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Текст лекції
1. Початок революції. Українська Центральна Рада.
Перемога Лютневої демократичної революції 1917 року поклала край
багатовіковому монархічному режиму в Росії, створивши сприятливі умови
для піднесення національно-визвольного руху пригноблених народів.
Вістка про революцію в Росії і проголошення Тимчасового уряду
швидко долетіла і в Україну. Почався період формування органів влади. Різні
політичні сили по-різному відносились до цього.
Представники російських буржуазних партій в Україні, перш за все в
Києві, почали формувати органи, які б служили підтримкою Тимчасового
уряду в Росії. Туди ввійшли представники міської думи, фабриканти й
заводчики, земські діячі, ліберальна професура. Із їх складу було утворено
“виконавчий комітет”, який і був представником Тимчасового уряду в місті
Києві.
Паралельно формувалися Ради робітничих і солдатських депутатів.
Всього протягом березня 1917 року їх виникло понад 170. Більшість у них
становили представники соціалістичних партій, в основному російських:
соціал-демократи (більшовики, меншовики) та есери. Як кадети, октябристи,
так і меншовики і есери підтримували Тимчасовий уряд. Останні вважали, що
країну після перемоги Лютневої революції чекає порівняно довгий шлях
капіталістичного розвитку. Категорично виступили проти Тимчасового уряду
більшовики.
Після перемоги Лютневої революції в Україні виник політичний центр,
який репрезентував інтереси більшої частини українського народу –
Українська Центральна Рада.
Його появі в Україні передувало національне піднесення. Із підпілля
вийшли і почали активно діяти політичні партії: Українська соціалреволюційна (УСРП), Українська соціал-демократична (УСДП), Товариство
українських поступовців та ряд інших. Всі вони носили ярко виражений
національний характер.
Відчувалася необхідність об’єднання всіх українських політичних сил. І
ось таким об’єднуючим центром і стала Українська Центральна Рада. Вона
була створена 3 березня 1917 року у Києві з ініціативи українських
політичних партій. Головою Ради був обраний історик М.С.Грушевський,
лідер Товариства Українських Поступовців, (в 1917 році Михайло
Грушевський примкнув до УСДРП).
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Провідну роль в Раді відігравали українські соціалістичні партії, а її
лідерами були В.Винниченко, С.Петлюра, С.Єфремов. Як на віддалену
перспективу, вони орієнтувались на соціалізм, а в ближчий час їхні прагнення
зводились до того, щоб домогтися від Тимчасового уряду широкої автономії
для України в складі Російської Федеративної республіки.
Щоб закріпити за собою й надалі керівництво національним рухом 23
червня 1917 року Центральна Рада видала свій перший Універсал до
українського народу. В ньому проголошувалася автономія України в складі
Федеративної Російської держави. А в наступні дні було обрано Генеральний
секретаріат як уряд України. Головою Генерального Секретаріату став
В.Винниченко, який одночасно був затверджений Секретарем внутрішніх
справ. Секретарем земельних справ був обраний Б.Мартос, Секретарем
військових справ – С.Петлюра, всього 8 Генеральних Секретарів, із них 5 були
соціал-демократами.
У виданому 16 липня ІІ Універсалі висловлювалася згода чекати
Всеросійських Установчих зборів щодо питання автономії України.
Тимчасовий уряд погодився визнати владу Генерального Секретаріату, яка
поширювалася на 5 губерній України.
Ситуація в Україні з кожним днем все більше погіршувалася. Розхитане
війною економічне життя завмирало. Голод примарою ходив по Росії і зачепив
вже Чернігівщину. Продовольчих запасів було мало. Податків ніхто не платив.
Селянство, змучене війною і революцією, розорялося. Суд, поліція не
функціонували. З фронту масово тікали дезертири, посилюючи безладдя в
країні.
Центральна Рада і Генеральний Секретаріат ніяк не могли вибратися з
пут Тимчасового уряду, не могли ніяк вирішити економічні, земельні, воєнні
питання.
Восени 1917 на арену політичної боротьби в Росії активно вступає
найрадикальніша частина російської соціал-демократії – більшовики. Вони
виступили з ідеєю переростання буржуазно-демократичної революції в
соціалістичну. Революційний запал, в якому багато було утопічного, наростав.
Визріла загальна революційна криза. Процеси, що відбувалися в країні
забезпечили більшовикам підтримку пролетарських мас, особливо в
індустріальних центрах. Потужна агітація і пропаганда соціалістичних ідей,
дала результати. У ніч з 24 на 25 жовтня влада в Петрограді перейшла до рук
більшовиків, які мали тепер більшість в Радах. Тимчасовий уряд було
повалено.
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В Україні події розвивались інакше, ніж в Росії. Свій голос на підтримку
подій в Петрограді висловили робітники багатьох міст України, особливо
Донецького басейну. В інших містах і особливо в Києві народ висловився за
підтримку політики партій, які входили в Центральну Раду.
На другий день, коли стало відомо, що Тимчасовий уряд повалено,
відбулося засідання Малої Ради, яка прийняла негативну відозву про
повстання більшовиків. В ній говорилося: “Визнаючи, що влада як у державі,
так і в кожнім окремим краю повинна перейти до рук усієї демократії,
вважаючи недопустимим перехід усієї влади до рук Рад робітничих і
солдатських депутатів, які являються тільки частиною організованої
революційної демократії, Українська Центральна Рада через це висловлюється
проти повстання в Петрограді”.
Більшовики після цієї відозви вийшли із складу Комітету ради. Відбувся
розрив з Радою робітничих і солдатських депутатів. Користуючись тим, що
уряду, з яким Центральна Рада складала договори, умови та інструкції, не
стало, Рада вирішила вести цілком самостійну лінію.
Це підтвердив ІІІ Універсал, оголошений Центральною Радою 20
листопада 1917 р. В ньому Україна проголошувалася Українською Народною
Республікою. “Не відділяючись від Російської республіки й зберігаючи єдність
її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб уся Російська республіка стала
федерацією рівних і вільних народів”, − писалося в Універсалі.
Визначилися межі України, оголошувалося про передачу селянам землі,
про 8-ми годинний робочий день, про державний контроль за виробництвом,
про необхідність розпочати переговори про мир, про скасування смертної кари
і амністію. Підтверджувалися свободи: слова, друку, віри, зібрань; страйків,
недоторканості особи, житла. Признавалася національна автономія для
забезпечення прав всіх націй, що проживали в Україні. Назначено дату
скликання Українських Установчих Зборів (22 січня 1918 року).
Генеральний Секретаріат став дійсно незалежним урядом України, в
його руках був весь державний апарат, у тому числі частина фронтових військ,
що знаходилась на території України.
Але уряд України проявляв нерішучість у вирішенні основних завдань.
Конфіскація земель і передача їх у руки селян проводилися повільно.
Страждаючи від нестачі грошей, зберігалася в недоторканості стара банківська
система, не було встановлено належного контролю над виробництвом. Був
збережений старий судовий апарат, старе законодавство, стара система освіти
й навчання.
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Не дивно, що з Росії в Україну почали тікати (і знаходили тут підтримку)
різні антибільшовицькі сили. Більшовикам це, звичайно, не могло
сподобатись. Назрівав конфлікт. Знайшовся і привід. В Києві були деякі
більшовицькі військові частини і більшовицькі організації. Спочатку вони
були лояльні до української влади, але з часом почали агітувати проти
Центральної Ради. Тоді, після кількох спроб примусити їх розійтися по
домівках, було прийнято рішення роззброїти більшовицькі частини й вислати
за межі України.
Другим приводом до боротьби з Радянською Росією послужило
відношення українського уряду до донських козаків, які виступили проти
більшовиків і почали збирати на Дону свої військові сили. Донські козаки, які
знаходились на фронті, для повернення на Дон, додому, мали найближчий
шлях – через Україну, Уряд України зайняв нейтральну позицію. Тоді
більшовики, Рада Народних Комісарів, поставили ультиматум українському
урядові з вимогою роззброювати донські дивізії. Мотивуючи тим, що Україна
є незалежна республіка і ніхто не має права втручатися в її внутрішні справи,
уряд дав ухильну відповідь на ультиматум і це призвело до початку війни.
Спочатку це була боротьба за вплив на народні маси, бо ні в одної, ні в
другої сторони не було регулярного, дисциплінованого війська. Вплив
Центральної Ради зменшувався. Місто за містом, губернія за губернією стали
переходити до рук більшовиків. В такій обстановці, в січні 1918 року, було
скликано чергову сесію Центральної Ради, на розгляд якої виносилось питання
про землю і про самостійність української держави.
IV Універсал, проголошений на сесії Малої Центральної Ради в ніч на 22
січня 1918 року, зафіксував, що “віднині Українська Народна Республіка стає
самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою
українського народу”. Уряду УНР – Раді Народних Міністрів доручалося
почати мирні переговори з німцями та австрійцями. В Універсалі прозвучав
заклик боротися за незалежність і самостійність України. Після прийняття IV
Універсалу Центральна Рада спішно покинула Київ.
2 лютого 1918 року в Харкові зібралися делегати першого з’їзду Рад
робітничих, солдатських і селянських депутатів України, які проголосили
Україну Українською Республікою Рад і обрали її уряд – Народний
Секретаріат на чолі з українським більшовиком Миколою Скрипником.
Військовим секретарем був обраний Юрій Коцюбинський. Почалась боротьба
за владу в Україні.
Повністю здійснити завдання, які ставилися в IV Універсалі УЦР не
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вдалося. Через три дні після проголошення незалежності УНР останні
військові підрозділи Центральної Ради покидали Київ і направлялися до
Житомира, куди вже переїхала Центральна Рада та її уряд.
На початку лютого 1918 року більшовицькі війська, очолювані
Ю.М.Коцюбинським і командуючим Робітничо-Селянською Червоною
Армією Муравйовим, ввійшли в Київ.
Після взяття Києва Робітничо-Селянською Червоною Армією і відступу
військ Центральної Ради до Житомира, а пізніше на станцію Сарни Волинської
губернії, в Брест-Литовськ урядом ЦР було послано українську делегацію для
підписання мирного договору. Три держави, що входили в Четверний союз:
Німеччина, Туреччина і Болгарія хотіли підписати мир саме з урядом
Центральної Ради, а не з РРФСР, розраховуючи на багатства України. Австрія
йшла на мир неохоче через “польське питання”.
Згідно договору, який було підписано 9 лютого 1918 року всі чотири
держави центрального блоку признавали незалежність і самостійність України.
Вона в свою чергу зобов’язувалась, не зважаючи на голод, який вже охопив
північ України (Чернігівщину), продати Австрії та Німеччині частину своїх
продовольчих запасів – 60 млн. пудів хліба. Війська Австро-Угорщини та
Німеччини повинні були допомогти Центральній Раді витіснити з України
Червону Армію.
Підписавши в Бресті всі умови німців, уряд Центральної Ради та його
війська 2 березня 1918 року увійшли в Київ. Слідом за ними в Київ увійшли
німецькі війська. Згідно умов Брестського мирного договору, нав’язаного Росії
Четверним союзом, загони Червоної Армії мали покинути Україну.
Через кілька тижнів на Україні не залишилося жодного червоноармійця.
А німецькі і австро-угорські дивізії зайняли всю Україну, причому німці
розташувалися на півночі України, а австрійці - на її півдні. Ця австронімецька допомога виявилася звичайною окупацією.
Центральна Рада (голова М.Грушевський) та її уряд (В.Голубович) у
своїх відозвах закликали український народ до спокою. Та народ з недовір’ям
зустрічав нових окупантів.
Центральна Рада ліквідувала всі заходи і розпорядження Радянської
влади: відновила право власності на фабрики, заводи та всі види транспорту.
Вона реставрувала право власності на банки. Цим були задоволені як
буржуазні кола, так і німецька адміністрація.
Але українська влада залишила в силі Універсал про соціалізацію землі,
згідно з яким селяни вже весною повинні були починати ділити землю
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поміщиків. А це не сподобалося німцям. Вийшло так, що вже нікому не
подобалася Центральна Рада. Міський пролетаріат, що йшов за більшовиками,
ненавидів її, а той що не йшов – ставився вороже. Сільський пролетаріат
бачив, що землі його вже обсів німецький окупант, і теж проклинав
Центральну Раду. Заможне селянство ставилося вороже до неї за цей же закон
про соціалізацію.
Поміщики і аграрна буржуазія готували смертельний удар Центральній
Раді. Промислова буржуазія, якій при українській владі ставилися перешкоди у
безоглядній експлуатації робітництва, не підтримували Центральну Раду.
Навіть не в усьому підтримувала Грушевського українська демократія.
Віддавати владу чужинцям, означало загубити національні здобутки. В цьому
була трагедія Центральної Ради. Невдовзі з німецькою адміністрацією виникли
конфлікти, які привели до загибелі Центральної Ради.
2. Гетьманат П. Скоропадського.
28 квітня 1918 року , коли Центральна Рада обговорювала накази
німецького генерала Ейхгорна, в будинок Педагогічного музею ввірвалися
німецькі солдати і арештували двох міністрів. Наступного дня Центральна
Рада зібралася ще раз, ухвалила Конституцію Української Народної
Республіки, але в той же день німці поставили гетьманом всієї України
генерала царської армії Павла Скоропадського. Разом із встановленням
гетьманства посилюється влада німецьких генералів.
Скоропадський провів ряд законів, які різко змінили соціальну політику
в Україні, ліквідували завоювання революції.
Генерал Ейхгорн видав наказ про обов’язковий засів полів і здачу хліба
німцям по вигідних цінах. В середині травня оголошено “Тимчасові правила
про земельні комісії”, у яких селяни добровільно зобов’язувалися повернути
поміщицьке майно і відшкодувати їм збитки. Губернаторські і волосні
начальники постанову впроваджували з допомогою збройної сили. Поміщики
поверталися до своїх маєтків, забираючи силою землю у селян.
В перші дні після перевороту гетьман Скоропадський в офіційних
виступах урочисто запевняв, що збережеться самостійність України.
Продовжувалася і досить ефективно українізація навчальних закладів,
створено 150 українських гімназій, 2 українські університети (у Києві та
Кам’янець–Подільському), надруковано декілька мільйонів підручників
українською мовою, засновано Всеукраїнську Академію Наук, (очолив яку
відомий український вчений В. Вернадський) Українську національну
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бібліотеку, Український національний
музей,
Національну
галерею
мистецтва, Український театр драми та опери, Українську державну
капелу, Державний симфонічний оркестр. Розпочалася підготовка до
створення
Всеукраїнської
автокефальної
(самостійної)
української
православної церкви.
Гетьманом була створена в Україні дійова адміністрація з числа
колишніх царських чиновників, які бачили в особі гетьмана свою людину
і плекали надії на повернення старого ладу, досить боєздатні військові
з’єднання, на основі кораблів Чорноморського флоту розпочалося
формування українських військово-морських сил. Було розроблено проект
поміркованої аграрної реформи, яка передбачала примусовий викуп землі у
поміщиків та безкоштовний розподіл її серед селян з розрахунку до 25
десятин на господарство. Але проект цей лишився нездійсненним, хоча навряд
чи й вистачило б у молодої Української держави коштів на викуп землі та
задоволення усіх заінтересованих сторін.
За менш ніж 8-місячний період існування гетьманський уряд налагодив
дипломатичні стосунки з Німеччиною, Австрією, Швейцарією, Болгарією,
Польщею, Фінляндією, Туреччиною, скандинавськими державами, а пізніше з Францією, Англією, і Румунією. Аналогічні відносини були встановлені з
більшовицькою Росією, Доном і Кубанню.
Значні досягнення здобуто у галузі фінансів - встановлено українську
грошову систему, засновано банки. Після руїни, яку принесли війна та
революція, відбудовувалися залізниці і мости, відновився рух залізничного
транспорту.
Вдалося здійснити важливі судові реформи - відрегулювати судову
справу, створити Сенат, суд на нових засадах, прийняти низку законів.
Водночас гетьманський режим перебував у дуже скрутному становищі.
Йому довелося вести боротьбу на два фронти: зовнішньому - з більшовиками і
внутрішньому - з українською опозицією та різного роду російськими
організаціями. До цього треба додати тяжку спадщину попередньої доби:
обов'язки, які взяла на себе Україна згідно зі статтями Брест-Литовської угоди
(зокрема, відправка продовольства до Німеччини і Австро-Угорщини),
невирішеність земельного питання (селянство чекало на безплатну передачу
поміщицької землі та ліквідації поміщицьких господарств), "каральні загони",
які з'явилися разом з німецькою окупацією (вся відповідальність за їх
діяльність лягала на гетьманат).
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В опозицію до гетьмана стали українські соціалістичні партії (есери,
соціал-демократи,
соціалісти-федералісти),
соціалісти-самостійники,
трудовики, частково хлібороби-демократи. Вже в середині травня 1918 р. вони
об'єдналися в Український національно-державний союз, який очолив
боротьбу проти режиму. Великі земельні власники (хлібороби-власники),
промисловці (в особі кадетів) підтримали П.Скоропадського.
Становище ускладнювало взаємне недовір'я між урядом та населенням,
яке посилювалося антиурядовою пропагандою, з одного боку, і помилками
уряду - з іншого. Не налагодилися контакти і з місцевою адміністрацією,
більша частина якої вороже ставилася до гетьманату: одні орієнтувалися на
Центральну Раду, інші - на більшовиків.
Восени 1918 р. різко змінилося міжнародне становище. 29 вересня
капітулювали Болгарія, а за нею Туреччина (союзники Німеччини і АвстроУгорщини у першій світовій війні). 17 жовтня розпалася й Австро-Угорщина.
У самій Німеччині насувалися революційні зміни.
З розпадом Австро-Угорщини і Німеччини зросла небезпека війни з
Радянською Росією.
Країни Антанти підтримували тільки російські антибільшовицькі сили і
негативно ставилися до "сепаратизму" народів, які перебували у складі
Російської імперії. Про це свідчила декларація британського прем'єра
Вільсона, де підкреслювалося, що завдання союзників - відновлення єдиної
Росії.
Тим часом боротьба з гетьманським урядом набувала дедалі
загрозливіших форм. У різних місцях України формувалися повстанські
загони. Найбільшим було повстання Н. Махна, вчителя з Гуляй-Поля на
Катеринославщині. Влітку 1918 р. він організував великий загін з повстанцівселян і розпочав боротьбу проти поміщиків, уряду П. Скоропадського,
австрійців і німців. Ці стихійні повстання вносили безладдя, послаблювали
місцеву адміністрацію, викликали недовір'я до гетьмана, у якому широкі
народні маси бачили тільки російського генерала і поміщика.
В таких умовах Український національний союз почав загальне
повстання. Для керівництва повстанським рухом було обрано Директорію у
складі п'яти осіб: В. Винниченка, С. Петлюри, О. Швеця, О. Андрієвського та
А. Макаренка. Її центр розташувався у Білій Церкві, де на той час
дислокувалися січові стрільці полковника Є. Коновальця.
14 листопада Директорія звернулася до населення з відозвою скасувати
гетьманську владу і оголосити гетьмана Скоропадського поза законом.
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Повстання активно підтримали січові стрільці. 16 листопада Директорія
домовилася з німцями про нейтралітет, а далі її війська зайняли Білу Церкву,
Фастів і рушили на Київ.
Становище гетьманського уряду стало катастрофічним. Він був
затиснутим між Антантою, більшовицькими військами та армією Денікіна.
Виходом з цього скрутного становища могла бути зміна політичної орієнтації.
14 листопада кабінет міністрів, де переважали германофіли, було розпушено.
Того ж дня гетьман підписав меморандум про Федерацію України з
майбутньою не більшовицькою Росією. Але ідея федерації недодала
гетьманові авторитету, швидше навпаки, причому навіть серед росіян і їх
прихильників. 18 листопада повстанці розбили нечисленні гетьманські війська
під Мотовилівкою (30 км від Києва).
Доля гетьманату була вирішена. 14 грудня 1918 р. гетьман зрікся влади і
за допомогою німців виїхав за кордон. Влада перейшла до рук Директорії.
3. Директорія УНР. Західноукраїнська народна республіка.
14 грудня 1918 р. війська Директорії зайняли Київ й було проголошено
відновлення УНР. Більшість постанов нової влади була спрямована проти
поміщиків і буржуазії, які навіть позбавлялися виборчого права. Місцева влада
мала зосередитися в руках Трудових рад селян, робітників та трудової
інтелігенції. Цими необачними рішеннями Директорія відштовхнула від себе
заможні прошарки суспільства.
В той же час, кризова ситуація в економіці не дозволила перейти до
реалізації аграрної реформи, за допомоги якої Директорія планувала отримати
підтримку селянства. Воно так і не стало опорою нової влади, з часом
перетворившись у руйнівну, ніким не контрольовану силу. Наприкінці грудня
1918 р. було сформовано уряд УНР на чолі з В. Чехівським. Роль парламенту
відігравав Трудовий конгрес.
З перших днів свого існування Директорія опинилася у вкрай важкому
зовнішньополітичному становищі, перебуваючи у своєрідному «трикутнику
смерті» між радянською Росією, що наступала з півночі, країнами Антанти,
яки розпочали свою інтервенцію на півдні (захопили Одесу) та Польщею, що
загрожувала УНР із заходу.
Становище ускладнювалося і відсутністю єдності всередині
Директорії. Частина її лідерів мала соціалістичні погляди та не відкидала
можливості союзницьких відносин з більшовиками, особливо на тлі агресії
Антанти (В. Винниченко, В. Чехівський, М. Шаповал). Їх опонентами були
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прибічники С. Петлюри, що бачили вихід із скрутного становища у здобутті
підтримки Антанти для протидії більшовикам.
Незважаючи на договір, який було заключено між В.Винниченком і
більшовиком Мануїльським про спільну боротьбу проти німецькоавстрійських окупантів, український радянський уряд Г.Пятакова почав
видавати відозви про контрреволюційність Директорії і необхідність боротьби
з нею.
З півночі розгорнувся наступ Червоної Армії (на чолі з АнтоновимОвсієнко) на Київ і Харків. 16 січня 1919 р. розпочалася друга українськорадянська війна.
5 лютого радянські війська вступили до Києва. Директорія відступила до
Вінниці. В середині лютого 1919 року все Лівобережжя було в руках Червоної
Армії, а на Правобережжі розгорнувся повстанський народний рух проти
Петлюри. Ускладнив становище Директорії отаман Григор’єв, перейшовши на
бік більшовиків.
Весною Червона Армія захопила Вінницю, уряд УНР та його військо
розташувались у Рівному та Кам’янець-Подільському. Ще в Києві посли
отамана Петлюри почали шукати контакту з французькими генералами. В
Одесі було досягнуто угоди про надання Директорії військової допомоги при
умові, що Франція буде здійснювати контроль над промисловою, фінансовою і
торговою політикою України протягом 5-ти років. Це були надзвичайно
ганебні умови.
На цей час головний отаман Петлюра став Головою Директорії, вся
військова і політична влада опинилася в його руках.
Невдовзі війська С.Петлюри, змушені були покинути Рівне і з 20 червня
столицею УНР став Кам’янець-Подільський. Кількамісячне сидіння у Кам’янці
стало періодом пошуку шляхів дальшого розвитку боротьби. Фактичною
силою, яка підтримувала отаманську владу, стала Українська Галицька Армія,
збройна сила Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).
Серед населення монархії Габсбургів після Першої світової війни
розгорнувся рух за утворення національних самостійних держав. 13 листопада
1918 р. було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР).
Президентом її став Євген Петрушевич.
ЗУНР ухвалила низку законів: про державну мову (15 лютого 1919 р.) державною проголошувалась українська мова з правом національних
меншостей зноситися з урядом і адміністрацією на місцях своїми рідними
мовами; про шкільництво (13 лютого); про громадянство (8 квітня); про
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земельну реформу (14 квітня). Особливо важливим був останній закон, який
передбачав наділення землею малоземельних і безземельних селян на правах
приватної власності. Проте втілити його в життя уряд ЗУНР не встиг - надто
короткий час відвела історія для існування республіки. Не був здійснений і
закон про 6-годинний робочий день.
15 квітня вийшов також закон про сейм як законодавчий орган ЗУНР.
Передбачалося пропорційне представництво основних національностей, що
проживали в Галичині. З 226 депутатів українці мали обирати 160, поляки -33,
євреї - сім, німці - шість чоловік. Проте цей закон не був реалізований з тих
самих причин, що й закон про аграрну реформу.
Але найважливішим актом, який встигла здійснити ЗУНР, був
славнозвісний Акт злуки 1919 р.
Глибоке усвідомлення правіковічної спільності походження, єдності
завдань у відстоюванні загальнонаціональних інтересів вимагали консолідації
всіх сил українського народу. Тому уряд ЗУНР уже наприкінці листопада
встановив зв'язки з Директорією.
• 1 грудня 1918 р. у Фастові підписано "Передвступний договір між
Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною
Республікою про маючи наступити злуку обох українських держав в одну
державну одиницю". Після того як Директорія встановила свою владу у Києві,
3 січня 1919 р. у Станіславові було ухвалено злуку ЗУНР з УНР.
• 22 січня 1919 р. на Софіївській площі в Києві відбулося урочисте
проголошення Акту злуки. З цієї нагоди Директорія видала Універсал, в якому,
зокрема, зазначалося: "Віднині воєдино зливаються століттями відірвані одна
від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка
(Галичина, Буковина й Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна.
Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України.
Віднині є єдина, незалежна Українська Народна Республіка. Віднині
український народ, увільнений могучим поривом своїх сил, має тепер змогу
з'єднати всі змагання своїх синів для утворення нероздільної, незалежної
української держави на добро і щастя робочого народу".
Наступного дня угода була ратифікована Трудовим конгресом, головою
якого обрано представника ЗУНР С. Вітика. Назву ЗУНР змінено на Західну
область Української Народної Республіки (ЗО УНР), єдиним державним
гербом став Тризуб. С. Петрушевич став шостим членом Директорії. Проте
реального об'єднання двох держав не відбулося, воно відкладалося до

15

скликання Установчих Зборів об'єднаної України. Але ці збори так ніколи й не
зібралися.
Вже 2 лютого Директорія змушена була відступати з Києва під тиском
більшовицьких військ. Незабаром під її владою залишився тільки невеликий
клаптик української території навколо Кам'янця-Подільського.
Які причини поразки ЗУНР? Серед них можна назвати і помилки,
допущені урядом та військовим командуванням, і відсутність єдності між
ЗУНР і УНР, і слабку соціальну політику, яка зумовила пасивність значної
частини народних мас. Але головна біда ЗУНР полягала втому, що в неї були
надто сильні зовнішні вороги, а союзників практично не було. Міжнародна
ситуація загалом виявилася несприятливою, а власних ресурсів було замало
для відсічі інтервентам. За цих умов історичні шанси вистояти були для ЗУНР
мізерні.
Але все це не означає, що боротьба за національну державність в Україні
була марною. Цей досвід ЗУНР мав величезний вплив на формування
національної свідомості українського народу, увійшов у його історичну
пам'ять, став прикладом для наступних поколінь. І нарешті, саме в ті часи
остаточно утвердилася в свідомості українців ідея національної єдності
України. Та потрібні були ще десятиліття, щоб самостійна українська держава
стала реальністю.
Після відступу військ УГА та уряду ЗУНР за Збруч збройні сили
Західноукраїнської Народної Республіки об’єдналися з військами
Республіканської Армії Симона Петлюри, який зі своїм урядом та штабом
перебував у Кам’янці. Спільними силами після тривалих боїв 31 серпня 1919
року ними було взято Київ. Одночасно в Київ із південного сходу вступили
війська Добровольчої армії на чолі із генералом Денікіним.
Внаслідок конфлікту, який після цього розгорівся між головним
отаманом С.Петлюрою та генералом Денікіним, почався відхід і розвал
Української Галицької Армії. Оточена з усіх сторін ворогами, знесилена
голодом і тифом армія опинилася в жахливому стані. Тільки в Жмеринці та її
околицях з голоду і від тифу загинуло 10000 галичан. Фактично Петлюра
покинув своїх союзників.
З грудня 1919 р. керівництво УНР перейшло до партизанських форм
боротьби. Окремі частини підпорядковані Директорії рушили по тилах
денікінців та більшовиків, що отримало назву першого зимового походу армії
УНР.
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Скориставшись невдоволенням селянства, репресивною політикою білих
та здобувши підтримку лідерів селянських повстанських загонів (Н. Махно), на
початку 1920 р., Червона армія повернула контроль над більшою частиною
України. С. Петлюра спробував здобути підтримку Польщі, уклавши у
Варшаві угоду з Ю. Пілсудським. Проте радянсько-польська війна
завершилася укладанням 18 березня 1921 р. Ризького миру, за яким Західна
Україна поверталася до Польщі, а на решті українських земель визнавалася
радянська влада. Армія УНР була інтернована, а уряд опинився в еміграції.
Останньою спробою повалити більшовицький режим за допомогою
масштабного повстання селян, став другий зимовий похід залишків армії УНР
на чолі з Ю.Тютюнником (листопад 1921 р.), але і він не приніс бажаних
результатів.
Яких же висновків можна дійти, аналізуючи революційні події в Україні
1917-1920 pp., розглядаючи з різних боків діяльність Центральної Ради,
Гетьманату, ЗУНР, Директорії, КП(б)У і радянської влади?
Передусім, незважаючи на багатовікову розчленованість України між
сусідніми імперіями, на тотальну денаціоналізацію українського народу, він
зберіг у собі життєздатні сили, бажання і здатність до самостійного
національного державного життя. Це дало змогу кращим силам нації,
спираючись на традиції державності Київської Русі і козацько-селянської
демократії, у складних і водночас порівняно сприятливих обставинах
відновити державність України.
Разом з тим ідея національної державності ще не стала настільки
міцною, глибокою і всеосяжною, щоб консолідувати всі верстви суспільства,
дати можливість їм витримати шалений тиск ворожих сил, перенести складні
випробування. І все державотворча діяльність в Україні не пройшла марно.
Завдяки великим зусиллям український народ був визнаний як етнічна
цілісність, а в межах радянської держави - СРСР - була визнана окрема
Українська PCP. Це був вагомий крок уперед, оскільки до того світова
громадськість не визнавала України і окремого українського народу.
Якщо спроектувати тодішні події на нинішній час, то маємо всі підстави
визнати, що українська революція заклала міцний підмурок для здобуття
реальної незалежності Україною сьогодні - Український народ вижив, зберіг
непереборне прагнення до незалежності.

