
більше як сто карбованців. 

99. Винуватий у тім, що самовільно вдерся в помішення, які призначе
ні для передвиборової агітації і знаходяться в розпорядженні групи вибор
ців, котра подала кандидатський список, або в знищенні чи попсуванні 
літератури, яка призначена для передвиборової агітації і знаходиться в 
розпорядженні відповідної організації, або в поrрозах чи насильствах 
супротив осіб, що орудують від і\Іені цієї організації, має бути пока
раний-

посадженням у тюрму на строк не більше шести місяців. 
100. Винуватий в оголошенні свідомо неправдивих відомостей про 

факти, що торкаються особи кандидата або приватною йоrо життя, з 
метою підкопати довір'я до його чи до представленої через його організа

ції, або досяrти обрання інших кандидатів, має бути покараний -
посадженням у тюрму або арештом. 
101. Винуватий у сфальшуванні або переробці зазначеної в ст. 43 заяви 

кандидата про свою згоду вибиратися до Українських Установчих Зборів у 
даній окрузі по даному кандидатському списку має бути покараний -

посадженням в поправчий дім. 
Тій самій карі підляrає винуватий у поданні до окружної комісії по 

справах виборів до Українських Установчих Зборів свідомо йому сфальшо
ваної або переробленої заяви кандидата про свою згоду вибиратися в даній 
окрузі і по даному списку. 

< ... > 
115. Член виборчої комісії або інша урядова особа, винувата в 

навмисному нарушенні Закону про вибори до Українських Установчих 
Зборів з метою вплинути на результат виборів на користь або шкоду тому 
чи іншому кандидатському списку, чи кандидатові, якщо за це не підляrає 
більш суворій карі, має бути покараний - арештом. 

< ... > 

ГЛАВАХ 

Про трати на вибори 
до Українських Установчих Зборів 

121. Виборцям не виплачується жодної винаюроди ні за втрату часу, 
ані в звороr видатків на харчування та дороrу. 

122. Видатки на складання виборчих списків відносяться на кошти 
відповідних юродських та земських установ, з тим, що опісля поверне 
сімдесят п'ять процентів цих видатків державна скарбниця. 

< ... > 
(Закон про вибори до Установчих Зборів Українськоі Народної Республіки. 
Видання ГолоtІНоі комісІЇ по справах виборів до УстаноtJЧих Зборів. К, 1917) 
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ЗАКОН 

про восьмигодинний робочий день 

(В відміну та nоправку ст. ст. 64, 65, 68-70, 72-75, 
та 193-201 Устава о проМЬІшлеююм труде) 

Прийнятий і ухвалений Українською Центральною Радою 
25 січня 1918 року 

1) Цей закон розnовсюджується на всі nідnриємства, в яких nрик
ладається наємна nраця, незалежно як від розміру цих nідnриємств, так і 
від того, кому вони належать. 

Під nідnриємством розуміються: будинки, квартири і будівлі або 
загорожені місця, в яких або в безnосередньому госnодарському зв'язку з 
якими наємні робітники, при участі хазяїна чи nід надзором відnовідних 
осіб, їм nоставлених, nрацюють над: а) добуванням сирових матеріалів; 
б) вироблюванням яких-небудь речей або продуктів; в) nереробкою, конст
руюванням, укладкою чи отділкою речей на продаж або в зв'язку з 
nродажем; г) nраннєм, отділкою і чисткою одежі, білизни та матерії. 

2) Робітничим часом або числом робочих годин на добу вважається 
той час, в який згідно умові найму (ст. ст. 48, 60, 96, 98 і 103 Уст . о 
проМЬІшленном труде) робітник nовинен бути в промисловім nідnриємстві 
і в розnорядженню завідуючого ним для виконання робоrи . 

Примітка 1. В роботах nідземних час, nотрібний на спуск та nовернен
ня з шахти, вважається за час праці. 

Примітка 2. Робочий час робітників, які командируються для виконан
ня робіт nоза межами промислового nідnриємства, встанов
люється по особливій згоді з цими робітниками. 

3) Робочий час, який встановлюється нормами внутрішнього розnо
рядку nідприємств (n. 1 ст. 103 Уст. о промЬІшл. труде - нормальний 
робітничий час), не повинен бути вище 8 годин на добу та 48 годин на 
тиждень, рахуючи сюди і час, nогрібний на чистку машин та на наведення 
nорядку в робітничому nомешканні. Перед Різдвом (24 грудня) та перед 
Трійцею праця закінчується у 12 годин дня. 

4) Не далі, як через шість годин з nочатку роботи, повинна бути 
зроблена вільна nерерва на одnочинок для їжі. Ця nерерва не nовинна 
бути коротшою від одної години. Вільними перервами в роботах звуться 
такі, коrрі визначені в нормах внутрішнього розпорядку; nід час таких 
nерерв робітник вільний у своєму часі і може вийти за межі nідприємства. 
Під час вільних перерв машини, приводи та станки повинні бути зупи
неними. Виняток з цеї nостанови дозволяється тільки для праці зверх
строчної, яка ведеться згідно ст. ст. 18-22 сього закону, а також для тих 
машин і приводів, які встановлені для вентиляції, водоотливу, освітлення і 
т . n.; крім того, робоrи не можуть бути приnинені в тих виробництвах, де 
приnинення є неможливим по умовам технічним (наприклад, нескінченна 
одливка, нескінченна одбілка). 

Примітка 1. Підприємства, в яких робота в законодавчому порядку або 
Головною Радою Праці визнана безnерервною та ведеться 
на три зміни робітників на добу, нормі про перерив не 
підлягають, але вони nовинні дати робітникові право прий
няття їжі під час роботи. 

Основи організації Головної Ради Праці будуть видані окремо nоруч з 
виданням закону про інспекцію праці. До організації Головної Ради праці 
їі майбутні функції виконує Головне Присутствіє по фабричних та гірно
заводських справах ум. Києві, складене на nідставах існуючих законів. 



Додатки 

187 

Примітка 2. Коли робітник по умовам своєї праці не може залишити 
для прийняття їжі місця праці, то йому призначається для 
цього по можливості місце або помешкання. Призначення 
особливого помешкання на зазначену мету обов'язково для 
тих робітників, які в роботах торкаються матеріалів, визна
чених Головною Радою Праці як шкідливі здоров'ю робіт
ників (олово, ртуть і таке інше). 

5) Загальна продовженість нормального робітничого дня, рахуючи 
сюди й вільні перерви, не повинна бути вище 10 годин. 

6) Нічним часом вважається час від 9 годин вечора до 6 -ти годин ранку. 
7) В нічний час забороняється користуватись працею робітників жінок 

та мужчин до 18-ти років. 
8) Для підприємств, працюючих двома комплектами на дві зміни, 

нічний час рахується від 9-ти годин вечора до 5-ти годин ранку, а вільні 
перерви можуть бути скорочені для кожної зміни до півгодини. 

9) В тих випадках, коли по бажанню робітників (наприклад у цеглянім 
виробництві) або в умовах кліматичних бажана установа більш значної 
продовженості полуденних вільних перерв, Головною Радою Праці можуть 
бути дозволені відповідні відступлення од норм ст. 4-6 і 8 цього закону. 

10) При найманні малолітніх осіб до 18 -ти років, крім вище позна

чених, прикладаються слідуючі норми : 
А) У всіх підприємствах, показаних у ст. 1 цього закону, малолітні до 

14 -ти років до праці по найму не допускаються. 
Б) Робітничий час для осіб до 18-ти років не повинен бути більш 6-ти 

годин на добу. 
В) Малолітні до 15 -ти років не можуть брати участі в роботах, 

визнаних Головною Радою Праці шкідливими як спеціально для ма
лолітніх, так і для робітників усіх віків (ст. 13). 

11) В число свят, коли працювати не належить (п . 2 ст. 103 Уст. о 
пром. труде), зараховуються обов'язково всі неділі та слідуючі святочні дні: 
1 - го січня, 6-го січня, 27-го лютого, 25-го березня, 1 -го травня, 15-ro 
серпня, 14 вересня, 25 -го і 26 rрудня, п'ятниця і субота страсноrо тижня, 
понеділок і вівторок Великодніх свят, день Вознесіння і другий день 
Трійці, крім цьоrо Національне Державне Свято 3 і 4 Універсалу (7 
листопада і 9 січня). 

Примітка 1. Для робітників нехристиянеької віри дозволяється зарахо
вувати друті свята замість неділі, згідно закону їх віри; з 
останніх свят у цій ст. показаних для них обов'язково зане
сення тих, які не показані в слідуючій примітці. 

Примітка 2. По бажанню більшості робітників промислового підпри
ємства або якого-небудь йоrо відділу святочні дні 1-ro і 6 -го 
січня, 15-ro серпня, 14 березня, 26-го грудня, субота страс
ного тижня та понеділок Великодніх свят можуть бути за
мінені іншими вільними днями. 

12) При денній роботі на одну зміну найменша продовженість одпо
чинку недільного і святочного рахується 42 rодини. При роботі двома 
змінами на два комплекти робітників, трьома змінами на 3 комплекти 
найменша продовженість недільного і свято•Іного одпочинку для кожного 
робітника опреділяється в 30 годин. 

В роботах, визнаних Головною Радою Праці по умовам технічним 
безперервними, дозволяється як одступлення від цих норм установлення 
згідно з робітниками в Свято і в неділю роботи на дві зміни з 12 -ти
годинною продовженістю роботи для кожної зміни, так і з дозволенням 
3-ої зміни вільною одпочинку в 24 rодини. 
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На виnадках внеску в норми внугрішньоrо розпорядку підприємства 

такоrо порядку святочної й недільної роботи для всіх майстерень і для 
деяких відділів кожен робітник таких відділів повинен користуватись 
недільним відпочинком не менше одноrо разу на тиждень. 

Примітка. Робітники, котрі в святочні й недільні дні повинні з'яв
лятись на короткострочні, але по умовам технічним на необ
хідні роботи (наприклад, перелопачення солоду, годівля ро
бочої скотини) , не можуть бути зайняті такими роботами 
більш двох годин з тою умовою, що на другий після свята 
день одержують право з'явитись на роботу пізніше початку 
роботи на 2 години по загальному порядку . 

13) По взаємній зrоді завідуючого підприємством з робітниками 
останні можуть відступити від порядку святкування днів, показаних у ст. 
11, і становитись на роботу в святочний день замість буденного. 

Про зроблену зrоду повинно бути доведено до відома відповідних 
урядових осіб, яким довірено надзор за виконанням цьоrо закону. 

14) Головній Раді Праці належить видати постанови, які б дозволили 
по мірі дійсної необхідності відступити від норм, показаних у ст. ст . 3, 5 і 
8, для тих інституцій, які по своєму характеру задля задоволення гро
мадських справ повинні виконувати роботу в нічний час або працювати 
нерівномірно в різні часи року (наприклад, роботи по освітленню або по 
водопостачанню міст). 

15) В особливо шкідливих виробництвах та роботах, в яких робітники 
знаходяться в умовах, не корисних здоров'ю, або в умовах професійних 
отрут (наприклад, робота в сушарнях незвичайно високої температури, або 
на заводах ртутних і білильних), робітничий час, показаний у ст. 5 і 8, 
може буги скорочений: Список таких робіт та виробництв із зазначенням 
для кожиої окремої роботи продовженості робітничоrо часу, а також 
других умов роботи укладається Головною Радою Праці. 

16) В роботах підземних жінки та підлітки, як хлопці так і дівчата до 
18-ти років, не допускаються . 

17) Відступлення від постанов, показаних у ст. 3-5 і 8-12, допускають
ся по згоді з робітниками і по ухваленню фабричної інспекції або 
інспекторів праці відносно робітників, зайнятих працею допомочною, 
себто: біжучим ремонтом , уходом за котлами, рушателями, приводами, за 
фабричним опаленням, водопостачанням та освітленням будинків, варто
вою й пожарною службою та взагалі такими роботами, без попереднього 
виконання яких промислова інституція не може бути в той час приведена 
в рух, так і такими, котрі повинні бути виконані по необхідності після 
тоrо, як інституція стане . 

Такі відступлення допускаються постільки , поскільки це дійсно необ
хідно й у всякому разі з виконанням при наймі слідуючих правил: а) 
загальне число робочих годин за дві доби підряд не повинно перевищувати 
для кожиоrо робітника 20 гОдин, за дві доби, коли буває ломка зміни, -
24 rодини, б) кожен робітник, зайнятий показаними в цій ст. роботами, 
повинен бути увільнений від праці на 24 rодини підряд не менше 4-х разів 
у місяць. 

18) Робота, яка виконується в час незвичайний , вважається за зверх
строчну. Зверхстрочна робота дозволяється тільки при умовах, показаних 
у ст. ст . 19-22 сьоrо закону й оплачується подвійно. 

19) Всі жінки та мужчини до 18-ти років на зверхстрочну роботу не 
допускаються . Робітники-мужчини по ухваленню фабричної інспекції або 
інспекторів праці допускаються тільки в слідуючих виnадках: а) коли 
зверхстрочна робота викликається необхідністю скінчити почату звичайну 
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робоrу, яка через випадкову затримку по механічним умовам виробницrва 
не могла буrи зроблена в нормальний робітничнй час і коли припинення 
цієї роботи вночі викликало би зіпсування (порчу) матеріалів та механізму 
(до такої серії робіт можна віднести хімічні процеси, відливку і т. п . ), 
б) при виконанні роботи, необхідної для знищення небезпеки, заrрожую
чої жиrтю людей та майнові, а також для зниження всяких випадків, які б 
могли порушити умови, технічно потрібні для нормального водопостачан
ня, освітлення, каналізації або строчних rромадянських комунікацій, в) 
при роботах по необхідному ремонтові на випадок зіпсування котлів, 
рушателів, приводів та взагалі непередбачених порушеннях у механізмах, 
верстатах або будинках (домах, греблях і бурових скважинах), які б могли 
припинити роботу по всій інституції або окремому її відділу, г) при 
виконанні робот, тимчасових у якому-небудь відділі цілої інституції в 
таких випадках, коли через пожар, через поломки, або небезпечні 
обставини роботи того чи іншого відділу могла б на деякий час буrи 
припинена або зовсім стала, або тоді, як вона необхідна для повного ходу 
друтих відділів цієї інституції. 

20) У випадку, визначеному в попередньому пункті (2 ст. 19), на 
роботи зверхстрочні повинно буrи спеціальне дозволении від комісара 
праці або фабричного інспектора, де показується денна продовженість 
робоrи та строк і-і виконання . Про зверхстрочні роботи, не зазначені в 
пункті б і в ст. 19, інспекторам праці або фабричним інспекторам 
подається проста заява . 

21) Всі роботи зверхстрочні заносяться в розрахункові книжки робіт
ників особливо з визначенням належної плати за роботу, крім того, 
зверхстрочним робоrам ведеться реєстр для кожного робітника по 
контрольній книжці. 

22) Робота зверхстрочна по умовам, визначеним у ст. ст. 19-21, 
допускається не більш 50 днів на рік для кожного відділу. Крім того, 
зараховується кожний день зверхстрочної роботи відділу, хоча б навіть у 
сей день у ньому був зайнятий лише один робітник. 

23) Продовженість зверхстрочної роботи кожного робітника не повин
на в жоднім разі за дві доби перевищувати чотири години . 

24) Постанови, обмежуючі продовженість зверхстрочних робіт (ст. 
19-23) і вільних перерв у них (ст. 4-6), можуrь не примінятись по згоді як з 
організаціями робітників , так і з окремими робітниками. 

25) Закон цей вступає в силу негайно після його оголошення . 
Винний у порушенні цього закону відповідає перед судом . 
Ухвалено Українською Центральною Радою 25 січня 1918 року, 

м. Київ . 
В додаток і розвиток сього закону в найближчім будучім Центральною 

Радою мають бути видані додаткові положення. 

4 

(Закон про 8-ми годинний робітничий день, ухвалений 
Центральною Радою 26 січня 1918. Житомир, 1918) 

УХВАЛА 

про прийняття ратифікаційного закону в текстІ, 
предложеному парламентарною комісією 

Центральна Рада дня 17 березня 1918 року ухвалила прийняти рати
фікаційний закон в тексті, предложеному парламентарною комісією. 
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«Ми, Українська Центральна Рада, оповіщаємо, що, вдовольняючи 
бажання українського народу привернуrи негайно мирний стан між 
Українською Народною Республікою і державами Німеччиною, Австро
Угорщиною, Болгарією і Туреччиною, уповноважили Раду Народних Мі
ністрів скласти і підписати договір між Українською Народною Респу
блікою з одної сторони і Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і 
Туреччиною з другої сторони. 

Уповноважені обох сторін, зібравшись в Берестю Литовському, зло
жили 9-го лютого 1918-го року головний мировий договір, який від слова 

до слова такий (далі йде текст договору). 

Тому ми, Українська Центральна Рада, ухвалили: 

наведений вище мировий договір затвердити, ратифікувати і викону
вати твердо і непохитно нині і на потім будучі часи, а Раді Народних 
Міністрів наказати перевести обмін Ратифікаційних актів в місці, зазначе
ному в договорі». 

1 

З первотвором протоколу 

згідні: 

Товарюн Голови Цептральної Ради 
Ствердив: 
Генеральний писар: 

М. Шраг 

П. Христюк 

(Вістник Ради Народних Міністрів УНР. 1918. М 31) 

До розділу 11 

Затверджую 
Павло Скоропадський 

2- го липня 1918 року. Київ. 

Посвідчив: В. об. Державного Секретаря 
Ігор Кістяківський 

Ухвалеиий Радою Міністрів 

ЗАКОН 

про громадянство Українськоі Держави 

1. Під громадянином Української Держави розуміється та державно
nравна приналежність людини до неї, що надає особі права й обов'язки 
українського громадянина. 

2. Громадянинові Української Держави забороняється одночасно буrи 
громалянино:~t чи nідданим іншої держави. 

3. Вся nовнота nолітичних прав Української Держави, в тім числі 
активне й nасивне право участі у виборах та nублічно-правових установ, а 
також nраво державної публічно-громадської служби належить тільки 
громадянам Української Держави, але ж на них уnаде обов'язок дбати 
yci..'da силами про добро Української Держави, не жалкуючи для неї навіть 
свого життя. 
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Примітка 1. На державних й публічно- rромадських посадах чужоземці 

можуть служити в тих установах, де це допускається винят

ковим законом. 

Примітка 2. До видання нового закону про державну службу закони 
російської держави про цю службу мають силу і в Україн
ській Державі. 

4. Усі російські піддані, що перебувають на Україні під час видання 
цього закону, визнаються rромадянами Української Держави. Хто з них не 
схоче підляпи цій постанові, той мусить подати заяву місцевому старості 

на протязі місяця від дня одержання цього закону на місцях, для запису в 
окремий алфавіт підданих і громадян qужих держав. 

Примітка. Особи, які з російського підданства не перейщли до rрома
дянства Української Держави, повинні одержати від свого 
уряду національний документ про свою особу, а до того 
повинні одержати від місцевою старости посвідчення на 
право перебування на Україні, яке дається на речінець не 
більше шести місяців. 

5. Всякий, хто народився на території України, хоч би він постійно 
перебував поза межами їі, має законне право уважатись українським 
громадянином при умові, коли він подасть про те заявку на протязі року 
після осягнення повноліття. Повнолітні ж під час видання цього закону 

повинні дати таку заяву на протязі року після оголошення закону. 
6. Ті особи, котрі самі або їх батьки осіло перебували на Україні, але 

під час видання цього закону перебувають поза межами її, можуть 
звернутися на протязі одного року від дня оголошення цього закону з 
проханням зачислити їх до rромадян Української Держави. 

ПрІоtітка. У випадку пропуску речінця, зазначеного в статті, прохання 
про прийняття до українського громадянства належить до 
розгляду, коли особа, яка просить, докаже, що пропуск ста
вся з причин, які заслуговують на увагу. 

7. Особи, що зазначені в статтях 5 і 6 цього закону, своє прохання про 
українське громадянство подають на місцях свого перебування найближ
чим: до них закордонним представникам Українського Уряду, котрі, по 
розгляду відповідних доказів, видають посвідчення про українське грома 

дянство, одночасно сповіщаючи про списки таких осіб Уряд свого краю і 
уряд держави, в якій вони пробувають. Не забороняється особам, котрі з 
причини, яка заслуговує на увюу, не мали змоги звернутися до 

українських представників поза кордоном, звертатися з відповідними 
проханнями до адміністраційного відділу окружного суду по місцю свого 
приїзду на Україну. 

8. Інщі особи набувають собі право українського громадянства : а) 
народженням від громадян Української Держави, б) щлюбом чужоземки з 
українським громадянином, в) усиновленням qужоземця до 17 -го року 
громадянином Української Держави, г) натуралізацією. 

9. Право rромадянства набувається через натуралізацію при умовах: 
а) коли особа має правоздатність і дієздатність, б) коли вона пробуває на 
Україні на проrязі 8 років, в) коли вона має спроможність годувати себе і 
родину. 

10. Крім цього, громадянство Української Держави можуть придбати 
такі особи: а) українська rромадянка , що пішла за чоловіка -чужоземця, 
коли цей шлюб спИниться ним, б) народжені від шлюбу з qужоземцем діти 
української громадянки, які після скасування шлюбу залишаються коло 
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матері, в) чужоземці, які скінчили вшцу чи середню школу на Україні та 
не пізніше двох років після скінчення освіти подали прохання про 
прийняття їх до українського громадянства, г) чужоземці, які зробили 
Українській Державі значні услуги . Перераховані в цій статті особи 
приймаються в українське громадянство, коли оселяться на Україні та 
зроблять заяву про своє бажання бути українськими громадянами. 

11. Право громадянства, придбане згідно з 8 і 9 статтями цього закону, 
поширюється на дітей осіб, що стали громадянами, коли ті діти не дійшли 
17 років. 

12. Всім, хто просить про прийняття до українського громадянства, 
можна відмовити задоволенню їх прохань, коли маються відомості про їх 
ганебні вчинки, про плямуючі професії або про можливу від них шкоду 
для Української Держави. 

13. Прохання про прийняття до громадянства Української Держави 
виключно осіб, які зазначені в ст. 5 і 6, подаються до адміністраційного 
відділу окружного суду по місці перебування прохача. При проханні 
чужоземця мужеського полу, підлягаючого за законом своєї батьківщини 
військовому обов'язкові , треба прикласти посвідчення про те, що він 
виконав військовий обов'язок або вільний від нього. Суд по розгляді 
прохання з боку всіх умов надбання прав громадянства учиняє постанову 
про призначення прохань громадянином Української Держави й після 
об'яви і-і прохачеві надсилає копію цієї постанови до відповідного 
губерніального старости. 

14. Постанови суду по справам про громадянство можуть бути оскар
жені до генерального суду в двотижневий речінець прохачем чи губер
ніальним старостою. Цей речінець рахується для прохача від дня об'яви 
йому постанови суду в остаточній формі, а для губерніального старости -
від дня одержання в канцелярії його копії постанови суду. Скарги по
даються через той адміністраційний суд, який склав оскаржену постанову. 

15. Коли з боку губерніального старости не буде надіслана в певний 
речінець скарга на постанову суду про прийняття до громадянства, суд 

видає зацікавленій людині посвідчення про її українське громадянство. 
16. Кожний прийнятий до громадянства в порядку ст. 7 і 13 цього 

закону повинен виконати присягу на вірність Державі при прикладеному 
до цього тексту. 

Примітка. Особи, які по своїм переконанням не признають присяги, 
дають замість неї урочисту обіцянку. 

17. Право громадянства відпадає, коли громадянин Української Дер
жави приймає громадянство або підданство іншої держави. 

18. Кожний громадянин Української Держави має право зріктися 
громадянства України. Але ж те зречення розрішується не раніш, як після 
трьох років перебування в українськім громадянстві. 

19. Хто без належного дозволу вступить до підданства іншої держави, 
той підпадає карі, зазначеній в 1 ч. ст . 325 «Улож. о наказе• і йому 
забороняється повертання на Україну. 

20. Заява про бажання зріктися українського громадянства подається 
до адміністраційного відділу місцевого окружного суду. В тій заяві з 
доказом по документах зазначується, до громадянства чи підданства якої 
держави прохач переходить. Коли громадянин Української Держави пови
нен відбувати військову повинність, то увільнення від громадянства розрі
шується тільки після того, як він документально докаже, що відбув цю 
nовинність або по закону увільнився від неї. Увільнення від громадянства 
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розрішується тільки тим, за котрими не лічиться ніяких доІUІат по 
особистих податках. 

21. Хто зрікся громадянства Української Держави, той має право 
прохати знову про прийняття в громадянство її не раніше як через n'ять 
років ·З часу виключення з громадянства. Виїмки з цього строку можугь 
бути зроблені тільки з розрішення Ради Міністрів. 

22. Закон про громадянство, якого ухвалено Центральною Радою 2-4 
березня 1918 року, касується. 

Як додаток до закону про громадянство Украінської Держави буде 
вироблено й ухвалено Радою Міністрів ще текст заприсяжного обіцяння 
при вступі до українського громадянства: 

«Обіцяю та заприсягаюсь бути завжди вірним Українській Державі як 
своїй Батьківщині, охороняючи інтереси Держави і всіма силами доnома
гаючи її славі та розцвіту, не жалкуючи для цього і свого життя. 

Обіцяю та заприсягаюсь не визнавати другої Батьківщини, крім Укра
інської Держави, щиро виконувати всі обов'язки громадянина і коритися її 
правительству і всім nоставленим від нього властям, завжди маючи на 
думці, що добро та розцвіт моєї Батьківщини мусить бути для мене вище 
моїх особистих рахунків,.. 

2 

Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб 
В. об . Державного Секретаря Ігор Юстяківський 

(Державний вістник . 1918. М 21) 

Затверджую: 
Павло Скоропадський. 

24 липня 1917 року. Київ. 
Посвідчив: В. об. Державного Секретаря 

Ігор Юстяківський 
Ухвалений Радою Міністрів 

ЗАКОН 

про порядок призначення осіб ва урядову службу 

В додаток до ст. 3 законів про тимчасовий державний устрій Украін
ської Держави постановити: 

1. Призначення на державні посади ІІІ класу переводиться наказами за 
nідписом Гетьмана і відповідного Міністра й за скріnленням Державного 
Секретаря. 

2. Призначення на посади lV класу nереводиться наказамн за nід
писом Гетьмана та скріІUІенням відповідного Міністра. 

3. Кандидатури осіб на зазначені ст. 1 і 2 посади вперед представля
ються на ухвалу Ради Міністрів. 

Првміrка до ст. 1, 2 і 3: Сенатори призначаються в порядкові, як 
зазначено в Статуті Державного Сенату. 

4. Призначення на посади V класу переводиться наказами по відпо
відних Міністерствах nісля затвердження Гетьманом докладів Міністрів 
про ті призначення. Накази ці оголошуються в такій формі: «Згідно з 
ухваленням Гетьманом докладом Міністра (зазначається якого), признача
ються,. . 

13 - 7-1546 
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5. Призначення на посаду VI класу переводиться наказо:о.~ відповідного 
Міністра. 

6. Всі останні посади на державній службі заміщуються в порядкові, 
який визначається кожним окремим Міністром по підлягаючому йому 
Міністерстві, за винятком тих випадків, коли в самому законі вже 
встановлено певний порядок призначення осіб на урядову службу. 

7. Увільнення з посад переводиться в тім же порядкові, в якім і 
призначення на посади. 

8. Накази про призначення на державну службу осіб перших 6 класів 
передаються до Державної Канцелярії для оповіщення в «Державному 
Вістникові~ та ведення службових списків (формулярів) осіб, займаючих 
посади І та П класів. Призначення на посади VII класу та нижче в 
установи Центральних Відомств також надсилаються до Державної Канце
лярії й оюлошуються в «Державному Вістникові~, призначення на такі ж 
посади в місцеві установи оголошуються в місцевих офіційних органах 
преси. 

з 

Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб 
В. об. Державного Секретаря Ігор Кістяківський 

(Державний вістник. 1918. М 28) 

Затверджую: 
Павло Скоропадський. 

8 липня 1918 року. Київ. 
Посвідчив: В. об. Державного Секретаря 

Ігор Кістяківський 
Ухвалений Радою Міністрів 

ЗАКОН 

про утворення Державноrо Сенату 

І. У відміну закону, що видала Центральна Рада 2 rрудня 1917 року 
про утворення Генерального Суду, установити в м. Києві яко вишу в 
судових і адміністраційних справах Державну Інституцію - Державний 

Сенат. 
П. Устрій, компетенція, розмір і обсяг прав Державного Сенату, 

обряди і порядок чинності в нюму, переведення і провадження справ, 
порядок виконання постанов Державною Сенату, порядок зносин йою з 
іншими державними інституціями і догляд за виконанням наказів Сенату, 
а також права і обов'язки і відповідальність Сенаторів, аж до видання 
особливою законодавчого акта, тимчасово визначаються «Учрежденіемь 
Россійекаю Правительствующаю Сенат~ (Сводо Зак., т. І, ч. 2, Учр. 
Прав. Со 1917 года), «Учрежденіемь СудебнЬІХв Установленій~, «Уставами 
Уюловного і Гражданекою Судопроизводства» та іншими до цюго зако
нами, оскільки, їх не скасовано вже виданими і не скасованими законами 
Української Держави та наступними постановами. 

1. Державний Сенат складається з Сенаторів, у тім числі Президента 
Сенату, і поділяється на Генеральні Суди: Адміністраційний, Цивільний та 
Карний . 



Додатки 

195 

2. Сенатори пробувають у належних Генеральних Судах і Загальних 
Зібраннях Сенату в тім числі, що визначають до цього штати. 

3. Президент Сенату та Сенатори призначаються з числа осіб з вищою 
юридичною освітою, що перебули не менше як 15 років а) в судові.\f 
відомстві на посадах не нижче судового слідчого, товариша прокурора 
окружного суду, або б) в стані присяжного, адвоката, а також з числа тих, 
що мають учений ценз магістра, доктора, лекторів юридичних наук у 
вищих школах, що виконували лекторські обов'язки через той саме час. 
Для осіб, які призначаються в сенатори цивільного Генерального Суду, в 
п'ятнадцятирічний строк, що вимагається цією статтею, зараховується 
п'ять років перебування на посаді Секретаря Цивільного Департаменту 
Судової Палати. 

Сенаторів Адміністраційного Генерального Суду може бути призначе
но також з числа осіб з вищою освітою, що перебули не менше вищезазна
ченого часу в державній чи громадській службі на посадах, що дають 
широкий адміністраційний досвід. Сенаторів Зібрання Державного Сенату 
може бути призначено також з числа осіб, котрі хоча не відповідають 
зазначеним вище умовам, але пробували на посаді Міністрів. 

4. Сенатори, присутні в Генеральних Судах, не можуть одночасно 
персбувати на яких-небудь посадах на службі державній чи громадській, 
одначе їм не заборонено обіймати прфесорські посади у вищих школах, чи 
викладати в них науки, або ж приймати тимчасові доручення в державній 
службі. Сенатори Загального Зібрання, крім того, можуть бути призначені 
на посади Міністра чи державного секретаря, або товариша міністра, або 
товариша державного секретаря, причому в таких випадках припиняється 

тільки видавання їм платні по Сенату, але вакансію, що знаходиться, не 
обсаджується; уступивши з одної з назначених вище посад, вони вертають
ся на попередню посаду. 

5. Президент Державного Сенату і Сенатори Загального Зібрання 
призначаються наказом пана Гетьмана після попередньої ухвали кандидата 
Радою Міністрів. 

< ... > 
20. Позбавлення звання сенатора може бути наслідком постанови 

Загального Зібрання Сенату, затвердженої Гетьманом, у випадках, коли 
заняття, пожиття чи вчинки особи, яка має звання сенатора, будуть 
визнані за невідповідні гідності цього високого звання. 

< ... > 

36. До компетенцїі Загального Зібрання всіх Генеральних Судів нале
жать справи, що належали до "Общаго Собранія» Першого та Касаційних 
Департаментів і <о<Общаго Собранія» Першого, Другого й Касаційних 
Департаментів Російського Правительствующого Сенату. 

37. До компетенції Загального Зібрання Цивільного і Карного Гене
рального Судів належать справи, які належали до <~Общаго Собранія» 
Касаційних департаментів Російського Правительствующого Сенату. 

38. До компетенції Сполученої Присутності всіх Генеральних Судів 
належать справи, які належали до "Соединенного Присутствія• Першого й 
Касаційного департаментів Російського Правительствующоrо Сенату. 

39. До компетенції Сполучених Присутностей Адміністраційного та 
Карного Генеральних Судів належать справи, що належали до «Соединен-

13' 
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ного Присутствія» Першого й Касаційних Департамеmів Російського 
Правительствующоrо Сенату. 

40. До компетенції Адміністраційного Генерального Суду належать 
справи, які належали до Першого, Друrого, а також надалі, до видання 
особливого про це закону, Третього і Четвергого Департаментів Росій
ського Правительствующого Сенату і .,Qбщаrо Присутствія по отчужденію 
недвижимьzхь имуществ-ь для государственной или общественной пользьz». 

41. До компетенції Цивільного і Карного Генеральних судів належать 
справи, що належали до Касаційних Департаментів Руського Правительст
вуюшого Сенату, а крім того, до компетенції Карного Генерального Суду 
відносяться справи, що належали до Російського «Главнаrо Военнаго 
Суду» і «Главнаго Военно-Морского Суду.. 

< ... > 

43. При кожнім Генеральнім Суді, а також при Загальному Зібранні 
Державного Сенату пробувають прокурор і товариш прокурора під вищим 
доглядом міністра юстиції, як Генерального прокурора. 

ІІІ. Надалі, до вироблення осібної форми для сенаторів 
сенатор у Засіданні повинен бути в чорнім сурдуrі, чорній краватці і мати 
особливий знак, що його виробити й подати затвердженим у належнім 
порядкові має Міністр Юстиції. 

IV. Всі зазначені в штаті посади сенаторів уперше насаджуються 
наказом Гетьмана, на підставі ухваленого Радою Міністрів внесення 
Міністра Юстиції. Тим самим порядком призначаються уперше Предсіда
телі Генеральних Судів. 

1 

Голова Ради Міністрів 
Міністр Судових Справ 

Ю. Лизогуб 
М. Чубинський 

(Державний вістник. 1918. N!!_25) 

До розділу ІІІ 

Іменем Українськоі Народної Республіки 
Затверджуємо: 

4 липня 1919 року 
Голова Директорії Петлюра 

Члени: А. Макаренко 
Член-секретарь Ф. Швець 

Посвідчую: Державний Секретарь Л. Шрамченко 
Ухвалений Кабінетом Народних Міністрів 

ЗАКОН 

про утворення в складІ Міністерств 
Украінської Народної Республіки Міністерства 

по справах Західної Області Республіки (Галичини) 

1. Відповідно до актів 3 і 22 січня 1919 року про злуку Української 
Народної Республіки з Галичиною в складі Міністерства Української 
Народної Республіки утворmи Міністерство по справах Західної Області 
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Республіки (Галичини) , через яке відбуваються всі урядові зносини з 
Галичиною . 

2. Міністерство має своїх представників на місцях . 
3. Міністерство складається з Міністра, який входить у склад Кабінету 

Народних Міністрів, його Товариша, чотирьох Департаментів: Фінансо
вого, Товарообміну, Камунікацій та Військового Постачання , на чолі яких 
стоять представники Міністерств Фінансів, Народного Господарства , Шля
хів і Військового та Загальної Канцелярії. 

4. Кожний Департамент і Загальна Канцелярія , в разі потреби , поді
ляються на окремі відділи по роду справ. 

5. Вироблення штатів та статуту Міністерства і внесення їх на відпо
відне затвердження Правительства покладається на Міністра по справах 
Галичини. 

Примітка: Загальні інструкції для департаментів, зазначених в п . 8, ви-
робляються в порозумінні з відповідними Міністрами . 

6. Закон цей перевести в жнття по телеграфу. 
Голова Кабінету Народних Міністрів Б. Мартос. 
В. о. Міністра Закордонних Справ Андрій Лівицький 

(Вістник державних законів для всіх земель УНР. 1919. Вип. 28) 

2 Іменем Українськоі Народної Республіки 
Затверджуємо: Голова Директорії В. Винниченко в. р . 

Члени: Петлюра в. р., Ф. Швець в. р., Андрієвський в . р., А. Макаренко в . р. 
6 січня 1919 року. Київ. 

Посвідчив: В . об. Державного Секретаря Михайло Корчинський в. р . 
Ухвалений Радою Народних Міністрів 

ЗАКОН 

про Державну Украінс~оку Грошову одиницю 

У розвиток, доповнення та зміну відповідних законів постановити: 
1. З 26 січня 1919 року російські грошові знаки, як кредитові білети, 

так і знаки Російської Державної Скарбниці, так звані •керенки•, переста
ють бути законними платіжними знаками на Україні і прийом їх перестає 
бути обов'язковим. 

2. Державна українська грошова одиниця є гривня , яка містить 8712 
долі щирого золота . Гривня поділяється на сто шагів: дві гривні складають 
карбованець. 

3. Всі розрахунки зборів, поступлень, видач та зазначення всяких сум 
у грошових рахунках, актах та всіх узагалі умовах, а також і всі платежі 
провадяться в гривнях та шагах. 

4. Виконання по умовах та зобов'язаннях, що виникли в приватно
правових стосунках до 26 січня цього року і визначені в рублях, вчи
няється в гривнях, за розрахунком: 1 рубль - рівний 2 гривням . 

5. З 16 січня 1919 року всіма державними установами приnиняється 
прийом російських кредитових білетів у 1000 та 500 рублів у платежі та 
внески, а також на біжучі рахунки. 

Що Ж до решти російських грошових знаків , то Міністру Фінансів 
ІІадається nраво визначати курс, по котрому вони мають прийматися і 
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післл 26 січня 1919 року урядовими установами , а також строки та інші 
умови цьою прийому по окремих катеюріях знаків . 

3 

6. Закон цей вводиться в житrя по телеграфу. 

Голова Ради Міністрів Чеховській в. р. 

Міністр Фінансів В. Мартос в. р. 

(Вістник державних законів ... 1918. Вип. З) 

Іменем Української Народної Республіки 
Затверджуємо: 23 лютою 1919 року 

За Голову Директорії Ф. Швець 
Член Андрієвський 

За Члена-Секретаря А. Макаренко 
Посвідчую: Державний Секретар 

М. Корчинський 
Ухвалений Радою Народних Міністрів 

ЗАКОН 

про відновлення гарантій недоторканості особи 
на тернторії Украінської Народної Республіки 

В зміну скасування відповідних законів, шо торкаються позасудових 
арештів, установити: 

1. Кожний громадянин Української Народної Республіки може підля

гати переслідуванню і позбавленню волі лише за передбачені належними 
карними законами злочинства і тільки чином, зазначеним у законі. 

2. В разі виявлення адміністраційною владою передбаченою карним 
законом вчинку, а, особливо, загрожуючого республіканському ладу, спо
кою і внутрішньому порядку в Українській Народній Республіці, припи

нення йою переводиться лише зrідно правилу статті 257 Уст. Карн. Суд., і 
злочинець по негайнім пред'явленні фактів і підстав затримання, зі 
справою, на протязі не більше як 3 діб неодмінно передається з розпоряд
ження відповідної судової влади для переведення законним шляхом належ
ною судовою переслідування. 

ПрІL'Іітка: Копія постанови адміністративної влади про затримання на 
протязі доби повинна бути надіслана відповідному Проку
ророві Окружною Суду або йоrо Товаришу. 

3. Адміністраційна влада, повинна в позбавленні кого-небудь всупереч 
виt'dогам попередньої статті 2 цього закону, відповідає за це як за 
перевищення влади і незаконне позбавлення волі (статті 341 і 1540 «Улож. 
о Наказ.»). 

4. Накласти на Суддів, Прокурорів Окружних Судів та їх Товаришів 
доглядати за непорушністю цього закону з неодмінним виконанням у 
належних випадках вимог статті 10 Уст . Карн . Суд., щодо звільнення 
затриманих. 

5. Закони: Російською Тимчасовою Уряду 2 серпня 1917 року («Собр. 
Указ . 1917 г . N2 90 стаття 1131») і гетьманської влади - 17 і 24 вересня 
1918 року (Державний Вістник N2N2 51 і 53) та всі інші закони про 
позасудове позбавлення волі - скасувати. 



Додатки 

199 

6. Закон цей перевести в життя по телеграфу. 

В. о. Голови Ради Народних Міністрів Чопівський 

Керуючий Міністерством: Юстиції Дм. Маркович 

(Вістник державних законів .. . 1919. Вип. 17) 

4 ЗАКОН 

про місцеві конrреси і ради трудового народу 

1) Для боротьби з контрреволюцією і анархією, для догляду за 
діяльністю місцевих аrентів влади і за виконанням законів революційного 
уряду України скликаються повітові і губерніальні Конtреси трудового 
народу з представників селянства, робітництва і трудової інтеліrенції. 

2) Для орrанізації конtресів утворюються губерніальні і повітові орГа
нізаційні комісії. 

3) Губерніальні орtанізаційні комісії складаються з Губерніального 
Комісара або його помічника, двох представників від Селянської спілки і 
по одному представнику від місцевого Професійного Робітничого Союзу і 
Губерніальної Народної Управи. 

4) Повітові комісії складаються з Повітового Комісара або його 
помічника, двох представників від Селянської спілки і по одному пред

ставнику від місцевого Робітничого Професійного Союзу і Повітової 
Народної Управи. 

5) Комісії обирають зі свого складу Голову і Секретаря. Засідання 
комісії дійсні при участі трьох членів. 

6) Право представництва на трудових конtресах належить лише трудо
вому селянству, робітництву і трудовій інтеліГенції з тими обмеженнями, 
які зазначені в інструкції для виборів до Всеукраїнського Трудового 
Конtресу. 

7) Повітові конtреси складаються з уповноважених від сільських 
сходів, рахуючи по одному уповноваженому від села з населенням од 500 
до 2.000 душ і по 2 представники від села з більшою кількістю населення . 
Невеликі села і хутори об'єднуються для обрання представника. 

8) Кількість уповноважених на повітовому конtресі від робітників і 
трудової інтеліГенції остаточно установляється повітовою орГанізаційною 
комісією на підставі статистичних висновків і в залежности від про
порціонального взаємовідношення різних tруп місцевої людности . Але з 
тим, щоб представників від робітництва було не більше 30 і не менше 10 
відсотків загальної кількості членів конгресу, і представників від трудової 
інтелігенції було не більше 20 і не менше 10 відсотків. Комісія установляє 
також, від якої кількості робітників чи інтеліrенції обирається уповнова
жений на конtрес. 

9) Губерніальні конtреси складаються з представників від волосних 
селянських сходів, рахуючи по одному уповноваженому від кожної волості. 
Кількість уповноважених на губерніальному конtресі від робітництва і 
трудової інтеліГенції установлюється губерніальною орГанізаційною ко
місією з обмеженням, зазначеним артикулом 9. 
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10) Повітові і губерніальні кою'реси обирають зі свого складу nостійні 
виконавчі орrани - Повітові і Губерніальні Ради трудового народу в 
кількості 9 членів по системі nроnорціональних виборів, докладно зазна
ченій в арrикулі інструкції для виборів до Всеукраїнського Трудовоrо 
Кою'ресу. 

11) Засідання Трудової Ради ДІисні nри участі nоловини членів. На 
nершому засіданні обираюrься Голова і Секретар Ради . 

12) До компетенції місцевих Трудових Рад і Кою'ресів належить: 
а) боротьба з контрреволюцією і анархією в повіті чи губернії, 
б) політичний контроль над діяльністю місцевих аrеитів влади Ко

місарів, міліції і інших урядовців, 
в) право намічати і представляти уряду Української Народної Респу

бліки кандидатів на вищі nосади по комісаріату і міліції, 
r) nраво nредставляти відnовідній владі про необхідність по nолі

тичним мотивам зміни урядовців і призначення нових, 
д) розслідування зловживань аrентів rетьманськоrо уряду та його 

прихильників і притягнення їх до карної відповідальності через від
nовідних аrентів республіканської влади, 

е) доrляд за переведенням в життя і виконанням місцевими аІ'ентами 
влади законів Української Народної Республіки. 

13) Повітові і Губерніальні Ради в своїй діяльності nідлягають законам 
Української Народної Республіки і за протизаконні вчинки відnовідаюrь 
на заrальних підставах. 

14) По питанням заrальнопринциnового значення Комісари У. Н. Р. 
повинні зверrатися за директивами до відповідних Трудових Рад. Розпо
рядження Трудової Ради, не nротивні законам республіки, обов'язкові для 
Комісара. В разі незгоди Комісара з постановою Трудової Ради nитання 
остаточно вирішається вищою владою по заяві Трудової Ради або Ко
місара. 

15) Повітові Ради зносяться з вищою владою через Ради Губерніальні, 
а ці останні - безпосередньо. Губерніальні Трудові Ради представляюrь 
Уряду Української Народної Республіки nобажання nовітових рад зі своїми 
висновками. 

16) Повітові і Губерніальні Ради скликаюrь не менше одноrо разу на 
nротязі трьох місяців відnовідні місцеві конІ'реси, на яких даюrь справоз
дання своєї діяльності і одержують директиви для дальшої роботи. 

17) Всякі неnорозуміння при виборах і скарrн на неправдивість 
виборів передаються на розrляд відnовідних орrанізаційних комісій, nоста
нови повітових комісій можна оскаржити до Губерніальної комісії, а 
постанови цієї останньої до Всеукраїнської Комісії в сnравах виборів до 
місцевих конІ}>есів і рад трудовоrо народу України, яка складається з трьох 
осіб , по розпорядженню Президії Всеукраїнського Трудового Конфесу. 

18) Вищезrаданій Всеукраїнській Комісії nильнувати за неrайним 
nроведенням цього закону в життя, а також давати вказівки і nояснення 
при виборах до місцевих конІ'ресів і рад. 

19) Закон цей nеревести в життя по телеІ'рафу. 
20) На орІ'анізацію і утримання Рад Трудового Народу відкрити 

відповідні кредити через Комісарів . 

Ориrінал nідписали: 
Голова Директорії 
Члени: 
Член-секретарь 

В. Винниченко 
Макаренко, Андріє8сЬІСий 
Ш8ець 
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З орюіналом зrідно: Керуючий справами Директорії Української На
родньої Республіки т. в . о . Начальника канцелярії В. Кліпаневський 

(Життя Поділля. 1919. 6 березня) 

5 Іменем :ИСраїнської Народної Республіки 
Затверджую: 

4-ro серпня 1920 року 
Голова Директорії Петлюра 

Посвідчую Т. в . о . Державноrо Секретаря Оніхімовський 
Ухвалено Радою Народних Міністрів 

ЗАКОН 

ПJЮ деякі зміни закону з дня 26-ro січня 1919 JIO"Y ПJЮ 
Надзвичайні Війс~~окові Суди 

На зміну та доповнення закону з 26-ro січня 1919 року про Над
звичайні Військові Суди постановити: 

1. В місцевостях, оrолошених на воєнному стані або на стані облоrи, а 
також на театрі воєнних дій, може бути засновано надзвичайні військові 
суди. 

2. Надзвичайний Військовий Суд накладає за карні вчинки кари, 

зrідно з існуючими на території Української Народної Республіки за
rальними та військовими карними законами, нарівні зі звичайними судами 
за нижчезазначеними винятками, а саме: 

І. Кару на смерrь 

а) за аrітацію серед військ проти Самостійної Української Народної 
Республіки, шпиrунство, повстання проти влади, державну зраду, озбро

єний опір владі, розбій, убивство, rрабіж, підпал, озброєний напад або 
опір військовій сторожі, знищення або значне зіпсування належачих до 
війська збройових, речових, продовольчих та технічних складів, телефонів, 
телеrрафів і інших родів зв'язку, будівель та приладдя, належних до 
військових засобів оборони або нападу; 

б) за чинне нарушення військової дисципліни й підлеrлості (§98 Кар. 
Статуту), опір проти виконання наказу начальства як озброєний, тах і 
неозброєний (§§106 й 107 В . Кар. Ст.), повстання військових (§§110 й 112 
В. Кар. Статуrу), напад на стійку або військову сторожу (§117 К. Кар. 
Стат.), ушкодження на тілі й обман з метою ухилитись від військової 
служби (§§126, 127 та 1273 В . Кар. Стат.), дозерцію (§§128 ч. 1, 133, 134 й 
136 В. Кар. Стат.), марушення службових обов'язків під час військової 
сторожі (§§154, 155, 157, 158 й 2 ч. 159 В . Кар . Стат.), марушення 
службових обов'язків під час воєнних операцій (§§243, 245, 2451, 246, 2461, 

248, 551 й 264 В. Кар. Стат.) , за nерехід до непрнятельсьхоrо вІИська 
(§2732 В. Кар. Стат. й §109 «Уrол. Ул.•), за крадіж, навмисне знищення, 
присвоєння та розтрату скарбовоrо майна чи rрошей (§§231, 232 й 234 
В. Кар. Стат.). 

11. Строчну або безстрочну хаторrу і nоверх тоrо rрошовий штраф від 
20. ООО до 1. ООО. ООО rривень: 
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За перевищення граничних цін та спекуляцію (закони 24-го лиnня, 
30-ro серnня і 17 - го вересня 1918 року). 

ІІІ. Строчну в'язницю усіх родів: 

за нарушения обов'язкових постанов військової влади. 
3. Надзвичайні військові суди закладаються для розгляду одної або 

декількох певно зазначених сnрав, коли кожна така сnрава ясна і не 
вимагає докладного розсліду, владою командирів бриrади та військових 
начальників з рівними або більшими nрава.\Іи, в тому числі губерніаль
ними і міськими комендантами губерніальних міст. 

4. Суд складається з nредсідателя і чотирьох членів - двох старшин і 
двох nідстаршин, або письменних козаків. 

Примітка. В разі, коли загальнокарний злочин, сnраву про який nере
дано для розгляду надзвичайному судові, викликає завору
шення та обурення nоміж місцевого населення, до складу 
надзвичайного суду, з постанови суду, може бути запрошено 
два nредставники від цього населення, які негайно оби
раються місцевим самоврядуванням і беруть участь у розг
ляді сnрави на рівних nравах з іншими членами суду. 

5. В засіданні надзвичайного суду беруть участь nрокурор, оборонець 
та секретар. 

6. Персональний склад надзвичайного суду, крім Предсідателя, nриз
начається наказом військового начальника, що складає суд з підлеглих 

йому осіб, nричому nрокурора та секретаря призначається зі старшин з 

вишою юридичною освітою, або знайомих з судовим процесом, і лише за 
браком таких осіб- зі старшин. 

До виконання обов'язків nредсідателя надзвичайного суду поклика
ється предсідатель штабового суду або військовий слідчий, залежно від 
того, який з них буде ближче до місця розправи. В разі неможливості 
закликати цих осіб начальник частини nризначає nредсідателя з підлеглих 
йому старшин по можливості з вищою юридичною освітою. 

7. До складу надзвичайного суду не nризначається осіб, яких покарано 
судом замкненням у в'язниці або вищою карою, або які перебувають під 
судом чи слідством за злочини, що караються такими ж карами. 

8. Винимий має право обрати собі за оборонця, крім nризначеного, 
всяку особу, згідно зі Статутом Карного Судочинства, не виключаючи осіб 
жіночого полу. 

9. Під надзвичайний військовий суд можуть бути віддані військові та 
цивільні особи за карні вчинки, що зазначені в ст. 2 цього закону, а також 
і за ті вчинки, за які військовий начальник, що має nрава не нижче 
командира дивізії, визнає, з обставин часу, необхідним передати на 
вирішення цього суду, про що заздалегідь оголошується окремим наказом 
у підлеглих військових частинах та об'явою до людності. 

10. Наказ і об'ява мусять містити в собі : а) означення карних вчинків, 
за які буде покарано надзвичайним військовим судом, і означення війсь
кових частин та повітів, які підлягають відсутності того суду; б) остережен
ня, аби таких карних вчинків не допускатись; в) загрозу, що кожний, хто 
nісля цього оголошення допуститься такого карного вчинку, буде судитись 
надзви<Іайним військовим судом . 

Примітка . Коли в даній місцевості є кілька наЧальників, які користую
ться nравами командира дивізії, то такий наказ і об'яву має 
право видати лише найстарший з них, якщо цього права не 
надано окремій особі законним порядком . 
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11. Усі урядові особи й публічні установи, яким буде доведено про 
карний вчинок, підсудний надзвичайному військовому судові, в тих випад

ках, коли вю1имого затримано й коли маються свідки злочину або інші 

доводи вини підозрілого, повинні негайно повідомити про це найближчого 
до місця карного вчинку військового начальника, якому надається право 
засновувати надзвичайні суди . 

Правило це не відмінює чинності §§250, 253, 255 . Уст. Суд. Кар. 

Примітка. Повідомлення це nовинно містити в собі: а) коли й де заnо
діяно карний вчинок, б) на кого nадає nідозріння й які доводи 
маються на це і в) місце nеребування nідозрілого та свідків. 

До цього повідомлення додається весь матеріал по цій сnраві. 

12. Військовий начальник по одержанні повідомлення, якшо воно 
відnовідає вимогам §11 цього закону, коли справа ясна і не вимагає 
докладного розсліду, негайно і не пізніше двох діб видає наказ про 
складання надзвичайного суду для вирішення діла, а справу одночасно 
nередає предсідателеві суду. 

В тих же випадках, коли повідомлення не відповідає § 11, справа не 
ясна й вимагає докладного розсліду, діло nовертається тій установі чи 
особі, від якої одержане, і надзвичайний суд не складається . 

13. Предсідатель суду, коли справа відповідає вимогам §§10- 12, складає 
постанову, в якій визначає: а) пункти обвинувачення у фактичній і 
юридичній формі, б) спосіб забезпечення явки до суду ВИНИ.\ЮГО, в) строк 
судового засідання - до двох діб по одержанні справи і г) сnисок осіб, 
яких потрібно викликати в судове засідання. 

Ця постанова негайно оголошується винимому, котрий може дати до 
діла доводи на свою користь і прохати закликати до суду своїх свідків. 
Заяву винимого записується до nротоколу; nредсідатель суду негайно і-і 
розглядає і, в разі визнає необхідним задовольнити, робить відповідні 
розпорядження, а список осіб, що мають бути закликані в судове за
сідання, надсилає утворивтому суд начальникові, для припровадження тих 
осіб у суд. 

14. Коли сnрава, яку передано до надзвичайного суду, не відповідає 
ви.\іогам §§10-12, то предсідатель суду повертає ії начальникові, яким 
надіслано справу, для напрямку згідно з §12, і надзвичайний суд у цій 
справі вважається не складеним. 

15. Всі справи, що їх nередано наказом військового начальника до 
надзвичайного військового суду, мусить бути розглянуто на судовім засі
данні і вирішено присудом, або, в належних випадках, постановою суду. 

16. Судове засідання відкривається по змозі в тому місці, де було 
заподіяно карного вчинку. Після оголошення справи, яка буде розгля
датись, суд розв'язує через постанову, чи засідання буде прилюдним чи 
неприлюдним. 

17. Розгляд діла в судові\! засіданні провадиться прикладно до правил 
поступовання в Штабових Судах. 

Примітка. Якщо не мається змоги закликати до судового засідання 
духовну особу або і-і нема в залі засідання, то предсідатель 
суду сам приводить до присяги свідків і знавців. 

18. Предсідатель, прокурор, оборонець, свідки та інші особи, що 
беруть участь у судовому засіданні, користуються звичайними nравами, 
встановленими у військовім судовім процесі, згідно з XXIV, кн. Зб. В . ІІ. 
1869 р. вид. 4, але прокурор акта обвинувачення до суду не вносить, а 
вичнтується тільки nостанову, зазначену в §13 цього закону. 
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В судовім засіданні обвинувачення може буrи змінено як з пропозиції 
прокурора, так і з власної ініціативи суду, залежно від доводів, яких 
здобуrо на судовім слідстві. 

19. Суд має право оrолошувати всі доводи, документи і листування, які 
визнає потрібним оголосити, і повинен оголошувати, коли цьоrо вимага
ють сторони. 

20. Надзвичайний військовий суд має докладно й по совісті перевіряти 
доводи щодо їх правдивості й ваги як поодиноко, так і щодо їх внуг
рішнього зв'язку, і вирішує справу по вільному свойому переконанню. 

Правною кваліфікацією карних вчинків, представленою прокурором, 
надзвичайний військовий суд не зв'язаний. 

21. Коли суд визнає справу шодо карного вчинку собі не підсудною, то 
направляє її до належної установи. 

22. Присуди надзвичайного військовоrо суду мусять буги обов'язково 
складені на письмі. 

23. Присуд оrолошується предсідателем прилюдно і вважається оста
точним, через що не може буги оскаржений і негайно виконується 
розпорядженням тоrо начальника, котрим суд угворено. Цивільні особи, 

яких не засуджено на кару смерті, віддаються цивільній владі для дальшого 
розпорядження. 

24. Коли винимоrо засуджено на смерть, то він або йоrо оборонець 
мають право звернугись на протязі шести rодин після оrолошення вироку 
до Верховної Влади, а в дієвій армії до Головного Отамана з щюханням 
про помилування або полегшення кари. Коли засуджений заявить, що таке 
прохання подати хоче, то предсідатель доручає секретареві записати це 
прохання, якщо засуджений або його оборонець особисто написати про
хання не має змоги або не вміє. 

25. Прохання про помилування чи полегшення кари, в разі коли суд 
або начальник, що склав цей суд, знайдугь його вартим уваги, негайно зі 
справою через згаданоrо начальника надсилається до Головної Військової 
Судової Управи, яка зі своїм виснщ1ком подає справу до Верховної Влади 
чи до Головного Отамана. 

26. До вирішення прохання засудженоrо або його оборонця присуду до 
кари на смерть не виконується. 

27. Надзвичайному військовому судові надається право в разі обста
вин, що полегшують вину, замість кари на смерть призначати безстрочну 
або строчну каторгу. 

28. Кару на смерть виконується через розстріл. 
29. Цивільного позову в надзвичайних військових судах не допус

кається. 

30. Військовий начальник, який склав надзвичайний військовий суд, 
обов'язаний доставити предсідателеві суду на йоrо бажання писаря та 
відповідну військову охорону й задовольнити весь склад суду добовими 
грішми й необхідними грошовими видатками по розрахунку предсідателя. 

31 . Весь персональний склад суду одержує за цілий час виконанння 
своїх обов'язків подвійні добові або пайкові гроші, вираховуючи з того 
розміру добових, які одержує кожна закликана до суду особа . 

На винаrороду персонального складу, свідків , на канцелярські та інші 
видатки Предсідатель суду одержує аванс від відповідноrо військового 
начальника під свою відчитність, з коштів державної скарбниці. 

32. Після передачі всіх присудів для виконання надзвичайний вій
ськовий суд вважається розформованим, і всі справи через військового 
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начальника , що складав суд, nередаються до Головної Військової Судової 
Уnрави . 

ЗЗ. В разі сnостереження в сnраві nриводів до nерегляду її на nідставі 
701 і 702 ст. XXIV. кr. Зб. В . 11. 1869 р. вид. 4, сnраву nоновлюєrься з 
nостанови Вищого Військового Суду, в якому і розглядаєrься вдруге. 

34. Головному Військовому Прокуророві надаєrься nраво нагляду над 
надзвичайними військовими судами . 

З5. Оскільки цим законом не встановлено інших nравил, належить 
керуватись nрикладно до відnовідних nриnисів XXIV. кн . Зб. В . П. 1869 р. 
вид. 4, в редакції наказів Рос. Військов. оф. 1914 р. , ч. 464, 1915 р. , ч . 513 й 
1917 р. , ч . ч . ЗЗ6 і З44. 

36. Оголошення, що видані на nідставі §10 закону 26-го січня 1919 
року про надзвичайні військові суди, заховують свою силу і для nідсудності 
надзвичайним військовим судам , яких буде складено на nідставі цього 
ЗЗКОf1)'. 

З7 . Закон цей nеревести в життя no телеграфу. 
Голова Ради Міністрів В. Про"опович 

Військовий Міністр Генерального Штабу 
Полковник СальсЬІСий 
З оригіналом згідно: 

Начальник Головної Військової Судової Уnрави: 
Підnолковник Мошинсь"ий 

(/ЩАВО України. Ф. 1429, оп. 2, cnp. 4. Ар" . 49-52) 
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