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на мене враження т. зв. парвеню. У гетьмана – бувало – я почувався значно краще. Там приймали 
по-панськи, цебто вишукано та культурно, однак помірковано, навіть доволі скромно. Тут, у рево-
люційній „головній ставці» їли і забагато, і зарозкішно. Що ж то буде, як ці соціалісти стануть дій-
сними володарями України?..» (цит. за [184, 511]). 

Держава не створюється пером і язиком. Це не продукт фантазії і чийогось бажання, а ре-
зультат тривалого соціального розвитку суспільства і його структурування. Тут ще раз доречно 
нагадати слова О. Пріцака: «Навіть через тисячу років, у 1917-1920 рр. більш освічені селянські 
громади, що живуть на споконвічній території Київської Русі, українські селяни так і не відчули 
необхідності й не знайшли шляхів державотворення» (§ 9.18). Фактично, лідерами УЦР-УНР 
замість інкорпорації почалося знищення нечисленного прошарку української еліти (незалежно 
від її політичних поглядів), а цей процес довершили більшовики.

19.6. Від IV Універсалу до окупації Русі-України 
Німеччиною й Австрією

19.6.I. Ухвалення IV Універсалу

Уряд УНР на очах втрачав владу, яка переходила до українських і російських більшови-
ків. Сучасні українські історики трактують зазначені події як війну Росії проти України, але 
юридично для цього немає ніяких підстав. Юридично СНК більшовиків був нелегітимною, 
але верховною владою в Росії, а УНР, також нелегітимна, офіційно визнавала себе складовою 
частиною Великої Росії. УНР спиралася на окремі, не найпопулярніші серед населення партії, 
які до того ж не мали зовнішньої підтримки. Інші партії на Україні (більшовиків, меншовиків, 
кадетів, бунд тощо) провадили свою гру. 

Ці події можна однозначно кваліфікувати як громадянську війну у межах Російської 
імперії. 

Ситуацію, яка склалася, яскраво описує Н. Полонська-Василенко: 

«Безсилля Центральної Ради створити міцну владу і налагодити адміністрацію на периферії мало на-
слідком те, що зникли інтерес до неї і довір'я, які характеризували її у перші часи 1917 року. У різних міс-
цевостях України налагоджувалася власна адміністрація, яка не рахувалася з Центральною Радою. Так 
було в Одесі, Могилеві, Полтаві. Найбільш показовою щодо цього була Катеринославщина» [355, 484].

 
Передчуваючи свій безславний кінець, лідери київської УНР в січні 1918 р. звернулися 

по допомогу до Німеччини. Однак Німеччина справедливо відмовляла в допомозі УНР, адже 
юридично УНР входила до складу Росії, а з її представниками Німеччина вела переговори 
в Бресті про мир. Німеччина недвозначно дала зрозуміти лідерам УНР, що вона може під-
тримати тільки незалежну УНР, причому УНР, влада якої поширюється на Київ. Тому М. Гру-
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шевський терміново змінив свою федералістську позицію і, спираючись на невелику групу 
однодумців із трьох партій – УСДРП, УПСР і УПСФ, – прийняв у вузькому колі Малої Ради 
11 січня (24 січня н.с.) IV Універсал, який формально оголосив УНР незалежною держа-
вою. Тут ми знову натрапляємо на фальсифікацію, якою не гребували лідери УНР. Прийняття 
IV Універсалу вони датували 9 січня, персонально для країн Четверного союзу, з якими йшли 
переговори в Бресті. Який це має сенс? – запитає читач.

 Справа в тому, що Німеччина перебувала в критичному стані, там починався голод, і тіль-
ки продовольство України могло врятувати населення Німеччини від голодної смерті. Тому 
для інтервенції Німеччини в Україну їй потрібна була тільки декларативна зачіпка. Лідери 
УНР просили Німеччину надати допомогу в боротьбі з більшовиками, але УНР не була не-
залежною! Вона входила до складу Росії. Тому ще 30 грудня (12 січня) у Брест-Литовському 
представники Четверного союзу вустами міністра закордонних справ Австро-Угорщини 
графа Черніна проголосили незалежність УНР, щоб підштовхнути її до більш рішучих дій 
[504, 164]! Більше того, у той же день у присутності міністра закордонних справ Німеччини 
Р. фон Кюльмана незалежність УНР визнав повноважний посол СНК Росії на перего-
ворах у Бресті нарком закордонних справ Л. Троцький, який вів власну гру [504, 164]! 
Таким чином, Австро-Угорщина, Німеччина й Росія визнали незалежність УНР до прийняття 
нею IV Універсалу! Троцький залишив дуже яскравий опис поводження української делега-
ції. Незважаючи на те, що він був зацікавленою особою, його блискуче перо прекрасно пере-
дає атмосферу переговорів:

«… вожди (УЦР. – Ю.М., С.У.) представляли собою украинскую разновидность керен щи-
ны. Они мало чем отличались от своего великорусского образца. Разве лишь были еще более 
провинциальны. Брестские делегаты Рады были самой природой созданы для того, чтобы любой ка-
питалистический дипломат водил их за нос. Не только Кюльман, но и Чернин занимался этим делом 
со снисходительной брезгливостью. Демократические простачки не чувствовали земли под собою 
при виде того, что солидные фирмы Гогенцоллерна и Габсбурга берут их всерьез. Когда глава украин-
ской делегации Голубович, подав очередную реплику, садился на стул, тщательно раздвигая длинные 
полы черного сюртука, возникало опасение, что он растает на месте от кипевшего в нем восхищения.

Чернин подбил украинцев, как он сам рассказывает в своем дневнике, выступить против советской 
делегации с открыто враждебным заявлением. Украинцы переусердствовали. В течение четверти часа 
их оратор нагромождал грубость на наглость, ставя в затруднительное положение добросовестного 
немецкого переводчика, которому нелегко было настроиться по этому камертону. <…> невыносимым 
было исступленное самоунижение как-никак представителей революции пред презиравшими их 
чванными аристократами. Высокопарная низость, захлебывающееся от восторга лакейство били 
фонтаном из этих несчастных национальных демократов, приобщившихся на миг к власти. Кюльман, 
Чернин, Гофман и прочие жадно дышали, как игроки на скачках, которые поставили свою ставку на 
надлежащую лошадь. Оглядываясь на своих покровителей после каждой фразы за поощрением, укра-
инский делегат считывал со своей бумажки все те ругательства, которые его делегация заготовила в 
течение 48 часов коллективного труда. <…> я не сомневался ни на минуту, что слишком усердные 
лакеи скоро будут выброшены за дверь торжествующими господами <…>...

В это время революционные советские отряды успешно продвигались по Украине, пробивая 
себе дорогу к Днепру. И как раз в тот день, когда нарыв созрел окончательно и стало ясно, что укра-
инские делегаты договорились с Кюльманом и Черниным относительно продажи Украины, советскими 
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войсками занят был Киев. <…> 7 февраля я довел до сведения делегации центральных империй 
радиотелеграмму Ленина о том, что советские войска вступили в Киев 29 января; что всеми по-
кинутое правительство Рады скрылось; что Центральный Исполнительный Комитет Советов 
Украины провозглашен высшей властью страны и переехал в Киев; что украинским правительством 
приняты: федеративная связь с Россией и полное единство в деле внутренней и внешней полити-
ки. На ближайшем заседании я сказал Кюльману и Чернину, что они договариваются с делегацией 
правительства, вся территория которого ограничивается пределами Брест-Литовска (по договору 
этот город отходил к Украине). Но немецкое правительство или, вернее, немецкое командование 
уже решило к этому моменту занять Украину своими войсками. Дипломатия центральных империй 
только заготовляла для немецких войск проходное свидетельство» [428, 362-363].

Д. Яневський відзначає парадоксальний факт, що 2 січня лідери УНР на зборах Малої Ради 
ніяк не відреагували на цю звістку. Із Бреста терміново приїжджає голова української місії на 
переговорах В. Голубович. Про що він говорив зі своїм протеже й партійним лідером україн-
ським есером М. Грушевським – історія замовчує, відомий лише результат. Не виключено, що 
він привіз переконливі «аргументи» від Австрії й Німеччини та гроші, на які були ласі лідери 
зазначених партій. Що відбулося в ці холодні січневі дні, ми можемо тільки здогадуватися, але 
факти – уперта річ. М. Грушевський зненацька й різко змінює свою позицію. Адже ще на почат-
ку січня він говорив, що з «самостійницького яйця вилупиться шовіністична реакція і всілякі на-
ціоналістичні авантюри» [346, 280]. А 11 січня М. Грушевський на зборах Малої Ради прийняв 
цей Універсал. Обґрунтовуючи таке рішення, М. Грушевський послався на невідомо де й ким 
організовані «останніми днями» «заколоти». При цьому, доходить висновків Д. Яневський, 
««ні УЦР, ні, тим більше, жодна з утворених нею інституцій не мала правових підстав ухвалю-
вати такі рішення, оскільки вони не спиралися на народне представництво, виявлене шляхом 
загального та рівного виборчого права. Не мали вони підстав і політичних» [504, 165-166]. 

 Про це рішення навіть не був сповіщений повний склад УЦР, і не відбулося обгово-
рення в цьому більш представницькому органі. Проте, в Універсалі врочисто звучало: «Ми, 
Українська Центральна рада, обрана з’їздами селян, робітників і салдатів* в Україні…» [318, 
430]. Таким чином, IV Універсал був прийнятий купкою узурпаторів – з 49 присутніх членів 
Малої Ради «за» проголосувало 38 чоловік. Фактично, це був вузький партійний «между-
собойчик» із трьох партій – УСДРП, УПСФ і УПСР (український варіант есдеків, есефів і 
есерів). Представники інших партій висловилися проти або утрималися. Це російські мен-
шовики й есери, а також єврейські партії Бунд і Поалей Ціон. 

Таким чином, група діячів-соціалістів з Малої Ради узурпувала владу. 
Ця самозвана акція лідерів УНР викликала різкий спротив серед киян. Євгеній Чикаленко 

у своєму «Щоденнику» пише: 

«У відповідь на проголошення самостійності України в Києві зачався загальний робітничий 
страйк, якому одверто співчувала міська дума, весь суд, університет, взагалі вся російська інтеліген-
ція. Сталося те, чого так боялася українська інтелігенція, крім купки соціалістів-самостійників. По-
гасла електрика, перестав функціонувати водопровід, стали трамваї і почалося збройне повстання 

* Так в оригіналі! Виділення наше. – Ю.М., С.У.
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робітників; весь Київ обхопила паніка, яка побільшувалася ще невідомістю про те, що робиться 
поза Києвом, бо не виходила й жодна газета. Більшість «славного» українського війська і знаме-
нита матроська гвардія Центральної Ради заперлися в казармах і «держали нейтралітет», тільки 
окремі свідомі одиниці з них підтримували Вільне Козацтво, що складалося з свідомих українських 
робітників під командою інженера Ковенка...» [351]. 

Оскільки УНР стала незалежною, було створено кабінет міністрів, а на пост прем'єра 
11 січня 1918 р. було обрано В. Винниченка. Але вже через тиждень внаслідок міжусобної 
боротьби М. Грушевському вдалося провести на пост прем'єра свого протеже – В. Голу-
бовича, про якого йтиметься нижче. Ці діячі переслідували одну мету – за допомогою 
Німеччини за всяку ціну втримати владу. Представники Німеччини в Бресті розуміли, 
що в такий спосіб проголошена незалежність незаконна й не має юридичних наслідків, 
але Німеччині потрібно було зерно, і вона прикрилася фіктивними документами про не-
залежність України. У цій некрасивій історії є ще одна фальсифікація. Германія й Австрія 
попередили лідерів УНР, що не підпишуть договір, якщо Червона Армія захопить Київ. А 
лідери «незалежної» УНР саме перебували у «валізному» настрої, збираючись тікати з 
Києва. 19 січня 1918 р. Ю. Коцюбинський, син знаменитого письменника М. Коцюбинсько-
го, був призначений у Харкові головнокомандуючим військами Радянської України. 24 
січня війська Радянської України під командуванням російського есера (і наркомана) Му-
равйова почали загальний штурм Києва. 26 січня Муравйов вступив до Києва і влаштував 
там червоний терор (пізніше за самодурство й жорстокість його було розстріляно біль-
шовиками). Безталанні лідери УНР на чолі з Грушевським приховали факт втечі з Києва, і 
договір між УНР і Четверним союзом було підписано 27 січня (9 лютого) 1918 р. – після 
того, як уряд УНР залишив Київ!

Така діяльність Німеччини була добре зрозумілою сучасникам. Лідер УЦР Винниченко 
абсолютно правильно оцінює політику німців: 

«Вони знали, що харьківський Уряд набірав усе більше та більше влади на Вкраїні й що Уряд 
Центральної Ради все більш і більш губив значіння. А тим не меньче німці вважали тільки його 
дійсним представником української держави, бо так вважати було для них корисно й потріб-
но. І тільки цим можна пояснити ті великі успіхи, які мала українська держава на Берестейській 
конференції» [76, 312]. 

Винниченко розумів незаконність ведення сепаратних переговорів Україною, федератив-
ною частиною Росії, в особі її нелегітимного органу – УЦР, із країнами Четверного союзу, але 
пояснював це революційною доцільністю:

«Правда, звичайне державне право виключає право федеративних частин вести міжнародні зно-
сини незалежно від цілого. Але це був час незвичайний, отже всі звичайні норми сили не мали. Коли 
руйнувались такі „священні” основи громадянства й „звичайної” держави, як право приватної 
власности, то яка могла бути мова про додержування таких крихких і не скрізь однакових правових 
норм, як федеративне право?» [76, 304]. 
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 Для того щоб зберегти свою владу за всяку ціну, лідери УНР на чолі з М. Грушевським, так 
звані борці за незалежність України, зробили ще одну ганебну річ. 26 січня в Брест-Литовську 
делегація УНР підписала з Австро-Угорщиною зрадницький таємний договір про створен-
ня з українських земель Галичини й Буковини окремого коронного краю в складі Австро-
Угорщини* [318, 467-468]. Його підписання було обов'язковою умовою для підписання 
Мирного договору між УНР і Четверним союзом, який було підписано наступного дня. Не-
відомо, якими мотивами керувалися діячі УНР, але вони тим самим юридично підтвердили 
не тільки поділ України, але й підспудно свою приналежність до Великої Росії. З іншого боку, 
делегація УНР завдала також шкоди українським лідерам Галичини й Буковини, оскільки че-
рез голову української делегації О. Севрюка відбулася втрата таємної інформації, а поляки й 
угорці заблокували надання австрійським українцям більш широких повноважень. Цей таєм-
ний договір з усією очевидністю показав, що лідери УЦР-УНР – Грушевський, Винниченко 
й Петлюра – спокійно можуть пожертвувати інтересами підавстрійської України для досяг-
нення своїх корисливих цілей, що згодом ще раз підтвердив С. Петлюра, віддавши Галичину 
й Волинь полякам (див. далі). Тож тут ми бачимо не випадковий прорахунок, а системні по-
гляди лідерів УЦР-УНР на Західну Україну як окреме утворення в складі іншої держави, мало 
пов'язане з Україною. Втім, від Грушевського (див. далі) іншого й не можна було очікувати, 
хоча в публічних заявах він у популістських цілях декларував Соборність України.

Про авторитет уряду УНР і її впливовість серед населення України свідчить такий 
факт. Завдяки укладеному з Муравйовим перемир'ю на одну добу лідери УНР змогли в 
ніч на 27 січня втекти з Києва в напрямку Житомира. Усі знамениті українізовані полки 
УНР – ім. Б. Хмельницького, ім. Т. Шевченка, ім. Полуботка, ім. Богуна й ін. – або пере-
йшли на сторону червоних більшовиків, або їхні бійці-селяни розбіглися по домівках діли-
ти землю. Був навіть полк ім. М. Грушевського (!), який також ганебно розбігся. Так само, 
як у часи Б. Хмельницького, створені селянами полки розбігалися потім по селах ділити 
землю. Цікаво, що С. Петлюра зі своїми гайдамаками, позбавлений міністерського поста, 
відмовився підкорятися військовому відомству УНР і захищати уряд, оголосив себе про-
сто союзником УНР і продовжував провадити власну гру в боротьбі за владу над Украї-
ною. А військовий міністр Порш просто зник! Колишній прем'єр Винниченко також втік із 
дружиною в невідомому напрямку, змінивши прізвище й зовнішність. Однак в Житомирі 
самозванцям – уряду УНР – заборонила залишатися місцева влада, і цей «уряд без тери-
торії» спромігся закріпитися в Сарнах, розраховуючи на допомогу частин Польського 
корпусу й чекаючи німецьких військ, які перебували поблизу. 

Згодом Винниченко так охарактеризував цю ситуацію:

«Ні большевики, ні ми не мали реґулярного, дісціплінованого війська, яким можна було розпо-
ряжатися по волі керуючого центра, не зважаючи на те, що й як собі там думало й почувало те військо. 
Наш вплив був меньчий. Він був уже остільки малий, що ми з великими труднощами могли складати 
якісь невеличкі більш менш дісціпліновані частини й висилати їх проти большевиків. Большевики, 
правда, теж не мали великих дісціплінованих частин, але їхня перевага була в тому, що всі наші ши-

* Ганебні таємні статті, зі звіту Держдепартаменту США від 20 червня 1918 р.: «Україна відмовляється від усіх 
претензій щодо районів на захід від Дністра, а також на всі українські території в Східній Галичині» [293, 416]. 
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рокі маси салдатства не ставили їм ніякого опору або навіть переходили на їхній бік; що майже все 
робітництво кожного міста ставало за ними; що в селах сільська голота явно була большевицька; 
що, словом, величезна більшість самого українського населення була проти нас.<…> Український 
Уряд не міг покластися ні на одну з тих частин, що стояли в Київі, й навіть для власної охорони не 
мав вірної частини» [76, 313].

Далі Винниченко відзначає неприкриту лють, з якою населення й солдати (учорашні 
селяни) ставилися до Центральної Ради. Цю лють особливо сильно висловлювали ті солда-
ти, «які не могли навіть говорити по руськи, а тільки по українськи, які, значить, були не 
лотишами й не руськими, а своїми, українцями. З якою зневагою, люттю, з яким мстливим 
глумом вони говорили про Центральну Раду, про Ґенеральних Секретарів, про їхню по-
літику. Але що було в цьому дійсно тяжке й страшне, то це те, що вони разом висміювали й 
усе українське: мову, пісню, школу, ґазету, книжку українську» [76, 338]. 

Покликані УЦР-УНР німецькі війська, окупуючи Україну, дотримувалися видимості 
військ-союзників, що прийшли з мирними цілями на прохання «законного» уряду УНР 
«для боротьби з більшовиками». Тому, підійшовши до Києва, вони зробили привал і до-
зволили врочисто «звільнити» Київ військам УНР! Петлюра, оберігаючи від розгрому свій 
нечисленний Український гайдамацький кіш Слобідської України, як у воду дивився: саме 
зараз він йому й придався. 1 березня 1918 р. разом з Петлюрою до Києва увійшли Січо-
ві Стрільці Коновальця й Окремий запорізький загін Прісовського – фактично всі війська 
УНР чисельністю не більш 15 тис. чоловік. Реально Україну від більшовиків «звільнила» 
німецька 500-тисячна армія [76, 357]. Наступного дня Київ без помпи зайняли німецькі 
війська. Вони виждали добу, поки київський вокзал відмиють від бруду. Вступивши до Киє-
ва, вони почали керувати Україною під декоративною вивіскою «незалежної» УНР. Лаври 
«визволителя» Києва дісталися Петлюрі, який 2 березня на Софійській площі провів уро-
чистий молебень і пишний парад. 

***
Нелегітимне прийняття М. Грушевським IV Універсалу завдало величезної шкоди справі 

побудови незалежної держави й внесло розкол в українське суспільство. 
 По-перше, це був значний геополітичний прорахунок М. Грушевського й інших лідерів 

УНР. Прийняття під тиском Німеччини IV Універсалу й укладання мирного договору повніс-
тю відрізали УНР від країн Антанти – майбутніх переможців Німеччини й носіїв передової 
європейської цивілізації. Надалі країни Антанти з неприхованим презирством ставилися до 
лідерів УНР, особливо до Головного Отамана, члена «Верховної Влади» Директорії С. Пет-
люри, якого вимагала усунути «за бандитизм» [76, 516, 519]. Україна стала розглядатися як 
зрадниця тієї справи, за яку Антанта й Росія боролися з 1914 р. Її вихід із союзу Антанта-Росія 
був не просто зрадництвом. 

 По-друге, цим Універсалом лідери УНР закрили собі шлях до будь-яких переговорів з 
російським «білим» рухом для координації боротьби з більшовиками. «Білі» також роз-
глядали вихід України із союзу Антанта-Росія як традиційне зрадництво українців, яким у 
принципі не можна довіряти.
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 По-третє, за відмову претендувати на українські землі Галичини й Буковини УНР пови-
нна була ще й поставити Австро-Угорщині 1 млн. тонн зерна за те, що Австро-Угорщина … 
виокремить ці землі в окремий край! У результаті навіть своїх зобов'язань по наданню 
українцям автономії Австро-Угорщина не виконала, мотивуючи це недопоставкою УНР їй 
зерна в домовлених кількостях. У свою чергу, чехи, угорці, поляки й румуни після цієї таєм-
ної статті вжили заходів, щоб українські території увійшли до складу їх країн після розпаду 
Австро-Угорщини й проголошення США «доктрини Вільсона», яка спиралась на принцип 
самовизначення націй. Таким чином, ставши ворогом Антанти й США, українці втратили 
право на самовизначення націй! 

 По-четверте, це вузькопартійне прийняття IV Універсалу й келійне проголошення неза-
лежності УНР створило прецедент і розв'язало більшовикам руки. 11 лютого 1918 р. у Києві 
вони проголосили Українську Робітничо-Селянську Республіку (УРСР) з Народним Секре-
таріатом на чолі з Є. Бош – внутрішні справи, Ю. Коцюбинським – армія, В. Затонским – осві-
та. У цієї «незалежної» республіки легітимних прав і підтримки робітничо-селянських мас 
було набагато більше, ніж у самозванців з УНР! Таким чином, IV Універсал розв'язав війну 
«незалежностей», у якій перемогли більшовики. 

По-п'яте, виграш від укладання Універсалу й договору з країнами Четверного союзу 
Україна одержала примарний, а от зобов'язання у зв’язку з величезними поставками зерна – по 
1 млн. тонн (!) Австрії й Німеччини, а також іншого життєво необхідного продовольства – 
були прописані в додатках до основного договору. Зобов'язання були цілком конкретними, 
причому при співвідношенні валютних курсів, невигідних Україні. 

По-шосте, кулуарним прийняттям IV Універсалу партійні лідери соціалістичних партій 
УСДРП і УПСР остаточно відвернули від себе реальну й кваліфіковану еліту України – еко-
номічну, фінансово-політичну, промислову, наукову й ін., а також духівництво. Більше того, 
у самому Універсалі ця еліта недвозначно позбавлялась громадянських прав – влада закрі-
плювалася тільки за селянами, робітниками і солдатами! Це повністю суперечило західним 
нормам демократії й цілком відповідало курсу більшовиків.

По-сьоме, незважаючи на те, що в IV Універсалі декларувалася «національно-персо-
нальна» автономія, численні не українські етнічні групи, які становили чималу частину на-
селення, не повірили цій декларації. Вони були незадоволені насильницькою українізацією 
й навмисним розривом культурних та економічних зв'язків зі своїми одноплемінниками в 
Росії. Особливо це стосувалося впливових і великих етносів – євреїв і росіян. 

По-восьме, IV Універсал відокремлював від держави й впливове лівобережне козацтво, 
яке прирівнювалося до поміщиків і гнобителів трудового селянського народу, а точніше – се-
лянської голоти. 

По-дев’яте, одержаною «незалежністю» населення Русі-України виявилося вкрай не-
вдоволеним. Реально всім порядкували німці, які почали по-німецьки цивілізувати населення 
України. Наприклад, виявивши сміття в залі очікування Київського вокзалу, німецький офіцер 
наказав висікти різками всіх пасажирів і змусив їх прибирати залу й перон. Однак ще більший 
жах опанував селянами, коли німці наказали їм під загрозою штрафів і різок раз на тиждень 
ходити в лазню. Згодом вразили селян німці, коли вони швидко виявляли за допомогою навче-
них собак приховане зерно. Дійсно, німці за зерно розраховувалися … карбованцями УНР, 
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що знецінювалися. Але спробуй запереч, це ж гроші незалежної УНР, забезпечені золотом 
(див. іл. XLVI). Відзначимо, що УНР не мала державного бюджету. УНР жила за рахунок друку-
вального верстата й величезної інфляції*. Більше того, гроші УНР нічим не забезпечувалися, крім 
театрального напису на банкнотах, що «1 карб. містить 17,424 долі щирого золота» (1 доля = 
0,044 г золота)! І вже зовсім селяни зненавиділи «незалежний» уряд УНР, коли німці почали 
знаходити й вилучати за допомогою міношукачів приховану зброю. Міношукачі виявилися для 
неосвічених селян цілковитою несподіванкою. Та й зброя їм була необхідна як повітря – очіку-
валася кривава боротьба за землю. 

По-десяте, Д. Яневський справедливо зауважує, що після такого закулісного прийняття 
незалежності відбулася зворотна реакція: «неприйняття ідеї самостійної України мільйонами 
пересічних громадян, яким тільки ледачий відтепер не пояснював, що самостійна Україна – це 
вигадка «німецьких запроданців Грушевського й Ко»»**[226, 167]. Згодом В. Винниченко з 
жалем писав, що «політика Ц. Ради, німці й гетьманщина так запаскудили її (ідею національ-
ного українського руху. – Ю.М., С.У.), так спровокували й огидили, що маси без ворожости не 
можуть чути слова «Україна»» [76, 424].

Прийняття IV Універсалу знаменувало собою утвердження незалежної держави з покла-
данням на уряд усіх функцій держави, у тому числі й відповідальності за добробут громадян і зо-
внішні відносини. Очевидно, що держава не створюється «за щучим велінням» і чийомусь 
бажанню, це результат розвитку політико-правових і економічних відносин. У діячів УЦР із 
березня 1917 р. була унікальна можливість у межах автономії напрацювати корпус законів і 
правових актів для функціонування автономії й поступового перетворення її на самостійну 
державу. Очевидно, найважливішу роль у функціонуванні держави відіграє економіка, яка по-
винна забезпечити незалежність цієї держави. 

Насправді ж у діяльності УЦР ми спостерігаємо повне ігнорування юридичного ас-
пекту життєдіяльності автономії, а також правовий непрофесіоналізм. Юридичні докумен-
ти підмінювалися популістськими зверненнями й численними проектами конституцій. Ми 
спостерігаємо повну відсутність в українських лідерів уявлення про стрижневу роль еконо-
міки й фінансів для державотворення. Це кричуще нерозуміння ролі фінансів і економіки 
в житті держави є родовою травмою української рустикальної еліти протягом усієї історії, 

* Що стосується грошей, то в той час кожне поважаюче себе місто випускало свої «міські» гроші, а кожний 
уряд – свої гроші або купони. Уряд УНР не мав бюджету, всі установи й підприємства працювали в борг, а кількість 
чиновників невблаганно зростала. Формально курс був стабільним: 1 крб. УНР був рівний 1 царському рублю й 1 
крб. місцевих емісій, але реально їх курс падав, і процвітала спекуляція. Україна жила за рахунок інтенсивної роботи 
друкувального верстата, уряд УНР повністю розбалансував фінанси, що призвело до величезної інфляції й зростан-
ня цін. Уряд П. Скоропадського намагався налагодити фінансову систему України, але не встиг опанувати станови-
щем у сфері фінансів і грошового обігу (див. іл. XLVIII). Фінансове становище України зовсім розладналося під час 
Директорії й С. Петлюри (див. іл. XLVII)

** У ці дні відомий український поет Олександр Олесь (Кандиба) написав такі рядки:
Лукавий, хитрий був дідок, 
Любив неправду й зраду, 
Закликав німців в наш куток, 
Звалив Центральну Раду (цит. за [346, 291]. 
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в тому числі і в наші дні. Як же вирішували лідери УЦР завдання зі створення економічних 
основ автономії? 

7 березня 1917 р. було вибрано керівництво УЦР на чолі з М. Грушевським і його за-
ступниками Д. Антоновичем, Д. Дорошенко, Ф. Крижанівським. 19 березня в Києві відбулась 
100-тисячна демонстрація під гаслами підтримки Тимчасового уряду й територіальної ав-
тономії України в складі Росії. 8 квітня відбулася перша сесія ЦР і було створено Комітет 
УЦР. Після формування УЦР українські соціалісти, що домінували в її складі, у квітні-травні 
1917 р. потонули в дискусіях: чи може УЦР займатися питаннями народного господарства, 
або ж до компетенції автономії УЦР належить тільки культура й освіта, а економікою нехай 
займається Тимчасовий уряд Росії. Тимчасовий уряд Росії сам був у розпачі перед хаосом, 
розривом економічних зв'язків і втратою керівництва в сфері економіки. У квітні Тимчасо-
вим урядом була оголошена чергова «Заем свободи», передплата на яку в Києві склала 20 
млн. руб. (виплата передбачалася через 50 років). Тільки 7 (20) травня було створено еко-
номічну комісію, що складалась виключно із членів двох соціалістичних партій – УПСР і 
УСДРП. У червні було створено Генеральний секретаріат, секретарем (міністром) фінансів 
було призначено Х. Барановського, секретар у галузі економіки взагалі був відсутній. Зайве 
казати, що УЦР не контролювала економіку не тільки України, а й навіть Києва. Дотації 
на українізацію УЦР просила в Тимчасового уряду. Фінансові структури УЦР сподівалися 
зібрати до 1 серпня з населення податки за весь 1917 р., але населення взагалі припинило 
платити податки. 

Економіка й продовольче постачання м. Києва до початку серпня виявилося в критично-
му стані й УЦР звернулася по допомогу до Тимчасового Уряду. Приведемо цікавий документ, 
який ілюструє ступінь «самостійності» УЦР. На підставі угоди з Тимчасовим Урядом від 13 
липня 1917 року були затверджені «Основи тимчасового управління на Україні», 11§ яких 
повідомляв: «Генеральний Секретаріат передає на затвердження Временного правительства 
тимчасові фінансові обрахунки видатків на потреби України, які розглянула і ухвалила Цен-
тральна Рада» [504, 447]. 

У серпні секретарем фінансів було призначено кваліфікованого економіста М. Туган-
Барановського*, але до реального видання законів, підзаконних актів і створення податкової й 
фінансової системи УЦР так і не дійшла. Та й навіщо їй це було потрібно, якщо всі керівники 
УЦР були зайняті бурхливими й багатогодинними обговореннями культурно-національних 
питань. Цьому не варто дивуватися, оскільки в серпні 1917 р. 60% УЦР становили письмен-
ники, журналісти, видавці, історики і т.д. По правді кажучи, УЦР точніше було б назвати роз-
ширеним Союзом письменників України. Її авторитет катастрофічно падав, а популярність 

* Михайло Іванович Туган-Барановський народився 8 січня 1865 року в селі Солоне (Солянівка) Харківської 
губернії у дворянській родині. Закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету. Відомий 
російський економіст, професор політичної економії, викладав у провідних навчальних закладах Петербурга й Мо-
скви. Досліджував проблеми економічного циклу. Був активним прихильником кооперативного руху, з 1909 р. керу-
вав журналом «Вісник кооперації». Член кадетської партії. В 1917 р. переїхав до Києва, був міністром фінансів УЦР, 
викладав у Київському університеті; один із засновників Української академії наук. Помер від стенокардії 21 січня 
1919 р. поблизу Одеси, по дорозі в Париж на Версальську конференцію в складі делегації Директорії.
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більшовиків зростала. У народі УЦР за організацію постійних святкових заходів стали глум-
ливо називати «Бюро музичних інструментів» [389, 179]. 

Тільки після перемоги більшовиків і твердого контролю з їхнього боку статей фінан-
сування, у новоствореній автономній УНР у складі Росії замислилися над запровадженням 
власної фінансової системи.

Наведемо фрагмент переговорів по прямій лінії члена ЦК УСДРП генерального секре-
таря праці Порша зі Сталіним 17(30) листопада 1917 р.:

«Порш. Питання друге: місцеві відділи державного банку, обслуговуючи фронт і тил, а також і промис-
ловість, мають великі труднощі в грошовім обороті через брак грошових знаків. Ся обставина викликає серйозні 
ускладнення в промисловості, особливо в такій сезонній промисловості, як бурякоцукрова, не кажучи про те, що 
брак грошей може викликати неспокій в робітничій масі, якій, як служащим, так і урядовцям, нічим платити. Тому 
прохання доставити всім відділам Державного банку на Вкраїні достатній кількості грошей. Я скінчив». <…>

Сталін. Щодо другого питання, то я повідомлю про се Раду народних комісарів і не сумніваюся ні на одну 
хвилину, що вона зробить усі необхідні заходи» [435, 457].

Кричущий рівень некомпетентності керівних кадрів УНР демонструє не тільки її прем'єр 
В. Голубович, якого очевидець Д. Дорошенко у своїй книзі «Війна й революція на Україні» 
назвав «кретиноподібним суб'єктом». Наприклад, з 23 грудня 1917 р. морським міністром 
УНР став Д. Антонович, оскільки він любив кататися на човні по Дніпру. У виконавчих орга-
нах набирала силу тотальна корупція, яка є типовою для українського суспільства. 

19 грудня УЦР прийняла тимчасовий закон про випуск державних кредитних квитків. Од-
нак за відсутності податкової системи, реального забезпечення цих грошових знаків і розла-
годженій економіці грошова реформа не виправдала сподівань. 9 грудня 1917 р. УЦР деклара-
тивно оголосила, що всі прибутки на території УНР є прибутком державної скарбниці УНР, 
однак ніхто не збирався платити податки. Тоді УЦР встановила податки на телефонні апарати, 
які легше було збирати. Як уже згадувалося, серед діячів УЦР-УНР не знайшлося фахівців, які 
змогли б скласти бюджет, …однак за умов тотальної корупції це й не було потрібно. Тільки-
но в скарбниці з'являлися гроші, вони одразу розбиралися міністрами на «суспільні» потре-
би. У цьому світлі IV Універсал про незалежність, прийнятий без всенародної підтримки й 
економічної основи, був цілковитою політичною аферою. Цей акт неминуче мав призвести до 
колоніальної залежності від іншої держави, чим і скористалася Німеччина. 

19.6.II. Створення УНР у контексті геополітики 

Із висоти часу нам легко аналізувати події і визначати прорахунки політичних ліде-
рів. Вище ми вже звернули увагу читачів на вкрай низький рівень правової культури і профе-
сійної кваліфікації українських соціалістів, їхнє аматорське прагнення побудувати державу за 
театральними лекалами (Винниченко був відомим і популярним драматургом), їхню ненависть 
до буржуазії і буржуазної правової цивілізації. Українські соціалісти прагнули запровадити в 
Україні «однорідну соціалістичну владу» (згідно з документами Генерального секретаріату 
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від 30 листопада 1917 р. «від більшовиків до народних соціалістів» [435, 489]). У той час 
соціалізм в Європі був надзвичайно популярний, але ми повинні акцентувати увагу читача на 
принциповій відмінності європейської соціал-демократії та українського радикального соці-
алізму і ще радикальнішого соціал-більшовизму. Європейська соціал-демократія прагнула со-
ціалізувати суспільство правовими, парламентськими методами. Дійсно, робітники і селяни 
в Західній Європі знаходилися в безправному соціальному становищі, а капіталізм переходив 
в імперіалізм у вкрай «диких» формах, які нехтували навіть фізіологічними потребами осно-
вної маси трудящих. За цей імперіалізм і капіталізм цілком справедливо критикували і Маркс, 
і Ленін, і багато інших європейських мислителів. Навіть через 100 років в умовах сучасної 
кризи ми спостерігаємо в світі зростання інтересу до робіт Маркса і розуміємо його акту-
альність. І все ж блок Антанти об'єднував країни, які йшли буржуазним шляхом розвитку. До 
ключових характеристик цього шляху відносилися (§ 19.8): 

Верховенство права і вирішення зовнішніх і внутрішніх питань правовими методами. • 
Поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. • 
Формування легітимної влади через представницьку демократію і процедуру загаль-• 
них рівних і таємних виборів. 
Рівність всіх громадян перед Законом незалежно від національності, кольору шкіри, • 
релігійних та ідеологічних переконань. 
Непорушність приватної власності. • 
Свобода слова. • 

Основним шляхом вирішення всіх проблем, що виникали в суспільстві і між країнами, був 
шлях правових процедур і неухильне дотримання взятих на себе зобов'язань, зафіксованих у 
міжнародних договорах і внутрішніх законах. Цим шляхом йшли передові країни: Британія, 
Франція, США і Російська імперія. Після прийняття Конституції 1905 р. Росія чітко визначи-
лася з буржуазним демократичним шляхом розвитку, і бурхливі темпи економічного розвитку 
підтверджували правильність цього шляху. Проблема полягала в тому, що Російська імперія 
була переважно селянською (81-83% населення) і багатонаціональною країною. Тому перехід 
на рейки правової буржуазної держави викликав надзвичайно гострі конфлікти як по лінії «ур-
банізоване місто – відстале архаїчне село», так і по лінії безлічі етнічних конфліктів. Молода й 
агресивна російська та українська буржуазія залишила поза увагою гострі диспропорції в со-
ціальній сфері аграрного суспільства, де також набирав силу конфлікт між трьома групами сил: 
1) фермерськими козачими і великими буржуазними господарствами; 2) архаїчними селян-
ським укладами і численними безземельними селянами; 3) поміщицькими латифундіями, які не 
перейшли до буржуазних відносин. Європейську соціал-демократію в Російській імперії пред-
ставляли партії кадетів (конституційних демократів) і РСДРП меншовиків. До радикальних 
партій, які керувалися не верховенством права, а «революційною доцільністю», відносилися 
ліві есери (соціал-революціонери), в т.ч. й українські, РСДРП більшовиків і УСДРП. 

Перша світова війна до крайності загострила ці конфлікти й призвела до революції – тобто 
виходу з легітимного правового поля імперії. Після зречення монарха Миколи II виникла проблема 
легітимної передачі влади. Тому IV Державна дума, єдиний легітимний орган влади, сформувала 



Розділ 19. ХХ СТОЛІТТЯ. РЕВОЛЮЦІЯ І ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 211

Тимчасовий уряд, який повинен був здійснювати виконавчу владу аж до скликання Установчих 
зборів, на яких належало легітимно прийняти нову форму управління Російською імперією: чи за-
лишиться вона монархією, буде федерацією чи конфедерацією, чи розпадеться на окремі країни. 

1 вересня 1917 р. голова Тимчасового уряду О.Ф. Керенський вийшов з правового поля. Він 
розпустив IV Державну думу, проголосив в Російській імперії республіку і через Тимчасовий 
уряд передав усю повноту влади Директорії з п’яти чоловік під керівництвом своєї персони. 

Після цього в Російській імперії утворився вакуум влади. Російська імперія (тепер респу-
бліка) несла міжнародні зобов’язання перед своїми союзниками – Антантою. Країни Четвер-
ного союзу перебували в агонії, і до перемоги над ними лишався один крок, тим більше що у 
війну на боці Антанти вступили США (6 квітня 1917 р.). Після перемоги Російська республі-
ка повинна була отримати певні компенсації за участь у війні: контрибуції, території, торгові 
преференції. Відзначимо, що, з позиції буржуазної демократії, ніякі внутрішні трансформації 
державного устрою не повинні були позначатися на зовнішніх договірних зобов’язаннях. У 
цьому плані приголомшливим правовим нігілізмом виглядає заява генерального секретаря 
судових справ (!) М. Ткаченка на засіданні Генерального Секретаріату (ГС) 19 грудня 1917 р.: 
«Єдиний вихід – проголошення України незалежної державою. Тоді ми можемо сказати, що 
Українська держава війни не оповіщала; припинити військову акцію ... »[435А, 47]. 

Тепер розглянемо ситуацію на Русі-Україні. Отримання незалежності або високого сту-
пеня автономії можна було домагатися двома шляхами. 

Перший шлях – через скликання Установчих зборів Російської імперії (республіки) і 
узгоджене прийняття нових форм спільного існування різних регіонів. У цьому відношенні 
автономістські позиції в імперії були сильними. Незалежності хотіли Фінляндія, країни При-
балтики, Польща. Автономії домагалися козачі станові демократії Козачого війська Дону, 
Кубані, Тереку, Астрахані, Оренбурга, Уралу, Калмикії. На установчих зборах у разі поділу 
імперії слід було вирішувати питання спірних кордонів між Руссю-Україною, Російською фе-
дерацією, Білою Руссю, Донською республікою та Польщею. Спірними були території Пра-
вобережної України, які до 1772 р. входили в Річ Посполиту. Вони увійшли до складу імперії 
безпосередньо під скіпетр імператора, а не до складу Малої Росії. З іншого боку, раніше вони 
входили до складу Русі, ядром якої була Мала Росія. 

Другий шлях – через проголошення самостійності на основі місцевого референдуму 
(референдумів). У цьому випадку українські лідери могли б спиратися на прецедент існуван-
ня Козацької республіки і її правонаступника – автономної Малої Росії, яка увійшла до скла-
ду монархії на основі особистої унії з царем, про що свідчили численні договори і царський 
титул. Із зреченням царя і ліквідацією монархії ці домовленості втрачали силу. Як спадок 
спільної діяльності в рамках імперії, створеної з Великої і Малої Росії, відновлена Русь могла 
претендувати на наступні території імперії (при підкріпленні референдумом): 

1. Історичні території Південно-Західної Русі: Мала Росія зі столицею в Києві (історичне ядро), 
Волинь, Поділля, Чернігівщина, Сіверщина і частина Курської губернії, Полтавщина, Україна (землі на 
південь від Канева), східна частина Криму і Кубань (Тмутороканьське князівство). На користь включен-
ня Кубані міг служити аргумент переселення туди Запорізьких козаків. 

2. Прикордонні (українні) землі Слобідської України – між Великою і Малою Росією – по осі 
Суми – Харків, на південний схід від Білгорода, колонізовані дніпровськими козаками. 



212 Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. Русь-Україна: становлення державності

3. Землі Новоросії, які не належали Русі, але завойовані спільними діями Великої і Малої Росії, від 
Дунаю до Дону (території Донського козачого війська), а також територія Кримського півострова. 

4. При поновленні Русі в разі перемоги Антанти над країнами Четверного союзу вона могла 
претендувати і на історичні землі, які населені русинами, але опинилися в рамках Австро-Угорської 
імперії. До них належали: Західна Галичина, Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Буковина 
(всі – Австрія), Підкарпатська Русь (Угорщина). 

У 1918 р. саме другим способом будував «Українську державу» гетьман Скоропадський. 
Ці правові шляхи в 1917 р. не були використані українськими соціалістами на чолі з 

Грушевським, Винниченком, Петлюрою. Відзначимо, що мова йде про період, коли населення 
України-Русі про існування більшовиків навіть не підозрювало, про Леніна і гадки не мало, а 
вплив більшовиків на Русі-Україні був нікчемним, втім, як і в Росії. 

При аналізі подій 1917 р., на наш подив, Грушевський, ідеолог створення держави Україна, 
вибирає найконфліктніший варіант. Спробуємо коротко викласти його суть. Вона стає зро-
зумілою вже зі звернення I Універсалу, який 10 червня 1917р. явочним порядком проголосив 
автономію України: «Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду! » Звер-
немо увагу, що згадані тут «робочі» і «трудящі» складали прошарок селян, які емігрували до 
міст, але зберігали сільський світогляд, культурно й ментально залишалися селянами. На рубежі 
XIX-XX століть на Русі-Україні спостерігалася прискорена урбанізація. Так, після скасування 
кріпосного права населення Києва з 1865 по 1914 рр. зросло з 71 до 630 тис. чоловік. Значну 
частину цього приросту населення складали вихідці з сіл. Менша частина уродженців сіл – із 
родин козаків і заможних селян – отримували якісну освіту, швидко інтегрувалися в міське се-
редовище, сприймали міську культуру Русі, розширюючи прошарок буржуазії та міської інтелі-
генції. Ініціативні і здібні селяни з бідних сімей освоювали престижні високооплачувані робочі 
спеціальності слюсарів, механіків і засновували династії робітничої аристократії. Кваліфіковані 
робітники читали книги, виписували газети, жили в окремих квартирах і також інтегрувалися 
в міське середовище, а їхні діти закінчували гімназії та інститути. Саме в них бачили свою опо-
ру Ленін і партія більшовиків, кістяк якої складали корінні городяни. Стара гвардія більшовиків 
належала до буржуазії, довгий час жила на Заході і спиралася на теорію класової боротьби в 
буржуазному суспільстві, розроблену західними буржуазними мислителями. 

У той же час значна частина селян із незаможних сімей і в місті працювали чорноро-
бами, вантажниками, у кращому випадку – на будівництві (де платили в кілька разів менше, 
ніж слюсарям), жили в бараках по 30-40 осіб, повністю зберігали селянський світогляд та 
особливості мови-суржику місця їхнього народження («тутейшая мова»). Очевидно, вони 
люто ненавиділи городян, особливо розкіш Києва, і були соціальною опорою українських 
соціалістів. Якраз це гостре світоглядне кровопролитне протистояння ми спостерігали в січ-
ні 1918 р. у Києві між міськими кваліфікованими робітниками заводу «Арсенал» і загонами 
Петлюри і Коновальця, які складалися зі збройних селян. 

З I Універсалу випливало, що «українським народом», тобто «українцями», апріорно 
не були аристократія Русі (від вел. кн. Володимира до кн. Вишневецьких, Острозьких, Кочубеїв, 
Безбородьків, Скоропадських), дворянство, жителі міст, інтегровані в буржуазні відносини: ін-
женери, юристи, адвокати, судді, дипломати, архітектори, торговці (бізнесмени), лікарі, управ-
лінці різного рівня, адміністрація, а також власники великих господарств, які використовували 
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найману силу (поміщики, козаки та заможні селяни). Не належали до українців і православні 
священики Русі, які вже 1000 років використовували церковнослов’янську мову. На думку со-
ціалістів, вони допомагали буржуазії пригнічувати трудовий люд. Всі ці верстви населення були 
«неселянами», «неробочими», тобто «неукраїнцями», і не мали права жити («панувати») на 
«українській (селянській) землі». Ці верстви населення підпадали під знищення або в кращому 
випадку дискримінації та урізання в правах. Поза сумнівом, українські соціалісти на чолі з Гру-
шевським, Петлюрою, Винниченком, як і більшовики, керувалися добрими намірами – позбавити 
народ від класу гнобителів. Вони хотіли зробити господарями («панами») української землі 
(«України») найбідніші верстви населення, якими і були безземельні і малоземельні селяни, а 
також люмпен-пролетарі (вчорашні селяни). Вони складали більшість населення Русі-України 
(понад 65%!). Таким чином, з подачі українських соціалістів Україна автоматично стала іденти-
фікуватися з селянської нацією – «українцями». Проти цього категорично заперечували кия-
ни. Наведемо характерний приклад. 22 червня 1917 р. на засідання Центральної Ради прийшли 
Дмитро Чижевський (секретар виконкому Київської ради робітничих депутатів, член УЦР) та 
Іван Петренко (член Київської ради робітничих депутатів). Вони довели до відома учасників 
сесії думку Київської ради. Наведемо запис протоколу: 

«Виступали представники Києва Чижевський і Петренко, котрі доводили, що української куль-
тури нема, що українські соціалісті – се якесь непорозуміння <...>. Української нації, по-їхньому, 
нема; бо що ото, мовляв, за нація, котра під час війни не мала своєї преси і не видавала жодних 
відозв? [435, 112]» 

Нам важко визначити мотиви, якими керувався Грушевський, коли штучно з соціально-
го прошарку незаможних селян став створювати «український нарід». За цією аналогією 
із селян Німеччини, Китаю, Індії також можна було б створити аналогічні народи-нації, як і 
народи з соціального прошарку міщан, дворян тощо. Мабуть, зіграв роль фактор історичних 
аналогій. Адже в Речі Посполитій народом була шляхта (10% населення), а селяни і міщани 
не мали громадянських прав і народом не були! Тут могла зіграти роль і тривала діяльність 
Грушевського у Львові – коронній столиці Австро-Угорської імперії – на чолі кафедри уні-
верситету. Тут Грушевський інтегрувався в австрійський імперський культурний простір, 
отримував вагомі гранти від австрійського уряду і став переконаним «австрофілом» *. 

* У немалій мірі завдяки щедрому фінансуванню Австрійським урядом у своїх інтересах наукової діяльності 
М. Грушевського, останній зміг придбати дорогу власність: садибу в карпатській Криворівні, віллу у Львові на вул. По-
нинського (Австро-Угорщина, зараз – вул. И. Франко, 154) і розкішний дохідний 6-поверховий будинок у Києві на 
розі вулиць Паньківської та Микільсько-Ботанічної, від якого зберігся величезний 3-поверховий флігель, де тепер 
знаходиться музей Грушевського. За вартістю і розкішшю цей хмарочос, знищений матросом Полупановим, для того 
часу можна порівняти з сучасним відомим будинком на вул. Грушевського, 9а у Києві. Сама земля під київською са-
дибою коштувала 100 000 руб. – величезна сума на ті часи. Проектували її найдорожчі архітектори Києва І. Зекцер і 
М. Клуг, оформляв в стилі «український модерн» арх. Василь Кричевський. Таким чином, сам Грушевський належав 
до числа найбагатших буржуа Києва. Оскільки всім було ясно, що навіть хороші професорські зарплати не покри-
вають і малої частки вартості таких маєтків, М. Грушевський цілком в стилі деяких наших сучасних політиків при-
думав легенду, що будинок побудований на кошти батька і родичів, які збирали гроші «копієчка до копієчки». Для 
порівняння можна навести приклад батька письменника Булгакова – професора та відомого духовного письменника, 
статського радника Афанасія Івановича, сім’я якого перебивалася по орендованих квартирах. 



214 Ю.Р. Мірошниченко, С.Л. Удовік. Русь-Україна: становлення державності

Дмитро Іванович 
Чижевський (1894-1977) 

 Народився в м. Олександрії (Кіровоградська обл.) у дворянській сім’ї. Його дале-
кий предок був придворним тенором у Петербурзі в імператриці Єлизавети Петрівни, 
у 1743 р. отримав дворянське звання. Дід брав участь в обороні Севастополя; батько, 
кадровий офіцер, у 1906 р. став депутатом Державної думи, відрізнявся демократични-
ми поглядами і перебував у своєму маєтку під наглядом поліції. Мати, Марія Єршова, 
закінчила Петербурзьку Академію мистецтв і вчилася в І.Ю. Рєпіна. 

Дмитро навчався в Петербурзькому університеті та Київському університеті Св. Во-
лодимира, вивчав слов’янську філологію. За політичну діяльність серед робітників і за 
членство в РСДРП (меншовиків) в 1916 р. був заарештований. Після лютневої революції 
редагував Київську меншовицьку газету «Робоче життя» і був членом київського 
комітету РСДРП (фракція меншовиків), секретарем Ради робітничих і солдатських 
депутатів, а також Київської ради солдатських депутатів. Від фракції меншовиків 
входив до складу Малої Ради УЦР. 9 (22) січня 1918 р. голосував проти проголошен-
ня незалежності УНР. Виступав проти більшовиків і був змушений емігрувати. Чу-
дово володів російською, українською, німецькою та англійською мовами, очолював 
німецьку школу славістики. Його дослідження слов’янських культур широко відомі на 
Заході і стали класикою. 

Викладав в університетах Галле, Єни, Марбурга, Гейдельберга. У 1962 р. був об-
раний дійсним членом Гейдельберзької академії наук. У 1949-1956 рр. вів курс на 
факультеті славістики в Гарварді (США) і підготував цілу плеяду висококваліфікованих 
учених-україністів. Друкувався в журналі «Шлях», що видавався Бердяєвим. Автор 
монографій «Гегель в России», «Святая Русь. История русской мысли X–XVII веков» 
(2 т.), «Россия между Востоком и Западом. История русской мысли XVIII-XX столе-
тий» (2 т.), «История русской литературы XIX века», «Философия Г.С. Сковороды», 
«Неизвестный Гоголь»,  «Украинское литературное барокко» (3 т.), «История укра-
инской литературы».

Похований у Гейдельберзі на Бергфрідгофскому кладовищі. 

У Східній Галичині русини-українці становили більшість населення і представляли со-
бою соціально неповне суспільство. Міський прошарок русинів-українців був незначним 
(у Львові – до 18%). Вони охоплювали низькооплачувану сферу обслуговування польської, 
єврейської та німецької буржуазії. Нечисленна русино-українська гуманітарна інтелігенція 
не мала доступу до управління коронним краєм і містами. Поляки панували в сфері промис-
ловості і в управлінні, євреї – в комерції, адвокатурі, медицині, адміністрація складалася з 
німців і поляків, а в селах неподільно панували польські поміщики. Всі пануючі («панські») 
верстви були не русинами (не українцями). Русино-українське суспільство складалося зі свя-
щеників (греко-католиків) і селян, тобто, за визначенням поляків, із «попів і хлопів». 
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На Русі-Україні ситуація принципово відрізнялася. Тут соціальна структура суспільства 
було достатньо розвинена. Російська імперія була правовою державою з представницьким 
органом – Думою – і йшла буржуазним шляхом розвитку, запозичуючи Британський зразок 
конституційної монархії. Русини (малороси) займали найважливіші пости не тільки в рамках 
Русі-України, а й Російської імперії, на що ми неодноразово звертали увагу вище. Великих 
успіхів вони досягали і в буржуазній промисловості, торгівлі (Терещенки, одні з найбагатших 
в імперії, Ханенки, Симиренки, Харитоненки, Чекаленки). Дискримінації за етнічною ознакою 
не було. Малороси були елітою і користувалися як офіційною в імперії російською мовою, яка 
йде корінням у Київську Русь, так і малоросійською мовою (для душі). Професор Грушевський 
сліпо переніс соціальні взаємини Галичини на Русь, яку назвав «Великою Україною». Він 
був переконаним соціалістом, тому малоросійську аристократію, буржуазію, інтелігенцію, 
заможне козацтво відніс до «панської» категорії, ворожої селянам-українцям. Оскільки пан-
ські верстви користувалися добре розвиненою російською мовою, то й російська мова ви-
явилася мовою панського класу, мовою гнобителів незаможних селян. Цьому також сприяла 
стійка ворожість Австрійської монархії до Російської; очевидно, «австрофіл» Грушевський 
був на боці Австрії. Оскільки і націонал-соціалісти, і соціалісти-інтернаціоналісти різних 
відтінків найбільше ненавиділи імперіалізм і його представників на чолі з Британією, і мови 
про те, щоб орієнтуватися на буржуазні країни, просто не могло бути за визначенням. Тому 
революціонери-соціалісти поділялися за пріоритетом: інтернаціоналісти в просуванні 
світової революції національному відводили другорядну роль після соціального; націонал-
соціалісти пріоритетним розглядали національне. Серед націонал-соціалістів розділення 
йшло між «австрофілами» і «русофілами», тобто між різними Pax, які сформувалися відпо-
відними монархіями. 

Поділ українськими націонал-соціалістами на чолі з їхнім ідеологом Грушевським со-
ціально повного суспільства Русі-України на різні етноси за дивною для світової соціології 
соціальною ознакою призвів до несподіваних наслідків. З одного малоросійського (південно-
руського, русинського) народу відразу з’явилося кілька «націй»: українців, малоросів, козаків, 
русинів, руських (не великоросів, а жителів Русі-України (Південної Русі), які ідентифікували 
себе з культурою Русі і Руським Pax), і між ними спалахнула громадянська війна. 

Це можна було б трактувати як соціологічний прорахунок професора Грушевського, якби не 
безліч фактів, які говорять на користь навмисного введення вченим розколу в соціальне товариство 
Русі-України. Грушевський був досить досвідченим ученим і хорошим аналітиком, щоб не розуміти 
таких нюансів. Якщо ж ми розглянемо його діяльність з позиції агента впливу Австро-Угорської 
імперії, то багато нез’ясовних ідеологічних рішень УЦР набувають чіткого змісту. 

Австро-Угорщина в союзі з Німеччиною, Болгарією та Османською імперією становила 
Четверний союз, який вів виснажливу війну з демократичним блоком країн Антанти, в яко-
му буржуазно-монархічна Росія була слабкою ланкою. Влітку 1917 р. Антантою планувався 
останній удар по Четверному союзу. Німеччині та Австрії за будь-яку ціну треба було зруй-
нувати Східний фронт і перекинути війська на захід. Для цього слід було дестабілізувати 
ситуацію в Російській імперії. Німеччина фінансувала В.І. Леніна, який на чолі більшовиків 
повинен був здійснити революцію в Петербурзі. Тимчасовому уряду вдалося придушити 
спробу липневого перевороту, влаштованого більшовиками 4 липня в Петрограді, де під 
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більшовицькими гаслами пройшла 500-тисячна демонстрація. Петроград був оголошений у 
воєнному стані, був відданий наказ про арешт Леніна та інших більшовиків. 

Дивний збіг – 30 червня Грушевський і Винниченко (також тісно пов’язаний із впливови-
ми австрійськими політиками), до завершення переговорів з легітимним і демократичним 
Тимчасовим урядом, на V пленумі УЦР (громадської організації) озвучили текст II Універ-
салу. Явочним порядком універсал вводив автономію у 5 південних губерніях і призначав 
виконавчий орган – Генеральний Секретаріат (ГС) на чолі з Винниченком. Універсал був «за-
тверджений» всього 114 голосами при 51 голосі проти (при загальному обліковому складі 
УЦР у 588 осіб) [435, 146]. Цей Універсал дестабілізував ситуацію не тільки в Русі-Україні, 
але й у всій імперії. 

Однак плани Австро-Угорщини стосовно Південної Русі цим не обмежувалися. У §18.11.
III ми розглядали геополітичний проект Австрії створити з Південно-Західної Русі 
Київське королівство. На нього планувалося поставити ерцгерцога Вільгельма фон Габсбурга 
(§19.11). Ще раз звернемося до терміна «Україна», чужого для слуху населення Південно-
Західної Русі в описуваний період 1917 р. Завдяки масовій пропаганді Віднем терміна 
«українці» та офіційному впровадженню в навчання «української» мови (тобто руска мова 
з «українським» правописом) з 1893 р. русини – греко-католики Австро-Угорщини – почали 
звикати до неї і поступово змінювати самоідентифікацію. Нижче ми цитуємо І. Франка 
(§19.14), де він чітко ідентифікував себе з «русином» і «Руссю» і абсолютно не 
використовував терміни «Україна», «українець». Коли серед галицьких селян-русинів 
агітатори-українофіли почали впроваджувати термін «українці», селяни дуже ображалися 
такій назві: «Прозивають нас українцями, але ж ми нічого не украли». Тому «українофілам» 
довелося вигадати легендарне плем’я «укрів», за аналогією до реального племені «угрів-
угорців». Однак у цьому випадку виходила нова нестиковка – у цій новій «історії» не 
залишалося місця русам, які створили Русь. З цієї пастки Грушевський так і не зміг вибратися, 
тому його роботи не сприймалися серйозними істориками-сучасниками. Але для культурно 
неосвічених і малограмотних мас годилися будь-які теорії, що і було використано на території 
Русі на початку XX ст. для зміни культурної самоідентифікації русинів-малоросів. Термін 
«українець» вперше був використаний в Австро-Угорщині на офіційному рівні в 1898 
р. для перепису населення. У 1912 р. його вперше застосував імператор Франц-Йосиф, а 
в 1915 р. імператорський Меморандум заявляв про необхідність виключного вживання 
назви «українець» відносно русинів. Термін «українець» офіційно легалізував новий 
імператор Австро-Угорщини Карл I у серпні 1917 р. Він постановив називати «українцями» 
австрійських русинів греко-католицького віросповідання [504А, 11]. Він планував 
створити на території проживання галицьких і буковинських русинів-українців коронний 
край «Україна» і зрівняти його статус в імперії з Австрією та Угорщиною. Однак згодом, 
переконавшись в їхній нездатності до державного будівництва, почав підтримувати поляків 
і включення Східної Галичини до складу Польщі. Назва «Україна» опинилася в резерві для 
території Південно-Західної Русі – «Великої України». 

Цей проект і став втілювати Грушевський. Наведені міркування можна було б трактувати 
як випадкові збіги, але наступні факти говорять про продуману стратегію. 
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Конструювання з бідних селян нової нації – «Українців» (саме так, із великої літе-
ри) – створило безліч ліній напруженості в збалансованому суспільстві Русі. У Києві та Пів-
денній Русі введення нової назви викликало пошук самоідентифікації, і населення почало 
ділитися на малоросів, росіян, південноросів. Це спонукало козаків вважати себе окремою 
нацією. На «З’їзді народів», організованому УЦР у Києві в середині вересня 1917 р., козаки 
визнали себе серед народів Російської республіки «самостійною галуззю» [504А, 147]. 

У 12 розділі ми докладно зупинялися на природі формування козацтва з осілих кочів-
ників. Козаки мали станові привілеї, а на Північному Кавказі – станове крайове самовряду-
вання. У нього не входили селяни-переселенці, а козаки вважали за краще не змішуватися з 
селянами. Козаки представляли заможний прошарок населення, в переважній більшості були 
монархістами та опорою Гетьманату Скоропадського. Тому в 1918 р. проти них було спрямо-
ване повстання Директорії Винниченка-Петлюри, каральні акції більшовиків і вістря диктату-
ри найбідніших селян у 1920-ті роки. 

У цілому, малоросійське дворянство, козацтво і церква були стійкими носіями і хра-
нителями традицій Русі. На знищення цих традицій і була спрямована ідеологія проекту 
«Україна» «австрофіла» Грушевського. Українські націонал-соціалісти на кшталт С. Петлю-
ри (він навчався в духовній семінарії) добре розуміли роль релігії в житті селян. Цільовий 
атаці націонал-соціалістів піддавалася Руська православна церква як хранителька сакральних 
традицій Русі. Її оголосили знаряддям прославляння царя і панів, захисницею інтересів прав-
лячих класів і «москальською» (малось на увазі «окупаційною»). 

Оскільки в Галичині під «українцями» розумілися греко-католики, то автоматично 
православні продовжували вважати себе русинами. Для закріплення «української» само-
ідентифікації селян і посилення громадянського розколу в суспільстві Русі релігії відводило-
ся важливе місце. Релігія завжди була основним компонентом самоідентифікації нації. Кла-
сичний приклад, коли з одного слов’янського народу сербо-ховатів, що використовують 
сербо-хорватську мову, на релігійному ґрунті сформувалося три нації: православні серби, 
босняки-мусульмани та хорвати-католики. Однак у нашому випадку формально перенести на 
Наддніпрянське усталене і стійке суспільство Малої Русі типові ознаки австрійського «укра-
їнця»: русин, греко-католик, який використовує українську (галицько-русинську) мову, – ви-
явилося неможливим у принципі. Жителі Наддніпрянщини, особливо консервативні селяни, 
ні в якому разі не могли сприйняти греко-католицтво (тобто стати уніатами, які, за висловом 
Т. Шевченка, гірше ляхів, §18.16.II). Тому для відриву селян Південної Русі від Руської право-
славної церкви, яка йде корінням в хрещення Русі кн. Володимиром, Київську Русь і 1000 
років використовувала сакральну церковнослов’янську мову, була сконструйована нова Укра-
їнська автокефальна церква (УАЦ). Мета її полягала в максимальному залученні селян у свою 
орбіту. Для цього її ініціатори використовували ряд новацій. 

Перша новація – у богослужінні вона використовувала православний обряд Руської 
церкви, але повністю переходила на українську повсякденну профанну мову, що забезпечува-
ло розрив із сакральною традицією. Те, що цією мовою не існувало церковнослужбових книг, 
її ініціаторів не бентежило. Зате ця мова була зрозуміла селянам, і, по ідеї, ця особливість мала 
швидко залучити на її бік паству. 
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Друга новація була набагато революційніша. УАЦ повинна була стати воістину близькою 
селянсько-робочому народу, який повинен був управляти нею за допомогою місцевих збо-
рів, тобто регіональні ради будуть обирати священиків відповідної ієрархії. Очолювати УАЦ 
повинна була Всеукраїнська Церковна Рада. За єпископатом УАЦ залишалося в церковному 
управлінні тільки право дорадчого голосу та обов’язок висвячування обраних парафіями свя-
щеників і відправлення архієрейських служінь. 

Третьою новацією стало введення до числа святих пророків Тараса Шевченка і включення 
днів народження і смерті Шевченка до числа церковних свят. 

Ці новації повністю виводили УАЦ з Православного світу, зберігаючи лише видимість 
причетності до нього за формою богослужінь. Коли на початку XVII ст. православна церква 
на Русі була розгромлена уніатами і була ліквідована митрополія, козаки на чолі з Сагайдач-
ним дочекалися візиту Патріарха і собору єпископів для висвячування нового митрополита 
(§13.3.IV). Суть висвячування полягає в отриманні благодаті через пряму спадкоємність 
єпископів від перших апостолів. Це ж характерне і для католицької церкви. Вибори свяще-
ників мирянами характерні для протестантських церков. Жоден православний єпископ не 
захотів взяти участь у висвячуванні священиків УПЦ, а хіротонія єпископів УПЦ неможлива 
була без діючих єпископів, тому її священиків стали називати «самосвятами». УАЦ відразу 
вважалася неканонічною і не визнається до наших днів ні Православними автокефальними 
церквами, ні Католицькою церквою. Організатори УПЦ влітку 1918 р. забезпечили про-
ведення Всеукраїнського церковного собору в Києві, а в 1919 р. Директорія УНР на чолі з 
Петлюрою проголосила автокефалію Української православної церкви. 

Процедура виборів священиків селянами використовувалася націонал-соціалістами для 
«легітимного» вигнання неугодних священиків з парафій. Таким чином, націонал-соціалісти 
самі вирили собі яму. Згодом більшовики, переконані атеїсти, підтримали УАЦ як інструмент 
боротьби із впливовою Руською православною церквою. До 1922 р. боротьба в УСРР за ти-
сячі храмів з багатими приходами і численною паствою досягла піку. Від священиків Руської 
православної церкви вимагали проведення служб народною (селянською) «українською 
мовою». Коли ті відмовлялися, їх оголошували контрреволюціонерами, нацьковували на 
них войовничу молодь і безжально виганяли з храмів. На їхнє місце обирали «національно-
свідомих» священиків. Перевага віддавалася тим священикам, які висловлювалися галиць-
кою українською мовою, в результаті чого нерідко парафії очолювали люди далекі від церк-
ви. Більшовики і ГПУ підтримували УАЦ й ініціювали оновлюючий рух у Руській церкві на 
Соборі в 1923 р., який визнав автокефалію Української Православної Церкви в УСРР. Коли 
більшовики зміцнилися, їм не склало труднощів розгромити обидві Церкви. 

Другу лінію розколу суспільства викликало запровадження в програмних документах УЦР 
(ідеологом яких виступав Грушевський) сегрегаційної категорії «національних меншин», яка 
автоматично обмежувала в політичних правах, порівняно з українцями-хліборобами, численні 
народи багатонаціональної Південної Русі. Абсолютно незрозуміла і винайдена Грушевським 
сегрегаційна дефініція «національно-персональна автономія». Адже тільки селяни-українці 
мали право і повинні були «панувати» на своїй землі. Благий намір проф. Грушевського сформу-
вати політичну націю з неосвіченого прошарку бідних селян призвів до незліченних катаклізмів 
і поклав початок громадянській війні цих та сусідніх націй і народів. 
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Початок цієї громадянської війни поклав VII пленум УЦР. Вузька група лідерів укра-
їнських та єврейських ліворадикальних соціалістичних партій організували пленум, у голо-
суванні рішень якого брало участь не більше 15% з 643 членів УЦР [504А, 164]. 30 жовтня 
1917 р. на пленумі явочним порядком були «затверджені» кордони УНР. Очевидно, ні думку 
місцевого населення, ні суміжних країн ніхто не взявся запитати. Тут Грушевським була втіле-
на дивовижна новація – «прилучення «позаавтономних» частин України» «під владою Ге-
нерального Секретаріату». Було затверджено явочним порядком таке рішення: «поширити 
в повній мірі владу Генерального Секретаріату на всі відмежовані землі України, де більшість 
людності є українською, а саме Херсонщину, Катеринославщину, Харківщину, материкову 
Таврію, Холмщину, частину Курщини та Вороніжчини» [504А, 168-169]. Само собою зро-
зуміло, що ніхто ці землі не «межував», а технологія нагадує імперіалістичну анексію. На 
перший погляд ці дії можна було б пояснити прагненням зібрати воєдино всі території 
розселення русинів/українців/малоросів/козаків. Проте при ближчому розгляді викликає 
здивування, що в цей список поглинутих земель включена окупована Австрією Холмщина, 
але не фігурує Східна Галичина зі Львовом, Лемківщина, Буковина (коронні землі Австрії) 
і Підкарпатська Русь (входила до Угорщини). Але ж Львів був не тільки найважливішим міс-
том Русі, заснованим руським князем. Саме звідси бере початок термін «Мала Росія» (§9.3, 
кн. Болеслав Юрій II – «dux totius Russiae Minoris»). У цьому списку не виявилося і земель 
інших країн, де українці складали більшість населення, – у США в штаті Нью-Джерсі, в Ка-
наді в провінції Саскачеван, в Бразилії в штаті Парана, в Австралії – всі ці землі колонізовані 
українцями точно так само, як і землі Новоросії, Слобожанщини, Приазов’я тощо. 

Читач посміхнеться абсурдності такого роду претензій, і абсолютно даремно. Після при-
йняття IV Універсалу міністри «незалежної» УНР 14 лютого 1918 р. у розвиток цієї теми 
висунули більшовикам умови мирного договору, за яким кордони УНР повинні включати: 
«частину Кубані, частину Ростовського округу, Таганрозький округ, Чорноморську і Ставро-
польську губернію, Путівльскій повіт Курської губернії, чотири повіти Воронезької губернії, 
українську колонію в Сибіру – Зелений Клин на Амурі. Крим остається під впливом Украї-
ни» [504А, 268-269]. Зауважимо, що Таганрозький округ – це самоврядна область Війська 
Донського, яке безпосередньо укладало унію з московськими царями і до Запорізьких козаків 
не належало, більше того, між ними були територіальні конфлікти. Військо Донське виступа-
ло і проти більшовиків. 

Щоб читач рельєфніше уявив непросту атмосферу тих днів і позицію козаків, які вважали 
себе окремим народом імперії, наведемо виступи козаків на надзвичайному засіданні Малої 
ради 26 жовтня 1917 р., присвяченому повстанню в Петербурзі. Делегат Козачого з’їзду (про-
ходив у Києві), міністр шляхів Кубанської республіки Рябцев на початку промови звернув 
увагу: «що, на його думку, меншість українців прямує в бік самостійності та в бік Австрії, і 
більшість у бік Москви». Далі він сказав: 

«Для мене ясно, що Центральна рада клопочеться про лад на Україні, а що робиться в решті 
Росії, те Раду не дуже обходить. Козаки хоч федералісти, але вони державники і думають також про 
долю всієї держави. 
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Тепер державної власті в Росії фактично нема, а Центральна рада в першу голову дбає про Украї-
ну. Більша половина козацтва стоїть тепер на Україні, і ми як військові люди подбаємо про спокій як 
на Україні, так і в цілій державі. В цьому у нас однакові шляхи і того ми могли б іти рука в руку. 

Представники Центральної ради, що були на козачому з'їзді, сказали, що «нам нема жодного 
діла до центральної власті». Значить, тепер тільки ми, козаки, є єдиною силою, на котру може спи-
ратись державна справа. Наш виконавчий орган, утворений з'їздом, послав нас, щоб ми вияснили 
ваше відношення до становища. Ми не хочемо мішатись до ваших справ, але ми не згоджуємось на 
те, щоб були далі арешти юнкерів, і бажаємо, щоб це було відмінено». 

«Як же ж це ви не вмішуєтесь?» – запитує I. Маєвський, 
«Ми гадаємо, що доки є тут такі установи загальнодержавні як пошта, теле граф, Державний 

банк тощо, доки військо стоїть на фронті, то воно повинно бу ти під владою центрального прави-
тельства».

Другий делегат козацького з’їзду, оренбуржець, в коротенькій промові закли кав Малу раду ви-
словитись ясно, чи думає вона творити загальнодержавний лад; коли ж  ні, то нехай буде дозволено 
взяти в свої руки всі загальнодержавні ус танови тій єдиній «силі розуму», котра ще є, – козакам.

I. Маєвський  (український соціаліст-революціонер) висловив своє обурення з приводу заяв 
козаків», котрі говорять з Україною не як республіка з республікою, не як рівний з рівним, а на-
магаються силою взяти Україну під свою кормигу» [435, 362].

Як ми бачимо, козаки чітко відділяли себе від селян-українців (див. гл. 12), що видно й по 
наступному з'їзді у Києві Народів Росії, де козаки виступали як окремий народ. ГС також чітко 
поділяв землі селянські і козацькі (на Чернігівщині та Полтавщині) [435, 450]. Тому пред'явлені 
вище претензії лідерів УНР на землі Південно-Східного союзу козаків, горців і народів вольних 
степів як на українські землі виглядають украй сумнівно і навіть провокаційно. Цей союз козаків 
Дону і Північного Кавказу був спрямований проти соціалістів (більшовиків та українських 
соціалістів), націоналізації земель і виступав за єдину федеративну Російську республіку, в чому 
їхні цілі збігалися з лідерами УЦР. Проте козаки зовсім не підтримували ідеї Грушевського та 
Винниченка про всеросійський однорідно-соціалістичний федеральний уряд, які звучали в 
листопаді 1917 р. [435, 466-467]. За повідомленням Шульгіна (20 грудня 1917 р.), голова ГС 
Винниченко заявив Київській раді солдатських депутатів, що «Українська Республіка швидше 
буде воювати з Доном, ніж його підтримувати» [435А, 53]. На засіданні ГС звучали слова, що 
політика у Донського уряду «чисто козача, кастова» [435А, 54]. Ця ненависть українських і 
російських соціалістів усіх мастей і незаможного селянства до козацтва згодом скінчилася для 
козаків трагічно. Ті козаки, які уціліли в громадянській війні, були піддані в 1920-і роки розстрілам 
(за «куркульство»), розкуркуленню, засланню на Урал і Сибір і знищенню голодомором 
(див. §20.8). Відзначимо відразу, що 21 жовтня ГС утвердив проект статуту дивного військового 
формування «Вільного козацтва», яке, крім назви, до козаків не мало ніякого стосунку і, звісно 
ж, показало свою повну недієздатність. Коли мова зайшла про прийняття повної незалежності 
УНР, навіть ряд лідерів УНР виступали проти IV Універсалу. Вони наводили переконливі 
аргументи проти поспішного оголошення незалежності, які виправдалися пізніше на 100%. На 
засіданні ГС 20 грудня 1917 р. Порш заявив: 

«…міняти зараз курс політики не можна, армії у нас нема, в справі постачання України вугіллям 
ми залежимо від Дону, звідки він зараз іде фактично. Всі патронні заводи находяться в районі коло 
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Дону. Ко заки мають 250-тисячну армію, з якою боротися дуже трудно. Але у них немає воєнних 
припасів, і вони в першу чергу займають наші заводи. Проголошення самостійності – політична по-
милка, бо це пройде для мас і для фронту цілком без усякого сліду, не маючи ніякого організуючого 
значення. З погляду міжнародного, Україна після проголошення своєї самостійності не стане ще 
юри дично самостійною [435А, 54]». 

Золотарьов висловився проти проголошення незалежності, оскільки це призведе до роз-
риву економічних зв'язків, а Шульгін сказав, що УНР потрібна сила, а не Універсал. 26 грудня 
на засіданні ГС Винниченко стверджував, що кращий вихід – проголосити самостійність і 
укласти мир з німцями: «Прийдеться боротися з Великоросією в її цілому, якій допоможе 
і Дон. Так само не з нами підуть і національні меншості на Україні. Чи вистачить при таких 
обставинах сил для боротьби? Проти нас піде вся Північ, яка примушена буде до цього ре-
альними, матеріальними причинами. Нас будуть обвинувачувати в зраді, що ми заключили 
мир з германськими імперіалістами, з якими не хотіли миритися більшовики» [435А, 69]. За-
рудний відповів, що «проголосити самостійність – значить розбити єдиний ре волюційний 
фронт. Мир для нас буде гіршим, ніж для всієї  Росії. Германія все одно не допустить повної 
незалежності України. Мир України з Германією може ослабити революційні вимоги проле-
таріату на заході» [435А, 69], а Шульгін прямо сказав, що в результаті Україна буде окупована 
Німеччиною [435А, 70]. І все ж Грушевський і Винниченко кулуарно таки забезпечили при-
йняття IV Універсалу, що в першу чергу відповідало інтересам Німеччини та Австрії і нала-
штувало проти УНР всі здорові сили Російських республік.  

За декларованим Грушевським праву націй на самовизначення, Крим мав належати крим-
ськотатарському народу, адже українці там становили меншість. Найбільше вражає висунен-
ня лідерами УЦР претензій на Зелений Клин на Далекому Сході, адже він знаходиться далі 
штату Нью-Джерсі. Таке враження, що лідери УЦР-УНР вмисне або мимоволі множили кіль-
кість внутрішніх територіальних конфліктів у ворогів Четверного союзу, керуючись начебто 
благими цілями. 12 листопада 1917 р. Центральна Рада заявила протест Німеччині та Австрії 
за їхнє рішення приєднати «до Польщі українські землі: Холмщину, Підлясся, окуповану 
Волинь і Галичину» [435, 433]. Можна здогадатися про реакцію Польщі, яку підтримувала 
Франція, на таку заяву. Адже в цих областях проживало до 50% поляків. Ці області до розділу 
Речі Посполитої у 1772 р. юридично входили до складу Корони Польської, а от Україна ні 
юридично, ні фактично не існувала, не була визнана ніким із світової спільноти, а «українці» 
юридично існували тільки в Австро-Угорській імперії. У Російській імперії існували мало-
роси, південнороси, козаки, які юридично об'єднувалися терміном «руські» як належні до 
культури і сакрального простору Київської Русі. 16 лютого 1918 р., після окупації німцями та 
австрійцями Русі-України, Мала рада під керівництвом Грушевського «негайно» приступила 
«до заведення українського адміністративного і громадського урядування на Холмщині та 
Підляшші» [504А, 269]. А 13 квітня 1918 р. Центральна Рада заявила, що вона «не визнає 
рішення «Сфатул Церію» про прилучення Бессарабії до Руминського королівства актом 
вільного виявлення волі всіх народів, які населяють територію Бессарабії», оскільки в пів-
нічній частині Бессарабії проживають українці [504А, 273] . 
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Неважко здогадатися, що ці безцеремонні заяви та дії спровокували шовіністичні анти-
українські настрої в Польщі, Румунії та Росії. У Польщі з приводу претензій Грушевського на 
Холмщину і Підляшшя піднялася антиукраїнська кампанія в пресі. Навіть польські партії в УНР 
висловлювалися за приєднання цих земель тільки через референдум [435А, 99]. Антиукраїн-
ські настрої в Польщі досягли апогею після укладення УЦР у Бресті за спиною поляків анти-
польського таємного договору з Австрією про приєднання до УНР Холмщини та Підляшшя 
і розчленовування Галичини – створення особливого коронного українського краю зі Східної 
Галичини і Буковини. Досить дружні до першої половини 1917 р. відносини між русинами/
українцями і поляками в результаті таких дій УЦР під керівництвом Грушевського призвели до 
польсько-українській війни восени 1918 р. і 30-річних кровопролитних конфліктів. Чи варті 
території Холмщини і Підляшшя мільйонів жертв поляків і українців, може відповісти тільки 
Грушевський. Звідси бере початок і прагнення Польщі до ополячення галичан, зростання теро-
ризму ОУН, «волинська різанина», акція «Вісла». Відносини між українцями і поляками на-
стільки зіпсувалися, що Черчілль, Рузвельт і Сталін обрали єдиний спосіб припинити криваве 
протистояння – масово переселити українців і поляків з їхніх історичних територій. 

Із безцеремонними провокаційними діями лідерів УЦР пов'язана і так звана перша 
російсько-українська війна рубежу 1917-1918 рр. У листопаді-грудні 1917 р. більшовики зовсім 
не збиралися втручатися у справи УНР, розглядаючи її як самостійну республіку подібно Фін-
ляндії. Між УНР і Смольним був встановлений прямий телефонний зв'язок. Однак націонал-
соціалістичні лідери УЦР на чолі з Грушевським, незважаючи на свої реальні можливості, вису-
нули територіальні претензії з 5 губерній на безліч територій Російської імперії на тій підставі, 
що там проживають «українці», тобто селяни-емігранти з Галичини і Малої Росії. Як ми пока-
зали вище, поняття «українці» в 1917 р. було дуже розмитим, а території – конкретними. Таке 
приєднання до УНР явочним порядком територій без референдумів і узгодження з урядами 
інших республік (також, зауважимо, нелегітимними, як і УНР) неминуче вело до гострих кон-
фліктів. Особливе роздратування така експансія викликала у РНК більшовиків, які вважали себе 
(також нелегітимно) верховною владою в Російській республіці. Узгоджені УЦР з Тимчасовим 
урядом 5 «руських» губерній – основи УНР – до 1772 р. належали Речі Посполитій. Історично 
імперія склалася з унії Малої Рóсії (Гетьманату) і Великої Росії під скіпетром царя (§16.22), і 
між ними були чіткі межі (див. іл. XV). РНК більшовиків визнавав легітимними домовленості 
від 4 серпня УЦР з Тимчасовим урядом. Як мінімум, приєднання нових губерній керівниками 
УЦР-УНР слід було вирішувати шляхом референдуму, а легітимно – через Установчі збори Ро-
сійської республіки. Лідери УНР анексували нові 4 губернії явочним порядком без урахування 
думки населення, місцевих Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів та інших респу-
блік. У цих Радах були сильні позиції меншовиків, правих есерів та кадетів, які виступали проти 
скасування приватної власності на землю і були ідейними противниками націонал-соціалістів, 
які захопили владу в УЦР. 

17 (30) листопада 1917 р. Сталін резонно запитував по телефону у генерального секретаря 
праці і військових справ Порша, на якій підставі УНР «зверху приєднує до себе все нові і нові губер-
нії, не питаючи жителів цих губерній, чи хочуть вони увійти до складу України», на що не отримав 
чіткої відповіді [435, 458]. Очевидно, коли мова зайшла про силові методи приєднання територій, 
більшовики вирішили відповідати тим самим – забезпечили повстання проти УНР східних губер-
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ній і ввели війська в УНР. Так почалася громадянська війна, яку розв'язали радикальні українські 
націонал-соціалісти і ще радикальніші й безпринципніші більшовики-інтернаціоналісти. Ця 
громадянська війна коштувала Русі-Україні більше 6 млн. людських життів у 1918-1921 рр., роз-
куркулення, терору, голоду 1922, 1925, 1928 і 1933 рр. тощо. 

Відзначимо, що більшовики в жовтні 1917 р. захопили владу практично безкровно, оскільки 
утворився вакуум центральної влади. Легенда про масштабне Жовтневе повстання і збройний 
опір Тимчасового уряду з'явилися потім. Одного холостого пострілу «Аврори» вистачило, щоб 
взяти владу в Петербурзі. Українські націонал-соціалістичні партії не тільки не заявили протес-
ту з приводу захоплення влади більшовиками в Петрограді, але й бачили в більшовиках своїх 
потенційних союзників як переконаних соціалістів. Більшовики зміцнилися в пролетарському 
промисловому Харкові, який став оплотом більшовиків. Тут вони їздили на автомобілях з пла-
катами «Смерть українцям!» [435А, 39] і мали підтримку більшості населення. Згодом Харків 
і став столицею УСРР. Більш того, на Русі-Україні радикальні українські і єврейські («Поалей-
Ціон» та ін) соціалістичні партії УЦР у Києві пішли нелегітимним шляхом більшовиків і ство-
рили УНР з Генеральним Секретаріатом на чолі з Винниченком. В урочистій промові 7 листо-
пада 1917 р. Грушевський проголосив створення УНР для того, щоб «зробити Україну базою 
революції і відси боронити здобуток революції в цілій Росії» [435, 396]. Тут коментарі зайві. 

На відміну від РНК більшовиків, ГС значно меншою мірою контролював ситуацію в Києві 
та на Україні, ніж більшовики в Петрограді і Центральній Росії. Більшовики були зайняті зміц-
ненням влади і були налаштовані на мирне втілення своєї соціалістичної доктрини, з в'язниць 
випускали політв'язнів. Саме тоді з'явилася програмна прогресивна робота Леніна «Чергові 
завдання Радянської влади» (26 квітня 1918 р.). Мирний розвиток подій був перерваний після 
повстання лівих есерів (6 липня 1918 р.). Саме тоді більшовики звернулися до терору. 

Більшовиків не влаштовували закулісні переговори в Бресті української делегації з кра-
їнами Четверного союзу. По суті, більшовики мали рацію, оскільки тільки разом делегації 
більшовиків та українських соціалістів якоюсь мірою представляли Російську республіку 
(козачі республіки відмовилися посилати в Брест своїх представників). Сепаратне укладання 
Брестського мирного договору лідерами УЦР-УНР та односторонній вихід з війни завдавав 
удару в спину не тільки уряду більшовиків, але й країнам Антанти. З другого боку, цей договір 
забезпечував унікальні умови для Австро-Угорщини та Німеччини. Вони без опору окупува-
ли Україну, включаючи промисловий Донбас, причому мали вигляд визволителів, вирішували 
свою продовольчу проблему і зміцнювали Західний фронт проти країн Антанти. Мабуть, 
українські націонал-соціалісти на чолі з Грушевським і Винниченком цілком щиро вважали, 
що Німеччина і Австро-Угорщина завдадуть поразки імперіалістичної Франції. Як би там не 
було, їхні дії призвели до того, що під виглядом досягнення «незалежності» був розвалений 
Східний фронт, УНР була втягнута в громадянську війну з більшовиками, у Польщі вилуча-
лася Холмщина, що призвело до війни УНР з поляками, а Австрія і Німеччина отримували 
продовольство і неподільну владу над «незалежною» Україною. Ось чому в територіальних 
претензіях УНР не фігурувала споконвічна земля Русі – Червона Русь, яка належала Ав-
стрії. Саме так – Руським воєводством – Галичина називалася ще в середині XIX ст. У Німеч-
чині Брестський договір назвали «Хлібним миром». Більше того, через маріонетковий уряд 
УЦР-УНР Німеччина забезпечувала безпеку стратегічного коридору Берлін – Багдад. 
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З цієї позиції – прагнення розвалити Східний фронт за будь-яку ціну – легко поясню-
ються й інші дивні рішення УЦР під керівництвом Грушевського. Згадаємо тільки два з них, ті, 
які до нашого часу руйнівним чином впливають на нашу країну. 

У листопаді Грушевський і Винниченко спровокували початок хаотичної демобілізації з 
російської армії 2 млн. українців і цілеспрямовано займалися знищенням військових струк-
тур, а офіцерів-малоросіян, потенційних прихильників незалежної держави, насильно усу-
нули від управління армією. Замість регулярної армії вони пропонували формувати армію 
чи то за «трудовим принципом», чи то замінити її «народною міліцією» або «Вільними ко-
заками», набраними за плату з селян. На цьому тлі цілеспрямованого розвалу кадрової армії 
дивно виглядають заходи щодо формування в Києві військові частини з австрійських військо-
вополонених – Січових Стрільців (теж з великої літери!). На цей факт звертав увагу і Д. Янев-
ський [504, 26, 203]. Адже січові стрільці були громадянами Австрії, з якими Русь-Україна 
знаходилася в стані війни! Формування військових частин з військовополонених противника 
суперечило нормам міжнародного права і IV Гаазької конвенції від 18.10.1907 р. Вони не 
повинні були мати якого-небудь відношення до воєнних дій. Недивлячись на це, генераль-
ний секретар військових справ Петлюра 19 листопада 1917 р. почав формувати в Києві 
Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців. Очевидно, це здійснювалося зі схвалення 
Відня. Цей курінь мав розгорнутися в 2 дивізії, але проблема полягала в тому, що не виста-
чало командних кадрів, а царських офіцерів Рада принципово не бажала залучати. Оскільки 
Німеччина і Австрія не могла посилати свої війська на територію УЦР, а формалізація умов 
про прийняття УЦР незалежності йшла на переговорах у Бресті (див. вище), Австрія зро-
била хитрий хід. На початку січня 1918 р. для зміцнення хитких позицій УНР і організації 
військових структур з австрійських військовополонених українського походження з Австрії 
прибула старшина (командний склад): австрійські піддані, старшини на чолі з Є. Коноваль-
цем* й А. Мельником. Саме вони напередодні прийняття ІV Універсалу організували Січових 
Стрільців і з їхньою допомогою забезпечили придушення повстання робітників на заводі 
«Арсенал» і розстріл арсенальців, що дало можливість країнам Четверного союзу спокійно 
підписати договір з «незалежною» УНР. 

І все ж цих псевдоукраїнських, а реально – австрійських частин Січових Стрільців для 
підтримки порядку і виконання поліцейських функцій в Україні було недостатньо, і в Австрії 

* Євген Коновалець народився в 1892 р. в селі Жашків на Львівщині в родині викладачів, навчався у 
Львівському університеті, де став активістом УНДП. У 1913 р. познайомився з Дмитром Донцовим, який спра-
вив визначальний вплив на його світогляд. Добровольцем пішов в українські частини австрійської армії Січових 
Стрільців і дослужився до прапорщика. У 1915 р. був у полоні під Царицином, де познайомився з А. Мельни-
ком. У Києві запам'ятався наказом про «українізацію» вивісок: за три дні слід було поміняти всі російські на-
писи на українські; написи на інших мовах не зачіпалися. Після визнання Антантою прав Польщі на Східну 
Галичину Коновалець зі своїм штабом перебрався до Берліна. Один з творців Української військової організації 
(УВО). У Відні в 1929 р. за підтримки Австрії та німецької розвідки створив і очолив ОУН (§ 20.6.II). Резиден-
тура ОУН була однією з найефективніших і найбільших в Європі. Є. Коновалець був убитий 23 травня 1938 
р. у Роттердамі радянським розвідником і одним з керівників НКВС українцем з Мелітополя Павлом Судопла-
товим. Він використав пристрасть полковника Коновальця до шоколадних цукерок і вручив йому на прощання 
презент – шоколадні цукерки з вибухівкою. 



Розділ 19. ХХ СТОЛІТТЯ. РЕВОЛЮЦІЯ І ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 225

з військовополонених на початку 1918 р. сформувалася дивізія Синежупанників, яка згодом 
дислокувалася у Києві та Чернігові [355 , 503]. 

Дивна ситуація: в УНР, яка воювала з Четверним союзом, легально сформована озбро-
єна п'ята колона з австрійських військових за підтримки її супротивника – Австрії, а свої 
військові частини планомірно знищувалися. Ця фантасмагорична ситуація знаходить просте 
пояснення, якщо ми припустимо, що керівники УЦР-УНР готували ґрунт для створення ко-
ролівства «Україна» на чолі з монархом – ерцгерцогом Вільгельмом фон Габсбургом (Василем 
Вишиваним), командиром Січових Стрільців! Тоді стає ясно, чому ми спостерігаємо таку зне-
вагу до кваліфікованої розробки законів з боку УЦР. Усі так звані законодавчі акти, універ-
сали та конституції юридично суперечливі і є набором популістських гасел, загальних фраз і 
солодких для селянського вуха обіцянок. Вони не витримують ніякої критики при правовій 
експертизі, зате створювали ефект театральності і були розраховані на отримання підтримки 
з боку плебсу. Можливо, театралізований антураж здійснювався навмисно, щоб захопити 
увагу селянських мас, як альтернатива ефективної «червоної» агітації більшовиків. Не міг 
сформований у правовій Австрійський державі Грушевський не розуміти важливості для 
новоствореної держави розробки кваліфікованого законодавства. Адже в УНР в основному 
зберігалося правове поле Російської монархії. Але якщо УНР створювалася під австрійське 
королівство, то розробка законів – безглузда трата часу. У ній мали діяти австрійські закони 
та австрійська адміністрація. 

Створення австрійських збройних формувань у Києві з австрійських громадян 
(«українців» в австрійській термінології) налаштувало проти УНР не тільки киян, але і 
всю Малу Рóсію. Ці орієнтовані на німецькі країни січові стрільці та їхні лідери і надалі 
будуть орієнтуватися на Німеччину, виступаючи проти демократичних країн Антанти на 
чолі з Британією, і стануть причиною нової фази громадянської війни в Русі-Україні після 
1941 р., про що піде мова нижче. 

Хаотична демобілізація 2 млн. збройних українців-селян призвела і до інших вкрай не-
гативних наслідків. Вперше в історії імперії мільйонам непідготовлених до військової служби 
селян-хліборобів дали в руки зброю і відправили проливати кров за монарха. У становому 
монархічному світі проливати кров у війнах і носити зброю могли тільки члени військової 
касти: дворяни, козаки, лицарі, шляхта, одним словом – пани (§§9.12; 13.2.II). Вони пови-
нні були захищати мирну, хоча і виснажливу працю селян. Козаки-воїни презирливо називали 
селян «гречкосіями». Селяни не ризикували життям, не проливали кров, тому складали стан 
орачів, холопів військового (панського) стану. Під час багаторічної Першої світової війни 
імперія змусила мільйони мирних селян-хліборобів зі зброєю в руках проливати кров, тобто 
виконувати лицарську, панську функцію. Тому прискорена демобілізація зі зброєю в руках 
селян, що скуштували жахів війни, призвела до катастрофічних наслідків. 2 млн. збройних 
селян відчули себе воїнами-панами і поспішили зі зброєю в руках у рідні села відновлювати 
справедливість. З новим поствоєнним світоглядом і рішучістю з холопа стати паном вони 
почали на батьківщині здійснювати «Чорний переділ» панської і козачої землі. «Чорний» 
походить від слова «чернь», тобто цей переділ здійснювався без всяких законів «черню», 
що отримала в руки вогнепальну зброю і навчена нею користуватися. Законом стали сила 
зброї і право сильного. Цивілізація зруйнувалася. 
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Цю катастрофічну ситуацію істотно посилила Центральна Рада. Формально вона 
складалася з 588, потім 792 членів, але реально на її сесіях були присутні не більше тре-
тини делегатів. Реально її підміняла Мала рада – орган, який діяв між сесіями Централь-
ної Ради. Формально вона складалася з 105 делегатів (і 8 кандидатів), але на її зборах 
чисельність рідко досягала 50 чол., а багато рішень проводилися при наявності 25-35 
делегатів. Закону про необхідність мінімального кворуму не було. Це постійне ядро 
делегатів (близько 40 осіб) з радикальних українських націонал-соціалістичних партій 
(УСДРП – есдеки Винниченка та Петлюри, УПСР – есери Грушевського і УПСФ – есефи 
Єфремова) та єврейських радикальних соціалістичних партій («Поалей-Ціон», ОЄСРП 
тощо) утворили пул радикальних соціалістів. Їм протистояли праві соціалістичні партії 
(на кшталт європейських соціал-демократичних): меншовики, кадети, праві есери, єв-
рейський Бунд, ряд польських партій. У роботі УЦР і Малій раді вони брали участь епізо-
дично, а контролювали переважно міські та повітові Ради робітничих і солдатських депу-
татів, тобто реальну владу на місцях. Пул радикальних українських та єврейських партій 
приймав більшість документів УЦР. Єврейські радикальні соціалістичні партії відіграли 
величезну роль у становленні УНР. Про тісну співпрацю українських та єврейських соці-
алістів говорить такий цікавий факт. У розпал політичної кризи в листопаді 1917 р. Мала 
рада 6 голосами «за» при 3 «проти» і 16, що утрималися, прийняла резолюцію про 
створення в Палестині «національного єврейського осередку» [435, 441-442]. Україн-
ські есери висловилися «за», а есдеки утрималися, оскільки були проти «імперіалізму» 
Англії, яка підтримувала сіоністів. 

Ось ця Мала рада 7 (20) листопада 1917 р. прийняла III Універсал. Були присутні всього 
47 членів Малої ради. За Універсал проголосувало 42 члени (всі – українці і євреї). 5 членів 
утрималися (2 меншовики, 2 російських есери і представник польської партії). 

Універсал передбачав конфіскацію земель без викупу – тобто він підривав наріжний ка-
мінь буржуазної демократичної держави – непорушність права власності: 

«Віднині на території Української Народньої Республіки існуюче право власности на 
землі поміщицькі й инші землі нетрудових хазяйств сільськогосподарського значіння, а також 
на удільні, манастирські, кабінетські та церковні землі – касується. 

Признаючи, що землі ті єсть власність усього трудового народу й мають перейти до 
нього без викупу, Українська Центральна Рада доручає генеральному секретареві земельних 
справ негайно виробити закон про те, як порядкувати земельним комітетам, обраним наро-
дом, тими землями до Українських Установчих Зборів» [318, 427]. 

На кілька днів раніше, 3 листопада, в офіційній «Відозві Генерального Секретаріату 
до громадян», з'явився дивний юридичний термін «нетрудових земель». Мова йшла про 
їхню передачу в розпорядження земельних комітетів [435, 391]. III Універсал запустив на 
Південній Русі катастрофічний для її економіки «Чорний переділ» та аграрний терор. Не-
важко здогадатися, що ніякі процедури правової конфіскації землі і передачі її незаможним 
селянам-хліборобам не були передбачені. Цим питанням було присвячено засідання 8 сесії 
Центральної Ради 14 грудня 1917 р. під головуванням Грушевського. 

Генеральний секретар земельних справ Б. Мартос (УСДРП) виступив з критикою «Тим-
часового земельного закону», розробленого на основі положень III Універсалу. Він зазначив, 
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що зовсім не ясно, яка власність «скасовується», адже передана в руки селян земля теж є 
власністю. Це викличе безліч непорозумінь, як і передача риби в озерах тощо. Що робити з 
тими людьми, які хворіють, інвалідами, непрацездатними? Що робити з перепродажем землі 
підданим інших країн? Далі Мартос сказав: 

«І хто зна, коли Вільгельм, Франція, Англія й Америка скажуть нам, що ми повинні визнать пра-
во на володіння цими землями, чи ми зможемо не погодитися з цим? Гасло «Земля народу», балач-
ки, що земля, як сонце, як повітря повинна належать всім, не витримує критики. <…> Мало по-малу 
вона перейде в пожизнене володіння, а далі у спадщину» [435А, 24].

Скловський висловився в тому дусі, що закон завдає шкоди робітникам, оскільки залишає 
їх без землі і визнає орендну плату за землю. Шелухін, критикуючи те положення закону, яке 
ліквідувало право на землю, оскільки вона «як сонце, як повітря, належить всьому народу», 
сказав, що «за сонце та за повітря не було війни, а за землю. Закон у тій редакції, як зараз, 
не може бути прийнято, бо внесе розбрат та анархію »[435А, 25]. А Порш справедливо за-
значив: «... хіба від того, що земля буде соціалізірована, її прибавиться? Чи зменшиться люд-
ності? <...> кажіть же правду селянству – як це робить с.-д., що землі на всіх не вистачить. Не 
дуріть його утопією »[435А, 26]. Ці заперечення лишилися гласом волаючого в пустелі. 

ЦР прийняла основні положення, які повинні були лягти в основу земельного зако-
ну: 1) скасування приватної власності на землю; 2) право кожного громадянина на землю 
[435А, 50]. Ці два пункти зняли останні гальма для початку громадянської війни і Великого 
Переділу Землі. 20 грудня генеральний секретар земельних справ Б. Мартос на знак протесту 
проти цієї радикальної резолюції УЦР не захотів брати на себе відповідальність і попросив від-
ставки. 

Мільйони селян-солдатів Південної Русі з гвинтівками в руках кинулися додому реалізову-
вати своє «панське» право на землю, виходячи з гасла «хто був нічим, той стане всім». Таким 
чином, лідери УЦР і ідеолог Універсалу Грушевський запустили кровопролитний і небачений за 
своєю жорстокістю механізм громадянської війни на ґрунті переділу найважливішої для селян 
власності – землі. Нагадаємо ще раз, що сам Грушевський був багатющим київським буржуа-
рантьє, який здавав свій багатоповерховий прибутковий будинок у найом, а сам із сім'єю жив 
у величезному триповерховому флігелі (нині музей Грушевського). Будучи буржуа і розумною 
людиною, він повинен був розуміти, до чого призведуть такі «закони», проте чітко вів свою 
лінію, яка викликала економічну і політичну дестабілізацію становища на Русі-Україні. 

Як ми побачимо далі, це безумство спробував призупинити гетьман Скоропадський, але 
Винниченко і Петлюра підняли проти нього повстання незаможних селян. За три роки «Чор-
ного переділу» аграрна економіка Русі-України перетворилася на руїну. У багатьох селах і 
повітах залишилися тільки юнаки молодше 15 років і діди старше 60 років. Цей «Чорний 
переділ» призвів до жахливого голоду 1922 р. і тривав до голодомору 1932-1933 рр. Спра-
ведливо розподілити землю, якої на всіх в принципі не вистачало, було неможливо. Сталін 
знайшов вихід в колективізації, залишивши селянам по 40-60 соток землі для присадибних 
ділянок. Колективізація зняла проблему «Чорного переділу». Після здобуття Україною не-
залежності ця проблема знову постала на повний зріст і до теперішнього часу не вирішена, 
але вже у наш час на цьому ґрунті проливається кров. 
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Підводячи підсумки цього ключового періоду, який заклав конфлікти у суспільстві по ба-
гатьох лініях: соціальній, національній, політичній, міжнародній, – ми ще раз звернемо увагу 
на міжнародний аспект. 

Австрофіл Грушевський і українські соціалісти чітко орієнтувалися на Австро-Угорську 
монархію, яка прихильно ставилася до австрійських українців (русинів). Вони люто ненави-
діли буржуазні демократичні країни Антанти і США за їхні імперіалізм і космополітизм. 28 
квітня 1918 р., коли Центральна Рада почила в бозі, на її останньому засіданні під головуван-
ням Грушевського виступив Винниченко. Ось кілька тез із його промови: 

«Коли ми будуємо державу, то треба спитати, що таке є наша нація. Це селянство й робітництво, 
бо буржуазія у нас переважно чужонаціональна – єврейська, польська, московська. Вся ця тутеш-
ня буржуазія має ворожі нашій державі імперіалістичні плани, які для одної частини зміщаються у 
польській «од моря до моря» державі, а для другої – в державі московській.

Через те, знаючи імперіалістичні прагнення буржуазії до сусідних держав, ми повинні в 
своєму державному будівництві спиратися на трудові верстви люд ності, хоч би ми мали заги-
нути*. Ми не повинні жертвувати нічим із здобутків революції. Наша держава повинна взяти 
на себе ведення народного господарства в головних його ділянках. Це є так званий державний 
капіталізм. <...>

Зо мною, певне, й німці згодяться, що ті верстви нашого селянства й робітництва, на котрі спи-
рається наша держава (в існуванні якої й самі німці заінтересовані), повинні бути забезпечені в сво-
їх соціальних інтересах, бо інакше на нашій території візьмуть гору ті течії й ті кола, які ставляться 
прихильно до держав «Антанти», а не до Німеччини. Вони повинні згодитись, що коли віддадуть 
нас на поталу буржуазії московській, то цим самим зруйнують нашу державу, а тоді вже не матимуть 
звідси того хліба, який їм потрібен у боротьбі на заході. <...> 

Я переконаний, що всі європейські держави виснажені і знесилені чотирма роками війни, і там, 
на заході, також повинен скоро початись революційний рух. Це показують багато признаків як у 
самій Німеччині, так і в Австро-Угорщині, в Італії, в Англії і в інших державах. І, користуючись цим, 
ми повинні держати відповідний тонус свого життя, щоб у відповідний момент прилучитись до тої 
боротьби за соціальне визволення, яка там скоро почнеться» [435А, 322-323].  

Українські націонал-соціалісти на чолі з Грушевським максимально підіграли країнам 
Четверного союзу: завалили Східний фронт, підірвали боєздатність Російської імперії, в 
результаті сепаратних переговорів від імені фіктивної «держави» УНР уклали Брестський 
мир і змусили більшовиків до його укладання на оптимальних для Німеччини умовах. Всі ці 
дії чітко були спрямовані проти демократичних країн Антанти і США, тому ні про яку під-
тримку з їхнього боку австрійського проекту «Україна» не могло бути й мови. Країни Ан-
танти на противагу стали створювати свій проект демократичної Польщі з перспективою 
відтворення Речі Посполитої у кордонах 1772 р. Українські націонал-соціалісти ментально 
й культурно належали австрійській монархії. Мабуть, вони мали право на «австрофіль-
ство», але не мали права авантюрними, насильницькими і грубими методами впроваджу-
вати свою концепцію в неосвічені маси сільського населення Русі, попутно відсторонюючи 

* Курсив наш. – Ю.М., С.У.
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від прийняття рішень представників буржуазії, які мали досвід управління державою. Впро-
вадження проекту «Україна» в селянське середовище Русі і підміна руських культурних ко-
дів вигаданими кодами «давньої» нації селян-хліборобів-українців, які походять від антів, 
стали можливими виключно за підтримки потужних ресурсів Австрії та Німеччини. З ви-
соти років ми чітко бачимо, що стараннями українських націонал-соціалістів процвітаюча 
багатонаціональна Русь/Мала Рóсія/Південна Росія була виштовхнута з магістрального 
шляху розвитку світової цивілізації, на чолі якої йдуть США і Британія, і на довгі роки 
була кинута в безодню соціалістичних і етнічних експериментів. Від початку цей проект 
не передбачав життєздатну самостійну державу. Селянська Україна повинна була стати 
австрійською коронною землею з широкою автономією в рамках Австро-Угорської імпе-
рії і постачати хліб німецьким країнам. Малоросійська еліта, козаки і буржуазія не могли 
погодитися піти в підпорядкування Австрії, яку не раз били в битвах, тому їх слід було від 
цього проекту відсторонити і знищити. Місце еліти повинні були зайняти австрійці на чолі 
з монархом із Габсбурзького дому. Минуло 100 років. Австро-Угорщина давно розпалася 
як нежиттєздатний проект, а ми, як в прокрустовому ложі, продовжуємо битися в рамках 
австрійського проекту «монархічної селянської України» і не можемо з нього вибратися 
на магістральний шлях розвитку буржуазних демократичних країн, закладений країнами 
Антанти. Українським націонал-соціалістам були чужі і принципи демократії в цих краї-
нах (США, Британії та Франції), де не враховувалося етнічне походження, а грали роль 
соціальні фактори і професіоналізм. У результаті Русь-Україна виявилася ізольованою від 
демократичного процесу на 70 років. 

У 1917 р. зі створенням УНР під впливом українських націонал-соціалістів почала наби-
рати силу і деструктивна ідеологія «Держава понад усе». З часів Просвітництва і французь-
кої революції в буржуазній Європі все більше утверджувався принцип пріоритету Особи над 
Державою. «Декларація прав людини і громадянина» (1789 р.) свідчила: «Люди народжу-
ються і залишаються вільними і рівними у правах. Суспільні відмінності можуть ґрунтува-
тися лише на спільній користі. Для гарантії прав людини і громадянина необхідна державна 
сила; вона створюється в інтересах усіх, а не для особистої користі тих, кому вона ввірена» 
(§ 19.8). Грушевський, Винниченко і Петлюра в центр соціальної системи поставили окремий 
прошарок населення – українців-хліборобів. Вони стали створювати Державу, в якій уже про-
стежувалося прагнення встановити диктатуру за соціальною (хлібороб, що обробляє землю 
своїми руками) і національною (хлібороб-українець, носій української мови) ознаками. Ця 
тенденція досягла пізніше апогею в антигуманістичній ідеології інтегрального націоналізму 
Донцова, за яким слідували лідери ОУН. Вони висунули гасло «Україна понад усе». У цьому 
ключовому питанні співвідношення Особи і Держави погляди лідерів УНР і ОУН повністю 
збігалися з позицією більшовиків з тією відмінністю, що більшовики в центр соціальної сис-
теми ставили диктатуру Держави соціальної – диктатуру пролетаріату міського та сільського, 
без національних відмінностей. У цьому напрямку крутий поворот здійснили більшовики, 
розігнавши 5 (18) січня 1918 р. Установчі збори. 

Роза Люксембург розцінила розгін Установчих зборів і зневагу принципів загального 
виборчого права, свободи друку і зборів і всього ареалу основних демократичних свобод як 
грубий прорахунок Леніна і Троцького. Як позитивний історичний приклад вона приводила 
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діяльність «Довгого парламенту в Англії, обраного і скликаного в 1642 р., який сім років 
залишався на посту і всередині якого відбилися всі зміни народного настрою, політичної 
зрілості, класового розколу, просування революції до її вершини <... > і проголошення рес-
публіки». Далі вона відзначала, що «вагомий механізм демократичних установ ...» має по-
тужний коректив – саме в живому русі мас, в їхньому безперервному тиску. <...> Але тільки 
знайдений Троцьким і Леніним цілющий засіб – усунення демократії взагалі – ще гірше, ніж 
той недуг, який він покликаний вилікувати: адже він засипає те живе джерело, черпаючи 
з якого, тільки й можна виправити всі вроджені вади громадських установ – активне, без-
перешкодне, енергійне політичне життя найширших народних мас» [26Б, 26-27]. Роза 
Люксембург відзначала, що Ленін і Троцький, «придушуючи суспільне життя, перекрили 
джерело політичного досвіду і подальшого розвитку. <...> Свобода лише для прихильників 
уряду, лише для членів однієї партії – хоч би яким численними вони не були – це не свобо-
да. Свобода завжди є свобода для інакомислячих. Не через фанатизм «справедливості», 
а тому, що від цієї суті залежить вся оживляюча, цілюща і очищаюча дія політичної волі; 
вона припиняється, якщо «свобода» стає привілеєм. <...> Суспільне життя держав з об-
меженою свободою саме тому таке мале, таке нещасне, таке схематичне, таке безплідне, 
що вимиканням демократії вони закривають для себе життєві джерела всякого духовного 
багатства і прогресу » [ibid]. 

Ця критика Рози Люксембург повністю справедлива і стосовно УНР та її лідерів. Вони 
навіть не намагалися провести вибори до Установчих зборів, а при голосуванні в УЦР і Малій 
Раді штучно створювали потрібне для своїх цілей партійне представництво, більш того, по-
няття кворуму повністю було відсутнє! 

Ця деструктивна ідеологія домінування Держави досягла піку під час правління Сталі-
на і діяльності ОУН(Б), що принесло Русі-Україні незліченні людські жертви. Фактично, ця 
ідеологія домінування Держави над Особистістю в м'якшій формі (без розстрілів і таборів) 
збереглася і в незалежній Україні. 

***
Ми детально зупинилися на подіях у Києві як сакральному центрі Русі-України, при 

цьому згадували більшовиків як якесь абстрактне поняття. Дійсно, вплив більшовиків на 
Русі-Україні, як ми не раз відзначали, був мізерним. Це показали вибори в Україні у листопаді 
1917 р. делегатів на Всеросійських установчих зборах. Тільки 10% виборців на Україні прого-
лосували за більшовиків, 75% віддали перевагу українським есерам і есдекам, тобто партіям 
Грушевського та Винниченка [435, 31]. Але вже у грудні їхній вплив посилився, що відзначив 
на засіданні ГС 16 грудня добродій Липець: 

«Є тенденція уряд комісарів називати урядом великоруським. Але це ж неправда. Більшовизм 
є і на Україні. Тут т. Винниченко казав, що Україна – оазис порядку, і мені хотілось йому вірити, 
але коли я знаю, що одержано 214 телеграм про погроми тільки в трьох ук раїнських губерніях, то 
я бачу тут просто якесь «самообольщение». Наприкінці дозвольте мені пригадати соціалістичну 
правду: в процесі боротьби ми повинні будувати між націями не стіни, а мости» [435А, 31]. 
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Соціалісти з УНР примудрилися програти більшовикам-соціалістам, які протягом 
1917 р. практично не мали підтримки на Русі-Україні! Але ж більшовиками, окрім Леніна, 
керували цілком конкретні лідери з конкретними прізвищами й походженням. Леніну вдало-
ся зібрати навколо себе найталановитішу та найвисокоосвіченішу когорту революціонерів, 
багато з яких походили з Русі-України. Іншими словами, більшовики на Україні були, але біль-
шість з них робили революцію в Петербурзі! Нам не будуть зрозумілі подальші події, якщо ми 
пильно не придивимося, хто ж реально здійснював Жовтневий переворот і створював Укра-
їнську Робітничо-Селянську Республіку. На цьому шляху нас чекають несподівані відкриття.

19.7. Українці здійснюють Жовтневий 
збройний переворот у Петрограді

Читач, прочитавши назву параграфа, подумає, що в авторів просто збурилася уява. Од-
нак не будемо квапити наше розслідування, а уважно розберемося з персоналіями. 

Ми виходитимемо із запропонованого цілком об'єктивного критерію визначення укра-
їнців (§19.3).

 Найвідомішим українцем, натхненником і головним організатором Жовтневого перевороту 
в Петербурзі був Лев Троцький. Відзначимо, що Ленін до повстання підключився пізніше! Троцький 
очолював ціле угруповання українців, які виступили активними організаторами й учасниками Жов-
тневого перевороту. Безсумнівно, Лев Троцький є найбільш харизматичною, колоритною й неодноз-
начною постаттю серед українських і російських революціонерів усіх мастей. Він став засновником 
цілого напрямку революційної думки – троцькізму, в якого й сьогодні багато прихильників. Навіть 
у виступах і діях прем'єр-міністра України Ю. Тимошенко можна без зусиль знайти обґрунтування в 
дусі Троцького: про «політичну доцільність» і т.і. Біографія Троцького дуже показова. 

 Лев Троцький (Лейба Давидович Бронштейн) народився 25 жовтня 1879 р. в родині 
багатого єврейського колоніста на Кіровоградщині – у селі Яновке (Береславка, Бобринець-
кий р-н), тобто недалеко від батьківщини Т. Шевченка*. Земляками Троцького були Григорій 
Зинов'єв і Володимир Винниченко, які народилися в Кіровограді.

Дитинство і юність Троцький докладно описав в автобіографії «Моє життя». Вчився 
в Одеському реальному училищі Св. Павла, потім у Миколаєві. Троцький писав вірші по-
українськи й перекладав українською російську класику (Крилова й Лермонтова). У Миколаєві 
створив Південно-Російський робітничий союз. У 1900 р. був засланий на чотири роки в Іркут-
ську губернію. За фальшивим паспортом на прізвище Троцького (майбутній псевдонім) утік 

* За шевченківською термінологією Винниченко, Зинов'єв і Троцький народилися в самому серці України – у 
справжній козачій Україні, а в не казна-якій Волині! Т. Шевченко дуже б здивувався, якби йому сказали, що Галичина 
привласнила собі назву «Україна» (§18.16.III). Виходячи із класифікації Тараса Шевченка, С. Бандера до України не мав 
ніякого відношення, оскільки народився в Червоній Русі й, судячи із прізвища, мав молдавське коріння. Інакше кажучи, 
Троцький народився у Великій Україні (порівняй паралель Русь – Мала Росія vs. Велика Росія). А от С. Петлюра був 
близький до Шевченківської України, оскільки народився в Полтаві – краю козачому, але не гайдамацькому. Відмітимо, 
що Петлюра, як і Сталін, вчився в духовній семінарії.
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до Франції. Тут він одружився з Наталею Іванівною Сєдовою (1882-1962). Вона народилася в 
Ромнах під Полтавою. Її батько був купцем 1-ої гільдії, мати – полька зі збіднілого шляхетського 
роду. Наталя вчилася в Женевському університеті. Згодом, за пропозицією академіка Грабаря 
(§18.11.III), вона очолила Музейний відділ. Більшовики вважали, що царські й дворянські 
скарби створені на крові пригноблених мас, тому від них належало позбуватися. Наталя Сєдова 
врятувала від знищення, розгарбування й розпродажу багато культурних цінностей. 

 Завдяки вдалому шлюбу (перша дружина залишилася в засланні), київським зв'язкам 
з євреями-банкірами й видатним особистим здібностям він завойовує довіру серед 
франко-американських євреїв-банкірів. Цей банківський пул допоміг йому стати рево-
люційним лідером і надалі надавати допомогу у фінансуванні революційної діяльності 
Троцького. В 1905 р. Троцький повернувся до Київ, потім – у Пітер.25-літній Троцький 
відразу стає заступником голови петербурзької Ради робітничих депутатів (під прізвищем 
Яновський – за назвою рідного села). Тут повною мірою проявилися його блискучі орга-
нізаторські й харизматичні здібності лідера. Він швидко відтіснив голову Петроградської 
Ради С.Г. Хрустальова-Носаря на другі ролі, за що останній зненавидів Троцького. Добре 
знайомий з менталітетом селянства, Троцький уважав, що цей клас абсолютно не здат-
ний до самостійної політичної діяльності, тому ставку слід робити на пролетаріат, який 
повинен шукати підтримку в сільської бідноти й протиставляти її сільським багатіям. В 
1912 р. Троцький був військовим кореспондентом газети «Київська думка» на Балканах, 
де на власні очі побачив війни зсередини й одержав досвід ведення військових кампаній. Тут 
познайомився й здружився з болгарським революціонером X.Г. Раковським, якому згодом 
протегував. В 1918 р. Раковський увійшов до керівництва ЧК на Україні, став головою 
Тимчасового робітничо-селянського уряду України. В 1919 – 1923 рр. був Головою СНК і 
наркомом закордонних справ України. 

Сестра Троцького Ольга була дружиною ще одного лідера більшовиків, Льва Борисови-
ча Камєнєва (Розенфельда, народ. в Москві).

Троцький організував Жовтневий переворот 1917 р., став наркомом закордонних справ 
і головою дипломатичної місії більшовиків у Бресті. Потім він обійняв посаду наркома вій-
ськових і морських справ; фактично Троцький створив кадрову Червону Армію. За його 
ініціативи до створення Червоної Армії й навчання червоноармійців почали залучатися цар-
ські офіцери як військові фахівці. У цьому питанні йому довелося здолати опір багатьох біль-
шовицьких лідерів, які виступали за добровольчий принцип формування армії без царських 
офіцерів. У більшовицькій ієрархії Троцький був другою людиною після Леніна (останній ви-
соко цінував надзвичайні здібності Троцького). Він також був членом Політбюро ЦК РКП(б) 
і членом Виконкому Комінтерну, теоретиком і практиком «червоного терору». У своїй праці 
«Тероризм і комунізм» (1920) Троцький обґрунтував і виправдав необхідність революцій-
ного тероризму. Тут він також ідейно обґрунтував інститут заручників і розвинув популярну 
серед українських політиків тезу про «політичну доцільність». 

Ініціатор запровадження смертної кари. Був прихильником фізичного знищення всіх 
груп населення, з яких можуть постати «можливі вороги нашої влади». 

 Серед цих груп опинилися українські й донські козаки. Будучи головою Реввійсь-
кради Республіки, зміцнював Червону армію каральними заходами, аж до розстрілу ко-
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мандирів і комісарів, а за втечу військової частини – кожного десятого перед строєм. За-
провадив інститут воєнспеців, беручи в заручники членів їх родин. Вважають, що йому 
належить ідея створення концтаборів і використання ув'язнених на різних роботах. Для 
організації терору формував національні частини, не пов'язані з населенням країни (ла-
тиських стрільців, угорців, китайців – їх загін перебував у Києві). Саме Троцький на 
початку 1920 р. дійшов висновку, що воєнний комунізм себе вичерпав, і в листі до ЦК за-
пропонував замінити продрозкладку продподатком. Ленін відхилив цю пропозицію, але 
потім використовував як свою ідею під час запровадження НЕПу. Троцький вважав, що 
індустріалізацію треба провадити на основі примусової праці (трудармій), жорсткого 
розподілу ресурсів і масової колективізації. 

Керував придушенням Кронштадського повстання. 
Ленін у своєму «Листі до з'їзду» вважав його «найбільш здібною людиною в ЦК».
А. Луначарський небезпідставно називав Троцького «другим великим вождем російської 

революції»*. Він писав, що є сторони, у яких Троцький безперечно перевершує Леніна: «Він 
блискучіший, яскравіший, рухливіший. Ленін найбільш пристосований до того, щоб, сидячи на 
належному голові кріслі Раднаркому, геніально керувати світовою революцією, але, звичайно, 
не зміг би впоратися з титанічним завданням, яке узяв на свої плечі Троцький, із цими блиска-
вичними переїздами з місця на місце, цими гарячковими промовами, цими фанфарами розпо-
ряджень, що віддаються відразу ж, цією роллю постійного електризатора то в тому, то в іншому 
місці армії, що слабшає. Нема людини, яка могла б замінити в цьому Троцького» [286, 351]. 

Про сугестивні здібності Троцького ходили легенди. Послухавши його виступи, навіть 
найбільш переконані супротивники приймали його погляди. 

Фактично, тільки Сталін зміг встояти перед харизмою Троцького. У боротьбі за владу 
Троцький програв Сталіну, який багато в чому скористався його ідеями.

 За рішенням політбюро в 1929 р. Троцького було виселено за межі СРСР. Йому надав 
притулок видатний мексиканський художник Дієго Рівера. А інший знаменитий художник 
Альфаро Сікейрос в 1940 р. здійснив невдалу спробу вбити «зрадника революції» Троцько-
го. Це незабаром удалося зробити сталінському агентові Рамону Меркадеру. 

До групи Троцького в різний час належали такі українці – лідери більшовиків:

Григорій Якович Сокольніков (Гірш Янкелевич Брилліант). Геніальний фінансист. Наро-
дився у м. Ромни в єврейській родині лікаря, власника аптеки Янкеля Брилліанта. Мати – Фаня 
Розенталь, дочка купця першої гільдії. Вчився в Московському університеті. Закінчив юридич-
ний факультет і курс докторату в галузі економіки Сорбонни (1914). Володів шістьма мова-
ми. У Франції познайомився із Троцьким. Входив до складу Політбюро ЦК РСДРП(б). Воно 
було створене на засіданні ЦК 10 (23) жовтня 1917 р. для керівництва повстанням і склада-
лося з семи осіб (троє з них – з України: Троцький, Зинов'єв і Сокольніков). З листопада 1917 

* Це аж ніяк не перебільшення Луначарського. В Росії в той час була популярною приказка: «Чай – Висоцько-
го, цукор – Бродського, а Росія – Троцького». Сам Троцький підтверджує свою могутність: «У роки війни в моїх 
руках зосереджувалася влада, яку практично можна назвати безмежною. У моєму поїзді засідав революційний 
трибунал, фронти були мені підлеглі, тили були підлеглі фронтам, а у відомі періоди майже вся не захоплена білими 
територія республіки являла собою тили й укріплені райони» [428, 444].
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керував націоналізацією банківської системи. Уклав Брестський мир. В 1923-1924 рр. здійснив 
геніальну грошову реформу, було введено сталу валюту – червінець. Червінець офіційно ко-
тирувався на біржах багатьох країн світу. Гасло Сокольнікова: «Емісія – опіум для народного 
господарства». Виступаючи проти емісії, він налаштував проти себе Сталіна й Троцького. На 
ХIV партз'їзді 1926 р. вимагав ліквідувати пост генерального секретаря, що Сталін розцінив як 
особистий випад проти нього. У 1936 р. арештований у справі «Паралельного антирадянсько-
го троцькістського центру» і вбитий в 1939 р.

Мойсей Соломонович Урицький, народився в 1873 р. в Черкасах у родині купця. Закін-
чив гімназію в Білій Церкві, юридичний факультет Київського університету (1897). В 1912 
р. на конференції у Відні від групи троцькістів був обраний до Організаційного комітету 
РСДРП. У жовтні 1917 р. – член ВРК, тимчасовий комісар у МЗС, активний учасник Жов-
тневого перевороту. Комісар СНК з виборів в Установчі збори. У січні 1918 р. під час від-
пустки Дзержинського виконував обов'язки голови ВЧК. З лютого 1918 р. – член Комітету 
революційної оборони Петрограду. 10 березня призначений головою Петроградської ЧК, 
був одним з перших організаторів «червоного терору». З липня 1918 р. – голова ВРК Пе-
трограду. При винесенні смертних вироків у ПЧК проявляв стриманість. 30 серпня 1918 
р. убитий есером-терористом, поетом Леонідом Каннегісером. Звертає на себе увагу той факт, 
що й Урицький, і його вбивця були євреями. Смерть Урицького послужила підставою для по-
силення «червоного терору». 

Володимир Антонов-Овсієнко народився в 1883 р. в Чернігові, у родині офіцера. Вчився в 
Миколаївському військовому інженерному училищі. Разом із Троцьким організовував липневе 
повстання 1917 р. проти Тимчасового уряду в Петрограді. Активний учасник Жовтневого 
повстання. Саме він очолював штурм Зимового палацу й заарештував Тимчасовий 
уряд. Очолював наступ Червоної армії на війська Центральної Ради. У 1919 р. командував 
Українським фронтом і розгромив війська УНР, жорстоко придушив Тамбовське 
повстання. Належав до Троцькістської групи «лівої опозиції». Був прокурором РСФСР 
(з 1934 р.) і наркомом юстиції РСФСР (з 1937 р.) Розстріляний «за приналежність до 
троцькістської терористичної й шпигунської організації». 

Георгій Леонідович П'ятаков – син управителя цукрового заводу; народився в 1890 р. на 
Черкащині в Городищі (Мар’їнський цукровий завод). Вчився в Києві, потім – у Петербурзь-
кому університеті, звідки був виключений за революційну діяльність. З 1912 р. – секретар 
Київського комітету РСДРП. Протягом літа-осені П’ятакова кілька разів обирали до скла-
ду Центральної Ради від партії більшовиків; потім він виступив проти неї. У жовтні 1917 
р. очолив Київську раду робітників і солдатських депутатів. Ленін призначив його замом, 
потім – Головою комісара Держбанку. Разом з В.П. Затонським, В. Антоновим-Овсієнко й 
Сталіним входив до складу РВС, який розробив план наступу Червоної армії на Україну. Був 
одним із засновників КП(б)У и першим головою Тимчасового робітничо-селянського уряду 
Радянської України. Після захоплення більшовиками Криму недобру славу здобула так звана 
«п’ятаковська трійка» (Г. П’ятаков, Р. Землячка й Біла Кун), котра здійснювала масові роз-
стріли білих офіцерів, які на заклик Фрунзе прийшли на реєстрацію. В.І. Ленін у своєму «Лис-
ті до з’їзду» відзначав «видатну волю й видатні здібності» Г. П’ятакова. У 1924 р. приєднався 
до Троцького.
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Л. Л. П'ятаков народився в 1888 р. в Городищі. Брат Г.Л. П’ятакова. Закінчив Київське ре-
альне училище (1904) і Київський політехнічний інститут (1908). В 1917 р. очолював Військову 
організацію при Київському комітеті РСДРП(б), брав участь у створенні Червоної Гвардії. Ке-
рував повстанням у листопаді 1917 р. проти Центральної Ради. Убитий козаками УЦР. 

Євгенія Бош народилась в 1879 р. в Очакові в родині німця-колоніста й молдавської 
дворянки. У березні 1917 р. була обрана членом Київського міського комітету РСДРП. Бош 
виступала проти будь-яких контактів з УЦР. Засудила Київський комітет більшовиків за вхо-
дження 9 серпня його представників в УЦР. Після грудневої кризи 1917 р. між Центральною 
Радою й Петроградськими більшовиками, яка призвела до наступу військ Червоної армії 
на війська Центральної Ради, вона разом з іншими київськими революціонерами організу-
вала 1-й Всеукраїнський з'їзд Рад (11-12 груд., Харків). У ньому брали участь представники 
Донецько-Криворізької республіки. У Радянському уряді України обіймала пост Народного 
секретаря внутрішніх справ. Цивільна дружина Г. П’ятакова. 

Павло Юхимович Дибенко народився в 1889 р. в селянській родині в с. Людків (Чер-
нігівська губ.). Початкова освіта – двокласне училище. В 1917 р. – голова ЦК Балтійського 
флоту (Центробалта), член Петроградського ВРК. За підготовку Липневого повстання був 
арештований і разом із Троцьким утримувався у в'язниці «Хрести». Дибенко взяв діяль-
ну участь у Жовтневому перевороті, формуючи й відправляючи в Петроград загони ма-
тросів. Особисто заарештував Краснова й доставив у Смольний. Нарком першого складу 
СНК. 5 січня закрив засідання Установчих Зборів. У 1917-1918 рр. був наркомом морських 
справ. Його дружина – етнічна українка Коллонтай Олександра Михайлівна (уроджена 
Домонтович, батько – із прадавнього малоросійського козачого роду, ген.-майор Геншта-
бу, мати – фінка), що народилася в Петербурзі. 

Анатолій Васильович Луначарський народився в Полтаві (як і С. Петлюра). Батько – 
дійсний статський радник О.І. Антонов; мати перебувала в офіц. шлюбі з дійсним статським 
радником В.Ф. Луначарським. Закінчив Першу київську гімназію. Зблизився із Троцьким в 
1915 р. під час Копенгагенського з'їзду, але тільки в сфері політики. До мистецтва й філосо-
фії Троцький, на відміну від Луначарського, ставився зневажливо. Разом із Троцьким улітку 
1917 р. утримувався у в'язниці «Хрести». Луначарський був гарним оратором, але поганим 
адміністратором, тому йому доручили Нарком освіти для залучення симпатій старої інтелі-
генції. Керував їм до 1929 р. і чимало зробив для ліквідації неграмотності. Через наближе-
ність до Троцького був знятий Сталіним в 1929 р. 

В.П. Затонський – народився в селі Лисець (Ушицький повіт на Подолії) у родині 
волосного писаря, вчився в Кам'янець-Подільській гімназії, закінчив фізмат Київського 
університету, викладав фізику в Київському политесі. У листопаді 1917 р. був обраний 
до Української Народної Республіки Рад наркомом освіти. Якийсь час був секретарем у 
Леніна. В 1918 р. – обраний головою Всеукраїнського ЦВК. У липні 1918 р. під керівни-
цтвом Троцького придушував лівоесерівський заколот у Москві, а також Кронштадське 
повстання в 1921 р. В 1925-1927 рр. був секретарем ЦК КП(б)У, в 1927-1933 рр. – голо-
вою ЦКК КП(б)У. Був членом Президії ЦВК СРСР. Розстріляний «за приналежність до 
троцькістської терористичної й шпигунської організації». 
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Г. І. Петровський народився в Харкові, у родині ремісника, вчився в школі при Харківській 
семінарії, провадив революційну діяльність на Катеринославщині. Був другим радянським нар-
комом внутрішніх справ (1917-1919 рр.). У 1918 р. разом із Троцьким вів переговори в Бресті з 
країнами Четверного союзу й підписав Брестський договір. В 1918-1919 рр. – нарком внутріш-
ніх справ РСФСР, брав участь у розробці структури органів Радянської влади. Зі сторони УСРР 
підписав Договір про створення СРСР, був співголовою ЦВК СРСР. У 1919 р. призначається 
головою Всеукраїнської ВРК, потім головою ВУЦИК (1919-38). В 1926-1939 рр. – кандидат у 
члени Політбюро ЦК. Саме на честь Петровського в 1926 р. Катеринослав було перейменова-
но на Дніпропетровськ. Сина Петровського було заарештовано й розстріляно в 1938 р. Сам 
Г. І. Петровський зберіг життя завдяки розриву із Троцьким і переходу на бік Сталіна. 

Юрій Коцюбинський народився в 1896 р. у Вінниці, батько – знаменитий український 
письменник Михайло Коцюбинський. Вчився в Чернігівській гімназії. У 1917 р. член Військової 
організації при Петроградському комітеті РСДРП(б), учасник штурму Зимового палацу. Із 
січня 1918 р. – головнокомандуючий радянськими військами на Україні, керував розгромом 
військ Центральної Ради, узяттям Києва. Брав участь у підписанні Ризького радянсько-
польського мирного договору (1921). Був одружений на дочці Г. І. Петровського. З 1933 р. – 
заст. голови СНК і голова Держплану України. Розстріляний в 1937 р. за приналежність до 
Українського троцькістського центру. 

Віталій Маркович Примаков народився 18 грудня 1897 р. у селі Семенівка Черні-
гівської губернії в родині вчителя. У Чернігівській гімназії сидів за однією партою з Юрієм 
Коцюбинським і одружився на його рідній сестрі Оксані Коцюбинській. У 1914 р. вступив до 
РСДРП. У січні 1918 р. Примаков став командиром полку Червового козацтва* – першого 
військового формування Ради народних комісарів України. Виділився в Радянсько-польській 
війні 1921 р. Був військовим радником у Китаї, військовим аташе в Афганістані та Японії. Тре-
тя його дружина – легендарна Ліля Брик, родичка Луї Арагона й колишня коханка Маяков-
ського. У 1936 р. арештований за прихильність до Льва Троцького. Розстріляний в 1937 р.

Був близький Троцькому також уродженець Сосниці на Чернігівщині Яків Блюмкін, 
який убив німецького посла графа фон Мірбаха, після чого Троцький узяв його до себе в 
штаб. Легендарна особистість. Організатор радянських розвідувальних служб. Друг С. Єсе-
ніна. Масон і знавець каббали. Організатор пошуку таємничої Шамбали. Відзначимо, що 
Яків Блюмкін відмінно знав українську мову.

Григорій Зинов'єв (Євсей Гєршен Аронович Радомисльський, 1883-1936) народився в Єлиса-
ветграді (Кіровоград) у єврейській родині власника великої молочної ферми. Рік він провчився 

* Це формування не мало відношення до козаків, як і «козацькі» формування та «коші» С. Петлю-
ри. Справжні козаки в соціалістичні формування УЦР і більшовицької України не входили й соціалістичні 
ідеї не сприймали. Назва «козацький» використовувалася УЦР-УНР і Радянською Україною для пропаганди 
своєї нібито наступності з козацькими часами. Насправді селянська ідеологія соціалістичної УНР і робітничо-
селянська ідеологія більшовицької Радянської України до козаків ніякого відношення не мали. Козаки бо-
ролися і з соціалістами УЦР-УНР, і з соціалістами Радянської України. Українські лівобережні й кубанські 
козаки (нащадки запорожців) становили основу Добровольчої армії Денікіна. Особливо прославився леген-
дарний козачий отаман А. Шкуро, котрий, як і Махно, ефективно використовував тачанки. Воювали козаки 
й на стороні Махна. 
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на хімічному факультеті Бернського університету і ще рік – на юридичному. В 1903 р. позна-
йомився з Г. В. Плехановим і Леніним і став довіреною особою останнього; співпрацював з 
усіма без винятку нелегальними більшовицькими виданнями і перебував постійно поруч із Ле-
ніним. В 1905 р. Зинов'єв – активний діяч петербурзької організації більшовиків. Цікаво, саме 
українці Зинов'єв, Г. П'ятаків і Є. Бош восени 1915 р. виступили проти ленінської тези «про 
право націй на самовизначення». Удвох з Леніним переховувався в курені на станції Разлів (під 
Петроградом, на території Фінляндії). Був лідером більшовиків і однією з ключових постатей 
Жовтневого перевороту, хоча виступав проти збройного повстання. 

У середині листопада 1917 р. Зинов'єва було відряджено на Україну, де він керував 
боротьбою проти УЦР. У грудні 1917 – березні 1918 рр. Зинов'єв – голова Петроград-

ської Ради, а також голова Комітету революційної оборони Петрограда, член Реввійськради 
7-ої армії. Зинов'єва вважають одним з основних організаторів «червоного терору» у Петро-
граді. За однією з версій, саме він організував у серпні 1918 р. замах на Урицького, щоб ство-
рити підставу для червоного терору. Зинов'єву приписують і затоплення барок з російськими 
офіцерами у Фінській затоці. Вони були зв'язані по двоє й по троє колючим дротом. Такі 
зв'язування стали називати «гідрою контрреволюції». Проти жорстокостей Зинов'єва висту-
пав керівник Петроградської ЧК Урицький.

Зинов'єв заздрив Троцькому, з кінця 1920 р. почав боротьбу проти нього в союзі з Камєнє-
вим і Сталіним, але невдало. Згодом, в 1926 р., об'єднався з Троцьким проти Сталіна. 

Інші українці – активні учасники більшовицької революції в Петрограді й Росії:

Микола Скрипник народився в 1872 р. у селі Ясиновата (нині місто Донецької області) 
у родині залізничного службовця. Вчився в Ізюмському реальному училищі в Харківській гу-
бернії й реальному училищі м. Курська, а також у Петербурзькому Технологічному інституті 
(жодний навчальний заклад не закінчив). У своїй автобіографії (1921) він писав, що вихідним 
пунктом його розвитку було вивчення української літератури й історії України. «Впливали й 
сімейні перекази – про предків-запорожців, про одного з прадідів, якого посадили польські 
шляхтичі на кіл за участь у повстанні Залізняка й Гонти у XVIII ст. Поезії Шевченка спонука-
ли мене читати з історії взагалі, зокрема з історії України».

Член Комуністичної партії з 1897 р. Довірений співробітник Леніна, член редколегії га-
зети «Пролетар», з 1914 р. – «Правди». 

П’ятнадцять разів був заарештований, сім разів засланий, п’ять – тікав із заслання.
У період Жовтневого збройного повстання – член Петроградського ВРК. Делегат 2-го 

Всеросійського з’їзду Рад, член ВЦИК. Із грудня 1917 р. – народний секретар праці й промис-
ловості України. У 1918 – на початку 1919 рр. – член колегії ВЧК і завідувач відділу боротьби 
з контрреволюцією, потім Секретно-політичного відділу ЧК, власне кажучи, внутрішньої 
контррозвідки – найбільш похмурого підрозділу ЧК. Один з головних організаторів терору 
під час Громадянської війни. Брав активну участь у розробці й проведенні чекістських опе-
рацій, у т.ч. проти Б. Савінкова. У листопаді 1917 р. вибраний заст. голови Президії Петро-
градської Міської думи. У грудні 1917 р. направлений Леніним до Харкова з метою посилення 
українських більшовиків; тут увійшов до першого Радянського уряду України народним се-
кретарем праці, торгівлі й промисловості. 
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У січні 1918 р. організував I Всеукраїнську конференцію селянських делегатів у Харко-
ві. Після того, як германські війська зайняли Київ, представниками Рад у Полтаві було обрано 
Скрипника головою робітничо-селянського уряду України й народним секретарем закордонних 
справ; також він очолював Оргбюро за скликанням 1-го з'їзду КП(б)У. Виступав категорично 
проти виходу зі складу України Донецько-Криворізької області й створення на її базі Донецько-
Криворізької Радянської Республіки (ДКРР), у чому знайшов підтримку Леніна. Ленін уважав, 
що селянську анархічну стихію може зміцнити тільки робітничий клас Донкривбасу. Тому 
більшовики й зберегли столицю в Харкові – пролетарському центрі України. На шляху злиття 
ДКРР із Радянською Україною стояв Артем (Сергєєв). Він загинув при загадкових обставинах 
під час випробування аеровагону під Москвою в 1921 р. Враховуючи досвід Скрипника в ЧК, 
не виключено, що він доклав руку до цієї загадкової смерті. У 1919-21 рр. Скрипник – нарком 
Держконтролю, нарком РКИ УСРР. Паралельно очолював особливі відділи в Червоній Армії. З 
липня 1921 р. –нарком внутрішніх справ, в 1922-27 рр. нарком юстиції, генеральний прокурор 
УСРР. У 1927-33 рр. – нарком освіти УСРР. З лютого 1933 р. – заступник голови СНК і голова 
Держплану УСРР. Скрипник займався питанням орфографічної реформи української мови. У 
1920-1930 рр. він запровадив так званий «харківський» або «скрипниківский» правопис».

Землячка Розалія Самойлівна (уроджена Залкінд, по чоловікові Самойлова) народилася 
в 1876 р. у Києві в родині купця 1-ої гільдії. Освіту здобула в Київській жіночій гімназії 
й Паризькому університеті. У 1905 р. брала участь у збройному повстанні в Москві. У 
1917 р. – секретар Московського комітету РСДРП(б). У складі «п’ятаковської трійки» 
знищила величезну кількість офіцерів армії Врангеля, які, повіривши заклику про прощення 
командарма Фрунзе, здалися червоним. Їх вантажили на баржі й топили в морі. У 1937- 1939 
рр. була заст. голови надзвичайно впливової Комісії радянського контролю при СНК СРСР, 
потім була заст. голови Комісії партійного контролю при ЦК ВКП(б). 

Лазар Каганович народився в бідній єврейській родині в Київській губернії (в селі Хаб-
не на Поліссі). Активний учасник революції 1917 р., був обраний членом Установчих зборів 
за більшовицьким списком. На ІІІ Всеросійському з'їзді рад був обраний членом ВЦИК, на 
ХIII З'їзді – членом ЦК РКП(б). За рекомендацією Сталіна саме Каганович був обраний в 
1925 році Першим секретарем ЦК КП(б)У. Займав безкомпромісну антитроцькістську по-
зицію й був довіреною особою Сталіна. Саме він здійснив успішну українізацію України, що 
не змогли зробити лідери УНР – Грушевський, Винниченко й Петлюра. 

***
 Із цього неповного списку випливає, що саме українці зіграли першу скрипку в органі-

зації й здійсненні Жовтневого збройного перевороту (революції) у Петрограді. Звичайно, 
поряд із Троцьким значну роль відіграв і авторитет Леніна, але заслуга перевороту належить 
Троцькому і його угрупованню. Поза всяким сумнівом, без участі українців Жовтневий пе-
реворот навряд чи відбувся б; українці були також активними будівничими Радянської влади 
в Росії. Читач без зусиль сам може поповнити списки українців-революціонерів. Тут пред-
ставлені лише найбільш яскраві кадри. Їхня прикметна риса – повне зневажання моралі зара-
ди «революційної доцільності». Загалом, цією ж рисою відрізнявся й С. Петлюра, от тільки 
здібностей у нього було набагато менше, ніж у більшовицьких лідерів. 
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Таким чином, уродженці Україні грали провідну роль в становленні Радянської влади 
на всіх теренах Російської імперії. Привертає увагу той факт, що починаючи від імператриці 
Єлизавети Петрівни, без вагомої участі українців не обходився в Росії жоден переворот (пала-
цовий або революційний). Навіть у відреченні Миколи II ключову роль зіграв киянин В.В. Шуль-
гін (див. вище). Таким чином, ми можемо стверджувати, що Русь-Україна й русини-українці із 
часів Б. Хмельницького брали найактивнішу участь у житті імперії. Можна сказати (відповідно 
до безсмертної гоголівської фрази), українці породили імперію (Б. Хмельницький, І. Мазепа), 
вони ж її й згубили (Терещенко, Троцький та ін.). Після цього здається сумнівним впроваджу-
ване в маси твердження, що Україна не мала відношення до Російської імперії й Російської 
революції та стала безневинною жертвою більшовиків. Що ж стосується значної присутності 
серед революціонерів євреїв, то тут нема чого дивуватися (§19.2). Необґрунтована жорстка 
дискримінація євреїв викликала з їхнього боку адекватну реакцію – будь-якою ціною зруйнува-
ти імперію. Якщо якийсь етнос заганяють в куток і він втрачає свої невід'ємні права на вільний 
розвиток, тоді він знаходить асиметричну відповідь: тероризм і революція. 

Для краху імперії були й об'єктивні причини: світ розвивається й колись перспективна й 
конкурентоспроможна форма державного устрою перестала відповідати гегелівському Духові 
часу. Час вимагав інших форм устрою цих цивілізаційних утворень. Одні імперії (Британська й 
США) досить плавно еволюційним шляхом перейшли на нові імперські форми у вигляді Бри-
танської Співдружності або неоімперії (США). Набагато більш трагічним виявився перехід до 
нових цивілізаційних форм у Європі. 

Країнам Західної й Центральної Європи довелося пройти через дві спустошливі світо-
ві війни, перш ніж виникло нове цивілізаційне утворення – ЄС. Не менш важкий шлях до 
усвідомлення свого майбутнього довелося здолати Східній Європі. Однак цей шлях ще не 
завершений, ще тільки відбувається «знаходження себе», «знаходження своєї сутності» і 
цивілізаційної місії. 

Для цього нам потрібно усвідомити ключові поняття та їх відношення: Свобода, Демо-
кратія й Держава. 

19.8. Свобода, демократія й Держава 

 Під час Французької революції до широкого обігу ввійшло гасло «Свобода, рівність, 
братерство» (Liberté, Égalité, Fraternité). Його взято з «Декларації прав людини й громадя-
нина», прийнятої 26 серпня 1789 року. Слова гасла, вирвані з контексту, дають помилкове 
уявлення про сутність вимог французької революції. Складається враження, що французи 
вимагали необмеженої свободи й абсолютної рівності всіх громадян. Власне кажучи, саме 
так і сприймали це гасло народні маси під час революцій 1917 р. і подальшої громадянської 
війни, як на території України, так і в Росії. Очевидно, що прагнення до свободи й бажання 
мати свободу є базовою засадою ментальності українського козацтва, а прагнення до рівно-
сті – рушійною силою українського селянства. Ми навмисно розділяємо тут козаків і селян, 
оскільки вони представляли не тільки різні прошарки, але й різні етноси на території Русі-
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Гетманщина была прежде всего и больше всего опытом социально-политической реставрации, 
опытом внешнего и внутреннего преодоления большевизма и возврата к нормальным условиям по-
литической, экономической, гражданской жизни. Правда, опыты (удачные) такой реставрации мы 
имеем в ликвидации коммунистической вспышки в Германии и Венгрии, но эти опыты остались мало 
поучительными, ибо они ничего не взяли из революции, ликвидировали ее чисто внешне и остались 
забыты и бесплодны для буржуазного строя Европы. То же, что делалось в период гетманщины, не 
могло не учитывать огромного сдвига, происшедшего в России после падения старого режима, – это 
относится и к политической, и экономической, и национальной стороне революции. Я готов утверж-
дать, что опыт социально-политической реставрации, проделанный во время гетманщины, является 
единственным и в этом смысле сохраняет свое значение доныне как введение в будущую социально-
политическую реставрацию в России – когда кончится для нее период большевистского ига. Конечно, 
гетманщина была в своем задании именно реставрацией, возвратом прежде всего к нормальному по-
рядку в частной и публичной жизни, в морали и психологии, в самочувствии жителей Украины. <…>

Русский обыватель был в первое время так замучен и терроризован, что все прежнее, прежняя 
нормальная жизнь казалась ему сном, чем-то нереальным – сказкой и выдумкой. В дальнейшие годы 
обыватель привык к советским порядкам, огляделся и приспособился, научился про себя думать 
свою горькую думу и не быть в плену у кошмарной действительности. А тогда казалось, что рухнул 
не только политический строй, но провалилась вся система жизни и морали, что заколебалась и 
потрясена самая почва, на которой строится жизнь» [190, 121-122].

19.15. Радянська рустикальна цивілізація як альтернатива 
Західній буржуазній капіталістичній цивілізації 

Яку ж цивілізацію стали будувати повсталі селянські й пролетарські маси? Хто очолив це 
будівництво? Як формувалася Радянська рустикальна цивілізація? Яку роль у її формуванні 
відігравала Українська Радянська Соціалістична Республіка та її еліта? Ці питання ми роз-
глянемо в наступній главі. Для того, щоб зрозуміти наступні події, ми забіжимо вперед і дамо 
характеристику ключових основ цієї цивілізації. 

Будь-яка цивілізація уявляє собою досить системний і збалансований світ, що будується 
на своїх законах і своїх системах цінностей. Відхилення скоріше є виключеннями, і будь-яка 
цивілізація прагне від них позбутися або компенсувати. 

 Радянська рустикальна цивілізація була цілком самодостатньою системою. Вона ство-
рювалася як прогресивна альтернатива Західній буржуазній капіталістичній цивілізації і, 
по ідеї, повинна була уникнути недоліків Західної цивілізації. У першу чергу критиці під-
давалася Західна демократія, що у той час реально контролювалася великою буржуазією й 
повністю зневажала інтересами широких верств населення. Радянська цивілізація створю-
валася з метою позбутися експлуатації людини людиною й соціального гноблення, затвер-
дити соціальну рівність і справедливість за рахунок скасування права приватної власності 
на засоби виробництва. Радянська цивілізація досить добре проаналізована в багатьох ро-
ботах, зокрема, Г. Почепцова [357] та дисидента А. Синявського [392А], і характеризується 
наступними ознаками. 
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1. Міфологічне ядро: ЛЕНІН-ПАРТІЯ-КОМСОМОЛ. Це пов'язані й взаємозамінні по-
няття: «Ми говоримо Ленін – маємо на увазі Партія, ми говоримо Партія – маємо на увазі 
Ленін» (В. Маяковський). Цей тричлен, по суті, копіює християнську Трійцю. Сакральною сто-
лицею Радянської рустикальної цивілізації була Москва, а сакральним місцем – Красна площа.

2. Марксизм-Ленінізм був аналогом релігійного вчення зі своїм есхатологічним міфом 
побудови Суспільства загального добробуту на Землі (аналог небесного Раю) у найближчому 
майбутньому. Засновник нової пролетарсько-селянської релігії (яка замінила «буржуазне» 
християнство) спочиває в центрі сакральної Красної площі в Мавзолеї.

3. Оскільки коріння цієї рустикальної цивілізації беруть початок у суворому патріар-
хальному світі Традиції, вона породила чіткий Ієрархічний тоталітарний мир. Чітка схема Іє-
рархії була ядром Тоталітаризму й усіляко захищалася від руйнування всіма членами Ієрархії 
(вони одержали назву «Номенклатура», §20.19.IV). Тоталітарне суспільство відрізняється 
єдністю, монологізмом і одномірною «пролетарсько-селянською» культурою з домінуван-
ням червоного кольору. За законами цієї цивілізації всі носії півтонів підлягали знищенню 
як потенційні руйнівники основ цивілізації. Будь-які відхилення від «Традиції», тобто іде-
ологічного курсу цивілізації, оголошувалися інакомисленням і піддавалися системному ви-
корінюванню. Тоталітарна модель гіперболізувала значення Вождя й принижувала значення 
її членів, які перетворювалися в однорідну масу. Така модель мала на меті повну взаємозалеж-
ність її членів і Вождя, їх пов'язаність у єдину монолітну масу («людина натовпу» нерозривно 
пов'язана з Вождем). Звідси примат Суспільства (тобто Держави) над Особистістю. Смерть 
Вождя викликала щире горе маси, це була трагедія для маси.  

4. Вождізм. Влада в цій, як і подібних їй цивілізаціях, була виключно персоніфікова-
ною. Верхівку ієрархічної піраміди займав Вождь (аналог Патріарха), що уособлював колек-
тивну Волю й Розум Партії у вигляді її Політбюро. Чим суворішу та жорстокішу політику 
проводив Вождь, тим більший авторитет він мав у населення. Вождь був символом селянсько-
пролетарської маси. Він не мав власності, дружини, дітей (навіть у випадку їх наявності вони 
відходили на третій план), оскільки його дітьми був весь народ. Вождь – патріарх був ком-
пенсаторним чинником для інфантильної психології пролетарсько-селянської маси. Вождь 
не міг помилятися, він був апріорно непогрішний. Колективне прийняття рішень через 
інститут Політбюро автоматично знімало будь-яку відповідальність з Вождя. Тільки він сам 
міг визнати свої помилки у вигляді Одкровення. Помилки могли бути тільки в попереднього 
(неправильного) вождя. Тому з кожним новим вождем історія переписувалася. Ієрархія від-
творювалася на всіх поверхах структури суспільства зі своїми маленькими «вождями». Рі-
вень ієрархії визначався «спецрозподільниками» і обсягом владних повноважень. Між іє-
рархічними поверхами пролягала прірва. Для того, хто знаходився вище по ієрархії вождя ці 
«маленькі» вожді були «нічим», «безликими виконавцями», і це відношення переносилося 
цими «маленькими вождями» на нижчі ешелони влади. За місце в ієрархії йшла розпачлива 
боротьба не на життя, а на смерть, з доносами, компроматом і т.п. Чим ближче член Ієрархії 
наближався до Вождя, тим сильніше він зазнавав впливу від Ієрархії. За законами цієї цивілі-
зації втрата життя й будь-яких засобів на шляху до верхівки влади були виправдані з позиції 
члена Ієрархії, оскільки переможець одержував Все. У цьому Рустикальна цивілізація карди-
нально відрізнялася від Західної буржуазної демократії з її розосередженням влади.
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 5. Це була цивілізація вербальна – потоків слів, а не вчинків (дій). За програму дій і її регу-
лювання відповідав Вождь. Це була цивілізація з домінуванням, образно говорячи, «лівої пів-
кулі мозку». Звідси ухил в бік тоталітаризму й уніфікація населення, включаючи зрівнювання 
чоловіків і жінок. Тому особливо контролювалися вербальні потоки й тексти. Цивілізація в 
особі Вождя сама визначала «Що таке добре» і «Що таке погане». Ці установки масово ти-
ражувалися й були визначальним керівництвом для всіх членів суспільства. Література, здатна 
породити альтернативні точки зору зберігалася в «спецсховищах». Для вербальної влади саме 
небезпечне полягало в її критиці. Думати й приймати рішення – це функції Вождя. Член такої 
цивілізації не повинен був думати, тому що це призводило до сумнівів. Він повинен був без-
умовно й чітко виконувати рішення Вождя й Політбюро. Тому Героєм міг бути тільки діяльний 
і чіткий виконавець рішень Вождя, звідси «Чапай думати буде» виглядало смішно. Прорахунки 
пояснювалися нечітким виконанням правильних рішень Вождя, тобто саботажем, лінощами й 
т.п. Ця цивілізація не навчилася контролювати й управляти самостійними діями членів суспіль-
ства, оскільки такі дії не допускалися в принципі. 

6. Найважливішим стрижнем існування цієї цивілізації був образ Ворога й образ Героя. Го-
ловним Ворогом Радянської рустикальної цивілізації була Західна буржуазна капіталістична 
цивілізація – коротко « Буржуї-Імперіалісти». Для побудови світлого майбутнього потрібно 
було перебороти опір Ворога, тобто Буржуїв зовнішніх і внутрішніх та їх служників (Церкву, 
куркулів, дрібнобуржуазний елемент, дворян і т.п.). Боротьба вимагала Жертв. Новий Спра-
ведливий Світ можна було побудувати тільки дощенту зруйнувавши основи ворожої Західної 
буржуазної капіталістичної цивілізації, і кількість Жертв ворогів прямо відбивало успішність 
цієї боротьби (звідси зачищення території від ворогів). Всі лиха Радянської рустикальної ци-
вілізації пояснювалися протидією Західного буржуазного капіталістичного суспільства. Все 
погане йшло «із Заходу». Тут говорила глибинна селянська пам'ять, яка до міського (буржуаз-
ного) суспільства ставилася як до ворожого, панського. Селяни завжди мріяли знищити панів 
і буржуїв. У свою чергу міське суспільство ставилося до селян як до варварів, що підлягають 
окультуренню. Боротьба породжувала й Героїв. Відповідно, чим більше було Героїв, тим більше 
було потрібно Жертв, тим швидше наближалося заповітне Справедливе Майбутнє. 

7. Комплекс Жертви й Жертвування задля добробуту своєї цивілізації – фундаменталь-
на основа цієї Радянської рустикальної цивілізації. Із цим фактором нерозривно пов'язаний і 
культ Мертвих (§18.16.III). Звідси відповідальність перед мертвими й слабке реагування на 
проблеми живих. У системі цієї цивілізації окреме людське життя не має цінності. Цінність 
вона здобуває після Жертовної смерті заради торжества Цивілізації (Держави). Суспільство, 
спрямоване в Минуле («так жили наші предки») є закритим суспільством, ворожим інно-
ваціям. Його альтернативою виступало Західне буржуазне «Відкрите суспільство», засно-
ване на інноваціях. Інновації становили головну небезпеку для Радянського рустикального 
суспільства, оскільки загрожували зруйнувати його фундаментальні основи.

8. Цивілізація стійка тоді, коли вона здатна економічно розвиватися. Радянська русти-
кальна цивілізація створювалася в умовах торжества психології грабіжницької економіки 
(«грабуй награбоване» у буржуїв). Лідерам нової цивілізації, що формувалася, довелося 
прикласти максимум зусиль із залученням самих жорстоких заходів (розстріл), щоб перевес-
ти членів суспільства на рейки відтворюючої економіки. Кожен член цивілізації повинен був 
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інтенсивно працювати задля добробуту суспільства (цивілізації), ручна праця робітника й 
селянина цінувалася вище розумової праці. Дармоїдів суворо карали. 

Проте, на превеликий жаль лідерів побудови нової справедливої цивілізації для всіх ро-
бітників і селян без експлуататорів-буржуїв виявилось, що «виробники матеріальних благ» – 
селяни й робітники – не прагнули добровільно, інтенсивно й безкорисливо трудитися задля 
добробуту Світлого Майбутнього, а виходили із принципу мінімальної достатності й при-
родного гедонізму (§20.8.V). Спроби змусити працювати основну масу селян з залученням 
невеликих економічних стимулів так само інтенсивно, як фермери в буржуазній цивілізації, 
зазнали краху. Тому домінуючим інструментом стали фізичні методи примусу, включаючи 
механізм штучного голоду.  Протиріччя між ворожістю радянського рустикального суспіль-
ства до інновацій і необхідністю їх застосування (особливо у військовій сфері) також вирішу-
валося декількома шляхами. Перший шлях – активного силового примуса (розстріли, табори 
й «шарашки»). Другий шлях – формування свого, «радянського» міського суспільства й 
«радянської» інтелігенції (яка в результаті й виступила могильником цієї цивілізації). 

В основному така цивілізація розвивалася по екстенсивній моделі хижацького викорис-
тання природних багатств (вирубка лісу, експорт нафти, газу, сталі, зерна) без якого-небудь 
екологічного захисту. Ці принципи беруть початок ще в середньовіччі, коли селяни вирубу-
вали ліси, палили їх, кілька років збирали найкращий врожай, потім кидали ділянку і йшли на 
нове місце. Це ж стосувалося вилову риби під час нересту, знищення лісів (§19.2) і т.п.

9. Ця цивілізація, по суті, була трансформацією структури аграрно-політарних цивіліза-
цій древніх Єгипту, Месопотамії, Китаю, Індії, Європи в індустріально-політарну Радянську 
рустикальну цивілізацію за допомогою прискореної модернізації аграрного суспільства. Всі 
ці цивілізації опиралися на політарний (від греч. політея – держава) спосіб виробництва, 
який базується на деспотії, державній власності (колективно приналежної аристократії) та 
ієрархічно організованій  системі керування. В індустріально-політарному Радянському сус-
пільстві роль Аристократії стала грати Номенклатура. Політарне суспільство було принци-
пово не здатне перетворитися на суспільство більш високого типу.

10. Народ – робітники й селяни – формально перебували в центрі цієї цивілізації. Фор-
мально їм належала вся повнота влади. Реально вся повнота влади належала Партії (умовно 
названої «комуністичною»), що не обиралася народом, а формувалася зверху. Щоб позбутися 
цього протиріччя, було оголошено, що «народ і партія єдині», Партія становить авангард ро-
бітничого класу, а робітничий клас є авангард трудової селянської маси («нетрудові» селяни, 
що користуються найманою силою, підлягали знищенню або перевихованню працею в табо-
рах). Тому інтереси Партії (= Народу) були вище інтересів нечисленного буржуазного (місько-
го) суспільства й принципів західної демократії. Сталін прямо вказував, що «ми не ліберали». 

11. Ставлення до власності. Ключовим економічним становищем Радянської рус ти-
кальної цивілізації було скасування права приватної власності на засоби виробництва й 
усуспільнення землі. Земля як повітря, як Сонце, повинна служити всьому суспільству 
(§19.6.II). Землю як і душу продавати не можна. Впритул до цього прилягало усуспільнення 
виробництва й торгівлі (фабрик, заводів, магазинів) і централізація їхнього керування. У пи-
танні усуспільнення цивілізація була послідовна аж до усуспільнення житла в містах, які не 
бажали перепродажу. Так здійснювалася протидія розвитку буржуазних відносин. Фактично, 
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в економіці ця цивілізація опиралася на модель державно-монополістичного соціалізму (один 
монопольний власник – держава), а суспільна власність була замінена державною. В ідеоло-
гічному відношенні ця цивілізація нічого загального з марксистським розумінням соціаліз-
му не мала – не було ні самоврядування трудящих, ні «відмирання» держави. Відчуження 
праці (яка належала народу) і капіталу (який належав державі) досягло немислимих навіть 
для буржуазного капіталізму розмірів. Керування економікою здійснювалося командно-
адміністративним способом. Реально вся державна власність належала колективному влас-
никові – Номенклатурі, а частка участі членів Номенклатури у власності визначалася їх поло-
женням в Ієрархії, рівнем спецрозподілів, розміром квартир, кабінетів і т.п. За вакантні місця 
в складі Номенклатури йшла розпачлива боротьба.

12. Радянська рустикальна цивілізація принципово заперечувала безробіття. Прискоре-
на модернізація й ріст продуктивності праці неминуче призводив до появи зайвих робочих рук 
(безробіттю). Це протиріччя усувалося шляхом роздування державного апарата, створенням 
колгоспів, які забезпечували страховку від безробіття всього сільського населення, введенням 
зайвих робочих місць на виробництві, обмеженням зарплат, чим штучно стримувався ріст 
продуктивності праці. Був введений державний контроль міграції робочої сили та її регулю-
вання шляхом введення паспортної системи, інституту «лімітників» і прикріплення селян до 
землі. Ці міри заважали інтенсифікації праці й розхолоджували членів суспільства – навіщо 
багато працювати, якщо одержувати будеш однаково з тим, хто мало працює. 

13. Радянська рустикальна цивілізація опиралася на масову підтримку найбідніших 
верств населення (пролетаріату, безземельних і малоземельних селян), які налічували під час 
її становлення більшість населення. Дійсно, Радянська рустикальна цивілізація дала їм все й 
підняла їх представників до рівня Нової Аристократії й Вождів («хто був ніким, той став 
усім»). Вона здійснила прискорену модернізацію аграрного суспільства, забезпечила масо-
ву індустріалізацію й створила потужні продуктивні сили капіталістичного типу під управ-
лінням держави («Номенклатури»). Була здійснена повна ліквідація неписьменності, що 
охоплювала більше 70% населення, організована система загальної безкоштовної охорони 
здоров'я, був забезпечений істотний підйом якості життя найбідніших верств населення. 

14. Радянська рустикальна цивілізація ліквідувала національні конфлікти й була толерантною в 
сфері національної політики. Більше того, вона сприяла розвитку національних культур. Головним 
обмеженням було дотримання канонів радянської релігійної системи – марксизму-ленінізму. 

15. Основи Радянської рустикальної цивілізації закладалися її засновником Леніним як 
«держава вчених» [392А], в якій вся влада буде належати вченим-фахівцям. Це нагадувало 
суміш ідеї держави філософів Платона й традиційного суспільства під керівництвом жерців-
волхвів (до введення християнства на Русі) – носіїв сакрального знання (роль якого стала 
відігравати наука). Це призводило до фетишизації науки й створенню культів авантюристів 
від науки по типу Лисенка. Проте, навіть після відомих негативних явищ у гуманітарній сфері 
в Радянській цивілізації був досягнутий загальний високий рівень природничих наук і ство-
рена чудова система вищої безкоштовної технічної освіти.  

Подальші події ми будемо розглядати саме з позиції й системи цінностей Радянської 
рустикальної цивілізації, яка будувалася більшовиками (первісно партії городян-буржуа) як 
прогресивна альтернатива Західній буржуазній капіталістичній цивілізації, як цивілізація, що 
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йде їй на зміну. Вона віддзеркалювала ментальні уявлення й сподівання найбідніших мас насе-
лення й опиралася на їх підтримку. У цьому плані вона була охлократичною («влада просто-
люду»). Оскільки найбідніші верстви населення (простолюд) становили більшість населення, 
ця влада була й демократичною («влада народу»), тільки не в буржуазному розумінні цього 
поняття. У представленому вище вигляді вона з'явилася не відразу, а налагоджувалася в перші 
десятиліття свого існування, але її ключові ідеї вже були артикульовані й апробовані протягом 
1917 р., хоча джерела цих ідей беруть початок у народництві 1860-х років. Більше того, вони 
опиралися  на систему цінностей традиційного селянського суспільства та його патріархальний 
світ, де вся власність належала аристократії на чолі з Патріархом (Князем, Царем, Паном).
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населення відповіла стверджувально. Ця амбівалентність повною мірою проявлялася й зго-
дом. Більшість українців у результаті опитувань прагнули бути й у складі ЄС, і СНД, працювати 
по-соціалістичному й отримувати капіталістично, мати значну приватну власність, але так, щоб 
інші її не мали і т.п. Це говорить про інфантилізм українського суспільства й відсутністі буржу-
азного (грамадянського) суспільства, яке в цей час тільки розпочало реально формуватися.

19-21 серпня у Москві відбувся антиконституційний переворот, очолюваний 
керівництвом КПРС. Багато фактів свідчать про те, що цей переворот здійснювався за згодою 
Горбачова й був придушений Єльциним. Під час перевороту Л. Кравчук повівся надзвичайно 
гідно та мужньо й відмовився вводити надзвичайний стан в УРСР.

24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР було прийнято «Акт 
проголошення незалежності України» на основі Декларації про державний суверенітет 
України. Тоді ж було оголошено про референдум. На референдум було винесено питання: 
«Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?». 26 серпня Верховна Рада 
призупинила діяльність КПУ. Комуністична номенклатура швидко стала антикомуністичною 
номенклатурою. Від цього її суть, світогляд і система мислення зовсім не змінилися.

Референдум відбувся 1 грудня 1991 р. У голосуванні взяли участь 84,18 % громадян 
України, що мають право голосу (31 891 742 людини). 28 804 071 людина (90,32 %) підтримали 
Акт проголошення незалежності України. Таким чином, проголошення незалежності України 
було підтверджено всенародним голосуванням. 

Довгий шлях становлення незалежної держави Україна юридично завершився. Почався 
найбільш важкий етап – знаходження Україною економічної та політичної самостійності. 

20.25. Епілог

Ми простежили магістральний шлях становлення держави Русь-Україна з III-IV ст. Його 
джерела беруть початок ще за часів Боспорського царства (§16.23, мал. 16.3), звідки, мабуть, 
походить царське плем'я русів. Саме там почала зароджуватися система культурних кодів 
і символів як Русі-України, так і Руської православної цивілізації. Боспорський еп. Домн 
в 325 р. брав участь в I Вселенському соборі, на якому був прийнятий Символ віри. Із Бо-
спорського царства також походить й герб України – тризубець. Далі магістральний шлях 
формування Русі-України пролягав через алано-булгарську Салтово-Маяцьку культуру Ха-
зарського каганату й Київський каганат, основу якого становило плем'я полян-русів. Істотну 
роль у формуванні етносу русичів зіграли й племена кельтів (починаючи з III-II ст. до н.е.), які 
представляли латенську культуру. Вони панували над протослав’янскими племенами лісової 
й лісостепової смуги й ввели в слов'янську мову ряд найважливіших понять: море, небо, язик, 
тато, влада, владика, бояри, слуга, волхви, чаклування/чарівництво, лікар, ліки/лікувати, бро-
ня, щит, полк, віл, брага, сало, яблуко. Вони познайомили слов'ян з гончарним і ковальським 
ремеслом. Очевидно, від кельтів походить язичеський бог Дажьбог [422А, 277-281]. Інші 
слов'янські язичеські боги (крім Перуна) мали сармато-аланське походження. 
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Про кельтський період нагадують назви багатьох населених пунктів і цілих областей 
(Галичина, Волинь) і Змієві вали. На зміну кельтам прийшли племена гото-аланів (вони 
дали назву Каталонії в Іспанії), які в II-IV ст. очолювали різноетнічні племена (включаючи 
слов'янські) на території сучасної України (в основному на Правобережній частині Дніпра 
й у Криму). З ними ідентифікується черняхівська культура. Певну роль у формуванні етносу 
русичів зіграли й авари. 

В VIII-IX ст. Київський каганат полян-русів витримав напружену боротьбу з Хазарським 
каганатом і нащадками кельтських племінних вождів, які управляли Волинню, і створив дер-
жаву Русь (Київську). Київ із прикордонного міста плем'я деревлян (древлян), потім полян 
перетворюється в найбільше столичне місто нової держави. У IX-X ст. триває боротьба Русі з 
варягами й старою кельтсько-готською родоплемінною знаттю («світлими князями» літописів 
і боярами) Волині, Галичини й Чернігівщини, яку підтримували впливові жерці-волхви. 

Руський каган Володимир вінчається в Константинополі з багрянородною царицею Ан-
ною, приймає царський титул і в 988 р. вводить на Русі християнство. Він здобуває остаточну 
перемогу над «світлими князями» і волхвами. Перемога над волхвами й ліквідація їх жор-
стоких людських жертвоприносин мала найважливіше цивілізаційне значення й знаменувала 
входження Русі в Європейську християнську цивілізацію. Таким чином, при кн. Володимирі 
на території Русі-України під егідою русів завершується об'єднання різноетнічних пле-
мен (з домінуванням слов'янського етносу) в єдину потужну державу, яка конкурувала з 
Візантійською імперією. Після цього східнослов'янські племена й поляни починають назива-
тися Русю, а Київ стає сакральним центром Русі, другим Єрусалимом. 

При Ярославі (Мудрому) триває експансія Русі вздовж міжнародних торговельних шляхів 
у напрямку Західної Галичини, Прибалтики й Північно-Західної Русі (Суздалі), де Київська 
Русь зустрічає відчайдушний опір волхвів і місцевої знаті.             

Після розпаду Київської Русі спадковість князівських державних традицій зберігає 
Київське князівство Гедиміновичів, потім волинські руські князі. З виродженням князівських 
династій волинських і київських князів новий імпульс розвитку державних традицій ми 
спостерігаємо в Козацькій державі Б. Хмельницького.

При Б. Хмельницькому формування держави Русі-України виходить на якісно новий 
етап. Гетьманська держава Б. Хмельницького – Мала Рóсія – укладає особисту унію з царем 
Московської Русі, і утворюється нова потужна держава – Росія. Вона опирається на два клю-
чових державних утворення: Малу Рóсію й Велику Росію під верховенством царя. Старан-
нями гетьмана Мазепи й царя Петра I ця держава трансформується в імперію за аналогією 
Британської, що складалась з Англії й Шотландії (§16.22). Представники Малої Рóсії відіграли 
найважливішу роль у становленні й розквіті імперії. Тут особливо варто виділити Розумовських, 
Безбородько, Кочубеїв, Трощинських, Перовських, Паскевича. Піка могутності імперія досягла в 
часи Катерини II – Олександра I. Вона увійшла до числа провідних держав світу. 

Територія Русі-України розширюється до Чорного й Азовського морів. В єдиний 
економічний простір Русі-України повертаються землі Південно-Західної Русі, захоплені 
Польщею (крім Галичини, Буковини й Закарпаття). 

Микола I, палкий шанувальник старовини, ініціює широкий пошук, вивчення й введен-
ня в науковий оборот величезного обсягу письмових першоджерел Малої Рóсії, пов'язаних 
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з історією нашої держави. Створена ним Археографічна комісія зберегла безцінну письмо-
ву й монументальну історичну спадщину. З ініціативи Миколи I був відкритий Київський 
університет (1834). У Новий час Русь-Україна концептуально формувалася як держава на осі, 
утвореної Київським і Харківським університетами, при цьому провідним інтелектуальним 
центром виступав Київський університет. Завдяки Миколі I і петербурзької інтелігенції Тарас 
Шевченко одержав волю й зміг видати свій «Кобзарь».  

Занепад імперії розпочався наприкінці правління імператора Миколи II. Модернізаційний 
проект Олександра II щодо переходу селянської станової імперії на буржуазні індустріальні 
шляхи розвитку тільки почав набирати силу, як спалахнула Перша світова війна. Вона покла-
ла кінець двом монархіям-імперіям: Російської й Австро-Угорської. На території Російської 
імперії Перша світова війна перейшла в запеклу й криваву громадянську війну. Громадянська 
війна проходила по двох основних лініях конфлікту: соціальному й національному. Визначаль-
не значення зіграло протистояння між націленою в майбутнє буржуазією, що зароджується, 
козацтвом і заможними селянами-куркулями – з одного боку, і численним відсталим кон-
сервативним селянством – з іншого. У результаті гострої цивільної боротьби відстале, але 
численне селянство й нечисленний на Україні пролетаріат здобули перемогу. Більшовики в 
особі Комуністичної партії встановили диктатуру найбідніших верств робітників і селян. Ця 
найбідніша верства населення Російської імперії становила більше 70% населення, на відміну 
від розвинених країн Західної Європи, де вона не перевищувала 30%. Більшовики своїми 
гаслами «Земля – селянам», «Фабрики – робітникам» змогли звабити ці нижчі верстви на-
селення й перемогти завдяки таким основним факторам: 

1. Надто низький рівень урбанізації Русі-України й Росії (15-17%). 
2. Надзвичайно низький життєвий рівень основної маси населення. Більше 70% населен-

ня перебувало за межею бідності й виробило особливу культуру голоду з незбалансованим 
низькобілковим раціоном (капуста, картопля, висівки і низькоякісний хліб). Такий рівень 
життя провокував особливу жорстокість представників бідноти по відношенню до будь-яких 
власників нерухомого майна й землі. Численна голота забажала швидко стати панами, і по-
чався безпрецедентний грабіж і переділ майна. Взяли гору гасла – «Грабуй награбоване» і 
«Хто був нічим, той стане всім».

3. Неймовірно низький по міркам Західної Європи рівень письменності населення (близь-
ко 30%). Цей показник тісно пов'язаний з низьким життєвим рівнем населення. 

4. У результаті участі бідної селянської маси в Першій світовій війні більше 4,5 млн. се-
лян України одержали зброю й досвід її застосування. Ця збройна орда злиденних селян 
стала основною опорою більшовиків і створила кістяк Червоної Армії. Опозиційна сторо-
на – буржуазія, дворянство, козаки і заможні селяни (армія батьки Махно) – протягом трьох 
років чинили опір, але потерпіли поразку через чисельну перевагу голоти (найбідніших селян 
і пролетарів), а також розколу в своїх рядах. 

Друга лінія – національна – відігравала менш виражену роль. Носієм національної 
української ідеї виступала інтелігенція, яка походила з заможного сільського середови-
ща. Вона була слабко вкорінена в древню історію Русі й у міські (буржуазні) верстви Русі-
України, які сприймала антагоністично. Українська інтелігенція захопилася популістською 
польсько-австрійською концепцією історії, яка розрахована на холопську масу. Ідеологом цієї 
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інтелігенції виступив поляк-хлопоман Антонович. Ця інтелігенція перебувала на периферії 
культурного життя міст Наддніпрянської України з центром у Києві й не мала великого впли-
ву на широкі верстви населення. Найважливішу роль у формуванні малоросійської (козачої) 
національної ідеології (альтернативної українсько-селянської) відігравали Харківський і 
Київський університети. 

До кінця XIX ст. серед еліти Русі-України виникла безліч течій: монархічна, антимонархічна, 
буржуазно-демократична, соціал-демократична, консервативна, панслов'янська, націона-
лістична, соціал-націоналістична, соціал-революційна, комуністична (націонал-комуністи 
й інтернаціоналісти), анархічна та інші. Народ Русі-України, який складався в основному з 
селян (більше 80%), не цікавився політикою зовсім. Основна маса селян була не писемна й 
не ідентифікувала себе з жодною національністю (вони були «тутешніми»). Свій головний 
пріоритет селяни бачили в одержанні землі. Вони підтримували ту державу, яка обіцяла їм 
дати землю. 

Українське козацтво ідентифікувало себе з Російською імперією, і у вузькому змісті – з 
Руссю (Малою Рóсією). На службу імперії воно пішло ще в XVII ст. Козацтво залиша-
лося прихильником монархії, але виражало невдоволення царською владою й вимагало 
парламентської монархії (як у Британії). Український пролетаріат був нечисленним і зосе-
реджувався в основному на Південно-Східному промисловому районі. Пролетаріат по своїй 
природі був інтернаціональний і хотів одержати у свою власність заводи й фабрики. Тому 
соціальної бази в націоналістичних протодержавних утвореннях типу УЦР-УНР-Директорії 
не виявилося. Лідери УЦР-УНР не змогли чинити помітного опору більшовикам, які опира-
лись на соціальні гасла й промислові урбанізовані центри Росії й України. Також не змогла 
протистояти більшовикам (які очолили безземельних селян) буржуазна Українська Держава 
гетьмана Скоропадського, оскільки велика національна буржуазія виявилася слабкою і не-
численною й перебувала на ранній стадії формування. Сумну роль тут зіграли лідери УНР-
Директорії, які були зацікавлені в краху буржуазної («панської») Української Держави геть-
мана Скоропадського.

Окрема, бічна лінія розвитку державних традицій Русі-України спостерігалася в 
Східній Галичині. Її джерела брали початок ще в Галицько-Волинському князівстві. Воно 
розпалося в XIV столітті, оскільки князівська влада була скинута впливовою місцевою 
боярською олігархією. Згодом для збереження своїх привілеїв ця олігархія перейшла в ка-
толицтво й ополячилася. Ця лінія розвитку історії Русі-України одержала новий вигляд за 
часів Австро-Угорщини, коли в другій половині XIX ст. була розроблена австро-польська 
концепція «України» з метою розчленовування Російської імперії (§§17.6; 18.11.III; 18.13; 
19.6.II). Після розпаду Австрійської імперії державне утворення ЗУНР одержало шанс стати 
незалежним. Проте у нього не виявилося ні економічної опори, ні підготовленої еліти, ні бур-
жуазного суспільства. Східна Галичина належала до найбільш  економічно слаборозвиненим 
регіонам у Центральній Європі [63; 79; 293]. ЗУНР опиралася на селянство, яке у принципі 
не могло створити державу, оскільки по своїй природі й менталітету було аполітичною 
соціальною верствою. Воно було прив'язано винятково до своєї землі, і для нього не мало зна-
чення, у якій державі перебуває їх земля. У той же час буржуазія й маленькі міста Східної Гали-
чини були польско-еврейсько-німецькими й виступали проти створення ЗУНР. У результаті 
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ЗУНР практично без опору зазнало крах й було поглинене Польщею. Польща розпочала 
проводити прискорену політику асиміляції українських селян у польську націю. Від повної 
польської асиміляції українських селян Галичини врятував СРСР і возз'єднання з УРСР.

Сам процес формування української нації з домінуючого сільського населення роз-
почався в другій половині XIX ст. після скасування кріпосного права (1861). Він був ви-
кликаний впровадженням буржуазних капіталістичних процесів у традиційне українське 
суспільство – урбанізацією, індустріалізацією й модернізацією. 

Українська Соціалістична Радянська Республіка виявилася найбільш життєстійкою 
конструкцією з численних державних і квазідержавних утворень на території Русі-України 
1917-1920-х рр. (§19.13). Як у свій час Мала Рoсія й Велика Рoсія створили Російську 
імперію, так і зараз УСРР разом із РСФСР створили неоімперію – СРСР. СРСР будувався 
на колективістській системі цінностей і приматі Держави над Особистістю. Споконвічно 
більшовики й українські націонал-соціалісти й націонал-комуністи розглядали цей проект 
побудови нової справедливої цивілізації (без експлуататорів) як прогресивну альтернати-
ву антинародної (фактично, антиселянської та антипролетарської) Західної буржуазної 
капіталістичної цивілізації (§19.15). По суті, ця Радянська рустикальна цивілізація про-
довжила традицію аграрно-політарних цивілізацій Стародавнього світу й зробила спробу 
пристосуватися до вимог індустріальної епохи. Західним аристократично-буржуазним 
республікам протиставлялися Мужицько-радянські республіки з усіма витікаючими звідси 
наслідками. Цивілізації, подібні Радянській, базувалися на приматі Держави, коли в ім'я 
тріумфу Держави (і Радянської цивілізації) понад усе ставилися Жертовність і Героїзація 
особи, а окреме людське життя не мало ніякої цінності (і значення). Ці ментальні уявлення 
широких верств населення Радянської цивілізації зберігалися навіть у більш пізній період, 
коли гуманістичні ідеї почали проникати в масову свідомість. Так, під кінець «відлиги» над-
звичайну популярність одержала пісня Булата Окуджави з к/ф «Білоруський вокзал» (1970) 
з таким приспівом:

И значит нам нужна одна победа,
Одна на всех – мы за ценой не постоим 

Більшовицька концепція нової справедливої цивілізації загальної рівності (без 
експлуататорів і експлуатованих) знайшла найбільшу підтримку серед найбідніших численних 
верств населення УСРР (і, звичайно, СРСР). По суті, іншого варіанту й не могло бути, оскільки 
в горні громадянської війни повсталі найбідніші верстви селянства й пролетаріату практично 
повністю знищили буржуазію, козацтво, священиків і малоросійське дворянство. Інакше кажу-
чи, була знищена опора будь-якого іншого типу держави, крім держави з владою охлократії. Ця 
держава отримала назву Радянської держави робітників і селян, хоча опиралася у своєму 
становленні на інтелектуальний потенціал «недобитих» буржуїв і дворян. 

УСРР була створена наприкінці 1919 р. під тиском Леніна з селянської Центральної України 
й урбанізованої Донецько-Криворізької республіки. Ленін скористався розробленою австро-
польською назвою «Україна», щоб позбутися російського шовінізму й поширити владу Рад на 
всю Європу й Азію. У його плани також входило приєднання Західної України, де назва «Україна» 
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була більш звичною (§§19.6.II; 20.1.IV). У результаті в 1920-ті роки під тиском націонал-комуністів 
і більшовиків історична назва наших земель «Русь/Мала Рoсія» виходить з практичного ужитку 
й тотально заміняється назвою «Україна», а назва «Росія» витісняється назвою «Радянсь-
кий Союз» або «Ради». За ленінською конституцією в СРСР за кожною з союзних республік 
зберігалося право вільного виходу з Союзу – ключова умова союзного договору!

У тих умовах створення СРСР було досить прогресивним явищем, стратегічною по-
милкою був вибір соціальної опори – винятково найбідніших верств селян і пролетаріату. У 
дійсності реальну владу й контроль над Державою захопила компартійна селянсько-
пролетарська номенклатура (табл. 20.5, §20.19.IV). Під соціальними гаслами вона стала 
будувати потужну державу, яка не мала нічого спільного з європейським соціалізмом і була 
націлена на знищення західної буржуазної капіталістичної системи. 

Для реалізації своїх цілей номенклатура йшла на будь-які людські жертви, ціною 
яких досягла певних позитивних результатів у розвитку економіки й освоєнні новітніх 
технологій. У результаті сталінської індустріалізації й колективізації УРСР вийшла на якісно 
новий рівень розвитку. УРСР із аграрної країни з переважно неосвіченим населенням пере-
творилася в сильну індустріальну країну, яка володіла новітніми технологіями, загальною 
грамотністю й соціальною захищеністю (яка тоді була відсутня в Західних країнах). УРСР 
у складі Антигітлерівської коаліції демократичних країн здобула перемогу над фашиз-
мом. Індустріалізація, колективізація й перемога над фашизмом коштували Радянській 
цивілізації (і Україні в тому числі) десятків мільйонів людських жертв, проте в рамках мен-
тальних уявлень цієї цивілізації величезна кількість жертв була показником лише на користь 
більшої значимості Перемоги, рішучості керівників (номенклатури) і силі ворогів, опір яких 
удалося зломити.  

Тотальна «українізація» і тотальне навчання неписемного населення українській 
мові, проведені більшовиками, заклали основи національної свідомості й почуття спільної 
батьківщини – України. Лідери КП(б)-КПРС створили й широко впровадили у свідомість 
населення УРСР і СРСР пантеон образів-символів (за аналогією з житіями святих): Тараса 
Шевченко, Лесі Українки, Івана Франко, а також архетип воїна-об'єднувача Б. Хмельницького. 

У найбільшій мірі від установлення Радянської влади – диктатури пролетаріату й беззе-
мельного селянства – виграли найбідніші селяни. Вони одержали від Радянської влади все: 
безкоштовну освіту й медицину, можливість кар'єрного росту, соціальне страхування, пенсії 
та інші здобутки. Одним словом, «хто був нічим, той став усім». Із найбільш енергійних й 
безпринципних сформували радянську ерзац-еліту – номенклатуру. 

Створені республіканські структури управління – КПУ, Верховна Рада УРСР, РНК 
(Рада міністрів) УРСР і наявність адміністративних кордонів УРСР почали формувати в на-
селення ментальну приналежність до УРСР як окремої країни – малої батьківщини в складі 
геополітичного об'єднання СРСР (Радянської цивілізації). Ключову роль у формуванні 
української нації зіграло переміщення столиці в Київ. Із цього моменту становлення держави 
Русь-Україна повернулася на магістральний шлях розвитку. 

Найважливішим етапом становлення державності стала участь УРСР в утворенні 
ООН. Входження УРСР у численні організації й структури ООН популяризувало назву 
«Україна» у світі й сприяло підготовці якісної української дипломатії. 
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Безсумнівною заслугою Радянської влади є приєднання Східної Галичини, Західної 
Волині, Закарпаття й Буковини до УРСР, а також юридичне узаконення цього приєднання. Та-
ким чином, була відновлена Соборність України й відвернені асиміляційні процеси  
українських територій у складі Польщі, Угорщині й Румунії. Процитуємо канадського вче-
ного Романа Шпорлюка:

   
«…викреслюючи Польщу зі списку держав, з якими Росії доводилося ділитися владою над  

Україною, Сталін створив передумови для змін у традиційних відносинах між українцями та 
росіянами. Як зазначила сучасна українська поетеса Ліна Костенко, Сталін створив «Велику 
Україну», з’єднавши воєдино «Малу Польщу» поляків і «Малоросію» росіян»  [487, 229].

 
Коротко зупинимося й на такому політично важливому питанні: чому Східна Галичи-

на (Східна Мала Польща) не стала окремою державою «Галичиною» і не змогла створити 
галицьку націю? Пояснюється це дуже просто. Лідери ОУН(б) дотримувалися ідей, близь-
ких ідеям Радянської рустикальної цивілізації. Вони опиралися на ідеологію інтегрального 
націоналізму, відповідно до якого заради створення своєї національної української Держави 
будь-які Жертви були виправдані (§20.7.III), а людське життя саме по собі також не мало 
ніякого значення. Відмінність доктрини Сталіна від доктрини ОУН полягала в акцентах: 

  інтернаціональна Держава           vs.   націоналістична 
        (= Цивілізація) у Сталіна   Держава у  лідерів ОУН(б)

Не дивлячись на рішучість й терористичну діяльність ОУН, у складі Польщі доля га-
лицького субетносу малоросійсько-українського етносу була визначена, оскільки він був 
нежиттєздатний. У відсутності своєї еліти й буржуазії він не міг конкурувати з розвиненою 
польською культурою, і в найкоротший термін був би насильно асимільований і розселений по-
ляками. Радянський союз урятував від асиміляції Польщею й знищення субетносу галицьких 
українців. У складі Великої України вони склали невелику, але пасіонарну частину. Роль галичан 
в історії становлення державності України була досить незначна; вкрай слабо галичани збагатили 
Велику Україну й культурним продуктом. Саме прагнення позбутися від придбаного в Польщі 
комплексу неповноцінності (§20.16.VI) змусило галичан шукати заступництва й захисту у Великій 
Україні – УРСР. Канадський історик Роман Шпорлюк акцентує увагу на цьому факті:

«По-перше, Україна мала культурні ресурси, які давали галичанам мож ливість компенсувати 
культурну та соціальну відсталість, робили їх конкурентоспроможними щодо польської культу-
ри, суспільства й політикуму. По-друге, входячи до складу України, галичани ставали частиною 
національної спільноти, більшої за Польщу. Не випадково вони називали її Велика Україна. Поза ме-
жами цієї України галицька спільнота дорівнювала за чисельністю словакам чи литовцям. Можли во, 
відчуття того, що саме Україна дає їм шанс на виживан ня у протистоянні з поляками, підштовхнуло 
католиків-галичан до об'єднання з православним Сходом – проти католиків-поляків» [487, 267-268].

У той же час галичани відіграють важливу роль у формуванні українсько-малоросійського 
супраетносу своїм особливим і ексклюзивним досвідом розвитку. 
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Найважливішу роль у розширенні території УРСР зіграв Хрущов, який приєднав до Русі-
України її історичну землю – Крим, де знаходились Боспорське царство і Херсонес. 

Так завершилося територіальне формування Русі-України, яке розпочалося в III 
столітті. Це стало можливим винятково завдяки створенню гетьманом Мазепою й царем 
Петром I Російської імперії, а потім входженню УРСР до складу Наддержави СРСР. Саме в 
утробі СРСР Україна розбудувала власні державні інститути й вийшла на міжнародну арену 
як суб'єкт міжнародного права. 

Відзначимо, що з 1953 р. по 1991 р. Радянським Союзом керували українці, які опиралися на 
впливову українську партійну номенклатуру УРСР і повною мірою черпали звідси керівні кадри 
для СРСР, як ми показали вище. У чималій мірі завдяки союзу УРСР і РСФСР (видозмінений союз 
Малої і Великої Рoсії), СРСР досяг військового паритету з іншою Наддержавою – США. 

Після об'єднання Малої Рóсії й Московської Русі Гетманат Мазепи безупинно обростав 
територіями. До моменту виходу з СРСР площа УРСР, визнана світовим співтовариством, 
перевищувала Гетманат Мазепи в 5 разів! Чи це не найкращий доказ стратегічно вірного 
вибору Богдана Хмельницького й Івана Мазепи. Українці керували не тільки СРСР, але й вхо-
дили в керівні структури багатьох радянських республік, що залишилося за рамками нашого 
дослідження, але відігравало важливу роль у життєдіяльності СРСР.  

У 1970-ті роки Радянська рустикальна цивілізація склала серйозну конкуренцію Західній 
буржуазній цивілізації, що змусило останню серйозно поліпшити соціальну політику й значно 
розширити демократичні свободи. Переконаний супротивник СРСР З. Бжезинський у книзі 
«Великий провал. Агонія комунізму» визнавав:

«І справді, сьогодні, наприкінці XX століття, здається неймовірним, що радянську модель 
колись вважали привабливою й гідною наслідування. Це здивування – міра того, як низько впало 
значення радянського досвіду в очах громадськості всього світу. Проте були часи, коли радянська 
модель викликала захват, замилування й навіть бажання наслідувати її. Отже, доречно поставити 
питання: як це трапилося й чому?» [34А, 256]. 

Дійсно, успіхи СРСР у побудові соціально справедливого суспільства вплинули на 
демократизацію західного світу й змусили Захід проводити соціальні реформи, спрямовані на за-
хист соціальних прав і економічних свобод людини. Після війни до влади в Західній Європі прийш-
ли соціалісти (у Франції, Австрії, Німеччині, Скандинавських країнах та ін.). Західноєвропейський 
соціалізм був буржуазним соціалізмом. Він опирався на буржуазні демократичні свободи й верхо-
венство права. У СРСР соціалізм був селянським. Він відповідав традиційним уявленням селян-
ства – зрівнялівці й колективній відповідальності (круговій поруці). Ці базові уявлення сільського 
соціалізму брали початок в традиційному аграрному суспільстві в часи до Київської Русі.  

З розвитком СРСР ускладнювалася структура управління УРСР, підвищувався рівень і 
кваліфікація господарських управлінських структур, проте якість політичного й економічного 
управління компартійної селянської номенклатури безупинно падала.  

Проведена Хрущовим і Брежнєвим масштабна урбанізація кардинально змінила структу-
ру населення УРСР. Із селянської країни (19% жителів міст в 20-ті роки) до кінця 80-х УРСР 
перетворилася в середнє урбанізовану країну (67% городян). 
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У другій половині 1970-х – початку 1980-х років якість життя населення УРСР істотно 
підвищилася, що стало відбиватися на тривалості життя людини, яка в УРСР в 1974 р. скла-
ла 71 рік. За цим найважливішим показником Україна ввійшла до числа передових країн 
світу. Забезпеченість житлом в 1985 р. досягла 15 м2 на людину. Високий рівень вищої освіти, 
зростання доходів населення й розширення культурних контактів із Західною буржуазною 
цивілізацією викликало потребу в цивільних свободах і в забезпеченні якісних товарів і 
послуг. Із цим завданням авторитарна мобілізаційна економіка Радянської рустикальної 
цивілізації не змогла впоратися. Ріст добробуту населення досягався за рахунок екстенсив-
них факторів розвитку й домінування сировинної економіки. Вже Хрущов став згортати 
інноваційну економіку, закладену в 30-ті роки Сталіним. СРСР міг програти змагання з 
Західноєвропейським буржуазним соціалізмом ще в 70-ті роки, якби не масовий продаж 
нафти, газу, металу. Ця хижацька сировинна економіка й нафтадолари продовжили існування 
СРСР до кінця 80-х років. Вони дозволили сформуватися радянському міському суспільству, 
яке, проте, багато в чому зберігало селянські риси й погано нагадувало західне буржуазне 
суспільство з його правовою культурою й здатністю до самоорганізації.

 Для переходу до інтенсивної інноваційної економіки був потрібний кардинальний де-
монтаж політичної й економічної системи Радянської рустикальної цивілізації.    

Радянська влада та її селянська ерзац-еліта – номенклатура опиралися на селянство. При-
скорена урбанізація підірвала селянські основи Радянської влади, стала причиною 
«перебудови» і породила в сформованого міського населення (радянської буржуазії) 
бажання перейти до моделі західній буржуазної (міський) демократії. Ці процеси 
призвели до падіння Радянської рустикальної цивілізації, яка не зуміла перейти на 
інноваційний шлях розвитку. 

Входження передових країн світу в постіндустріальну епоху виявилося успішним завдя-
ки пріоритету Особистості над Державою. Постіндустріальна епоха має на увазі опору на 
вільний розвиток Особистості й торжество цивільних свобод.   

Радянська селянсько-пролетарська номенклатура не змогла адекватно відповісти на 
виклик часу й провести успішний перехід до моделі «Відкритого суспільства» Західної 
буржуазної цивілізації. Вона в принципі не могла здійснити цей перехід, оскільки опиралася 
на базові принципи Радянської рустикальної цивілізації. Для успішного переходу необхідно 
було здійснити ряд базових трансформацій, у першу чергу такі:

1. Необхідно було демонтувати систему колективної відповідальності (а по суті, кругової поруки 
і колективної безвідповідальності) радянської номенклатури в особі колективних органів: Верховної 
Ради, Ради (Кабінету) міністрів, місцевих рад, які, приймаючи закони й постанови, по суті, не несли 
ніякої відповідальності перед населенням і виборцями – ні персональної, а ні партійної в силу прин-
ципу колективного прийняття рішень. Єдина правляча партія – КПРС і її структури ( КПУ, обкоми 
й райкоми) мали всі владні повноваження, формували кадри для Верховної Ради, Ради (Кабінету) 
міністрів, місцевих рад, активно втручалися в їхню діяльність, але не несли ніякої відповідальності 
за результати їхньої діяльності. Ця хибна маніпулятивна система безвідповідальності стала голов-
ним гальмом на шляху розвитку країни і її цивільного суспільства. 

2. Як і в будь-якій аграрній цивілізації, Влада в Радянській рустикальній цивілізації була ви-
ключно персоніфікована (§19.15). Слід було рішуче відходити від моделі персоніфікованої влади 
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до буржуазної моделі чіткого розділення влади між законодавчою, виконавчою та судовою. Ця 
трансформація була найважчою, оскільки для домінуючого селянського менталітету в такій 
моделі зникало саме поняття персоніфікації влади. Для селянського менталітету розділення 
влади між трьома незалежними органами – законодавчим, виконавчим та судовим – було схоже 
на шизофренію, і він відмовлявся сприймати таку модель. У його уявленнях Влада повинна була 
замикатися на одній персоні, не залежно від того, яку назву вона отримувала (Вождь, Пре-
зидент, Голова Парламенту або Прем'єр-міністр). Неефективна, дублююча система керування 
Радянської цивілізації була націлена на одержання максимальних владних повноважень і не 
передбачала розподіл відповідальності, пов'язаної з отриманими повноваженнями. Ця систе-
ма підлягала корінному перетворенню. Треба було ввести чіткі розмежування між законодав-
чою, виконавчою й судовою владою. Наявність владних повноважень треба було чітко узго-
дити з відповідальністю за принципом: більше повноважень – вище персональна й партійна 
відповідальність. 

3. Слід було здійснити реальне забезпечення власністю радянську буржуазію, яка сформувалася, 
за рахунок приватизації й справедливого розподілу серед її величезної державної власності УРСР. 

Радянське буржуазне суспільство до кінця 90-х років саме і являло собою цей середній 
клас. Його фінансова незалежність опиралася на внески в українському Ощадбанку, що були 
гарантовані державою. У цьому банку більше 12 млн. українців зберігало близько 135 млрд. рублів 
(більше $150 млрд. в еквіваленті). Це були не просто порожні гроші, а справжній інвестиційний 
капітал, який був втілений у заводах, підприємствах, фабриках, технологіях, електростанціях, мо-
стах та іншому рухомому та нерухомому майні. Ці внески «гарантувалися всім надбанням Союзу 
РСР». Це чітко видно з напису на радянських рубльових банкнотах (мал. 20.4).     

Таким чином, після ліквідації СРСР і переходу на буржуазні принципи розвитку, Україна 
повинна була прийняти на себе зобов'язання філії Державного Ощадбанку СРСР в Україні 
перед своїми громадянами. 

Зазначена сума внесків в 135 млрд. руб. була чесно зароблена середнім класом 
України. Це були легальні гроші. Одні українці збирали собі на пенсію, інші для придбання 
житла, машини та іншого майна. Якщо середній внесок на одну людину становив близь-
ко 1 тис. рублів, то були особи, у яких внески становили 100-150 тис. рублів і більше. Ці 
гроші були зароблені в Тюмені на родовищах нафти й газу, на будівництві різних об'єктів по 
всьому СРСР, або науково-технічною елітою, яка в СРСР пристойно заробляла. Ситуація 
значно спрощувалася у зв'язку з тим, що Україна ввійшла в незалежне плавання зовсім 
без зовнішніх боргів, оскільки всі багатомільйонні міжнародні борги СРСР взяла на себе 
Російська Федерація.

Якби трансформація радянського устрою в капіталістичний устрій здійснювалася спра-
ведливо, за законами західної буржуазної системи, то ці інвестиційні гроші повинні були 
бути забезпечені в повному обсязі акціями приблизно 200 тис. підприємств України, вони б 
перейшли в приватну власність і зв'язали воєдино власність і гроші. При цьому, підприємства 
варто було б оцінювати також по балансовій вартості за станом на 1991 р. У такий спосіб 
був би легалізований середній клас України, який міг би отримані акції продавати, купувати, 
з'явилися б реальні фондові біржі й т.п. 
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Мал. 20.4. Білети державної скарбниці СРСР
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В 1917 р. українські соціалісти прийняттям III Універсалу обвалили ринок землі, після чого 
обвалилися «керенки», а гроші УНР являли собою порожні папірці. Їх «почин» завершили 
більшовики шляхом тотальної націоналізації землі, будинків і промислових підприємств. В 1991 
р. треба було провести зворотну процедуру й зв'язати суспільну власність із накопичени-
ми громадянами України інвестиційними заощадженнями. Крім підприємств Україна як 
правоспадкоємиця УРСР одержала у своє розпорядження дорогоцінну землю (чорноземи) на 
сотні мільярдів рублів, найбагатші природні копалини сталі, вугілля, рідкісних металів, запаси 
нафти, газу, напівкоштовних каменів та іншого багатства. Таким шляхом у незалежній Україні 
можна було досягти економічної незалежності радянській буржуазії й забезпечити формування 
широкого середнього класу в розумінні Західної буржуазної цивілізації.

4. Конкурентоспроможність Радянської рустикальної цивілізації базувалася на дешевій 
сировині й низькій вартості робочої сили. Хижацьке ставлення до природних ресурсів і де-
шева робоча сила були характерними рисами аграрних цивілізацій, спадкоємцем яких була 
Радянська цивілізація. Для переходу на інноваційний постіндустріальний шлях розвитку 
й впровадження ресурсоощадних технологій необхідно було здійснити перехід на світові 
ціни на сировину й забезпечити високу вартість робочої сили, що мало на увазі її високу 
кваліфікацію й продуктивність. 

 5. Будь-яка аграрна цивілізація була націлена в минуле й прагнула відновити світ Традиції 
Золотого століття й жорстко дотримуватися певних канонів і догм. Такий підхід виключав 
інноваційний шлях розвитку. Лідери Радянської цивілізації спробували вирішити цю пробле-
му шляхом остаточного знищення селянського аграрного традиційного світу, включаючи й 
релігію – «опіум народу». Фактично відбулася лише підміна понять, і світ аграрної Традиції 
був заміщений світом догматичної комуністичної ідеології. Комплекс Жертви й Жертву-
вання та культ Мертвих (§18.16.III) збереглися у видозміненій формі. При зміні політичних 
завдань активно переписувалося минуле, і нова версія минулого табуіровалась, а об'єктивне 
вивчення минулого каралося. Необхідно було перенацілити суспільство на обговорення й 
конструювання свого майбутнього, зайнятися об'єктивним вивченням історії й відмовитися 
від пристосування минулого під кон'юнктурні політичні завдання діючої влади. 

6. Оскільки Радянська рустикальна цивілізація не навчилася контролювати й управляти 
самостійними діями членів суспільства, такі дії не допускалися взагалі. Спроби взяти під то-
тальний економічний і політичний контроль або придушити самостійні дії членів суспільства 
і його економічних агентів йшли в розріз із вимогами постіндустріальної економіки й неми-
нуче призводили або до росту тіньової економіки, або до загального економічного падіння. У 
свою чергу це викликало зростання корупції й збільшення сектора тіньової економіки. Тому 
після розпаду Радянської цивілізації й введення капіталістичних відносин миттєво утворився 
величезний сектор тіньової економіки (40-60%), побороти який своїм інструментарієм ця 
цивілізація ні в якому разі не зможе.

7. Модель «Відкритого суспільства» є антагоністичною моделі Радянського (селянсь-
кого) добре контрольованого традиційного суспільства з однією нацією, однією мовою, 
однією релігією й одним Патріархом. Перехід до нової економіки (інноваційної економіки 
«Силіконової долини») можливий тільки в умовах функціонування вільного суспільства, 
вільної особистості, цивільних свобод і правової держави.  
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Україна в момент здобуття незалежності мала досить потужний економічний потенціал, 
входила до числа 20 найбільш розвинених країн світу. Серед окремих галузей науки й технологій 
вона перебувала в числі світових лідерів. Україна була інтегрована у великий і ємний ринок СРСР, 
у якому її продукція вирізнялася високою конкурентоспроможністю, особливо в області маши-
нобудування. У цьому полягав величезний плюс України. До мінусів ринку СРСР можна було 
віднести малу кількість сучасних інноваційних технологій і низький рівень товарів широкого 
вжитку. Зазначимо, що Загальний ринок ЄС в 1991 р. перебував ще в стадії формування й визна-
чальне значення мали прямі економічні зв'язки між Україною й країнами Західної й Центральної 
Європи. У цілому продукція України у вигляді кінцевого продукту або окремих вузлів у продукції 
країн СРСР постачалася в 123 країни світу. Промислова продукція й промислова сировина 
постачалася Україною в 20 найбільш розвинених країн Західної буржуазної цивілізації, вклю-
чаючи США, Німеччину, Канаду, Великобританію, Францію, Японію. Суб'єктами міжнародних 
господарських зв'язків були понад 1400 українських підприємств (§20.24.I). Проблему пред-
ставляв ресурсномісткий і гіперболізований військово-промисловий комплекс, який треба було 
істотно скоротити, але без втрати суперсучасних військових технологій. Більше того, розвине-
ний військовий комплекс в усьому світі був кращою характеристикою рівня розвитку країни. 

Ефективне рішення цих завдань могло забезпечити Україні досить безболісне й поступо-
ве входження в економічний простір Західної буржуазної цивілізації, зберігаючи за нею впли-
вове положення великого регіонального лідера Центральної й Східної Європи. Більше того, 
Україна як прабатьківщина Руської православної цивілізації, могла показати приклад адаптації 
моделі Західного буржуазного суспільства до базових основ цієї цивілізації, використовуючи 
її позитивні сторони. Тим самим, Україна, подібно Японії, могла стати прекрасним прикла-
дом формування ще однієї успішної моделі буржуазного розвитку на засадах Православної 
цивілізації й стати лідером трансформацій на пострадянському просторі. Населення України, 
окрилене цими перспективами, з ентузіазмом дивилося в майбутнє й повністю підтримало 
курс реформ. Воно повірило демократичним гаслам українських політиків доби «перебу-
дови» та в їх здатність успішно здійснити цю «перебудову» в умовах повної незалежності 
України. Тому коли 24 серпня 1991 р. на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР був 
прийнятий «Акт проголошення незалежності України», на референдумі 1 грудня 1991 р. у 
голосуванні взяло участь 84,18 %  громадян України, що мали право голосу, і 90,32 % з них 
підтримали цей «Акт незалежності». Відкрилася нова сторінка історії Русі-України – історія 
незалежного існування.    


