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Переклад та на основі науково-популярної літератури 

Павел Скоропадский: штрихи к политическому портрету  
Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрета  

 
Среди исторических деятелей, вынесенных на гребень 

политических событий в годы революции и гражданской 
войны в Украине, до сих пор одним из наименее 
освещенных остается фигура "вельможного пана гетмана" 
Павла Скоропадского. Даже в десятитомной "Истории 
Украинской PCP" его характеристика ограничена одним 
предложением - богатый украинский помещик, царский 
генерал, монархист. Действительно, правление 
Скоропадского было непродолжительным, но вырвать эту 
страницу из истории было бы отступлением от правды, 
которых и без того немало в нашем прошлом. 

О роде Скоропадских можно найти немало сведений в 
трудах украинских и зарубежных историков. Понятно, что 
больше внимания они уделяли Ивану Скоропадскому – 
гетману Украины. Случилось так, что у Ивана не было 
сыновей, а только дочерей. Поэтому единственным 
продолжателем рода Скоропадских стал его брат Василий. С 
представителем этой линии Петром Ивановичем, 
черниговским помещиком, в 1843 познакомился Т. Г. 
Шевченко. Поэт не раз приезжал до Скоропадского в село 
Григоровку. В результате этих встреч появилось 
сатирическое стихотворение "П. С.", в котором Шевченко 
так изобразил своего знакомого: 

"У свиті ходить між панами, 
І п’є горілку з мужиками, 
І вольнодумствує в шинку. 
...Та ще в селі своїм дівчаток  
Перебирає. Та спроста 
Таки своїх байстрят з десяток 
У год подержить до хреста". 
3 (16) мая 1873 г. у Петра Ивановича родился сын, 

которого нарекли Павлом. Его родителям принадлежали 
села Тростянец, Ярошивка и Восковцы Прилукского уезда 
Полтавской области и села Полошки, Дунаец и Кубаров в 
Глуховском уезде Черниговской области. Их 
собственностью был и Тростянецкий парк, справедливо 
считавшийся образцом садово-парковой культуры на 
Левобережной Украине. 

По обычаю, бывшему в семьях многих украинских 
помещиков, десятилетнего Павла везут в Москву, нанимают 
для него лучших учителей, которые должны помочь парню 
пройти программу гимназии. Впоследствии его отдают в 
Пажеский корпус. 

Когда началась русско-японская война, Скоропадский 
добровольно уходит на фронт, где его назначают 
командиром сотни 2-го Читинского полка. За проявленный в 
боях героизм он получил золотое оружие. После 
возвращения в 1907 г. с Дальнего Востока Скоропадского 
назначают флигель-адъютантом царя, а затем командиром 
20-го Финляндского полка. В 1912 г. он получает звание 
генерал-майора и становится командиром лейб-гвардии 
конного полка; во время первой мировой войны – командир 
1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. В 

Серед історичних діячів, винесених на гребінь 
політичних подій у роки революції та громадянської 
війни в Україні, й досі однією з найменш висвітлених 
залишається постать "ясновельможного пана гетьмана" 
Павла Скоропадського. Навіть у десяти-томній "Історії 
Української PCP" його характеристика обмежена одним 
реченням — багатий український поміщик, царський 
генерал, монархіст. Дійсно, правління Скоропадського 
було нетривалим, але вирвати цю сторінку з історії було 
б відступом від правди, яких і без того чимало у нашому 
минулому. 

Про рід Скоропадських можна знайти чимало 
відомостей у працях українських і зарубіжних істориків. 
Зрозуміло, що більше уваги вони приділяли Івану 
Скоропадському — гетьману України. Сталося так, що 
Іван не мав синів, а тільки дочок. Тому єдиним 
продовжувачем роду Скоропадських став його брат 
Василь. З представником цієї лінії Петром Івановичем, 
чернігівським поміщиком, у 1843 р. познайомився Т. Г. 
Шевченко. Поет не раз приїздив до Скоропадського в 
село Григорівку. В результаті цих зустрічей з’явився 
сатиричний вірш "П. С.", в якому Шевченко так 
змалював свого знайомого: 

"У свиті ходить між панами, 
І п’є горілку з мужиками, 
І вольнодумствує в шинку. 
...Та ще в селі своїм дівчаток 
Перебирає. Та спроста 
Таки своїх байстрят з десяток 
У год подержить до хреста". 
3 (16) травня 1873 р. у Петра Івановича народився 

син, якого нарекли Павлом. Його батькам належали села 
Тростянець, Ярошівка і Восковці Прилуцького повіту на 
Полтавщині та села Полошки, Дунаєць і Кубаров у 
Глухівському повіті на Чернігівщині. Їх власністю був і 
Тростянецький парк, який справедливо вважався взірцем 
садово-паркової культури на Лівобережній Україні. 

За звичаєм, що побутував у сім’ях багатьох 
українських поміщиків, десятирічного Павла везуть у 
Москву, наймають для нього кращих вчителів, які мають 
допомогти хлопцеві пройти програму гімназії. Згодом 
його віддають до Пажеського корпусу. 

 
Коли почалася російсько-японська війна, 

Скоропадський добровільно йде на фронт, де його 
призначають командиром сотні 2-го Читинського полку. 
За виявлений у боях героїзм він отримав золоту зброю. 
Після повернення у 1907 р. з Далекого Сходу 
Скоропадського призначають флігель-ад’ютантом царя, а 
потім — командиром 20-го Фінляндського полку. У 1912 
р. він отримує звання генерал-майора і стає командиром 
лейб-гвардії кінного полку; під час першої світової війни 
— командир 1-ї бригади 1-ї гвардійської кавалерійської 
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январе 1917 г. генерал-лейтенант Павел Скоропадский 
принимает командование 34 армейским корпусом, где 
впервые столкнулся с украинским национальным 
движением. 

Чтобы понять гражданскую позицию человека, который 
через год станет во главе Украинского государства, следует 
дать ответ на ряд вопросов. Был ли Скоропадский 
патриотом своего народа? Принимал ли какое-либо участие 
в украинском движении? Или хоть сочувствовал ему? 
Сначала обратимся к свидетельствам нашего героя, в 
которых он признает, что никогда не участвовал в новейшем 
украинском движении, а когда в марте 1917 г. впервые 
узнал из Киевской мысли об украинской демонстрации, то 
подумал, что это "работа врагов с целью завести раздор в 
нашем тылу". 

Видимо, можно согласиться со Святославом Доленгой, 
который писал: "Не был он (Скоропадский) Украинцем и 
тогда, когда вспоминал о своем предке гетмане Иване, так 
как не были Татарами князья Юсупы, выводившиеся от 
славного князя Юсуфа-Мурзы, и князья Мещерские, 
происходившие от Бахмега Уйсеновича". П. Скоропадский 
"и по рождению, и по воспитанию, и по службе относится 
полностью к той части русского дворянства, которая делала 
карьеру при дворе". Такую характеристику дал генералу его 
товарищ М. Могилянский. 

Однако такие обобщения взглядов П. Скоропадского к 
началу 1917 г. закономерно подталкивают к другому 
вопросу: почему же он занимается созданием первой 
регулярной украинской воинской части — 1-го Украинского 
корпуса? Необходимо отметить, что весной 1917 г. 
украинское национальное движение набирает 
распространение в армии, идет массовое возникновение 
украинских военных клубов, а в Минске образуется 
Украинский фронтовой совет для войск Западного фронта 
во главе с Симоном Петлюрой. Одновременно начал 
действовать Военный комитет по формированию 
украинских воинских частей. Идеи организации армии по 
национальному принципу были одобрены I Всеукраинским 
военным съездом, который проходил в мае 1917 г. в Киеве.  

Однако если среди солдат было значительное 
количество украинцев (на I Всеукраинском военном съезде 
700 делегатов представляли 1.580.702 солдат-украинцев в 
российской армии, на флоте и в тылу), то среди офицеров их 
было значительно меньше, а среди генералов — единицы. 
Поэтому новообразованный комитет не мог не обратить 
внимание на командира 34 корпуса и дал поручение своему 
представителю при ставке Юго-Западного фронта В. 
Скрипчинскому убедить П. Скоропадского в том, что у него 
есть все возможности стать выдающимся украинским 
деятелем и в необходимости украинизации его корпуса. 
Генерал скептически встретил эти предложения. Следует 
отметить, что национальные воинские части уже были в 
русской армии. С разрешения Временного правительства 
активно шло формирование польского корпуса генерала 
Довбор-Мусницкого, существовали латышские воинские 
части. 

дивізії. В січні 1917 р. генерал-лейтенант Павло 
Скоропадський приймає командування 34-м армійським 
корпусом, де вперше зіткнувся з українським 
національним рухом. 

Щоб зрозуміти громадянську позицію людини, яка 
через рік стане на чолі Української держави, слід дати 
відповідь на низку запитань. Чи був Скоропадський 
патріотом свого народу? Чи брав яку-небудь участь в 
українському русі? Чи, може, хоч співчував йому? 
Спершу звернемося до свідчень нашого героя, у яких він 
визнає, що ніколи не брав участі в новітнім українськім 
русі, а коли в березні 1917 р. вперше довідався з 
"Киевской мысли» про українську демонстрацію, то 
подумав, що це "робота ворогів з метою завести розбрат 
в нашому тилу". 
Мабуть, можна погодитися із Святославом Доленгою, 
який писав: "Не був він (Скоропадський) Українцем і 
тоді, коли згадував про свого предка гетьмана Івана, так 
як не були Татарами князі Юсупови, що виводилися від 
славного князя Юсуфа-Мурзи, і князі Мещерські, що 
походили від Бахмега Уйсеновича". П. Скоропадський "і 
по народженню, і по вихованню, і по службі належить 
цілковито до тієї частини російського дворянства, яка 
робила кар’єру при дворі". Таку характеристику дав 
генералові його товариш М. Могилянський. 

Однак такі узагальнення поглядів П. Скоропадського 
до початку 1917 р. закономірно підштовхують до іншого 
запитання: чому ж саме він займається створенням 
першої регулярної української військової частини — 1-го 
Українського корпусу? Необхідно зауважити, що весною 
1917 р. український національний рух набирає 
поширення в армії, іде масове виникнення українських 
військових клубів, а в Мінську утворюється Українська 
фронтова рада для військ Західного фронту на чолі з 
Симоном Петлюрою. Одночасно почав діяти Військовий 
комітет для формування українських військових частин. 
Ідеї організації армії за національним принципом були 
схвалені І Всеукраїнським військовим з’їздом, що 
проходив у травні 1917 р. в Києві. 

Однак, якщо серед солдатів була значна кількість 
українців (на І Всеукраїнському військовому з’їзді 700 
делегатів представляли 1.580.702 солдатів-українців у 
російській армії, на флоті і в тилу), то серед офіцерів їх 
було значно менше, а серед генералів — одиниці. Тому 
новоутворений комітет не міг не звернути увагу на 
командира 34-го корпусу і дав доручення своєму 
представникові при ставці Південно-Західного фронту В. 
Скрипчинському переконати П. Скоропадського в тому, 
що в нього є всі можливості стати видатним українським 
діячем та в необхідності українізації його корпусу. 
Генерал скептично зустрів ці пропозиції. Слід зазначити, 
що національні військові частини вже були в російській 
армії. З дозволу Тимчасового уряду активно йшло 
формування польського корпусу генерала Довбор-
Мусницького, існували латиські військові частини. 
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В. Скрипчинский, не сумев уговорить Скоропадского в 
необходимости украинизации корпуса, обратился за 
помощью к генералам Духонину и Корнилову. Ему удалось 
убедить последних в необходимости проведения 
украинизации воинских частей, ссылаясь на решение 
Военного съезда, что лучшим способом поддержания 
сознательной дисциплины может быть большая общая идея 
национального возрождения. Решающее значение 
относительно изменения отношения Скоропадского к 
украинизации 34 корпуса имела позиция генерала 
Корнилова, который, оценивая украинское движение, 
говорил: "Все это пустое. Главное — война. Все, что в 
такую минуту может увеличить нашу силу, мы должны 
брать. Что же к Украинскому совету, потом мы все это 
разберем". 

Украинизация 34-го корпуса началась в августе 1917 г. 
Именно в это время он получает новое название 1-го 
Украинского корпуса. В его состав входили восемь полков, 
объединенных в две дивизии. Полки получили украинские 
названия, в частности 1-й – киевский им. Богдана 
Хмельницкого; 2-й – стародубский им. гетмана 
Скоропадского; 3-й – полтавский им. гетмана Сагайдачного; 
4-й – черниговский им. гетмана Полуботка и т.д. 

Начиная с августа 1917 г. растет авторитет первого 
украинского генерала. Особенно он становится популярным 
среди богатого населения Украины и Свободного 
Казачества. Вполне закономерно Всеукраинский съезд 
Свободного Казачества, проходивший 16 - 20 октября 1917 
г. в Чигирине, избирает его членом Генерального совета и 
атаманом всего Свободного Казачества. 

Октябрьские события в Петрограде Скоропадский 
встретил враждебно. В октябре 1917 г. корпус генерала 
Скоропадского не дал возможности 2-му гвардейскому 
корпусу, находившемуся под влиянием большевиков, 
прийти на помощь выступлению солдат и рабочих города 
Киева. По его приказу были разоружены революционные 
полки и высланы в Россию. Благодаря действиям 
Скоропадского Центральная Рада смогла сохранить свое 
преимущество в городе. Несмотря на эту заслугу перед 
Радой, он встретил в украинском правительстве холодное 
отношение к себе, которое распространялось и на корпус. В 
частности, ему не оказывали должной помощи в 
обеспечении военным снаряжением. Подозревая в лице 
Скоропадского будущего Бонапарта, Генеральный 
секретариат заставил его передать командование корпусом 
генералу Гандзюку и на время отойти в тень.  

В. Скрипчинський, не зумівши умовити 
Скоропадського у необхідності українізації корпусу, 
звернувся за допомогою до генералів Духоніна та 
Корнілова. Йому вдалося переконати останніх у 
необхідності проведення українізації військових частин, 
посилаючись на рішення Військового з’їзду, що 
найкращим способом підтримки свідомої дисципліни 
може бути велика спільна об’єднуюча ідея національного 
відродження. Вирішальне значення щодо зміни 
ставлення Скоропадського до українізації 34-го корпусу 
мала позиція генерала Корнілова, який, оцінюючи 
український рух, говорив: "Все це пусте. Головне — 
війна. Все, що в таку хвилину може збільшити нашу 
силу, ми повинні брати. Що ж до Української ради, то 
пізніше ми все це розберемо". 

Українізація 34-го корпусу почалася у серпні 1917 р. 
Саме в цей час він отримує нову назву 1-го Українського 
корпусу. До його складу входили вісім полків, що були 
об’єднані у дві дивізії. Полки отримали українські назви, 
зокрема 1-й — київський ім. Богдана Хмельницького; 2-й 
— стародубський ім. гетьмана Скоропадського; 3-й — 
полтавський ім. гетьмана Сагайдачного; 4-й — 
чернігівський ім. гетьмана Полуботка і т. д. 

Починаючи з серпня 1917 р., зростає авторитет 
першого українського генерала. Особливо він стає 
популярним серед заможного населення України та 
Вільного Козацтва. Цілком закономірно Всеукраїнський 
з’їзд Вільного Козацтва, що проходив 16—20 жовтня 
1917 р. в Чигирині, обирає його членом Генеральної ради 
та отаманом усього Вільного Козацтва. 

Жовтневі події у Петрограді Скоропадський зустрів 
вороже. У жовтні 1917 р. корпус генерала 
Скоропадського не дав можливості 2-му гвардійському 
корпусу, який знаходився під впливом більшовиків, 
прийти на допомогу виступу солдатів і робітників міста 
Києва. За його наказом були роззброєні революційні 
полки і вислані в Росію. Завдяки діям Скоропадського 
Центральна Рада змогла зберегти свою перевагу у місті. 
Незважаючи на цю заслугу перед Радою, він зустрів в 
українському уряді холодне ставлення до себе, яке 
ширилося й на корпус. Зокрема, йому не надавали 
належної допомоги у забезпеченні воєнним 
спорядженням. Підозрюючи в особі Скоропадського 
майбутнього «Бонапарта», Генеральний секретаріат 
змусив його передати командування корпусом генералові 
Гандзюку і на певний час відійти у тінь.  

 
Неизвестно, как сложилась бы судьба бывшего 

царского генерала, который поселился на Крещатике в 
одной из небольших квартир, если весной 1918 г. в Украине 
в результате немецко-австрийской оккупации резко не 
изменилась политическая ситуация. Одним из характерных 
признаков этого было падение авторитета Центральной 
Рады, разочарование части населения в демократических 
формах правления и стремление обладать сильной 
исполнительной властью. По всей Украине проходят съезды 
и собрания землевладельцев, требующих передать власть в 

Невідомо, як склалася б доля колишнього царського 
генерала, який оселився на Хрещатику в одній з 
невеличких квартир, коли б весною 1918 р. в Україні в 
результаті німецько-австрійської окупації різко не 
змінилась політична ситуація. Однією з характерних 
ознак цього було падіння авторитету Центральної Ради, 
розчарування частини населення у демократичних 
формах правління та прагнення мати сильну виконавчу 
владу. По всій Україні проходять з’їзди та збори 
землевласників, що вимагають передати владу в одні 
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одни крепкие руки и отменить земельный закон. Немецкое и 
австрийское командование в Украине почти не обращает 
внимания на Центральную Раду и его правительство. А 
австрийский посол в Украине граф Форгач даже выразил 
пожелание заменить украинское правительство германским 
генерал-губернаторством. 

Весной 1918 г. в Киеве образуется "Украинская 
Народная Громада" (УНГ), которая объединяет в своих 
рядах землевладельцев и бывших военных. Среди членов 
Громады значительное количество составляли старшины 1-
го Украинского корпуса и казаки Свободного Казачества, а 
его председателем стал Скоропадский. Следует обратить 
внимание читателей на один принципиальный момент. УНГ 
объединяла в своих рядах монархические круги населения 
Украины, но рядом с тем имела довольно привлекательную, 
выразительно национально окрашенную программу. 
Вчитаемся в ее основные положения: "Автократическая или 
большевистская форма правления недопустима... Каждый 
может выражать свои мысли устно или письменно и вправе 
распространять их с помощью прессы или другим 
способом... Землю приобретут в первой степени 
безземельные крестьяне и казаки, которые своей грудью 
обороняли Украину перед внешними и внутренними 
врагами. ... Охрана интересов рабочих и их государственное 
страхование". Еще более показательными были статьи 
программы, которые касались вопросов образования: "В 
народной школе образование ведется на украинском языке. 
В гимназии язык преподавания определяют родители 
большинством голосов, а в университетах — профессорские 
коллегии. 

 
УНГ наладила тесные отношения с Партией украинских 

земледельцев, через лидеров этой партии братьев В. и С. 
Шеметов, М. Михновского и В. Липинского. Наряду с этим 
руководство Громады начинает консультации с немецким 
командованием по вопросам государственного переворота. 

Хорошо понимая невозможность длительного 
оккупационного режима в Украине, немцы тоже начинают 
готовить смену государственной власти на украинских 
землях. Новое правительство предполагалось образовать в 
форме диктатуры, с жесткой властью, без народного 
представительства, по крайней мере на первое время. 
Кандидатами в диктаторы были определены Чикаленко, 
Михновский и Скоропадский. Кандидатура Е. Чикаленко, 
богатого помещика и известного общественного деятеля, 
вскоре отпала из-за нежелания самого кандидата. 

 
Фактически судьба Центрального Совета, УНР и его 

правительства была решена на совещании 24 апреля 1918 г., 
состоявшемся в резиденции начальника штаба немецких 
войск в Украине генерала Тренера. Немецкий посол в 
Украине барон Мум, австрийский посол граф Форгач, 
военные атташе вместе с командованием оккупационными 
войсками окончательно решили вопрос о кандидатуре 
будущего диктатора. Предпочтение отдали Павлу 
Скоропадскому. 

міцні руки та скасувати земельний закон. Німецьке та 
австрійське командування в Україні майже не звертає 
уваги на Центральну Раду та її уряд. А австрійський 
посол в Україні граф Форгач навіть висловив побажання 
замінити український уряд німецьким генерал-
губернаторством. 

Весною 1918 р. в Києві утворюється "Українська 
Народна Громада" (УНГ), яка об’єднує в своїх рядах 
землевласників та колишніх військових. Серед членів 
Громади значну кількість становили старшини 1-го 
Українського корпусу та козаки Вільного Козацтва, а її 
головою став Скоропадський. Варто звернути увагу 
читачів на один принциповий момент. УНГ об’єднувала 
у своїх рядах монархічні кола населення України, але 
поряд з цим мала досить привабливу, виразно 
національно забарвлену програму. Вчитаймося в її 
основні положення: "Автократична або большевицька 
форма правління недопустима... Кожний може виражати 
свої думки усно або письмово й має право поширювати 
їх з допомогою преси або іншим способом... Землю 
дістануть в першій мірі безземельні селяни й козаки, які 
своїми грудьми обороняли Україну перед зовнішніми й 
внутрішніми ворогами. ... Охорона інтересів робітників і 
їх державне страхування". Ще показовішими були статті 
програми, які стосувались питань освіти: "В народній 
школі освіта ведеться українською мовою. В гімназії 
мову викладання визначають батьки більшістю голосів, а 
в університетах — професорські колегії". Головна 
причина явної суперечності між програмними 
положеннями Громади та її практичною діяльністю 
полягала в намаганні залучити до організації широкі кола 
населення України. 

УНГ налагодила тісні стосунки з Партією 
українських хліборобівдемократів, через лідерів цієї 
партії братів В. і С. Шеметів, М. Міхновського та В. 
Липинського. Поряд з цим керівництво Громади починає 
консультації з німецьким командуванням з питань 
державного перевороту. 

Добре розуміючи неможливість тривалого 
окупаційного режиму на Україні, німці також починають 
готувати зміну державної влади на українських землях. 
Новий уряд передбачалося утворити у формі диктатури, з 
твердою владою, без народного представництва, 
принаймні на перший час. Кандидатами у диктатори 
були визначені Є. Чикаленко, М. Міхновський та П. 
Скоропадський. Кандидатура Є. Чикаленка, багатого 
поміщика і відомого громадського діяча, незабаром 
відпала через небажання самого кандидата. 

Фактично доля Центральної Ради, УНР та її уряду 
була вирішена на нараді 24 квітня 1918 р., що відбулася в 
резиденції начальника штабу німецьких військ на Україні 
генерала Тренера. Німецький посол в Україні барон Мум, 
австрійський посол граф Форгач, військові аташе разом з 
командуванням окупаційними військами остаточно 
вирішили питання про кандидатуру майбутнього 
диктатора. Перевагу віддали Павлу Скоропадському. 
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Были выработаны также предварительные условия, 
которые он должен признать: 

"1. Во времена пребывания австро-венгерских и 
немецких войск на Украине никакая украинская армия не 
может формироваться. Может держать исключительно 
только полицейские отделы по согласию с обоими 
командованиями. 

2. Для всех преступлений против союзных войск 
устанавливаются германские и австро-венгерские полевые 
суды. Украинская юстиция должна быть обеспечена против 
террора политических организаций. 

3. Из всех государственных учреждений должны быть 
устранены неблагонадежные элементы. Все земельные и 
другие чрезвычайные комитеты должны быть распущены и 
заменены нормальными государственными или земельными 
органами. 

4. Если в Украине нет военных, судебных законов, то 
они должны быть заменены соответствующими законами 
Центральных государств. 

5. Все распоряжения, тормозящие торговлю пищевыми 
и сырыми продуктами, должны быть отменены в пользу 
Австро-Венгрии и Германии. Особо должна быть допущена 
свободная торговля под сильным контролем союзников и 
украинского правительства, а все запреты на вывоз и 
железнодорожный контроль должны быть отменены. 
Должен быть установлен один общий контроль на границе. 

6. Аграрный вопрос должен быть решен через 
восстановление частной собственности и выплату за 
разделенную между ними землю. В интересах способности 
сельского хозяйства к экспорту крупные земельные 
хозяйства должны быть сохранены до определенных, 
указанных в законе границ. 

7. Финансы и валютный вопрос должны регулироваться 
на основе взаимного понимания". 

Почему же преимущество среди кандидатов было 
предоставлено Павлу Скоропадскому? Понятно, что немцы 
учли то, что он потомок гетмана Украины, пользовался 
поддержкой Свободного Казачества, был генералом бывшей 
царской армии. Однако решающее значение имели тесные 
контакты с немецким командованием и поддержка Союза 
земельных собственников. Генерал Гренер провел встречу 
со Скоропадским и ознакомил его с предварительными 
условиями германского и австрийского командования. 
После признания всех выдвигаемых требований началась 
практическая подготовка к государственному перевороту. 
Перед Украинской Народной Громадой была поставлена 
задача заручиться поддержкой политических партий 
Украины и подготовить видимость "законной" смены 
государственной власти. Все остальное взяло на себя 
германское командование. Следует отметить, что 
Скоропадский смог заручиться поддержкой только 
Украинской демократически хлеборобской партии, которая 
отражала интересы зажиточного крестьянства, и Союза 
земельных собственников. Именно эти две партии и созвали 
Хлеборобский конгресс. 

Первым шагом борьбы с Центральной Радой, которое 
совершило немецкое командование, было опубликование 

Були вироблені також попередні умови, які він мав 
визнати:  

"1. В часи перебування австро-угорських і німецьких 
військ на Україні ніяка українська армія не може 
формуватися. Може тримати винятково лише поліцейські 
відділи за порозумінням з обома командуваннями. 

2. Для всіх злочинів супроти союзних військ 
установлюються німецькі й австро-угорські польові суди. 
Українська юстиція має бути забезпечена проти терору 
політичних організацій. 

3. З усіх державних установ мають бути усунені 
неблагонадійні елементи. Всі земельні та інші 
надзвичайні комітети мають бути розпущені й замінені 
нормальними державними або земельними органами. 

4. Якщо на Україні нема військових, судових 
законів, то вони мають бути замінені відповідними 
законами Центральних держав. 

5. Всі розпорядження, що гальмують торгівлю 
харчовими і сирими продуктами, мають бути скасовані 
на користь Австро-Угорщини та Німеччини. Особливо 
має бути допущена вільна торгівля під сильним 
контролем союзників і українського уряду, а всі заборони 
вивозу й залізничний контроль мають бути скасовані. 
Має бути встановлений один спільний контроль на 
кордоні. 

6. Аграрне питання має бути розв’язане через 
відновлення приватної власності й виплату за розділену 
між ними землю. В інтересах здатності сільського 
господарства до експорту великі земельні господарства 
мають бути збережені до певних, зазначених в законі 
меж. 

7. Фінанси й валютне питання мають регулюватися 
на основі взаємного порозуміння". 

Чому ж перевага серед кандидатів була надана 
Павлові Скоропадському? Зрозуміло, що німці врахували 
те, що він — нащадок гетьмана України, користувався 
підтримкою Вільного Козацтва, був генералом 
колишньої царської армії. Однак вирішальне значення 
мали його тісні контакти з німецьким командуванням та 
підтримка Союзу земельних власників. Генерал Гренер 
провів зустріч із Скоропадським і ознайомив його з 
попередніми умовами німецького та австрійського 
командування. Після визнання всіх висунутих вимог 
почалася практична підготовка до державного 
перевороту. Перед Українською Народною Громадою 
було поставлено завдання заручитися підтримкою 
політичних партій України та підготувати видимість 
"законної" зміни державної влади. Все інше взяло на себе 
німецьке командування. Слід відзначити, що 
Скоропадський зміг заручитись підтримкою тільки 
Української демократично-хліборобської партії, яка 
відбивала інтереси заможного селянства, та Союзу 
земельних власників. Саме ці дві партії і скликали 
Хліборобський конгрес. 

 
Першим кроком боротьби з Центральною Радою, що 

здійснило німецьке командування, було опублікування 
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приказа фельдмаршала Эйхгорна о введении с 25 апреля 
1918 г. немецких полевых судов в Украине. Через несколько 
дней они разоружили Первую украинскую (синюю) 
дивизию и оцепили казармы сечевых стрельцов, а 28 апреля 
немецкие солдаты произвели обыск в помещении 
Центральной Рады и арестовали ряд министров У Н Р. В 
понедельник, 29 апреля, в Киевском цирке собрался 
Хлеборобский конгресс, избравший с благословения 
немецкого командования гетманом Скоропадского, а тот 
провозгласил образование Украинского Государства. 

Что принес на украинские земли новоявленный гетман? 
Был ли это действительно, как говорит Вячеслав Липинский 
в "Письмах к братьям земледельцам": "Традиционно-
национальный монарх, персонифицировавший волю своего 
народа и вернувший на принадлежащий ему с давних 
времен кровью предков освященный, родительский удел"? 
А может, появился новый украинский Наполеон, который 
хотел победить взбудораженную стихию во имя идеалов 
порядка, или пытался, по выражению Дмитрия Донцова, 
"повторить бонапартовский эксперимент на украинских 
землях"? 

Общеизвестно, что для становления любого 
государства мало его провозглашения. Нужно, чтобы за ним 
стояла ответная сила. Имел ли Скоропадский такую силу? 
Нет, если не считаться с теми 300 - 400 чел., что 
насчитывала Громада. Поэтому, независимо от того, какие 
планы ставил перед собой гетман, провести 
самостоятельную политику он не мог. Придя к власти с 
помощью немцев и не имея жесткой поддержки 
политических кругов Украины, Скоропадский вынужден 
был долгое время согласовывать свои действия с немецкими 
генералами. 

Помощь немецких и австро-венгерских войск 
Скоропадскому в государственном перевороте легла обузой 
на украинский народ, ведь гетман дал согласие на вывоз из 
Украины значительного количества продовольственных 
товаров и сырья: до 11 млн. пудов живого веса скота; 300 
тыс. овец; 1 млн. гусей и 1 млн. другой птицы; 400 тыс. 
пудов сала и 60 тыс. масла и творога; ежемесячно 200 тыс. 
пудов мясных колбас; 2500 вагонов яиц; 20% спирта 
производства 1918-1919 гг. Кроме того, 11 тыс. вагонов 
специальных сортов дерева; 750 тыс. пудов пеньки; 38,5 
млн. пудов стальной руды; 3 млн. пудов марганцевой руды; 
1 млн. штук сырых кож; 250 тыс. пудов табака и т.д. Все эти 
товары необходимо было отобрать у украинского народа, а 
сделать это без применения силы было невозможно. 

29 апреля была опубликована гетманская "Грамота ко 
всему украинскому народу" и "Законы о временном 
государственном устройстве Украины". Первый из этих 
документов извещал: "Как верный сын Украины я решил 
взять на себя всю полноту власти. Этой грамотой я 
объявляю себя Гетманом всей Украины. Управление 
Украиной будет проводиться через посредство 
назначенного мной кабинета министров. Центральная и 
Малая ради, а также все земельные комитеты с нынешнего 
дня распускаются. Все министры и товарищи министров 
(заместители) увольняются". Казалось бы, как не поверить 

наказу фельдмаршала Ейхгорна про введення з 25 квітня 
1918 р. німецьких польових судів в Україні. Через кілька 
днів вони роззброїли Першу українську (синю) дивізію і 
оточили казарми січових стрільців, а 28 квітня німецькі 
солдати зробили обшук в приміщенні Центральної Ради і 
заарештували ряд міністрів УНР. У понеділок, 29 квітня, 
в Київському цирку зібрався Хліборобський конгрес, 
який обрав з благословення німецького командування 
гетьманом Скоропадського, а той проголосив утворення 
Української Держави. 

Що приніс на українські землі новоявлений гетьман? 
Чи був це справді, як говорить В’ячеслав Липинський в 
"Листах до братів хліборобів": "Традиційно-
національний монарх, що персоніфікував волю свого 
народу й повернув на приналежний йому з давен-давна 
кров’ю предків освячений, батьківський уділ"? А, може, 
з’явився новий український Наполеон, який хотів 
перемогти розбурхану стихію в ім’я ідеалів порядку, чи 
намагався, за висловом Дмитра Донцова, "повторити 
бонапартівський експеримент на українських землях"? 

 
Загальновідомо, що для становлення будь-якої 

держави замало її проголошення. Потрібно, щоб за ним 
стояла відповідна сила. Чи мав Скоропадський таку 
силу? Ні, якщо не зважати на ті 300—400 чол., що 
налічувала Громада. Тому незалежно від того, які плани 
ставив перед собою гетьман, провести самостійну 
політику він не міг. Прийшовши до влади за допомогою 
німців та не маючи твердої підтримки політичних кіл 
України, Скоропадський змушений був тривалий час 
узгоджувати свої дії з німецькими генералами. 

Допомога німецьких і австро-угорських військ 
Скоропадському в державному перевороті лягла тягарем 
на український народ, адже гетьман дав згоду на вивіз з 
України значної кількості продовольчих товарів та 
сировини: до 11 млн. пудів живої ваги худоби; 300 тис. 
овець; 1 млн. гусей і 1 млн. іншої птиці; 400 тис. пудів 
сала і 60 тис. масла і сиру; щомісячно 200 тис. пудів 
м’ясних ковбас; 2500 вагонів яєць; 20% спирту 
виробництва 1918—1919 рр. Крім того, 11 тис. вагонів 
спеціальних сортів дерева; 750 тис. пудів прядива; 38,5 
млн. пудів залізної руди; 3 млн. пудів марганцевої руди; 
1 млн. штук сирих шкір; 250 тис. пудів тютюну і т. д.20 
Всі ці товари необхідно було відібрати в українського 
народу, а зробити це без застосування сили було 
неможливо. 

29 квітня була опублікована гетьманська "Грамота 
до всього українського народу" та "Закони про 
тимчасовий державний устрій України". Перший з цих 
документів сповіщав: "Як вірний син України я вирішив 
взяти на себе всю повноту влади. Цією грамотою я 
оголошую себе Гетьманом всієї України. Управління 
Україною буде проводитися через посередництво 
призначеного мною кабінету міністрів. Центральна і 
Мала ради, а також всі земельні комітети з нинішнього 
дня розпускаються. Всі міністри і товариші міністрів 
(заступники) звільняються". Здавалося б, як не повірити 
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доказательствам Скоропадского, что он восстанавливает 
старые украинские законы, ведь его полный титул в 
официальных обращениях - "Ваша светлость, Светлейший 
Пане Гетман" – да и сокращенный титул звучит не менее 
мелодично. Но почему же тогда текст "Законов о временном 
государственном устройстве Украины" почти полностью 
совпадает с основным законом Российской империи от 23 
апреля 1906 г.  

доказам Скоропадського, що він відновлює старі 
українські закони, адже його повний титул в офіційних 
звертаннях — "Ваша світлість, Ясновельможний Пане 
Гетьмане" — та й скорочений титул звучить не менш 
мелодійно. Але чому ж тоді текст "Законів про 
тимчасовий державний устрій України" майже повністю 
збігається з основним законом Російської імперії від 23 
квітня 1906 р.  

 
После государственного переворота в Украине 

восстанавливалась политическая система царской России. 
Украинское государство было разделено на губернские 
староства: Киевщина, Волынь, Подолье, Черниговщина, 
Полтавщина, Екатеринославщина, Харьковщина, 
Херсонщина и Таврия. Губернским старостам были 
предоставлены полномочия бывших царских губернаторов, 
а 1 августа 1918 г. Скоропадский утвердил закон "Об 
установлении в Киеве управление столичного атамана" 
(имел права бывшего русского градоначальника). 
В "Грамоте ко всему украинскому народу" гетман обещал: 
"Равно-временно будут твердо обеспечены права рабочего 
класса. Особое внимание будет обращено на улучшение 
правового положения и условий труда железнодорожников, 
которые при исключительно тяжелых условиях ни на одно 
время не бросали свой ответственный труд". Но все 
закончилось только сменой названий железных дорог, а 
именно: "Юго-Западная" - на "Правобережную", "Южная" - 
на "Слободскую" и "Екатерининская" - на "Запорожскую". 
Экономическое положение железнодорожников не только 
не улучшилось, но и значительно ухудшилось. Они больше 
двух месяцев не получали заработную плату. 15 июля 1918 
г. прекратили работу Коростенский, Сарнеисский и 
Здолбуновский железнодорожные узлы, а через несколько 
дней началась обще-украинская забастовка 
железнодорожников. Она приобрел ярко выраженный 
политический характер. Гетман пытался во что бы то ни 
стало подавить забастовку. С этой целью он утвердил 19 
июля 1918 г. решение Совета министров о восстановлении в 
Украине действия царского закона от 2 декабря 1905 г. о 
суровых наказаниях за участие в забастовках. На основе 
этого закона гетманский караул, вместе с немецкими и 
австрийскими войсками, прибег к жестоким репрессиям 
против забастовщиков. Репрессии и голод заставили 
железнодорожников Украины приступить к работе. 

Грамота гетмана затрагивала и земельный вопрос. 
Отменялся земельный закон, принятый Центральной Радой. 
Полностью восстанавливались права частной собственности 
на землю. Фактически это означало возвращение 
крестьянами земли и сельскохозяйственного инвентаря 
бывшим собственникам. Для осуществления этих 
мероприятий по селам разъезжали карательные отряды. 
Наряду с ними действовали специальные германские и 
австрийские воинские части. Понятно, что долго терпеть 
такое положение крестьяне не могли. По всей Украине 
прокатилась волна стихийных крестьянских восстаний. 

С первых дней переворота Скоропадский приступил к 
выполнению той части грамоты, где, в частности, 

Після державного перевороту в Україні 
відновлювалася політична система царської Росії. 
Українська держава була розділена на губернські 
староства: Київщина, Волинь, Поділля, Чернігівщина, 
Полтавщина, Катеринославщина, Харківщина, 
Херсонщина і Таврія. Губернським старостам були 
надані повноваження колишніх царських губернаторів, а 
1 серпня 1918 р. Скоропадський затвердив закон "Про 
установлення в Києві управління столичного отамана" 
(мав права колишнього російського градоначальника). 

В "Грамоті до всього українського народу" гетьман 
обіцяв: "Рівночасно будуть твердо забезпечені права 
робітничого класу. Особлива увага буде звернена на 
поліпшення правового становища і умов праці 
залізничників, котрі при виключно тяжких умовах ні на 
один час не кидали своєї відповідальної праці". Але все 
закінчилось тільки зміною назв залізниць, а саме: 
"Південно-Західна" — на "Правобережну", "Південна" — 
на "Слобідську" та "Катерининська" — на "Запорізьку". 
Економічне становище залізничників не тільки не 
поліпшилося, а значно погіршилось. Вони більше двох 
місяців не одержували заробітну плату. 15 липня 1918 р. 
припинили роботу Коростенський, Сарнеиський і 
Здолбунівський залізничні вузли, а через декілька днів 
почався загальноукраїнський страйк залізничників. Він 
набув яскраво вираженого політичного характеру. 
Гетьман намагався будь-що придушити страйк. З цією 
метою він затвердив 19 липня 1918 р. рішення Ради 
міністрів про відновлення на Україні дії царського закону 
від 2 грудня 1905 р. про суворі покарання за участь у 
страйках. На основі цього закону гетьманська варта, 
разом з німецькими та австрійськими військами, вдалася 
до жорстоких репресій проти страйкарів. Репресії та 
голод примусили залізничників України стати до роботи. 

 
Грамота гетьмана торкалася й земельного питання. 

Відмінявся земельний закон, прийнятий Центральною 
Радою. Повністю відновлювалися права приватної 
власності на землю. Фактично це означало повернення 
селянами землі та сільськогосподарського інвентаря 
колишнім власникам. Для здійснення цих заходів по 
селах роз’їжджали каральні загони. Поряд з ними діяли 
спеціальні німецькі та австрійські військові частини. 
Зрозуміло, що довго терпіти таке становище селяни не 
могли. По всій Україні прокотилась хвиля стихійних 
селянських повстань. 

З перших днів перевороту Скоропадський приступив 
до виконання тієї частини грамоти, де, зокрема, 
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говорилось: "Я буду твердо стоять на страже порядка и 
законности в Украинском Государстве, буду добиваться 
немедленного исполнения всех государственных 
распоряжений и буду поддерживать авторитет власти, не 
останавливаясь ни перед какими. самыми крайними 
мерами". Гетман и его правительство начали душить 
демократическую печать в Украине. Были запрещены 
печатные органы УПСР - "Борьба" и Крестьянского Союза - 
"Народная Воля". В Харькове запрещены издания "Мысль 
народа", в Одессе - "Земля и Воля", в Екатеринославе - 
"Наш луч", в Херсоне - "Днепр", в Сумах - "Луч" и другие. 
"Рабочая газета", "Новая Рада", "Литературно-Научный 
Вестник" и другие журналы попали под неслыханную 
цензуру. Запрещалась критика правительства, проведение 
собраний, митингов и манифестаций. Даже кооперативы не 
могли долгое время проводить свои собрания. Были 
разогнаны земельные комитеты. 

В Украине поменялась не только политическая 
ситуация, но и позиция политических партий. Скоропадский 
пришел к власти с помощью Украинской Народной 
Громады, Союза земельных собственников, а также по воле 
оккупантов. Однако он не получил поддержки от 
украинских партий (украинских социал-демократов, эсеров, 
самостийников), а без них нечего было и думать о 
построении самостоятельного Украинского государства. 
Поддержку гетману оказали октябристы, кадеты и русские 
монархические партии. При рассмотрении их позиции 
закономерно возникал вопрос: стремились ли они к 
построению независимой Украины? Может, этого хотел Н. 
М. Воронович — председатель собрания, которое избрало 
гетманом Павла Скоропадского? Пожалуй, нет, потому что 
бывший царский губернатор Бессарабии никогда не был 
сторонником украинского национального движения. Вряд 
ли в этом гетмане помогало его правительство. 
Министерство это (кабинет Ф. Лизогуба) никогда не было 
сепаратистским или антироссийским. 

Скоропадский все время находился между двумя 
огнями. Украинские политические партии не поддерживали 
его и обвиняли в стремлении восстановить "единую и 
неделимую". Российские монархические круги и Союз 
земельных собственников обвиняли его в сепаратизме, в 
том, что он ради личной карьеры не остановился бы перед 
отделением "Малороссии от России". Интересную точку 
зрения на этот счет высказал товарищ гетмана Иван 
Наживин: "Я не верил и не верю этому. Надо же было как-то 
выкручиваться, чтобы сохранить хоть несколько губерний 
от красного пожара, безумия и преступлений". Заслуживает 
внимания и тот факт, что когда делегация Союза земельных 
собственников поставила вопрос о сепаратизме 
Скоропадского, то тот ответил: " Да, господа, я, конечно, 
стою за самостийную Украину. Но эту самостийную 
Украину, когда придет время, я положу к ногам Его 
Императорского Величества!" 

Придя к власти, Скоропадский верно определил свое 
отношение к большевикам, анархистам и русским левым 
эсеров, направив против них весь репрессивный аппарат. 
Однако после того, как от участия в правительстве 

говорилось: "Я буду твердо стояти на сторожі порядку і 
законності в Українській Державі, буду домагатися 
негайного виконання всіх державних розпоряджень і 
буду підтримувати авторитет влади, не спиняючись ні 
перед якими самими крайніми мірами". Гетьман і його 
уряд почали душити демократичну пресу в Україні. Були 
заборонені друковані органи УПСР — "Боротьба" та 
Селянської Спілки — "Народна Воля". В Харкові 
заборонено видання "Мысль народа", в Одесі — "Земля і 
Воля", в Катеринославі — "Наш луч", в Херсоні — 
"Дніпро", в Сумах — "Луч" та інші. "Робітнича газета", 
"Нова Рада", "Літературно-Науковий Вістник" та інші 
часописи потрапили під нечувану цензуру. Заборонялися 
критика уряду, проведення зборів, мітингів та 
маніфестацій. Навіть кооперативи не могли довгий час 
проводити свої збори. Були розігнані земельні комітети. 

 
В Україні змінилася не тільки політична ситуація, а 

й позиція політичних партій. Скоропадський прийшов до 
влади за допомогою Української Народної Громади, 
Союзу земельних власників, а також з волі окупантів. 
Однак він не дістав підтримки від українських партій 
(українських соціал-демократів, есерів, самостійників), а 
без них годі було й думати про побудову самостійної 
Української держави. Підтримку гетьману надали 
октябристи, кадети та російські монархічні партії. При 
розгляді їх позиції закономірно виникав запитання: чи 
прагнули вони до побудови незалежної України? Може, 
цього хотів М. М. Воронович — голова зборів, що 
обрали гетьманом Павла Скоропадського? Мабуть ні, 
тому що колишній царський губернатор Бессарабії 
ніколи не був прихильником українського національного 
руху. Навряд чи в цьому гетьману допомагав його уряд. 
Міністерство це (кабінет Ф. Лизогуба) ніколи не було 
сепаратистським або антиросійським. 

 
Скоропадський весь час знаходився між двох вогнів. 

Українські політичні партії не підтримували його і 
звинувачували в прагненні відновити "единую и 
неделимую". Російські монархічні кола та Союз 
земельних власників звинувачували його в сепаратизмі, в 
тому, що він заради особистої кар’єри не зупинився б і 
перед відокремленням "Малоросії від Росії". Цікаву 
точку зору з цього приводу висловив товариш гетьмана 
Іван Наживін: "Я не вірив і не вірю цьому. Треба ж було 
якось викручуватися, щоб зберегти хоч декілька губерній 
від червоної пожежі, божевілля та злочинів". Заслуговує 
на увагу і той факт, що коли делегація Союзу земельних 
власників поставила питання про сепаратизм 
Скоропадського, то той відповів: "Да, господа, я, 
конечно, стою за самостийную Украину. Но эту 
самостийную Украину, когда придет время, я положу к 
ногам Его Императорского Величества!". 

Прийшовши до влади, Скоропадський чітко 
визначив своє ставлення до більшовиків, анархістів та 
російських лівих есерів, спрямувавши проти них весь 
репресивний апарат. Однак після того як від участі в 
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отказались украинские политические партии, досталось и 
им. Были запрещены съезды, конференции и собрания этих 
партий. Гетман запретил созвать II Всеукраинский 
крестьянский съезд. По его указанию на организационное 
заседание прибыли немцы с гетманцами и силой оружия 
разогнали крестьянских депутатов. Президиум и члены 
мандатной комиссии съезда были арестованы и брошены в 
тюрьму. Такая судьба ждала и делегатов Всеукраинского 
территориального рабочего съезда. Репрессии посыпались и 
на Свободное Казачество. В мае 1918 г. в "Отручном письме 
Гетьмана Всея Украины к министру военных дел" было 
сообщено о том, что "все частные и свободно-казачьи 
организации, киевский отдел и печати объявляются 
недействительными, также и удостоверения, выданные 
ими". 

Прекрасно понимая значение для государства крепкой 
армии, Скоропадский принял все меры для того, чтобы 
деполитизировать уголовные и военные ведомства. С этой 
целью 1 августа 1918 г. он утверждает закон "О 
политически правовом положении служащих Военного 
ведомства". Согласно этому закону, военным запрещалось 
"входить в состав и участвовать в любых союзах, кружках, 
обществах, партиях, советах, комитетах и других 
организациях, имеющих политический характер". Военным 
строго-настрого запрещалось находиться на митингах и 
манифестациях. Это позволило гетману на время ослабить 
влияние политических партий на военные части и укрепить 
дисциплину. 

Рассматривая деятельность Павла Скоропадского, 
следует отметить, что определяющей чертой гетмана была 
слабость характера и отсутствие сильной воли. Это привело 
к тому, что он подчинялся влиянию земледельцев и русских 
монархических партий и очень часто плыл по течению 
политических событий, не оценивая интересы большинства 
населения Украины — крестьянства, и без особого протеста 
терпел хозяйничество немцев и австрийцев на украинских 
землях.  

уряді відмовились українські політичні партії, дісталось і 
їм. Були заборонені з’їзди, конференції і збори цих 
партій. Гетьман заборонив скликати II Всеукраїнський 
селянський з’їзд. За його вказівкою на організаційне 
засідання прибули німці з гетьманцями і силою зброї 
розігнали селянських депутатів. Президію і членів 
мандатної комісії з’їзду заарештували і кинули до 
в’язниці. Така доля чекала й делегатів Всеукраїнського 
територіального робітничого з’їзду. Репресії посипались і 
на Вільне Козацтво. У травні 1918 р. у "Відручному листі 
Гетьмана Всієї України до міністра військових справ" 
було повідомлено про те, що "всі приватні і вільно-козачі 
організації, київський відділ і печатки об’являються 
недійсними, також і посвідчення видані ними". 

Прекрасно розуміючи значення для держави міцної 
армії, Скоропадський вжив всіх заходів для того, щоб 
деполітизувати карні та військові відомства. З цією 
метою 1 серпня 1918 р. він затверджує закон «Про 
політично-правове становище служащих Військового 
відомства». Згідно з цим законом, військовим 
заборонялося "входити до складу і брати участь в будь-
яких спілках, гуртках, товариствах, партіях, радах, 
комітетах та інших організаціях, що мають політичний 
характер". Військовим суворо заборонялося знаходитися 
на мітингах і маніфестаціях. Це дало можливість 
гетьману на певний час ослабити вплив політичних 
партій на військові частини та зміцнити дисципліну. 

Розглядаючи діяльність Павла Скоропадського, слід 
вказати на те, що визначальною рисою гетьмана була 
слабкість характеру та відсутність сильної волі. Це 
привело до того, що він підкорявся впливу хліборобів та 
російських монархічних партій і дуже часто плив за 
течією політичних подій, не оцінюючи інтересів 
більшості населення України — селянства, та без 
особливого протесту терпів господарювання німців і 
австрійців на українських землях.  

 
Только размах повстанческого движения в Украине 

заставляет его решиться на утверждение временного 
земельного закона, ограничившего земельное владение 25 
десятинами. Однако и это мероприятие, на которое решился 
гетман, продержалось короткое время. Помещики начинают 
резко выступать против таковых ограничений и 
принуждают его 8 июля 1918 г. подписать "Закон о 
средствах борьбы с разрухой сельского хозяйства". Статьи 
названного закона предусматривали "предоставить 
губернским земельным комиссиям право издания 
обязательных постановлений о принудительном 
использовании живого и мертвого сельскохозяйственного 
инвентаря владельцев, не полностью использующих его в 
собственных хозяйствах, для перевозок, имеющих 
государственное значение". Этим же комиссиям 
предоставлялось право устанавливать налоги и 
принудительно вовлекать в сельскохозяйственные работы 
местное население. Этот акт фактически узаконивал на 

Тільки розмах повстанського руху на Україні 
змушує його зважитись на затвердження тимчасового 
земельного закону, який обмежував земельне володіння 
25 десятинами. Однак і цей захід, на який наважився 
гетьман, протримався короткий час. Поміщики 
починають різко виступати проти таких обмежень і 
змушують його 8 липня 1918 р. підписати "Закон про 
засоби боротьби з розрухою сільського господарства". 
Статті названого закону передбачали "надати 
губерніальним земельним комісіям право видання 
обов’язкових постанов про примусове використання 
живого і мертвого сільськогосподарського інвентаря 
власників, котрі не вповні використовують його у 
власних господарствах, для перевозок, що мають 
державне значення". Цим же комісіям надавалося право 
встановлювати податки та примусово залучати до 
сільськогосподарських робіт місцеве населення. Цей акт 
фактично узаконював на Україні панщину, а тих, хто 



            https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

Переклад та на основі науково-популярної літератури 

Украине барщину, а нарушавших его правительство могло 
арестовать до трех месяцев или наложить штраф до 500 руб. 

Но помещикам и этого оказалось маловато. Под их 
давлением гетман 15 июля 1918 г. утверждает "Закон о 
передаче хлеба урожая 1918 г. в распоряжение государства". 
На основе этого закона "все количество хлеба, за 
исключением запаса, определяемого министром 
продовольственных дел для питания и хозяйственных нужд, 
поступает в распоряжение государства". Гетманский закон 
фактически оставлял крестьянство на произвол судьбы, 
потому что "под хлебом понималась рожь, пшеница, просо, 
фасоль, горох, кукуруза, ячмень и овес, всякого рода мука, 
отруби, крупы и отходы продуктов из названного хлеба, а 
также масляные семена и всякий жмых". В случае неуплаты 
хлебом закон предусматривал конфискацию всего 
имущества. 

Такая же участь ждала и рабочих Украины. Стремясь 
создать видимость заботы о рабочих, Скоропадский принял 
решение о создании при министерстве труда "Комитета 
Труда". На него возлагалось предварительное обсуждение 
законопроектов, подготовленных министерством труда. В 
комитет входили по одному представителю министерств 
труда, торговли и промышленности, путей, народного 
здоровья и внутренних дел; два профессора - специалисты 
по экономическим проблемам; 8 представителей от 
промышленников и 8 рабочих. Однако комитет так и не 
смог защитить интересы рабочих, а после того, как 
фабриканты засыпали гетмана требованиями отменить 
принятый Центральным Советом закон о 8-часовом рабочем 
дне, Скоропадский предоставил право решать вопрос о 
рабочем дне министру торговли и промышленности. 
Министр очень быстро воспользовался этим правом и 
"разрешил" 12-часовой рабочий день на металлургических 
предприятиях. 

После того, как с помощью силы и уголовных 
экспедиций гетман не смог сломить сопротивление 
крестьянства, рабочих и интеллигенции, он пытается 
создать национальный кабинет правительства и найти 
поддержку среди широких украинских общественных 
кругов. Летом Скоропадский поручает своему министру Д. 
Дорошенко, который был единственным среди министров, 
контактировавших с руководством Национального Союза, 
достичь договоренности о вступлении представителей 
Союза в правительство. Позже состоялась встреча гетмана с 
членами Союза. В. Винниченко, А. Никовский и Ф. Швец, 
на которой достигнуто соглашение о формировании нового 
кабинета министров. 

Чтобы заручиться поддержкой украинской 
интеллигенции, Павел Скоропадский обращает внимание на 
украинизацию школы. Следует отметить, что украинизация 
все время встречала негативное отношение со стороны 
монархических партий. Враждебно ее встретили также 
родительские комитеты средних школ. Поэтому во 
избежание конфликтов гетман считал более 
целесообразным основывать новые украинские гимназии, 
чем украинизировать российские. Он дает добро на 
открытие 54 украинских гимназий, а в русских гимназиях 

порушував його, уряд міг заарештувати до трьох місяців 
чи накласти штраф до 500 крб. 

Та поміщикам і цього виявилося замало. Під їх 
тиском гетьман 15 липня 1918 р. затверджує "Закон про 
передачу хліба врожаю 1918 р. в розпорядження 
держави". На основі цього закону "вся кількість хліба, за 
винятком запасу, який визначається міністром 
продовольчих справ для харчування та господарських 
потреб, поступає в розпорядження держави". 
Гетьманський закон фактично залишав селянство 
напризволяще, тому що "під хлібом розумілося жито, 
пшениця, просо, квасоля, горох, кукурудза, ячмінь і овес, 
всякого роду борошно, висівки, крупи та відходи 
продуктів з названого хліба, а також масляні насіння і 
всякі жмихи". У разі несплати хлібом закон передбачав 
конфіскацію всього майна. 

Така ж доля чекала і робітників України. Прагнучи 
створити видимість піклування про робітників, 
Скоропадський прийняв рішення про створення при 
міністерстві праці "Комітету Труда". На нього 
покладалося попереднє обговорення законопроектів, 
підготовлених міністерством праці. До комітету входили 
по одному представнику від міністерств праці, торгівлі та 
промисловості, шляхів, народного здоров’я та 
внутрішніх справ; два професори — спеціалісти з 
економічних проблем; 8 представників від промисловців 
та 8 робітників. Однак комітет так і не зміг захистити 
інтереси робітників, а після того, як фабриканти засипали 
гетьмана вимогами відмінити прийнятий Центральною 
Радою закон про 8-годинний робочий день, 
Скоропадський надав право вирішувати питання про 
робочий день міністру торгівлі та промисловості. Міністр 
дуже швидко скористався цим правом і "дозволив" 12-
годинний робочий день на металургійних підприємствах.  

Після того як за допомогою сили та карних 
експедицій гетьман не зміг зламати опір селянства, 
робітників та інтелігенції, він намагається створити 
національний кабінет уряду та знайти підтримку серед 
широких українських громадських кіл. Влітку 
Скоропадський доручає своєму міністрові Д. Дорошенку, 
який був єдиним серед міністрів, хто контактував з 
керівництвом Національного Союзу, досягти 
домовленості про вступ представників Союзу до уряду. 
Пізніше відбулася зустріч гетьмана з членами Союзу. В. 
Винниченком, А. Ніковським та Ф. Швецем, на якій 
досягнуто згоди про формування нового кабінету 
міністрів. 

Щоб заручитись підтримкою української 
інтелігенції, Павло Скоропадський звертає увагу на 
українізацію школи. Слід вказати на те, що українізація 
весь час зустрічала негативне ставлення з боку 
монархічних партій. Вороже її зустріли також батьківські 
комітети середніх шкіл. Тому, щоб уникнути конфліктів, 
гетьман вважав доцільнішим засновувати нові українські 
гімназії, ніж українізувати російські. Він дає добро на 
відкриття 54 українських гімназій, а в російських 
гімназіях вводить як обов’язкові предмети українську 
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вводит в качестве обязательных предметов украинский 
язык, историю и географию Украины, и историю 
украинской литературы. 17 августа 1918 принимает 
решение о преобразовании Киевского народного 
украинского университета в Киевский государственный 
украинский университет и учреждении Каменец-
Подольского государственного украинского университета. 
Гетман также утвердил закон об учреждении в Киеве 
государственного драматического театра и государственной 
драматической школы. Впоследствии вышел закон о праве 
написания и защиты диссертаций научных работ на 
украинском языке. Были созданы Военная академия и 
Всеукраинская национальная библиотека, а также 
Украинский государственный архив, в котором должны 
были быть документы истории Украины, перевезены из 
архивов Москвы и Петрограда. 24 ноября 1918 г. состоялось 
торжественное открытие Украинской академии наук. На 
президента академии наук приглашался Грушевский, но он 
отказался. Первым президентом УАН стал Вернадский. 
Однако было бы отступление от исторической правды 
отнести эти меры по развитию национальной культуры 
только в адрес гетмана. Большую роль в этом деле сыграл 
министр образования М. Василенко. 

Осенью резко поменялась интернациональная ситуация. 
Распалась Австро-Венгерская империя. В Германии 
назревала революция. Антанта поддерживала русские 
монархические организации и относилась отрицательно к 
"сепаратизму" народов бывшей русской империи. Все эти 
факторы сделали положение гетманского государства 
шатким. Она не имела регулярной армии, а с распадом 
Австро-Венгрии и революционными событиями в Германии 
ей угрожала оккупация войсками Антанты. 

В этих условиях гетман частично выполнил пункты 
договоренности, достигнутые с руководством 
Национального Союза. Вместо образования нового 
национального правительства он проводит реорганизацию 
старого правительства Ф. Лизогуба. Вводит в Совет 
министров 5 представителей Национального Союза (4 члена 
партии социалистов-федералистов – Д. Вязлоз, О. Лотоцкий, 
П. Стебницкий, М. Славинский и беспартийный В. 
Леонтович). На реорганизацию правительства десять 
министров-кадетов ответили протестом. Они подали 
председателю Совета министров Ф. Лизогубу "Записку по 
делу внешней политики Украины", в которой предлагали 
начать военные действия против РСФСР и бороться за 
восстановление "единой и неделимой" России. Партия 
кадетов одобрила позицию "десятки" и запретила своим 
членам поддерживать П. Скоропадского и входить в его 
правительство. Среди других политических партий началась 
борьба двух ориентаций: национально-самостоятельной и 
федеративной, что предполагало восстановление единой 
России. Это привело к кризису ряда партий. В частности, 
Союз хлеборобов-владельцев распался на две части: мелкие 
земледельцы подали гетману меморандум с требованием 
независимости Украины, а состоятельные члены Союза 
стояли за федерацию с Россией. 

мову, історію та географію України і історію української 
літератури. 17 серпня 1918 р. приймає рішення про 
перетворення Київського народного українського 
університету в Київський державний український 
університет та заснування Кам’янець-Подільського 
державного українського університету. Гетьман також 
затвердив закон про заснування у місті Києві державного 
драматичного театру та державної драматичної школи. 
Згодом вийшов закон про право написання та захисту 
дисертацій наукових праць українською мовою. Були 
утворені Військова академія та Всеукраїнська 
національна бібліотека, а також Український державний 
архів, в якому мали бути документи історії України, 
перевезені з архівів Москви та Петрограда. 24 листопада 
1918 р. відбулося урочисте відкриття Української 
академії наук. На президента академії наук запрошувався 
М. Грушевський, але він відмовився. Першим 
президентом УАН став В. Вернадський. Однак було б 
відступом від історичної правди віднести ці заходи по 
розвитку національної культури тільки на адресу 
гетьмана. Чималу роль у цій справі відіграв міністр 
освіти М. Василенко. 

 
Восени різко змінилася міжнародна ситуація. 

Розпалася АвстроУгорська імперія. У Німеччині 
назрівала революція. Антанта підтримувала російські 
монархічні організації і ставилася негативно до 
"сепаратизму" народів колишньої Російської імперії. Усі 
ці фактори зробили становище гетьманської держави 
хитким. Вона не мала регулярної армії, а з розпадом 
Австро-Угорщини та революційними подіями в 
Німеччині їй загрожувала окупація військами Антанти. 

За цих умов гетьман тільки частково виконав пункти 
домовленості, що були досягнуті з керівництвом 
Національного Союзу. Замість утворення нового 
національного уряду він проводить реорганізацію 
старого уряду Ф. Лизогуба. Вводить до Ради міністрів 5 
представників Національного Союзу (4 члени партії 
соціалістів-федералістів - Д. В’язлоз, О. Лотоцький, П. 
Стебницький, М. Славинський та безпартійний В. 
Леонтович). На реорганізацію уряду десять міністрів-
кадетів відповіли протестом. Вони подали голові Ради 
міністрів Ф. Лизогубу "Записку в справі зовнішньої 
політики України", в якій пропонували розпочати воєнні 
дії проти РСФРР та боротися за відбудову "единой и 
неделимой" Росії. Партія кадетів схвалила позицію 
"десятки" та заборонила своїм членам підтримувати П. 
Скоропадського і входити до його уряду. Серед інших 
політичних партій розпочалася боротьба двох орієнтацій: 
національно-самостійницької та федеративної, що 
передбачала відновлення єдиної Росії. Це призвело до 
кризи ряду партій. Зокрема, Союз хліборобів-власників 
розпався на дві частини: дрібні хлібороби подали 
гетьманові меморандум з вимогою незалежності України, 
а заможні члени Союзу стояли за федерацію з Росією. 
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Работа коалиционного правительства была 
непродолжительной. Очень быстро с министрами-
украинцами в правительстве перестали считаться, а после 
того, как стало известно, что генерал Деникин назначен 
верховным главнокомандующим всеми военными силами на 
территории бывшей России, деятельность правительства 
вообще стала невозможной. Основной причиной кризиса 
коалиционного правительства стало настаивание 
министров-протофисовцев на подчинении украинской 
армии генералу Деникину. Министры-украинцы выступили 
с резким протестом, но гетман не обратил на это внимания. 
Напротив, он поддержал идею своего генерального штаба о 
возможности объединения командования войсками Дона и 
Украины. Скоропадский даже решился на встречу с 
атаманом Донского войска генералом Красновым, на 
котором они решали практические вопросы сотрудничества 
в военной отрасли. 

Именно в это время Украинский национальный союз 
обратился к правительству с просьбой разрешить провести 
конгресс. Кроме того, украинские социалистические партии 
потребовали ввести в состав правительства их 
представителей. Однако гетман запретил проведение 
конгресса. Были отвергнуты и идеи расширения состава 
правительства. Министрам-украинцам ничего не оставалось, 
как сложить свои полномочия. 14 ноября правительственная 
коалиция распалась. 

Осенью 1918 г. активизировал работу Союз украинских 
заводчиков и фабрикантов, требовавший от Скоропадского 
разными государственными мерами (освобождение от 
налогов, ассигнованиями и т.п.) помочь "обедневшим" 
капиталистам стать на ноги. Буржуазия заставила гетмана 
утвердить новый закон о выборах в городские думы, 
согласно которому влияние в органах местного 
самоуправления переходило в руки фабрикантов. 
Наряду с этим Скоропадский подписывает произведенный 
помещиками (под председательством князя Голицына) 
закон о новых выборах в земские самоуправления, которым 
земства фактически передавались в руки помещиков. В 
начале ноября 1918 г. в Киеве состоялся съезд помещиков 
Украины, в котором принял участие и гетман. На съезде 
помещики смогли убедить его в том, что в Украине 
земельная реформа не нужна. Скоропадский обещает 
отменить свое решение о принудительном образовании 
государственного земельного фонда как форме 
предоставления помощи безземельным крестьянам. 

Помещики и промышленники подготовили и провели 
второй съезд "Протофиса" ("Союза представителей 
промысла, торговли, финансов и сельского хозяйства"). 
Учитывая ухудшение положения гетмана в результате 
правительственного кризиса, "Протофис" решил оказать ему 
помощь, за которую от Скоропадского требовали 
прекращения контактов с украинскими партиями, взятия 
курса на восстановление Великой России и ориентацию на 
страны Антанты. 

Все это заставляет гетмана окончательно порвать с 
национальным движением и поддержать требования 
русских монархистов. Он верил в то, что за смену 

Робота коаліційного уряду була нетривалою. Дуже 
швидко з міністрами-українцями в уряді перестали 
рахуватися, а після того, як стало відомо, що генерала 
Денікіна призначено верховним головнокомандуючим 
усіма військовими силами на території колишньої Росії, 
діяльність уряду взагалі стала неможливою. Основною 
причиною кризи коаліційного уряду стало наполягання 
міністрів-протофісівців на підпорядкуванні української 
армії генералові Денікіну. Міністри-українці виступили з 
різким протестом, але гетьман не звернув на це уваги. 
Навпаки, він підтримав ідею свого генерального штабу 
про можливість об’єднання командування військами 
Дону та України. Скоропадський навіть відважився на 
зустріч з отаманом Донського війська генералом 
Красновим, на якій вони вирішували практичні питання 
співпраці у військовій галузі. 

Саме в цей час Український Національний Союз 
звернувся до уряду з проханням дозволити провести 
конгрес. Крім того, українські соціалістичні партії 
висунули вимогу ввести до складу уряду їхніх 
представників. Однак гетьман заборонив проведення 
конгресу. Були відкинуті й ідеї розширення складу уряду. 
Міністрам-українцям нічого не залишалось, як скласти 
свої повноваження. 14 листопада урядова коаліція 
розпалася. 

Восени 1918 р. активізував роботу Союз українських 
заводчиків і фабрикантів, який вимагав від 
Скоропадського різними державними заходами 
(звільнення від податків, асигнуваннями тощо) 
допомогти «збіднілим» капіталістам стати на ноги. 
Буржуазія змусила гетьмана затвердити новий закон про 
вибори до міських дум, за яким вплив у органах 
місцевого самоврядування переходив до рук 
фабрикантів. 

Поряд з цим Скоропадський підписує вироблений 
поміщиками (під головуванням князя Голіцина) закон 
про нові вибори до земських самоврядувань, яким 
земства фактично передавалися в руки поміщиків. На 
початку листопада 1918 р. в Києві відбувся з’їзд 
поміщиків України, в якому взяв участь і гетьман. На 
з’їзді поміщики змогли переконати його в тому, що на 
Україні земельна реформа не потрібна. Скоропадський 
обіцяє відмінити своє рішення про примусове утворення 
державного земельного фонду як форми надання 
допомоги безземельним селянам. 

Поміщики та промисловці підготували і провели 
другий з’їзд "Протофісу" ("Спілки представників 
промислу, торгівлі, фінансів та сільського 
господарства"). З огляду на погіршення становища 
гетьмана внаслідок урядової кризи "Протофіс" вирішив 
надати йому допомогу, за яку від Скоропадського 
вимагали припинення контактів з українськими партіями, 
взяття курсу на відновлення Великої Росії та орієнтацію 
на країни Антанти. 

Все це змушує гетьмана остаточно порвати з 
українським національним рухом і підтримати вимоги 
російських монархістів. Він вірив у те, що за зміну 
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ориентации получит помощь от российского офицерства и 
Антанты. Именно поэтому гетман принимает решение об 
учете и призыве на военную службу офицеров и унтер-
офицеров бывшей российской армии, а 10 ноября издает 
приказ об объявлении военного положения на 
Черниговщине, Киевщине и Полтавщине. Вся полнота 
власти в этих староствах переходила в руки командиров 
корпусов, которым предоставлялись права командующих 
отдельными армиями согласно "Положению о полевом 
управлению войск в военное время". Гражданским властям 
предстояло руководствоваться отдельными статьями "Свода 
законов Российской Империи". Так на территории 
Украинского государства возобновлялась юрисдикция еще 
ряда законов царской России. 

14 ноября 1918 г. генерал Скоропадский утвердил 
новый состав правительства, во главе которого стал С. Н. 
Гербель. Была объявлена также "Грамота Гетмана всей 
Украины", которой отменялась суверенность Украинского 
государства и провозглашалась федерация Украины с 
Великороссией. "В этой федерации, - говорилось в грамоте, 
- Украине предстоит занять одно из первых мест, потому 
что от нее произошел порядок и законность в краю и в ее 
пределах впервые свободно отвели дух все униженные 
большевиками граждане бывшей России". Основной 
задачей гетмана и его правительства становилось 
"образование Всероссийской Федерации, какой конечной 
целью будет восстановление Великой России". 

И словно умышленно в этот день назначения нового 
правительства в Киеве была расстреляна гетманской 
стражей и российскими офицерами мирная демонстрация 
рабочих и студентов, вышедших в знак протеста против 
действий гетмана на улицы города с красными флагами. В 
ответ на эти действия гетманского правительства 
железнодорожники Киевского узла объявили 15 ноября 
забастовку. Через два дня забастовали рабочие завода 
"Арсенал" и другие предприятия города. Впоследствии 
началась политическая забастовка в Херсоне. Массовое 
забастовочное движение рабочих все больше нарастало и в 
ноябре парализовало действия гетманской власти и 
немецкого командования, усилило их растерянность и 
неуверенность, способствовало подготовке всеобщего 
восстания. Борьба с гетманским правительством принимала 
все более угрожающие формы. В разных районах Украины 
успешно действовали многочисленные повстанческие 
отряды. Крестьянские выступления усиливали всеобщее 
недоверие к Скоропадскому, в котором за гетманскими 
регалиями все отчетливее проступали черты царского 
генерала и помещика. 

Важным фактором дестабилизации гетманского режима 
явилась деятельность большевиков Украины. В июле 1918 г. 
была образована КП(б)У, а к осени уже действовала 
разветвленная сеть подпольных коммунистических 
организаций. В ноябре было сформировано Временное 
рабоче-крестьянское правительство Украины во главе с Г. 
Л. Пятаковым. Но украинские социалистические партии, 
объединенные в УНС, действовали более энергично. 

орієнтації отримає допомогу від російського офіцерства 
та Антанти. Саме тому гетьман приймає рішення про 
облік і призов на військову службу офіцерів та унтер-
офіцерів колишньої російської армії, а 10 листопада 
видає наказ про оголошення військового стану на 
Чернігівщині, Київщині та Полтавщині. Вся повнота 
влади в цих староствах переходила до рук командирів 
корпусів, яким надавалися права командуючих окремими 
арміями згідно з "Положением о полевом управлений 
войск в военное время". Цивільній владі належало 
керуватися окремими статтями "Свода законов 
Российской Импєрии". Так на території Української 
держави відновлювалася юрисдикція ще низки законів 
царської Росії. 

14 листопада 1918 р. генерал Скоропадський 
затвердив новий склад уряду, на чолі якого став С. Н. 
Гербель. Була оголошена також "Грамота Гетьмана всієї 
України", якою скасовувалася суверенність Української 
держави та проголошувалась федерація України з 
Великоросією. "В цій федерації, — говорилося у грамоті, 
— Україні належить зайняти одне з перших місць, бо від 
неї пішов порядок та законність в краю і в її межах 
вперше вільно відвели дух всі принижені більшовиками 
громадяни бувшої Росії". Основним завданням гетьмана 
та його уряду ставало "утворення Всеросійської 
Федерації, якої конечною метою буде відновлення 
Великої Росії". 

І немов навмисне у цей день призначення нового 
уряду в Києві була розстріляна гетьманською вартою та 
російськими офіцерами мирна демонстрація робітників і 
студентів, що вийшли в знак протесту проти дій гетьмана 
на вулиці міста з червоними прапорами. У відповідь на ці 
дії гетьманського уряду залізничники Київського вузла 
оголосили 15 листопада страйк. Через два дні 
застрайкували робітники заводу "Арсенал" та інших 
підприємств міста. Згодом почався політичний страйк у 
Херсоні. Масовий страйковий рух робітників все більше 
наростав і у листопаді паралізував дії гетьманської влади 
і німецького командування, посилив їх розгубленість та 
невпевненість, сприяв підготовці загального повстання. 
Боротьба з гетьманським урядом набирала дедалі 
загрозливіших форм. В різних районах України успішно 
діяли численні повстанські загони. Селянські виступи 
посилювали загальне недовір’я до Скоропадського, в 
якому за гетьманськими регаліями все чіткіше 
проступали риси царського генерала та поміщика. 

 
Важливим фактором дестабілізації гетьманського 

режиму стала діяльність більшовиків України. У липні 
1918 р. була утворена КП(б)У, а до осені вже діяла 
розгалужена мережа підпільних комуністичних 
організацій. У листопаді був сформований Тимчасовий 
робітничо-селянський уряд України на чолі з Г. Л. 
Пятаковим. Але українські соціалістичні партії, об’єднані 
в УНС, діяли більш енергійно. 
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С ноября 1918 г. в помещении министерства путей на 
Бибиковском бульваре состоялось заседание Украинского 
Национального Союза, на котором окончательно был 
одобрен план восстания против гетмана и избрана 
Директория. В ночь с 14 на 15 ноября она обратилась с 
воззванием к населению Украины, в котором говорилось: 
"Генерал Павел Скоропадский есть насильник и узурпатор 
народной власти. Все правительство его, как 
противонародное, противонациональное, оповещаем 
недействительным. Предлагаем генералу Скоропадскому и 
его министрам оставить обманом и насилием захваченные 
правительственные должности". 

Что мог противопоставить гетман Директории и 
народному восстанию? Еще летом 1918 г. с разрешения 
германских оккупационных властей началось формирование 
восьми армейских корпусов. их штабы расположились в 
Киеве, Житомире, Виннице, Одессе, Чернигове, Полтаве, 
Харькове и Екатеринославе. Однако формирование их шло 
очень медленно. Осенью они не были укомплектованы и 
вооружены. К тому же большинство солдат и часть 
командиров были недовольны гетманским режимом. 

Оставшись без реальной силы, Скоропадский ищет 
пути к взаимопониманию с Антантой. Он направляет своего 
представителя в Румынию, где были послы всех государств. 
По инициативе Скоропадского новое гетманское 
правительство 20 ноября направило телеграммы 
белогвардейцам Дона, Кубани, Тереку и миссии 
Добровольческой армии с предложением прислать в Киев 
своих представителей на конференцию, которая обсудила 
вопросы борьбы с Советской Россией, восстановления 
монархии и оказания помощи Украинскому государству в 
демократии. 29 ноября гетман поддерживает решение 
Совета министров выдать из казны Украины представителю 
Добровольческой армии 10 млн. рублей для формирования 
новых воинских частей. Но надежды гетмана оказались 
тщетными.  

Із листопада 1918 р. в приміщенні міністерства 
шляхів на Бібіковському бульварі відбулося засідання 
Українського Національного Союзу, на якому остаточно 
був схвалений план повстання проти гетьмана та обрана 
Директорія53. У ніч з 14 на 15 листопада вона звернулася 
з відозвою до населення України, в якій говорилося: 
"Генерал Павло Скоропадський є насильник і узурпатор 
народної влади. Все правительство його, як 
протинародне, протипаціональне, оповіщаємо недійсним. 
Пропонуємо генералу Скоропадському й його міністрам 
залишити обманом і насильством захоплені урядові 
посади". 
Що міг протиставити гетьман Директорії та масовому 
народному повстанню? Ще влітку 1918 р. з дозволу 
німецьких окупаційних властей почалося формування 
восьми армійських корпусів. їх штаби розташувалися у 
Києві, Житомирі, Вінниці, Одесі, Чернігові, Полтаві, 
Харкові і Катеринославі. Проте формування їх йшло 
дуже повільно. Восени вони не були укомплектовані й 
озброєні. До того ж більшість солдатів і частина 
командирів були незадоволені гетьманським режимом. 

Залишившись без реальної сили, Скоропадський 
шукає шляхи до порозуміння з Антантою. Він направляє 
свого представника до Румунії, де перебували посли всіх 
держав. З ініціативи Скоропадського новий гетьманський 
уряд 20 листопада надіслав телеграми білогвардійцям 
Дону, Кубані, Тереку і місії Добровольчої армії з 
пропозицією прислати до Києва своїх представників на 
конференцію, яка б обговорила питання боротьби з 
Радянською Росією, відновлення монархії та надання 
допомоги Українській державі у боротьбі з Директорією. 
29 листопада гетьман підтримує рішення Ради міністрів 
видати з державної скарбниці України представникові 
Добровольчої армії 10 млн. карбованців для формування 
нових військових частин. Та надії гетьмана виявилися 
марними.  

 
Директория, выехав в Белую Церковь, в расположение 

полка галицких "сечевых стрельцов", который перешел на 
ее сторону, на время сосредоточила в своих руках 
руководство повстанческим движением на Украине. В 
течение второй половины ноября - первой половины 
декабря 1918 под ее контроль перешла большая часть 
территории Украины. Директорию поддержали гетманские 
войска: находившаяся на Черниговщине дивизия 
серожупаников; запорожская дивизия, стоявшая на 
Харьковщине; "черноморский казачий кош", который 
формировался в Бердичеве, и другие. Фактически власть 
Скоропадского держалась только в городе Киеве и то висела 
на волоске. 

После того, как повстанческая армия разбила 
гетманские части под Мотовиловкой, в распоряжении 
Скоропадского почти не осталось военных сил. Киев 
защищали только добровольцы и незначительное 
количество российских офицеров. 14 декабря войска 
Директории вошли в Киев, а в полдень генерал 
Скоропадский подписал последний официальный документ: 

Директорія, виїхавши до Білої Церкви, в 
розташування полку галицьких "січових стрільців", який 
перейшов на її бік, на певний час зосередила в своїх 
руках керівництво повстанським рухом на Україні. 
Протягом другої половини листопада — першої 
половини грудня 1918 р. під її контроль перейшла більша 
частина території України. Директорію підтримали 
гетьманські війська: дивізія сірожупанників, що 
перебувала на Чернігівщині; запорізька дивізія, яка 
стояла на Харківщині; "чорноморський козачий кіш", 
який формувався у Бердичеві, та інші. Фактично влада 
Скоропадського трималася тільки у місті Києві та й то 
висіла на волосині. 

Після того як повстанська армія розбила гетьманські 
частини під Мотовилівкою, в розпорядженні 
Скоропадського майже не залишилось військових сил. 
Київ обороняли тільки добровольці та незначна кількість 
російських офіцерів. 14 грудня війська Директорії 
ввійшли до Києва, а опівдні генерал Скоропадський 
підписав останній офіційний документ:  



            https://infua.top    Додаткові знання - більші можливості 

Переклад та на основі науково-популярної літератури 

"Я, гетман всей Украины, в течение семи с половиной 
месяцев прикладывал все свои силы, чтобы вывести край из 
того бедственного положения, в котором он находится. Бог 
не дал мне сил справиться с этой задачей, и сейчас я, 
учитывая сложившиеся условия, руководствуясь 
исключительно добром Украины, отказываюсь от власти. 
Павел Скоропадский". Свои полномочия он завещал 
правительству, но в тот же день Совет министров всю 
власть передал в руки Директории, которая 17 декабря 
объявила гетмана вне охраны закона, а его имущество 
конфисковано. 

Некоторое время генерал Скоропадский скрывался в 
Киеве. Следует отметить, что Петлюра знал место приюта 
бывшего гетмана, но не отдал приказ о его аресте. 
Существует две версии по поводу этого факта: первая — 
Директория на переговорах с немцами все же согласилась 
на свободный выезд Скоропадского из Украины и вторая — 
С. Петлюра был членом масонской ложи, которая и 
запретила ему трогать генерала. С помощью немцев Павел 
Скоропадский выезжает за границу сначала в Швейцарию, а 
затем в Германию, где ему была дарована вилла и назначена 
пенсия. На время бывший гетман отходит от политики. 

 
Семимесячное правление Павла Скоропадского, 

которому немецко-австрийские оккупационные власти 
предоставили архаический декор гетманства, по существу 
означало реставрацию "буржуазно-помещичьего 
монархизма на Украине при поддержке кадетско-
октябристских элементов всероссийской буржуазии". 

 
Провозгласив суверенитет Украинского государства, 

гетман не смог избавиться от зависимости от Берлина. 
Естественно, что ему, великому помещику, интересы 
землевладельцев и фабрикантов были гораздо ближе, чем 
ожидания украинских крестьян и рабочих. С его согласия на 
Украине нашли убежище многочисленные общероссийские 
контрреволюционные организации - "Монархический блок", 
"Союз возрождения России", "Союз русского народа", 
"Национальный центр" и другие. В то же время репрессиям 
и гонению подвергались не только большевистские, но и 
политические партии социалистического, демократического 
направления. 

Промонархические взгляды, непоследовательность, 
слабые волевые качества при сложных условиях 
политической ситуации в Украине в конечном счете 
привели Скоропадского к собственноручному отречению от 
декларируемой независимости Украинского государства, к 
попыткам интегрировать его в единый фронт борьбы за 
восстановление Великой России. Но главной силой, 
поднявшей Скоропадского к гетманству, была немецкая 
оккупационная власть. Ее падение привело к политической 
смерти новоявленного гетмана. 

После гражданской войны в европейских государствах 
осела многочисленная украинская эмиграция. Варшава, 
Берлин, Прага, Вена, Париж стали центрами пребывания 
выходцев из Украины. Политическое и военное поражение, 
сложное переплетение идейных ориентаций приводили к 

"Я, гетьман усієї України, на протязі семи з 
половиною місяців прикладав усіх своїх сил, щоб 
вивести край з того тяжкого становища, в якім він 
перебуває. Бог не дав мені сил справитись із цим 
завданням, і нині я, з огляду на умови, які тепер 
склались, керуючись виключно добром України, 
відмовлююсь від влади. Павло Скоропадський". Свої 
повноваження він заповів урядові, але того ж дня Рада 
міністрів всю владу передала до рук Директорії, яка 17 
грудня оголосила гетьмана поза охороною закону, а його 
майно конфіскованим. 

Деякий час генерал Скоропадський переховувався у 
Києві. Слід відзначити, що С. Петлюра знав місце 
притулку колишнього гетьмана, але не віддав наказу про 
його арешт. Існує дві версії щодо цього факту: перша — 
Директорія на переговорах з німцями все-таки 
погодилася на вільний виїзд Скоропадського з України і 
друга — С. Петлюра був членом масонської ложі, яка й 
заборонила йому чіпати генерала. За допомогою німців 
Павло Скоропадський виїздить за кордон — спочатку до 
Швейцарії, а потім до Німеччини, де йому була дарована 
вілла та призначена пенсія. На певний час колишній 
гетьман відходить від політики. 

Семимісячне правління Павла Скоропадського, 
якому німецько-австрійські окупаційні власті надали 
архаїчного декору гетьманства, по суті означало 
реставрацію "буржуазно-поміщицького монархізму на 
Україні при підтримці кадетсько-октябристських 
елементів всеросійської буржуазії і з допомогою 
німецьких військ...". 

Проголосивши суверенітет Української держави, 
гетьман не зміг позбавитися залежності від Берліна. 
Природно, що йому, великому поміщикові, інтереси 
землевласників і фабрикантів були значно ближчі, ніж 
сподівання українських селян і робітників. З його згоди 
на Україні знайшли притулок численні загальноросійські 
контрреволюційні організації — "Монархічний блок", 
"Союз відродження Росії", "Союз російського народу", 
"Національний центр" та інші. А водночас репресіям і 
гонінню піддавалися не тільки більшовицькі, а й 
політичні партії соціалістичного, демократичного 
напряму. 

Промонархічні погляди, непослідовність, слабкі 
вольові якості за складних умов політичної ситуації на 
Україні у кінцевому підсумку привели Скоропадського 
до власноручного відречення від декларованої 
незалежності Української держави, до намагань 
інтегрувати її у єдиний фронт боротьби за відновлення 
Великої Росії. Та головною силою, яка підняла 
Скоропадського до гетьманства, була німецька 
окупаційна влада. її падіння призвело до політичної 
смерті новоявленого гетьмана. 

Після громадянської війни у європейських державах 
осіла численна українська еміграція. Варшава, Берлін, 
Прага, Відень, Париж стали центрами перебування 
вихідців з України. Політична і воєнна поразка, складне 
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появлению на арене эмигрантской жизни новых 
политических групп. 

Одной из таких организаций и стал "Украинский союз 
земледельцев" (УСХД), возникший в Вене в 1920 г. В него 
вошли представители уже известных партий – Украинской 
демократически-хлеборобской, Союза земельных 
собственников и бывшей Громады. Основателем УСХД был 
В. Липинский, крупный землевладелец из Уманьщины, 
идеолог монархического направления в украинской 
эмиграции. Эмиссары организации зачащают в вилле в 
Ванзее, где проживал П. Скоропадский, им удалось убедить 
его в том, чтобы он возглавил Союз. С 1922 г. начинается 
активная политическая жизнь бывшего гетмана. Благодаря 
его усилиям растет авторитет Союза среди украинской 
эмиграции, образуются филиалы в Чехословакии, Франции, 
США, Канаде и Западной Украине. Растет тираж печатного 
органа Союза журнала "Продвижение". Благодаря 
Скоропадскому организация поддерживает контакты с 
правительствами многих стран и получает от них 
финансовую помощь. 

 
Чтобы привлечь в союз широкий круг украинской 

эмиграции, его председатель поручает ведущему теоретику 
УСХД В. Липинскому разработать модель будущего 
монархического Украинского государства. Так в середине 
20-х годов появляется теория "Украинской дидической, 
классократической, трудовой монархии-гетманства". 
Согласно ей, во главе Украины должен стоять "дидичный 
монарх (читай: род Скоропадских) — гетман, отвечающий 
за свои поступки только перед Всевышним и перед самим 
собой. Он не ограничен никакими правовыми 
прерогативами, однако при случае может предоставить 
права и привилегии своим подчиненным или лишить их 
этого". Наряду с этим утверждалось, что поскольку "народ 
никогда сам не правил", то ему лучше, "когда им правят 
хорошо". Идеология Союза признавала, что государство 
может быть выстроено только усилиями национальной 
элиты. В нем законом ограничивалась свобода личности и 
индивидуальная инициатива, а участие гражданства в 
государственном управлении "не будет основываться на 
общем избирательном праве". 

Как уже отмечалось, в базе идеологии Союза лежала 
концепция "трудовой монархии". Интересно, что один из ее 
сторонников — Кость Левицкий — считал концепцию 
"очень похожей своей основной схемой на итальянский 
фашизм с его "Кооперативными Советами". Не исключено, 
что сходство взглядов позволило Скоропадскому лояльно 
встретить приход к власти в Германии Гитлера. Он даже 
наладил личные связи с нацистскими бонзами — Герингом 
и Розенбергом, а в 1933 г. в Мюнхене была издана открытка, 
на которой изображен Скоропадский в фашистском 
мундире. 

С первых дней прихода гитлеровцев к власти 
Скоропадский изучает возможность извлечь из их рук 
"Самостоятельную Украину". В письме, адресованном 
советнику гестапо Шредеру и имперской рейхсканцелярии, 
он предлагает с помощью нацистской Германии создать 

переплетення ідейних орієнтацій приводили до появи на 
арені емігрантського життя нових політичних груп. 

Однією з таких організацій і став "Український союз 
хліборобів-державників" (УСХД), що виник у Відні в 
1920 р. До нього ввійшли представники вже відомих 
партій — Української демократично-хліборобської, 
Союзу земельних власників та колишньої Громади. 
Засновником УСХД був В. Липинський, великий 
землевласник з Уманьщини, ідеолог монархічного 
напряму в українській еміграції. Емісари організації 
учащають на віллу у Ванзеї, де проживав П. 
Скоропадський, їм вдалося переконати його у тому, щоб 
він очолив Союз. З 1922 р. починається активне 
політичне життя колишнього гетьмана. Завдяки його 
зусиллям зростає авторитет Союзу серед української 
еміграції, утворюються філії у Чехословаччині, Франції, 
США, Канаді та Західній Україні. Зростає тираж 
друкованого органу Союзу журналу «Поступ». Завдяки 
Скоропадському організація підтримує контакти з 
урядами багатьох країн і отримує від них фінансову 
допомогу. 

Щоб залучити до спілки широке коло української 
еміграції, її голова доручає провідному теоретику УСХД 
В. Липинському розробити модель майбутньої 
монархічної Української держави. Так у середині 20-х 
років з’являється теорія «Української дідичної, 
класократичної, трудової монархії-гетьманства». 
Відповідно до неї, на чолі України повинен стояти 
«дідичний монарх (читай: рід Скоропадських) — 
гетьман, який відповідає за свої вчинки лише перед 
Всевишнім і перед самим собою. Він не обмежений 
ніякими правовими прерогативами, проте при нагоді 
може надати права та привілеї своїм підлеглим або 
позбавити їх цього". Поряд з цим доводилося, що, 
оскільки "народ ніколи сам не правив", то йому краще, 
"коли ним правлять добре". Ідеологія Союзу визнавала, 
що держава може бути збудована тільки зусиллями 
національної еліти. В ній законом обмежувалася свобода 
особи та індивідуальна ініціатива, а участь громадянства 
у державному управлінні "не буде основуватись на 
загальному виборчому праві". 

Як вже відзначалося, в основі ідеології Союзу 
лежала концепція "трудової монархії". Цікаво, що один з 
її прихильників — Кость Левицький — вважав 
концепцію «дуже подібною своєю основною схемою до 
італійського фашизму з його "Кооперативними Радами". 
Не виключено, що така схожість поглядів дозволила 
Скоропадському лояльно зустріти прихід до влади у 
Німеччині Гітлера. Він навіть налагодив особисті зв’язки 
з нацистськими бонзами — Герінгом та Розенбергом, а в 
1933 р. в Мюнхені було видано листівку, на якій 
зображено Скоропадського у фашистському мундирі. 

З перших днів приходу гітлерівців до влади 
Скоропадський вивчає можливість отримати з їх рук 
"Самостійну Україну". В листі, адресованому раднику 
гестапо Шредеру та імперській рейхсканцелярії, він 
пропонує за допомогою нацистської Німеччини створити 
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фашистское "великоукраинское государство". "Связана с 
Германией Великая Украина, — писал Скоропадский, — 
должна, естественно, на все времена сохранить свой 
сельскохозяйственный характер. Техническую помощь 
должно получить от третьего рейха. Только таким образом 
навеки могут быть обеспечены здоровые экономические 
отношения и связи между двумя великими государствами в 
соответствии с их природой". 

В 1937 г. Скоропадский устанавливает тесные контакты 
с "абвером", встречается с адмиралом Канарисом. Перед 
началом Второй Мировой войны Союз Скоропадского 
перемещается из Берлина поближе к границам СССР. 
Однако гитлеровцы очень редко обращаются к услугам 
бывшего гетмана. Только в 1944 г., когда по инициативе 
Розенберга начал создаваться так называемый Украинский 
национальный комитет (УНК), который должен был 
объединить всех украинских националистов, снова 
вспомнили о Павле Скоропадском. В ведомстве Розенберга 
даже шло обсуждение его кандидатуры на должность главы 
УЧК. Однако инстанции СС выразили опасение, что 
бывший гетман Скоропадский не оказывает должного 
влияния среди украинских националистов. В результате 
обсуждения его кандидатура отпала. 

В конце войны, 26 апреля 1945 г., во время бомбежки 
станции Пляттинг в Баварии, Скоропадский был смертельно 
ранен. Так закончилась жизнь человека, чье восхождение к 
гетманским высотам было эпизодом, разделившим пополам 
десятилетие верного служения "Царю и Отечеству" и 
надежд "дидической монархии" на территории Украины.  

фашистську "великоукраїнську державу". "Зв’язана з 
Німеччиною Велика Україна, — писав Скоропадський,— 
повинна, природно, на всі часи зберегти свій 
сільськогосподарський характер. Технічну допомогу має 
отримати від третього рейху. Тільки таким чином навіки 
можуть бути забезпечені здорові економічні відносини і 
зв’язки між двома великими державами відповідно до їх 
природи". 

У 1937 р. Скоропадський встановлює тісні контакти 
з "абвером", зустрічається з адміралом Канарісом. Перед 
початком Великої Вітчизняної війни Союз 
Скоропадського переміщується з Берліна ближче до 
кордонів СРСР. Проте гітлерівці дуже рідко звертаються 
до послуг колишнього гетьмана. Тільки в 1944 р., коли з 
ініціативи Розенберга почав створюватися так званий 
Український національний комітет (УНК), який мав 
об’єднати всіх українських націоналістів, знову згадали 
про Павла Скоропадського. У відомстві Розенберга 
навіть йшло обговорення його кандидатури на посаду 
голови УНК. Однак інстанції СС висловили побоювання, 
що колишній гетьман Скоропадський не має належного 
впливу серед українських націоналістів. В результаті 
обговорення його кандидатура відпала. 

Наприкінці війни, 26 квітня 1945 р., під час 
бомбардування станції Пляттінг у Баварії, 
Скоропадський був смертельно поранений. Так 
закінчилося життя людини, чиє сходження до 
гетьманських висот було епізодом, що розділив навпіл 
десятиліття вірного служіння "Царю и Отечеству" та 
марних сподівань "дідичної монархії" на терені України. 

 
Р. Я. Пиріг (Київ),  
Ф. М. Проданюк (смт Буча Київської обл.)  
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