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У статті розкривається зміст дискусії з приводу концепції Української ре-
волюції, яку автор веде з відомим вітчизняним істориком В. Солдатенком. 
Розглядаються погляди на історію Центральної Ради, її діячів - М. Грушев-
ського, В. Винниченка, Д. Дорошенка та інших, яких В. Солдатенко харак-
теризує як розробників цієї концепції. Дискутуються питання політичного 
і соціально-економічного змісту революційних подій. Автор статті ставить 
під сумнів точку зору В. Солдатенка, згідно якої політичні горизонти Укра-
їнської революції обмежувалися автономією України у складі перебудова-
ної на федеративних засадах Російської держави, а її соціальні перспекти-
ви співпадали з більшовицькою програмою соціалістичних перетворень.

Вступ
У нашій статті «Як у вітчизняну історіографію 

повернулася Українська революція. Погляд із За-
поріжжя», надрукованій у 50–му числі «Наукових 
праць історичного факультету Запорізького наці-
онального університету», робиться висновок, що 
«після довгих років вигнання і забуття Українська 
революція в середині 1990–х рр. повернулася на 
Батьківщину, увійшла в академічну науку, вищу 
школу, шкільні підручники, в інформаційний про-
стір незалежної України і стала важливим елемен-

том української національної свідомості». Разом з 
тим, у цій статті  зазначається, що нерідко визнан-
ня суспільствознавцями історичного факту Укра-
їнської революції мало поверховий, формальний, 
концептуально неумотивований характер. Інколи 
їх тексти справляють враження реакції на політич-
ну кон’юнктуру – прямий наслідок звички, виро-
бленої ще у радянські часи [1, с.7–33].

Серед інших досліджень, називалася опублі-
кована 1997 р. монографія колишнього праців-
ника інституту історії партії при ЦК КП України 
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професора В. Солдатенка «Українська революція: 
концепція та історіографія»[2], у якій він виклав 
своє розуміння змісту поняття українська револю-
ція (у його тексті це словосполучення подається 
з маленької букви) і визначив коло розробників 
її концепції. Це була чи не перша в новітній ві-
тчизняній історіографії монографія, у якій була 
здійснена спроба концептуального підходу до ана-
лізу революційного процесу в Україні  1917–1918 
років.

Книга В. Солдатенка опинилася у полі нашої 
уваги ще двадцять років тому, негайно після її 
появи в 1998 р. Вона викликала великий інтерес, 
особливо з огляду на особу її автора, який в радян-
ські часи був послідовним прибічником марксист-
ського погляду на революційне минуле України, а 
після проголошення її незалежності оголосив про 
переосмислення своїх світоглядних позицій. Про 
офіційну радянську оцінку тодішніх подій в Украї-
ні сам автор цілком справедливо пише так: «…Ні-
якої української революції в 1917–1920 рр. не було, 
оскільки взагалі не могло бути тоді революції як 
національної» [2, c.4]. У своїй книзі В.Солдатенко 
виступає у ролі критика проблеми радянської іс-
торіографії, але критика особливого. Він заявляє, 
що, не зрікається свого попереднього доробку, а 
критично ставиться до нього і, при цьому, «розгля-
дає пропоноване дослідження, як природне, ви-
кликане внутрішньою логікою наукового пошуку і 
розвитку пізнання розширення наукової пробле-
матики, як спробу поглиблення вивчення нових, 
надзвичайно важливих аспектів багатогранного 
досвіду української історії в буремні 1917–1920 
рр.» [2, c.26]. 

За останні двадцять років В. Солдатенко опу-
блікував чи не найбільше, у порівнянні з іншими 
вітчизняними авторами, наукових робіт з історії 
революції і став чи не найвідомішим в Україні її 
дослідником. Він увів до наукового обігу раніше 
маловідомі документи, на які в радянські часи 
було заборонено посилатися, і на підставі них на-
писав багато нового і цікавого. Але, разом з тим, 
ряд принципових моментів з його поглядів на іс-
торію Української революції, викликають реакцію 
неприйняття. В даній розвідці мова йтиме лише 
про два з них, на наш погляд, особливо важли-
вих: а) співвідношення автономістсько–феде-
ралістської і самостійницької течій в революції 
і б) діалектику в ній національного і соціального 
факторів.

Вперше ми відреагували на монографію В. 
Солдатенка у статті «Магістралі і глухі кути Укра-
їнської революції», написаної нами у співавтор-
стві з Г.Ф. Турченко–Кривоший [3]. З цієї книги 

і почалася наша дискусія з В. Солдатенком, яка у 
різних формах продовжується вже двадцять ро-
ків. Зміст цієї дискусії, за нашим переконанням, 
буде цікавим для дослідників, в коло інтересів 
яких входить Українська революція 1917–1921 
рр. і, зокрема, розробка концептуальних підходів 
до її вивчення. Враховуючи, що книга «Українська 
революція: 1917–початок 1918 рр. Проблеми, по-
шуки, узагальнення», у якій 1998 р. надрукована 
наша перша стаття з аналізом поглядів В. Солда-
тенка, вийшла  малим накладом і є малодоступною 
для читача, ряд ключових  її фрагментів, з приводу 
який йде дискусія, включено у дану розвідку.

Перш ніж продовжити розмову, необхідно 
визначитися зі змістом, який вкладається в сло-
восполучення концепція Української революції. 
Почнемо з того, що у згаданій вище монографії В. 
Солдатенка для конкретизації цього змісту вико-
ристовується різні смислові конструкції, зокрема:  
«ідейні засади, на яких розвивався тогочасний 
український рух, теоретичні обґрунтування його 
стратегії і тактики, політики і лозунгів»; «мо-
дель розвитку подій», «концепція, або ж плат-
форма української революції» [ 2, с. 5, 107,376]. 
Але ж у наукознавстві поняття «концепція», 
«ідея», «ідейні засади», «модель» «платформа», 
«теоретичне обґрунтування»  (у тому числі й по 
відношенню до феномену революції) не сприйма-
ються як тотожні. Кожне з цих слів має власне 
смислове навантаження. Якщо автор все ж вжи-
ває їх як синоніми, то про це слід було сказати 
спеціально. Без такого пояснення виникає від-
чуття термінологічної нечіткості, яке ускладнює 
осмислення того, що В. Солдатенко називає кон-
цепцією української революції.

Не додає ясності ще одна обставина: автор 
пише, що він не уявляє концепцію української ре-
волюції як «щось цілісне, викінчене, незмінне». 
Виходячи з цієї позиції і приступаючи до її (кон-
цепції) викладу, В. Солдатенко попереджує (по-
даємо дослівно):

«… Говорити про концепцію української рево-
люції як щось цілісне, викінчене, незмінне було 
б неправомірно. Тут треба неухильно дотримува-
тись принципу історизму, розглядаючи поетапну 
еволюцію ідей, лозунгів, настанов, прагнень, про-
никаючи у внутрішню детермінованість тих чи ін-
ших рішень, кроків, зумовленість дій всією сумою 
факторів, які виявилися у кожний конкретний 
момент. Мова звичайно про моменти – якісні ета-
пи розвитку української революції, хронологічні 
межі яких теж, природно, різні» [ 2, с. 6–7].

Не зовсім зрозуміло, у чому особлива актуаль-
ність настанови – «Треба неухильно дотримува-
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тися…» – при розгляді питання про концепцію 
Української революції, адже це стандартні вимо-
ги до будь–якого конкретно–історичного дослі-
дження. Але ж тут, наскільки ми правильно зро-
зуміли, мова у В. Солдатенка йде про інше – про 
концепцію дослідження історичної проблеми. 
У цьому контексті виникає питання: чи можна 
сприймати концепцію Української революції як 
щось не зовсім цілісне, викінчене, незмінне, і при 
цьому пропонувати читачеві наукові (тобто, ціл-
ком викінчені, цілісні і незмінні) висновки в до-
слідженні, виконаному на підставі цієї концепції? 
А може автор поняття «концепція революції» ви-
користовує в іншому розумінні, наприклад, як си-
нонім поняття «політичний проект» певних осіб, 
які задумали і здійснюють революцію, виходячи 
зі своїх ідейно–теоретичних поглядів? Читаючи 
роботи В. Солдатенка, інколи ловиш себе на цій 
думці. Чи це справді так? Може саме тому дру-
гий розділ його монографії має назву «Концепція 
(платформа) української революції»? Отже, хоті-
лося б більше ясності щодо змісту, який В. Сол-
датенко вкладає в поняття концепція Українська 
революція. Адже багато суперечок і дискусій в 
науці виникає саме як результат різного розумін-
ня вихідних понять.

На наш погляд, який ґрунтується на засадах 
наукознавства, концепцію Української революції 
все–таки слід сприймати як певну систему по-
глядів на цю історичну подію, як визначальний 
задум, який допомагає проаналізувати інфор-
мацію  про неї, звести цю інформацію у логічну 
систему, об’єднану обраною ідеєю. Відповідним 
чином опрацьована, концепція може бути надій-
ним дороговказом для наукового аналізу, ключем 
для виявлення закономірностей історичного 
процесу. Адже розкриття цих закономірностей і є 
головне завдання дослідника. Але, як може вико-
нувати функцію цього дороговказу і ключа кон-
цептуальна конструкція, якщо її не розглядати, 
як «щось цілісне, викінчене, незмінне»? Для того, 
щоб бути ефективною і надійною, вона повинна 
бути і цілісною, і викінченою і незмінною. Інакше, 
така концепція просто недостатньо опрацьована і 
використовувати її в конкретно–історичному до-
слідженні рано. 

Інша справа, що у ході дослідницької роботи іс-
торик може зробити висновок, що концепція, взята 
ним на озброєння, на документальному матеріалі 
«не працює». Таке буває часто. Що тоді? У такому 
випадку знову звертаємося до азбуки наукознав-
ства: на етапі наукового аналізу, для виявлення за-
кономірностей того чи іншого історичного процесу 
можуть використовуватися різні концептуальні 

підходи. Якщо, звичайно, кимось не буде нав’яза-
ний «єдиновірний», від якого – ні на крок. Але, у 
кінцевому рахунку, все вирішує практика дослід-
ницької роботи. Саме вона підтверджує життєвість 
одних концепцій і необґрунтованість інших. З цьо-
го ми виходимо у нашій статті. З цим і повернемося 
до текстів В. Солдатенка.

 
Схема подій, яка 

не підтверджується фактами
Почнемо зі згаданої вище книги «Українська 

революція: концепція та історіографія», зокрема, 
до її Вступу, який має підзаголовок «Попередні 
міркування й застереження». Вже перші сторінки 
вступу викликали наше щире здивування. Мова 
йде про твердження, що, начебто, в українсько-
му суспільстві вже у перші тижні після ліквідації 
самодержавства в Росії була оприлюднена і набу-
ла широкого поширення точка зору, що в Україні 
розгорнулася своя, українська революція з чіткою 
метою, яка відрізнялася від російської революції. 
Автор пише:

 «З перших же тижнів після повалення само-
державства в документах українських політич-
них партій і організацій, в усних і друкованих 
виступах українських політичних діячів залуна-
ло нечуване до того словосполучення – україн-
ська революція. І то не було «красне слівце». 
Ним позначалося цілком певне поняття: бачення 
в суспільних процесах, що розгорталися в Укра-
їні, такого якісного змісту, який відрізняв їх  (ці 
процеси) від загальноросійського революційно-
го поступу, підкреслюючи у меті руху два начала 
(національно–визвольне й соціально–визволь-
не).

Можна сказати й щиріше: це стало і висхід-
ним моментом, і стрижнем ідеології (концепції), 
і змістом перетворень, і метою руху української 
нації (принаймні, її значної частини) на означе-
ному історичному етапі.

Тобто, реально існувала платформа, на якій ор-
ганізовувалися досить численні політичні сили, 
підтримувані масами населення, які відповідно 
мислили і діяли… В реальному житті розвивалися 
реальні процеси, відбувалися реальні явища, які 
мають чітку науково–політичну кваліфікацію – 
українська революція»» [2, с. 4–5].

Ця заява авторитетного дослідника, зроблена без 
посилання на джерела, не відповідала нашим уяв-
ленням про характер подій в Україні в перші тижні 
після Лютневої революції. Це спонукало нас до са-
мостійних пошуків. У самій монографії В. Солдатен-
ка документального підтвердження цієї його тези 
ми не знайшли і звернулися до фундаментального  
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збірника документів і матеріалів «Українська Цен-
тральна Рада», опублікованого 1996 р. Але у жод-
ному з 420 документів, поміщених в двох томах 
цього видання, взагалі не виявили словосполучен-
ня Українська революція [4]. Не знайшли ми його 
і в іншому виданні Інституту історії НАН України 
«Український національно–визвольний рух: Бе-
резень –листопад 1917 року» (К., 2003), у якому 
зібрано 529 документів [ 5]. Сумніваємося, що у 
якихось інших документах, доступних В. Солда-
тенку і ще невідомих широкому загалу істориків, є 
підтвердження тези про те, що негайно після краху 
самодержавства, в Україні заговорили про свою, 
українську революцію і чітко визначилися, що її 
метою є «два начала (національно–визвольне і со-
ціально– визвольне)». 

Про Українську революцію не згадують у своїх 
виступах і творах, написаних в 1917–1918 рр., і її 
активні учасники, зокрема, керівники Централь-
ної Ради. Так, цим терміном не послуговується 
навіть сам М. Грушевський, голова УЦР. Читач 
переконається у цьому, ознайомившись з його 
численними статтями, опублікованих в період 
Центральної Ради у збірниках «Вільна Україна», 
«Якої ми хочемо автономії і федерації», «Україна 
і Росія»,  «Хто такі українці і чого вони хочуть» та 
інших. Ось, наприклад, фрагмент статті М. Грушев-
ського «Повороту нема»:

 «Резолюції, винесені на вселюдних зборах, 
громадянських і партійних з’їздах, конференціях 
і нарадах останніх тижнів, не залишають ніякого 
сумніву щодо тої політичної платформи, на якій 
об’єднуються всі активні елементи української 
людності. Се старе наше домагання широко наці-
онально–територіальної автономії України в ро-
сійській федеративній республіці на демократич-
них підвалинах, з забезпеченням національних 
меншостей нашої землі» [6, с. 97]. 

Терміну Українська революція немає і в «Ілю-
строваній історії України» М. Грушевського  
(видання 1918 р.), де систематичний виклад 
подій по їх свіжих слідах доведено до гетьман-
ського перевороту П. Скоропадського. Період 
Центральної Ради викладено у шести невеликих 
«ліхтариках»: Російська революція і визволення 
України; Боротьба за автономність України і фе-
деративний лад; Українська Народна Республіка; 
Україна Самостійна; Київське повстання;Війна за 
незалежність.  В комплексі ці події, згідно сучас-
них уявлень, доречно було б назвати Українською 
революцією, але М. Грушевський цього не зробив  
[7, c.542–572]. Зате він чітко говорить про зміст 
платформи Центральної Ради, обраної 6–8 квітня 
1917 р. на Національному конгресі:

 «Платформу сеї організації з початку зістав-
лено чисто політичну: національно–територіаль-
ну автономію в федеративній Російській респу-
бліці, свідомо оминаючи інші пункти, які могли 
викликати різницю між представниками партій і 
груп» [7, с. 544].

Таким чином про два начала визвольного руху 
(національно–визвольне й соціально–визволь-
не) на початковому етапі революції у цьому про-
грамному документі Центральної Ради не йдеть-
ся. Це було цілком свідоме рішення.

Але через місяць (початок травня) ситуація 
почала змінюватися. М. Грушевський продовжує:

«…Ц. Рада признала неможливим виключати 
з своєї програми питання економічної політики з 
огляду на плани економічної централізації, вису-
нуті Рос. Центр. Урядом. Рішено прийняти в про-
граму охорону економічних інтересів краю і його 
трудящого народу, певні середні норми, на котрих 
мусять зійтися партії. Поповнення У.Ц.Ради пред-
ставниками робочих мас, проведене з початком 
червня, надало їй, кінець–кінцем, виразну соці-
алістичну фізіономію, зробило органом трудящої 
демократі, і поруч домагань політичних твердо 
поставило домагання економічно–соціалістич-
ні»[7, c. 544–545].

Таким чином, якщо вірити М. Грушевському, 
до початку літа 1917 р. розмова про «два на-
чала Української революції (національно–ви-
звольне й соціально–визвольне)», у Централь-
ній Раді не йшла.

Немає словосполучення Українська революція  
у статтях і виступах того часу В. Винниченка, П. 
Христюка, П. Шаповала та інших активних укра-
їнських політиків – керівників Української Цен-
тральної ради. 

Нами виявлено лише один випадок викорис-
танні цього словосполучення. Мова йде про виступ 
відомого самостійника М. Міхновського на масовій 
українській демонстрації, яка відбулася 19 березня 
1917 р. у Києві. Газети повідомили про емоційну 
промову перед демонстрантами, серед яких були й 
військові, М. Міхновського. «Нова Рада» обмежи-
лася коротким згадуванням про його виступ, а «Ки-
ївська земська газета» повідомила про його заклик 
до оборони «української революції» й «українсько-
го народу» [8, 1917, 26 березня; 9, 1917, 26 берез-
ня]. Звичайно, ні про які два начала цієї революції 
виступі мова не йшла. 

Ми у жодному разі не ставимо під сумнів сам 
факт Української революції як історичного фе-
номену, початок якого датується ранньою вес-
ною 1917 р. Не викликає також сумніву, що у 
комплексі документи згаданих вище видань (як і  
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багатьох інших), яскраво ілюструють події, які пі-
зніше одержали узагальнюючу назву Українська 
революція. Але ми не бачимо ніяких підстав пого-
джуватися з В. Солдатенком, що вже «з перших же 
тижнів після повалення самодержавства в доку-
ментах українських політичних партій і органі-
зацій, в усних і друкованих виступах українських 
політичних діячів» знайшло відображення це 
узагальнення і «залунало нечуване до того сло-
восполучення – українська революція». В 1917–
1918 рр. цього не було. Заклик М. Міхновського 
– виняток, який не мав розвитку. Повторюємо: у 
політичному дискурсі України цей термін з’явився 
значно пізніше. Якщо взагалі у ці тижні і звуча-
ло слово революція, то, як правило, в позитивній 
тональності і для характеристики лютневих подій 
1917 р. (Лютневої революції), ліквідації росій-
ського самодержавного режиму і завоювання 
політичної свободи, яка відкрила перспективу 
здобуття Україною автономії і перебудови Росії 
на федеративних засадах. Пізніше, після жовтне-
вого перевороту 1917 р. слово революція в укра-
їнському суспільстві стало набувати негативного 
відтінку і пов’язувалося з насиллям і хаосом, який 
йшов з Росії.

На підставі тих даних, які є у нашому розпо-
рядженні, ми висловлюємо припущення, що сло-
восполучення українська революція з’явилося в 
інформаційному середовищі не в 1917–1918 ро-
ках, а пізніше, десь на наприкінці 1919 – на по-
чатку 1920 року. Саме 1920 р. була надрукована 
трьохтомна книга В. Винниченка «Відродження 
Нації» з підзаголовком «Історія української рево-
люції». Того ж таки 1920 р. були прийняті деякі 
програмні документи політичних партій україн-
ської національно–комуністичної орієнтації, які 
також взяли на озброєння цей термін. Зокрема, 
про українську революцію йдеться у програмі 
Української комуністичної партії (УКП), ухва-
леної у січні цього року. У сьомому пункті цієї  
програми стверджується, що «українська револю-
ція спочатку виявилася як революція національ-
на»,а потім «мусила українська революція пере-
ходити в революцію комуністичну». В іншому 
документі цієї партії, її меморандумі конгресові 
ІІІ Інтернаціоналу говорилося:

 «Підготовлена усім дотеперішнім капіталіс-
тичним розвитком, українським національним 
рухом та гнітом російського імперіалізму, укра-
їнська революція почала виділятися в загальнім 
ході російської революції як національна, що ста-
вила своїм завданням національне визволення 
шляхом створення національної держави»[10, с. 
438, 443].

Пізніше, в 20–30 рр. словосполучення укра-
їнська революція з’явилося в назвах мемуарних і 
дослідницьких книг активних учасників револю-
ції П. Христюка, О. Назарука, І. Мазепи,М. Шапо-
вала, Є. Коновальця та інших активних  учасників 
революції. Але було це вже в еміграції, коли на-
став час осмислювалося пережите і шукати при-
чини і винуватців поразки.

В 20–ті роки поняттям українська революція 
оперувала українська радянська історіографія, 
але, головним чином, для того, щоб переконати 
суспільство в закономірності перемоги в Україні 
соціалістичної революції [3,с.5–8 ].

Виникає питання: якщо словосполучення укра-
їнська революція в 1917 р. ще не з’явилося і не 
увійшло у політичний обіг, то як можна сприймати 
фрагмент Вступу до книги В. Солдатенка, де йдет-
ся про його широке розповсюдження ще з весни 
цього року? І не лише про розповсюдження, а про 
фундаментальне значення цього явища для даль-
шого розвитку революції: воно  «стало і висхідним 
моментом, і стрижнем ідеології (концепції), і зміс-
том перетворень, і метою руху української нації 
(принаймні, її значної частини) на означеному 
історичному етапі». Отже, фактично, «на пустому 
місці» починає вибудовуватися ціла концепція ре-
волюції в Україні. Як це розуміти?

Нам важко погодитися з думкою, що В. Солда-
тенко, як дослідник,  некомпетентний і що він, не 
маючи документального підтвердження, «навіює» 
читачам свою точку зору, свідомо вводячи їх в 
оману. Схиляємося до іншого варіанту: професор 
абсолютно  впевнений, що  «місце не пусте». У 
нього, напевне, немає сумніву, що його теза про 
те, що «з перших же тижнів після повалення само-
державства в документах українських політичних 
партій і організацій, в усних і друкованих виступах 
українських політичних діячів залунало нечуване 
до цього словосполучення – українська революція» 
і що тоді ж виявилося «два начала цієї революції 
(національно–визвольне і соціально–визвольне)»  
– що ця теза таки має документальне підтверджен-
ня. Адже далі він пише (знову ж таки без посилан-
ня на джерела):

 «Ця концепція матеріалізувалася  в десятках 
спеціальних праць провідників української ре-
волюції, втілилася в сотнях і тисячах резолюцій 
різних представницьких форумів (від загальноу-
країнських, до зборів окремих колективів, органі-
зацій» [2, c.5]. Напевне, для автора це своєрідна 
аксіома, тобто, очевидне твердження, на доведен-
ня якого не варто витрачати й часу. Якщо все це 
справді так, то маємо справу з серйозною вадою 
в роботі дослідника. Вона проявляється у тих  
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випадках, коли він втрачає здатність до критич-
ного мислення і перебуває у полоні привабливої 
для нього схеми історичного процесу, над дослі-
дженням якого працює. Це симптом «професійної 
хвороби» багатьох істориків, котрі, приступаючи 
до дослідження, вже «знають» його результат і всі 
свої зусилля зосереджують на тому, щоб, підби-
раючи факти, його «обґрунтувати». Така «хворо-
ба» виявилася «заразною»: ще не встигла з’яви-
тися книга В. Солдатенка з цим твердженням, як 
на нього з’явилися посилання [11, с.71]. Явище 
це з’явилося ще в радянські часи, коли висновки 
до будь–якого дослідження революційних подій 
1917 р. були, у загальних рисах, відомі ще на по-
чатку роботи над темою і завдання дослідника 
полягало у тому, щоб підібрати необхідні факти 
для їх коментування. 

Тепер перегорнемо сторінки книги і звернемо-
ся до висновків, які робить у ній В.Солдатенко:

– «Конкретно–історично сталося так, що в 
Росії і Україні кінця 1917 р водорозділ між біль-
шовицькою орієнтацією і відмінними варіанта-
ми став рівнозначним між політикою в інтере-
сах народних мас, і політикою, що розходилася з 
цими інтересами, причому інтересами корінними, 
найважливішими» [2, c.283];

–«Наріжними основами революції стали праг-
нення до закріплення демократичних завоювань 
у всеросійському масштабі, в умовах яких можна 
було розраховувати на запровадження української 
державності (широка національно–територіаль-
на автономія) і спільно з іншими націями і наро-
дами колишньої імперії (федеративна республіка 
Росія) здійснити перетворення, що впритул би 
привели до соціалістичного ладу»[2, c.374 ]. 

Якщо узагальнити ці висновки, то виходить, 
по–перше, що «корінні, найважливіші» інтереси 
народних мас України і Росії в кінці 1917 р. лежали 
в площині більшовицької програми соціалістичної 
революції, а по–друге, що національно–терито-
ріальна автономія України в федеративній Росії 
була метою Української революції.

Якщо справді так було наприкінці 1917 р., то, 
природно, що таке становище формувалося по-
ступово і його витоки слід шукати саме на початку 
революції. В. Солдатенко це прекрасно розуміє і 
відповідним чином діє.

Тут варто проінформуємо наших читачів, що 
В. Солдатенко у своїх працях неодноразово зви-
нувачував нас в ігноруванні «свята святих» для 
сумлінного дослідника – конкретно–історично-
го підходу при аналізі минулого (у нашому ви-
падку – Української революції), і навіть у «зраді 
принципу історизму» [12, с.208]. На цій підставі 

нам приписується ще один «гріх» – схильність до 
«схематизму». Нам цікаво, чи проводив наш коле-
га самотестування з цього приводу? Змушені кон-
статувати, що з перших сторінок своєї книги він 
не лише демонструє відкриту зневагу до фактів, 
які не вписуються у його схему, але навіть вдаєть-
ся до їх фабрикування (а як інакше розуміти по-
силання на неіснуючі події, згадки про які немає 
в історичних джерелах?). У даному випадку чита-
чу байдуже, робить автор це усвідомлено, чи ні. 
Важливо, яка мета при цьому переслідується. Він 
прагне «відсунути» якомога далі у минуле факт 
появи в інформаційному середовищі України тер-
міну українська революція. Відповідно, початок 
обговорення його концепції революції також пе-
реноситься аж до перших днів після повалення 
самодержавства. 

По–друге, це обговорення (якого насправді не 
було!) характеризується як прояв «колективної 
творчості», участі у цьому важливому процесі 
«колективного розуму», і подається як важливий 
етап (по–суті, перший) у становленні концепції 
Української революції [2, c.5]. Тобто, за В. Сол-
датенком, все почалося зразу і набуло масового 
характеру. По–суті, мова, фактично, йде про по-
чаток формування – фактично, на «пустому міс-
ці», історичної схеми української революції ав-
торства самого В. Солдатенка. 

Є всі підстави для висновку, що у даному ви-
падку для автора не важливі конкретно–історич-
ні факти, а саме висновки, які він сформулював 
ще до того, як сів за письмовий стіл. 

«Нові класики»
Таким чином, все починається з «колектив-

ного розуму», «колективної творчості», тобто, 
публічного обговорення двох начал української 
революції – обговорення, якого, (вкотре повто-
рюємо) насправді, не було. Але воно, всупереч 
логіці, «зараховано» як перший важливий етап 
формування концепції української революції. 

Перший, але не останній. Адже, зазначає В. 
Солдатенко, «колективний розум» не гарантує 
належний «рівень, глибину розробки концепції, її 
наукову спроможність, відповідність національ-
ним інтересам тощо». Це справа «ініціаторів, на-
тхненників, організаторів, керівників» револю-
ції. Саме в їх уяві формується концепція, що потім 
поширюється в суспільстві. 

В. Солдатенко пише: 
«Успіх революції значною, інколи навіть, ви-

рішальною мірою залежить від того, наскільки її 
ініціатори, натхненники, організатори, керівники 
уявляють собі характер і перспективи суспільних 
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рухів, здатні ідейно впливати на них, в чомусь 
підкоряти собі, спрямовуючи в бажане русло… 
Інакше кажучи, в уяві керівників революції має 
бути модель розвитку подій, реалізація яких має 
привести до бажаної стратегічної мети. Це й є 
концепція, або ж платформа революції. (Курсив 
наш. –Т.Ф.)» [2,с.107]. 

Хто ж ці «ініціатори, натхненники, організа-
тори, керівники», в уяві яких формується концеп-
ція революції, що потім поширюється в суспіль-
стві? 

Виявляється, що це керівники Центральної 
Ради. В. Солдатенко пише про них: 

«Лідери Центральної Ради, провідники укра-
їнських партій заклали і підвалини історії укра-
їнської революції. Найбільший, найцінніший 
внесок зробили М. Грушевський, В. Винниченко, 
П. Христюк,  Д. Дорошенко, М. Шаповал. Непере-
січні особистості і політики, визначні науковці–
професіонали, вони створили праці, які у своєму 
прагненні до об’єктивного, принципового аналі-
зу досвіду української революції явно перевер-
шують як публікації їх учасників, так і пізніших 
авторів, не втратили свого наукового значення і 
сьогодні» [2, с.376].

Наш коментар щодо цього висновку, поданий у 
статті «Магістралі й глухі кути Української револю-
ції», опублікованої 1998 р., був категоричний: «На 
превеликий жаль, доводилося констатувати, що 
це не так. Факти, наведені у багатьох роботах, …
свідчать про протилежне. Українські лідери доре-
волюційної доби в оцінках власної діяльності ви-
явилися такими ж суб’єктивними і упередженими 
як і політики інших країн чи політичних таборів. 
Їх оцінки потребують такого ж прискіпливого істо-
ріографічного аналізу, як і оцінки інших дійових 
осіб революції»[3, с. 11–12]. 

Це наша точка зору не змінилася і сьогодні. 
Адже, перше природне застереження, яке виникає 
у кожного історика, що прочитає наведений вище 
фрагмент з книги В. Солдатенка: чи науково ви-
правдано, чи не ризиковано будувати концепцію 
революції виключно на базі суджень її лідерів? 
Багатовіковий досвід людства, та й просто здоро-
вий глузд підказують, що політики, особливо ті, що 
втратили владу, як правило, схильні до тенденцій-
ності, упередженості, схильності виправдовувати 
себе і звинувачувати інших. На це застереження 
В.Солдатенко відповідає риторичним запитан-
ням: «Чому суб’єктивізм революціонерів завжди 
і обов’язково має перевищувати суб’єктивізм ін-
ших дослідників революції?» [2, c.20]. Автор під-
водить до висновку, що випадок з українськими 
соціалістами–революціонерами – це не «завжди 

і обов’язково» суб’єктивізм і упередженість. Так 
що ж це? Щасливе виключення із загального пра-
вила? Лідери Центральної Ради безсторонні й не-
упереджені? Чи, як і усі смертні – «не без гріха», 
але кращі інших? Виявляється, що саме так:

«…Не вартото доводити, які переваги , з точки 
зору наукової об’єктивнності мають праці М. Гру-
шевського, В.Винниченка,Христюка, Д. Дорошен-
ка, М. Шаповала…

Пізніші публікації (мова,звичайно, йде про 
зарубіжну україніку – Авт.), попри природну ло-
гіку розвитку будь–якої науки, виявилися не кра-
щими, а, як правило, гіршими, слабшими за своїх 
попередників, оскільки втратили об’єктивність, 
науковість»[2, с.9].

Цілком природно, що при такому підході зни-
кає необхідність ретельного аналізу реального 
ходу революції. Цей аналіз підмінюється інтер-
претацією текстів керівників Центральної Ради, 
написаних найчастіше в еміграції, та їх виступів 
і документів, які вони готували і підписували. 
Такий авторський підхід своєрідно відбився на 
змісті монографій В. Солдатенка: вони рясніють 
посиланнями на вищезгаданих лідерів Централь-
ної Ради, як до 1991 р. рясніли посиланнями на В. 
Леніна твори радянських дослідників.

У зв’язку з цим, виник ряд питань, які ми сфор-
мулювали ще 1998 р. у нашій статті і не одержали 
відповіді в ході дискусії:

 «Не зовсім зрозуміло, чому обрано лише цих 
лідерів революції , які після її закінчення опи-
нилися в еміграції і там описували своє бачення 
минулого. Чому, наприклад, не згадується І. Ма-
зепа – автор трьохтомної роботи «Україна в огні й 
бурі революції. 1917–1921» («Прометей», 1950–
1952), М. Ковалевський з його книгою «При дже-
релах боротьби» (Інсбрук, 1960), Б. Мартос і його 
книга «Визвольний здвиг України» (Нью–Йорк–
Париж–Сидней–Торонто, 1989), інші очевидці і 
активні учасники подій. І як можна вивести одну 
концепцію з таких різноспрямованих досліджень, 
що відбивають різні історіографічні школи і по-
літичні доктрини, як «Відродження нації» В. Вин-
ниченка й «Історія України 1917–1923 рр.» Д. 
Дорошенка?».

На це питання В. Солдатенко не відповів, але в 
1999 р. у своїй новій книзі «Українська револю-
ція. Історичний  нарис», до п’ятірки «обраних», 
які, за версією автора розробляли концепцію 
Української революції, був добавлений і шостий 
– один з лідерів УСДРП І. Мазепа[13, c.22, 24]. 
Але так і залишилось незрозумілим, як у межах 
єдиної концепції Української революції можна 
поєднувати, наприклад, погляди Д. Дорошенка 
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на український національний рух у військовому 
середовищі, який він оцінював як у вищій мірі 
позитивно, і вкрай негативну оцінку необхідно-
сті формування української армії В. Винничен-
ка [14, c.245–250]. Ці діячі революції деклару-
вали діаметрально протилежні погляди на багато 
інших кардинальних її питань. Але обох їх В. Сол-
датенко зарахував до фундаторів концепції Укра-
їнської революції. 

Але справа не лише в українських соціаліс-
тах – лідерах Центральної Ради. Теоретичними 
проблемами Української революції переймалися 
і представники інших політичних течій та історіо-
графічних шкіл. Вони брали активну участь в ре-
волюції і також вибудовували свої концептуальні 
підходи. Крім соціалістичного, федеративно–ав-
тономістського бачення революції і майбутнього 
України, були різні версії ліберально – автоно-
містського, який представляли Є. Чикаленко, С. 
Єфремов, А. Ніковський, Л. Старицька–Черняхів-
ська, М. Туган–Барановський та ін., і консерва-
тивно–самостійницького характеру, основними 
речниками якого були М.Міхновський, В. Липин-
ський, Д.Донцов та ін. Ці версії заслуговують на 
увагу. Однак, як певну теоретичну цілісність, як 
концепції Української революції, В. Солдатенко їх 
не сприймає. Напевне, для нього є аксіомою, що 
всю правду про Українську революцію слід шу-
кати в межах поглядів лідерів Центральної Ради. 
Все інше – «від лукавого».

Але це хибна позиція. Вище ми говорили, що 
у наукознавстві є різні трактовки поняття «кон-
цепції». Нагадуємо, що найчастіше концепцією 
називають систему поглядів чи певного розуміння 
явищ, але ніде це поняття не сприймається як ви-
клад «істини в останній інстанції». Потреба у пояс-
ненні складних процесів, а Українська революція 
була саме таким процесом, викликає появу різних 
концептуальних підходів. Звичайно, не кожен з 
них підтверджується в реальному житті. Адже, ак-
центуємо, концепція – це ще не науково вивірена 
теорія, що підтверджується життєвою практикою. 
Це може бути і система доказів певного положен-
ня, що не завжди витримує перевірку часом.

У реальному житті так і було. В Україні вже в 
роки Української революції з’явилися різні кон-
цепції того, що тоді відбувалося. Якщо спростити, 
то було і її соціалістичне, і ліберальне, і консер-
вативне бачення (умовно кажучи, проект чи кон-
цепція). Стверджувати, що якась з них правиль-
на, а якась ні, немає достатніх підстав. Всі вони 
по–різному пояснювали революцію і причини її 
поразки. Але як можна говорити, чи якась з них 
була підтверджена життям? Адже на багнетах 

російських більшовиків в Україні утвердився ко-
муністичний тоталітарний режим. Україна стала 
частиною радянської імперії нового типу, і це 
стало для її народу національною трагедією. Цей 
факт повинен був спонукати В. Солдатенка звер-
нути увагу й на інші концепції. Адже без аргумен-
тованої критики чужої точки зору неможливо до-
вести наукову спроможність власної.

Альтернативні точки зору необхідно вивчати 
хіба б з надією, що в результаті може бути досяг-
нута інтеграція знань, їх синтез і вихід на вищий 
рівень усвідомлення проблеми. Це є один з важ-
ливих принципів наукового пошуку, яким не вар-
то нехтувати. Особливо тоді, коли мова йде не про 
суху аналітику, а про історичний вибір народу і 
пошуки відповіді на питання усіх питань: чи була 
тоді альтернатива встановлення в Україні більшо-
вицького режиму?

Але В. Солдатенко залишається на своїй точці 
зору. Ознайомившись з нашою статтею «Магістралі 
і глухі кути Української революції», він надзвичай-
но оперативно зреагував на неї і у 1999 р. в моно-
графії «Українська революція. Історичний нарис» 
підтвердив свою оцінку лідерів Центральної Ради 
як найоб’єктивніших дослідників революції. Автор 
нової книги пише: «…Наріжні камені у  фунда-
мент історіографії Української революції заклали 
справді видатні вчені, мислителі, пошук істини 
для яких становив і наукове, і життєве кредо». 
Ще раз називаються їх прізвища: М. Грушевський, 
В. Винниченко, П. Христюк, Д. Дорошенко і, тепер 
вже, й І. Мазепа [13, c.15–21]. В 2003 р. у новій 
великій монографії «Україна в революційну добу: 
рік 1917» (том 1) В. Солдатенко знову повертаєть-
ся до нашої статті і повторює, інколи дослівно, її 
критичну оцінку [12].

Як бачимо, у оцінці того, що В Солдатенко нази-
ває «концепцією та історіографією» Української 
революції, нічого не змінилося. Хіба що слово 
«Українська», яке до 1997 р. подавалася ним з 
маленької букви, з 1999 р., нарешті, стало пода-
ватися з великої  [12, с.37]. Але будемо уважними 
і не робитимемо з цього приводу далекосяжних 
висновків: одночасно в 1999 р. після кількарічної 
перерви у публікаціях В. Солдатенка з великої бу-
кви знову з’явилася й назва більшовицького пе-
ревороту в Петрограді – «Жовтнева революція в 
Росії» [12, с.37]. Після падіння в 1991 р. комуніс-
тичного режиму цієї назви декілька років не було. 
В 1997 р. у монографії «Українська революція: 
концепція та історіографія» В. Солдатенко взага-
лі уникає її, користуючись деідеологізованими і 
деполітизованими маркерами: «жовтневі події», 
«жовтневе повстання під проводом більшовиків в 
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Петрограді», «більшовицька революція» тощо [2, 
c.268, 269, 323].

Щоб завершити розмову про творців концеп-
ції Української революції, зробимо короткий ви-
сновок: 

1) твердження В. Солдатенка, що без засвоєн-
ня історіографічної спадщини провідних діячів 
Центральної Ради «сьогодні не може бути й мови 
про глибоке осягнення досвіду української рево-
люції, її уроків» [2, с.376 ], не викликає сумнівів;

 2) якщо ми справді прагнемо глибини і, го-
ловне, об’єктивності, то зобов’язані залучити до її 
аналізу революції й інші концептуальні підходи і 
факти, на підставі яких вони формулюються.

Це азбука дослідницької роботи.

Європейський контекст
 Української революції.

Труднощі, з якими зустрічаються автори при 
аналізі Української революції, очевидні. Адже 
мова йде про історичний процес, який на певно-
му етапі розвитку був штучно перерваний і, таким 
чином, не одержав свого логічного закінчення, не 
проявився у своїх остаточних, довершених фор-
мах. Дослідник має справу з проміжними резуль-
татами революції (з незавершеним будівництвом 
державних інститутів і початковим етапом соці-
ально–економічних і культурних перетворень), а 
стоїть перед завданням оцінювати характер рево-
люції у цілому. Вихід, на наш погляд, не в пошуках 
нових, на цей раз – українських «класиків», які 
дають правильні відповіді на всі питання. Цей ви-
хід полягає, по–перше, у вивченні реальних істо-
ричних процесів, з урахуванням сучасних методо-
логічних підходів, а по–друге, у їх співставленні 
з відповідними процесами в інших країнах. Укра-
їнська революція – не перша на європейському 
континенті національна революція, і вона, маючи 
специфічне історико–національне забарвлення, 
вирішувала комплекс подібних з революціями в 
інших країнах завдань.

Питання про європейський контекст Україн-
ської революції стало предметом нашої гострої 
дискусії з В. Солдатенком. У його роботах на кон-
кретних фактах детально характеризуються укра-
їнсько–російські відносини цього періоду. І це не 
викликає заперечень. Але коли ми запропонува-
ли не зупинятися на цьому і проаналізувати фе-
номен Української революції (і, звичайно, її кон-
цепцію) на тлі загальноєвропейського політично-
го процесу, зокрема, порівняти з національними 
революціями в Південно–Східній Європі та фор-
муванням на континенті низки нових незалежних 
держав в 1918–на поч. 20–х років, то професор 

вкотре звинуватив нас у відході від принципу іс-
торизму. Він нагадав нам, «що, зідно з вимогами 
конкретно–історичного підходу, кожна револю-
ція здійснюється за своїми «правилами», що дик-
туються конкретними обставинами, дією безлічі 
об’єктивних чинників, а не вигаданими «заднім 
числом» «правилами» сучасних істориків» [12, 
с.207]. Ми, за його переконанням, ігноруємо цей 
підхід і, по–суті, «зраджуємо принципу істориз-
му» [12, с. 208]. Як наслідок, ми «підганяємо» 
українську історію під європейський контекст (а 
радше–«схему»)».

На кожен його закид у нас є відповідь, в основі 
якої – документальні джерела, які розглядаються 
в рамках конкретного аналізу подій в контексті  
часу, з урахуванням минулого і виявлення тен-
денцій на  майбутнє. Це і є конкретно–історичний 
підхід. Саме такий підхід дозволив сформулювати 
загальні закономірності національно–визволь-
ного руху, які, нагадуємо колезі В. Солдатенку, не 
«вигадані «заднім числом» сучасними історика-
ми», а підтверджуються загальновідомими фак-
тами світової і європейської історії.

Варто хоча б порівняти політичні карти світу 
початку ХХ і початку ХХІ століть. За сто років на 
місці декількох величезних колоніальних  імперій 
виникла мозаїка безлічі незалежних держав. Після 
Другої світової війни розпалася колоніальна систе-
ма, а на рубежі 1980–90 років незалежними стали 
союзні республіки Югославії і Радянського Союзу. 
У кожної з нових незалежних країн була складна 
історія взаємин з метрополією, свій унікальний, 
«конкретно–історичний», шлях до незалежності. 
Його вивчають національні історіографії. Але є за-
гальний вектор, який об’єднує історичний процес 
цих країн в ХХ столітті: від залежного існування до 
незалежності. І це не «вигадки» сучасних істори-
ків, а історична реальність. 

Певні загальні закономірності національно–
визвольного руху європейських народів в ХІХ–ХХ 
століть, без сумніву, існують. Їх вперше описав 
чеський дослідник Мирослав Грох ще в 60–ті рр. 
ХХ ст. Сьогодні вони вже загальновідомі і адап-
товані вітчизняними істориками до умов України. 
Без їх урахування дослідження українського на-
ціонально–визвольного руху, а відтак, і Україн-
ської революції, приречене на малопродуктивний 
процес [див. 1, с. 24]. У цих умовах важливо ще 
раз нагадати про зміст базових понять, які вико-
ристовуються в нашому дослідженні: по–перше, 
що таке революція; по–друге, яке додаткове зміс-
тове навантаження має поняття «національна ре-
волюція»; у чому полягає її історична місія. 

Загальноприйняте розуміння історичного  
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феномену революції, як такого стану суспільства, 
коли в ньому відбуваються достатньо швидкі 
якісні зміни, що охоплюють політичний лад, соці-
ально–економічні відносини, соціальну сферу. У 
цьому контексті розрізняють політичні і соціаль-
ні революції. Політична революція обмежується 
переворотом у політичній сфері, соціальна рево-
люція охоплює також відносини власності, соці-
ально–економічні підвалини суспільного життя. 

Завдання національної революції фокусуються 
на питаннях національного визволення, створення 
власної держави, на мовно–культурних перетво-
реннях у суспільстві. Таким чином, національні 
революції – це, перш за все, революції політичні. 
Разом з тим, ці революції передбачають і певні 
соціально–економічні перетворення. Ці перетво-
рення покликані, по–перше, ліквідувати соціаль-
но–економічні наслідки залежного становища 
пригніченої нації щодо метрополії, відновити наці-
ональний суверенітет над економікою. а по–друге, 
вирішити питання про соціально–економічний лад 
нової держави. Проводячи ці перетворення, наці-
ональний політичний режим одержує необхідну 
соціальну базу, а новостворений державний орга-
нізм набуває життєдіяльності й стабільності. Звід-
си випливає, що без вирішення певного кола со-
ціально–економічних питань успішна національна 
революція неможлива.

Конкретні умови національної революції визна-
чають співвідношення в ній державотворчих і со-
ціально–економічних аспектів. Важливо, щоб ос-
танні відбувалися в контексті державотворення, не 
втрачаючи з ним зв’язку. Інакше соціальний аспект 
революції може перетворитися в самодостатній з 
небезпекою протиставлення державотворенню.

Ця історико-соціологічна модель національних 
революцій цілком вписується в українські умови.

Український народ суттєво не відрізняється від 
тих багатьох народів світу, що у свій час втратили 
державну незалежність, а потім у процесі довгої 
і напруженої боротьби стали знову здобувати її. 
Це засадниче положення, яке слід враховувати. 
Головною ідеєю своєї монографії «Нарис історії 
України: формування модерної української нації 
(XIX–XX ст.)» сучасний вітчизняний історик Я. 
Грицак вважає «ствердження принципової нор-
мальності української нації». Це не означає, що 
ігноруються традиційні, добре відомі українські 
«національні хвороби», які, до речі, яскраво про-
явилися і в період Української революції: «Нор-
мальність української історії полягає у тому, що 
всі ці хвороби не є смертельними, вони є радше 
хворобами росту національного організму» [15, 
c.3], – зазначає Я.Грицак. 

Одним з проявів цього природного росту ста-
ло наростаюче політичне прагнення до неза-
лежності й створення власної національної дер-
жави. Державницькі прагнення відносяться до 
найсильніших політичних прагнень XX століття. 
Національно–визвольна боротьба пригнічених 
народів у нинішньому столітті докорінно змінила 
політичну карту світу. На місці декількох світових 
імперій постали десятки і десятки нових держав. 
Народи деяких з них стояли на незрівнянно ниж-
чому, ніж українці, рівні історичного розвитку, 
народи інших – випередили українців. Цей про-
цес продовжується і сьогодні, на початку XXI сто-
ліття. У світлі цього очевидного факту цілком зро-
зуміле прагнення українців відновити свою дер-
жавність, знищену російським царизмом. Думати 
інакше – означає приписувати українцям якісь 
особливі, невластиві іншим народам світу риси, 
виводити їх за рамки загальних закономірностей 
суспільного розвитку.

Варто зробити лише короткий екскурс в до-
революційний період, щоб переконатися, що, як 
і іншим народам, державницькі прагнення були 
органічно притаманні українцям, що вони були їх 
природною реакцією на важкі умови залежного 
існування.

Лідер більшовиків Ленін називав Російську ім-
перію  «тюрмою народів», а Україну – її колонією. 
Правда, мова йшла про колонію особливого (не 
азійсько–африканського), європейського типу. 

Коротко оглядаючи умови, у яких перебувала 
Україна, приходимо до висновку, що катастрофіч-
не становище в мовно–культурній сфері України, 
переслідування її громадських діячів, заборона 
української преси, діяльності політичних партій 
і організацій (а з початком Першої світової вій-
ни тиск на українство перетворився в його бру-
тальний погром, жертвами якого стали десятки 
тисяч інтелігентів і простих людей із Галичини 
й Наддніпрянщини), було лише однією з причин 
масового незадоволення. Існувало широке еко-
номічне підґрунтя національного руху, яке нада-
вало йому сталість і невідворотність. Про це в лі-
тературі описано достатньо вичерпно. Нагадаємо 
лише деякі факти, які стосуються стану України 
напередодні революції і які ми вже наводили в 
нашій статті [3, с.16–17].

Імперія перетворила територію України в дже-
рело прибутків для своїх потреб, в ринок збуту 
товарів російського центру та джерело сировини. 
При цьому центральний уряд не зважав на місцеві 
особливості й потреби населення. В Україні роз-
вивалися, головним чином, добувні галузі (вугіль-
на і гірничорудна) і первинної обробки (виплавка 
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чавуну й сталі). Машини й механізми виробляли-
ся, в основному, за межами України, а потім із 
великими прибутками збувалися на її території. 
З галузей машинобудування відносно розвинутим 
було в Україні сільськогосподарське, а стосовно 
обробних галузей – то розвивалася, головним 
чином, харчова промисловість – цукрова, гураль-
ницька та ін. Всі ці перекоси в промисловому 
розвитку, відсутність завершених економічних 
циклів, залежність від імперського центру приве-
ли до того, що економічна криза в бездержавній 
Україні була напередодні 1917 р. глибшою, ніж в 
російських губерніях імперії.

Бездержавне становище сформувало і одно-
боку структуру сільськогосподарського виробни-
цтва. Село орієнтувалося, головним чином, на ви-
рощування зернових культур та цукрових буряків, 
часто на шкоду іншим культурам і галузям. Про 
гармонійний розвиток сільського господарства 
ніхто не турбувався. Як наслідок, Україна, пере-
творилася в «житницю Європи», європейський 
центр цукроваріння, а мільйонні маси населення 
відчутних змін на краще не відчували.

Яскравим показником становища України в 
Російській імперії є дані про податки. За підра-
хунками дослідників, що ґрунтувалися на офіцій-
них даних, державні прибутки з України в 1913 р. 
становили 699,6 млн. крб., в той же час як видатки 
російської держави з цієї суми обчислювалися в 
сумі 389,2 млн. крб. Таким чином, не було повер-
нуто в Україну 316,2 млн. крб., або 45 % зібрано-
го на її території. Ця кричуща несправедливість 
була настільки очевидною, що була перетворена 
у своєрідне пропагандистське кліше, яке в своїх 
політичних інтересах використовували не лише 
діячі національно–визвольного руху, але й сили, 
що не мали з ним нічого спільного. Так, член біль-
шовицької партії Г. Петровський, використовую-
чи надані йому В. Леніним матеріали, звинувачу-
вав царизм у виступі перед Державною Думою у 
1913 році в тому, що податкові прибутки царської 
держави з України за останні 9 років на 50 % пе-
ревищували видатки на цей край. Цей факт пода-
вався для підтвердження тези про експлуататор-
ську, колонізаторську політику царської Росії по 
відношенню до України.

Таким чином, половина загальної суми подат-
ків з України йшла на користь інших частин дер-
жави і її бюрократичного апарату. «Українська 
пшениця, сало, горілка, згодом цукор, залізо й 
вугілля стали такою ж опорою Російської імпе-
рії, як хутряний «ясак» самоїдів та остяків» [16, 
с.3], – зазначав М. Грушевський. Ця обставина, а 
також національні утиски, гоніння на українську 

мову, друковане слово, переслідування україн-
ських громадських організацій і партій ставили 
Україну в нерівноправне, принизливе становище. 
Усвідомлення цієї істини викликало почуття неза-
доволення і породжувало в українському суспіль-
стві прагнення до змін, до справедливих відносин 
між Україною й імперським центром. Ці почуття 
проникали в усі соціальні верстви українського 
суспільства, сприяючи формуванню широкої бази 
національної революції. Особливо інтенсивно цей 
процес відбувався в роки світової війни. «Безглу-
зді репресії, –  писав П. Христюк, –  викликали не-
задоволення проти уряду навіть у напівсвідомих 
українських масах…» [17. c.8]. Своєю політикою 
царизм, по суті, прискорював свій крах, який в 
умовах України не в останню чергу був викликаний 
його жорстким національним гнітом.

У загальному плані, подібним чином складали-
ся передумови національних революцій в інших 
залежних країнах Центрально–Східної Європи, 
які відбулися в 1917–1918 роках. Прагнення до 
ліквідації національно–культурних утисків пе-
репліталися з глибоким загальнонаціональним 
незадоволенням різними формами економічної 
експлуатації з боку метрополій. Україна в цьому 
відношенні не мала корінних відмінностей від ін-
ших країн світу. 

Виходячи з цих зауваг, переходимо до аналізу 
двох, на наш погляд, особливо важливих моментів 
в дослідженнях В. Солдатенка: а) співвідношення 
автономістсько–федералістської і самостійниць-
кої течій в революції і б) діалектика в ній націо-
нального і соціального факторів.

Автономісти і самостійники
Розвиваючись у руслі загальносвітових тен-

денцій, український національний рух, однак, від-
значився важливою особливістю: домінуванням 
в ньому до кінця 1917 р. автономістсько–соціа-
лістичних поглядів. В.Солдатенко твердить: «Як 
до революції, так і з її початком навколо цього 
лозунгу (незалежності – Авт.) ґрунтувалась 
лише досить нечисленна група радикально на-
строєних українців на чолі з М.Міхновським») [2, 
c.148,171].

Автономістсько–федералістська перспектива 
сприймалася як єдино можлива і після Лютневої 
революції 1917 р. У брошурі «Звідки пішло укра-
їнство і до чого воно йде» (весна 1917 р.) М.Гру-
шевський писав: 

«Я твердо вірю – та й не один я, – що вели-
ка революція Російська – тільки б її заховати від 
упаду та від анархії – велико вплине на політич-
ну перебудову всієї Європи, на її перетворення в  
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європейську федерацію. Про таку федерацію ду-
мали здавна політики і спеціалісти державного 
права: вони вважали її логічним виходом з усьо-
го дотеперішнього розвою європейського життя. 
Вона тільки здавалася дуже далекою до останніх 
подій –  так як тепер здається близькою і здійс-
нимою. І ось чому я й інші нітрохи не журимося 
повною політичною незалежністю України, не на-
даємо їй ніякої ваги. Для близького часу зовсім 
досить широкої української автономії в федера-
тивній Російській республіці. А в будущині, споді-
ваємося, ся республіка ввійде в склад федерації 
Європейської і в ній Україна стане одною з най-
більш сильних, міцних і певних складових частин 
– одною з підстав сеї Європейської федерації» 
[18, с. 51].

Таким чином, вектор політичних намірів укра-
їнських лідерів був спрямований не на усамостій-
нення України, а на здобуття обмеженого сувере-
нітету –  територіальної автономії в межах вуж-
чого (Росія) чи ширшого (Європа) федеративного 
об’єднання. 

Ця обставина все ще не одержала своєї об’єк-
тивної оцінки у вітчизняній історіографії. В. 
Солдатенко автономістський курс УЦР оцінює як 
прояв демократизму лідерів Центральної Ради, 
їх прагнення до міжнаціональної і міждержавної 
гармонії в Росії, в Європі у цілому, як до вищої міри 
благородний і прогресивний намір:

Зокрема, В. Солдатенко пише:
«Лідери української революції – спадкоємці 

славних визвольних традицій кирило–мефодіїв-
ців, залишалися вірними і їх ідеям слов’янської 
федерації. Торжество російської революції, фе-
деративний переустрій держави вони вважали 
великою стратегічною метою, яка відкрила б шлях 
реалізації давнього задуму європейського масш-
табу» [2, c. 146].

В подібних оцінках політичного курсу Цен-
тральної Ради відсутнє головне: наскільки, по–
перше, цей курс відповідав національним інтере-
сам України на початку ХХ ст., її народу; наскільки, 
по–друге, він був реалістичним і узгоджувався з 
об’єктивним ходом подій, мав історичну перспек-
тиву. Якщо навіть відповісти на перше питання 
ствердно і припустити, що російська чи європей-
ська федерація відповідала б національним ін-
тересам українського народу (що далеко не оче-
видно), то залишається друге питання. Відповідь 
на нього дала українська, російська, і, зрештою, 
європейська історія XX століття: в межах цього 
століття європейська чи якась інша федерація 
за участю України виявилася неможливою. XX 
століття – це століття суверенних держав. Його 

початок ознаменувався смугою національних ре-
волюцій. У 1917–1920 роках незалежність вибо-
роли поляки, чехи і словаки, фіни, естонці, латиші, 
литовці та інші народи Європи. Якимись корінни-
ми, кардинальними особливостями українці від 
них не відрізнялися. Якщо навіть виходити лише 
з цього очевидного факту, то висновок напрошу-
ється сам: автономістсько–федералістський курс 
Центральної Ради мав сенс постільки, наскільки 
вів до самостійності, оскільки він був проміжним 
варіантом, а не кінцевою метою. Магістральним 
шляхом української історії все таки був шлях до 
незалежності. 

Однак розмови про незалежність України се-
ред автономістського керівництва Центральної 
Ради розпочалися лише глибокої осені 1917 року. 
Весною–літом 1917 року багатьом в Україні (хоча 
далеко не всім) здавалося, що українці впевне-
но йдуть до автономії. Своїм І Універсалом Цен-
тральна Рада оголосила автономію України. Був 
утворений Генеральний Секретаріат, який наді-
лявся статусом українського уряду з обмеженими, 
у рамках автономії, повноваженнями. Тимчасо-
вий уряд своєю владою звузив ці повноваження, 
погодившись на куцу автономію України у складі 
Київської, Волинської, Подільської, Полтавської і, 
частково, Чернігівської губерній.

Третім Універсалом Центральна Рада проголо-
сила Українську Народну Республіку, оголосивши 
свій суверенітет над усіма сферами життя і над 
усіма дев’ятьма українськими губерніями (без 
Криму). Але на незалежність Центральна Рада не 
наважилася. УНР була проголошена як автономна 
частина федеративної Росії. Залишалася надія, 
що більшовики ненадовго, а новий демократич-
ний російський уряд погодиться на федеративну 
перебудову Російської республіки. Лише у січні 
1918 р., у розпал російсько–української війни, 
коли на Київ наступали війська Муравйова, Цен-
тральна Рада своїм Четвертим Універсалом прого-
лосила незалежність України і свій повний суве-
ренітет над усією територією УНР.

Але й IV Універсал Центральної Ради, який 
проголосив незалежність України, передбачав, 
що Українським Установчим зборам «належить 
рішити про федеративний зв’язок з народними 
республіками бувшої Російської держави» [4,Т.2, 
c.104 ].

Деякі автори, не в змозі прийняти алогізм по-
літики автономістів, прагнуть знайти інше пояс-
нення політичного курсу Центральної Ради. Вони 
приписують її лідерам «політичну хитрість», якусь 
самостійницьку стратегію, яку вони в перші міся-
ці революції з тактичних міркувань реалізували 
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в автономістсько–федералістських гаслах. «…
Можна також звернути увагу на те, що федера-
лістські симпатії лідерів Центральної Ради лише 
маскували й приховували справжні їхні глибинні 
почуття і прагнення. Власне, на це прямо вказує 
один з сучасників М. Грушевського – М. Моги-
лянський» [9, c.49], – зазначає О. Копиленко. 
Прагнення ці, за думкою автора, були спрямовані 
на усамостійнення України. Інший автор, Л. Гар-
чева, закидає критикам дій лідерів Української 
революції те, що «вони не розгледіли, що вимога 
про «автономію» України була лише маскуванням 
самостійницьких прагнень М. Грушевського та ін-
ших керівників Ради» [20, c.41].

Особливого поширення ця версія політики лі-
дерів Центральної Ради набула наприкінці 1980–
початку 90–х років, коли вперше у широкому до-
ступі з’явилися популярні статті М. Грушевського, 
написані в 1917–1918 роках, де він декларує свою 
прихильність автономістсько–федералістській 
перспективі України. Однак, подібне пояснення 
не підтверджується фактами і залишається у сфе-
рі гіпотез. З іншого боку, стратегічний прораху-
нок автономістського керівництва Центральної 
Ради цілком очевидний і підтверджується всім 
перебігом подій Української революції. Навіть 
неглибоке ознайомлення з конкретно–історични-
ми фактами розвіяло легенду про «самостійниць-
ку стратегію» Центральної Ради. Лише воєнна 
інтервенція Радянської Росії і необхідність за-
ручитися підтримкою ззовні примусила її зроби-
ти запізнілий крок – проголосити самостійність 
України, без якої підписання миру з Німеччиною і 
її союзниками було б неможливим. 

Здавалося б, російсько–українська війна і біль-
шовицький режим кінця 1917– початку 1918 рр. 
повинні були розвіяти автономістсько–федераліст-
ські ілюзії керівництва Ради. І справді, М. Гру-
шевський у березні 1918 р. у статті «Кінець мос-
ковської орієнтації» зробив висновок, що спроба 
встановлення більшовицької влади в Україні при-
вела «до очищення огнем» і (тут він використав 
невластивий для себе різкий вираз) «визволення 
від «песького обов’язку» супроти Московщини. 
Характеризуючи історичні корені цього явища 
(вищезгаданого обов’язку), він роз’яснював: «Я 
скажу різко, але справжніми словами: це духов-
не рабство, холуйство раба, якого так довго били 
по пиці, що не тільки забили в нім всяку людську 
гідність, але зробили прихильним неволі й холуй-
ства, його апологетом і панегіристом» [21, с.10].

Незважаючи на таку різку – на межі самобичу-
вання – самокритику, М. Грушевський і після цьо-
го залишився переконаним прибічником федера-

лізму. «Не вважаю, як перед тим, і тепер, – писав 
він весною 1918 р., – самітного державного відо-
кремлення за політичний ідеал. Я був і зостаюся 
федералістом» [21, c.25–26]. 

На подібних позиціях тоді стояло багато ак-
тивних діячів Української революції, особливо 
есерівського, соціал–демократичного і есефів-
ського спрямування. Так, член УПСФ С. Єфремов, у 
березні 1918 р. в статті «Шляхом розпаду» закли-
кав своїх прихильників прожувати пов’язувати 
перспективу України з федералізмом: «…Тепер 
до федерації йдемо від самостійності – новим 
шляхом до старої мети» [8, 1918. 14 березня].

Заради справедливості зазначимо, що федера-
лістські настрої напередодні і в роки першої сві-
тової війни охопили не лише лідерів українсько-
го національно–визвольного руху. Вони знайшли 
своїх прихильників у багатьох залежних країнах 
Європи. Т. Масарик на початку своєї політичної 
діяльності стояв за федеративну перебудову Ав-
стро–Угорської імперії, бо не бачив у найближчій 
перспективі умов для незалежності. Але, як тіль-
ки змінилися обставини, він став самостійником, 
фундатором Чехословацької республіки.

Федералізм знайшов прихильників і у неза-
лежних країнах заляканої міжнародними кон-
фліктами і світовою війною Європою. Ці настрої 
втілювались у різних проектах, у тому числі най-
більш відомому вітчизняному читачу проекті 
«Сполучених Штатів Європи». Частина політиків, 
вчених–юристів і політологів готова була навіть 
поступитися незалежністю своїх країн заради 
політичної і соціально–економічної стабільнос-
ті. Досягнення цієї стабільності пов’язувалися з 
утворенням наднаціонального державного об’єд-
нання – європейської федерації, яка сприймала-
ся як чи не єдина гарантія мирного і демократич-
ного розвитку континенту на багато десятиліть 
вперед. Сьогодні, з висоти сторічного досвіду, ці 
погляди тодішніх політиків слід оцінити як перед-
часні, як одну з утопій, на які було таке багате XX 
століття. І не було нічого дивного у тому, що ці 
утопічні погляди так поширилися в Україні. Вони 
обіцяли її жителям вільне демократичне життя, 
ліквідацію національного гніту без надзвичайно 
важкої (якщо врахувати весь комплекс обставин, 
пов’язаних з багатовічним бездержавним стано-
вищем України) державотворчої роботи, без вис-
нажливої і, майже очевидно, збройної боротьби 
за незалежність.

Б. Мартос, сам переконаний автономіст–феде-
раліст , згадує слова одного, як він пише, з «дуже 
розумним обличчям» делегата Першого Всеукра-
їнського селянського з’їзду, сказані у відповідь на 
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заклик самостійників проголосити незалежність 
України: «Як тільки проголосили, що Україна від-
ділиться, то це значить, що зараз же буде війна з 
Москвою». Що ж стосується автономії, то вона, за 
переконанням цього селянина, може бути й без 
війни» [22, с.55].

Ці слова відтінюють серйозну політико–пси-
хологічну проблему. Збройної боротьби з Росією 
в Україні, звичайно, не хотіли. Тому багато щирих 
прихильників національного визволення мимо-
волі чи цілком усвідомлено применшували рівень 
своїх національно–державних вимог, обмежую-
чись вимогою федерації з Росією. Їх надихало, 
що, виявляється, федерація – це те, до чого йдуть 
європейські сусіди, цивілізований світ.

Схильність до політичної утопії взагалі була 
характерною рисою керівників Центральної Ради. 
Навіть в оцінці В. Солдатенка М. Грушевський по-
стає як лідер, який, сподіваючись, що «у вільній 
Російській республіці не може бути невільних 
народів, як не може бути невільних людей», ви-
ступає як «послідовний демократ» (в чомусь, 
можливо, ідеаліст і навіть утопіст» [23,c.13]. 
В іншому місці історик пише, що українські полі-
тичні діячі власні національні домагання прагну-
ли виборювати виключно на шляхах легітимності, 
«іноді наївно будуючи стосунки з Тимчасовим 
урядом, а згодом – з Радою Народних Коміса-
рів на приматі демократизму, на ілюзорній вірі в 
обов’язковість і всезагальність торжества прин-
ципів демократизму і справедливості» [2, c.275]. 
Підмічено точно. Не зовсім, правда, зрозуміло, 
чому утопізм, наївність та ілюзорність від-
носяться до політичних чеснот керівників Цен-
тральної Ради. Політика завжди будувалася на 
життєвих реаліях, часто дуже жорстких, на твере-
зому розрахунку. Автономістсько–соціалістична 
концепція діячів Центральної ради не мала під 
собою такої основи. В. Липинський, один з най-
гостріших критиків Центральної Ради, писав, що її 
лідери жили «фантастичними утопіями… укра-
їнських ельдорадо», здійснитися які «мають самі 
і автоматично» [24, c.461]. Тому, обіцяючи легку 
перемогу, вони, за оцінкою І. Лисяка–Рудницько-
го, вели «до послаблення моральних сил україн-
ського суспільства», до «притлумлювання енер-
гії національного руху, применшення його войов-
ничості і завзятості .[25, c.7]. Той факт, «що ос-
новою федералістичної програми був компроміс 
між українськими та всеросійськими інтересами, 
надавав їй млявого і несміливого характеру» [25, 
c.9], – відзначав І. Лисяк–Рудницький. 

На цьому тлі по–новому висвічується полі-
тичний курс українських самостійників, з якими 

керівництво Центральної Ради вело гостру полі-
тичну боротьбу.

Самостійницька течія українського руху вини-
кла. в Наддніпрянській Україні вже на межі ХІХ–
ХХ ст. В 1900 р. у брошурі «Самостійна Україна» 
М. Міхновський, закликаючи українців до бороть-
би за державну незалежність, сформулював ви-
сновок, який підтвердив світовий, європейський, 
а зрештою, і український історичний досвід XX 
століття: «…Державна самостійність єсть го-
ловна умова існування нації, а державна незалеж-
ність єсть національним ідеалом в сфері міжна-
ціональних відносин»[11,Т.1, с.62].

Цілком очевидно, що М. Міхновський був не 
першим європейським і навіть українським по-
літичним діячем і мислителем, що сформулю-
вав цю думку. Значення М. Міхновського в тому, 
що своє гасло самосійної України він висунув в 
умовах, коли український національний рух в 
Наддніпрянщині став підніматися на рівень полі-
тичної боротьби і питання про майбутній сувере-
нітет України переходило з теоретичної сфери у 
практичну. Тоді в національно–визвольному русі 
домінували автономістсько–федералістські на-
строї, а М. Міхновський і нечисленна група його 
прибічників сприймалася як «білі ворони».  Те, 
що сьогодні стало беззаперечною політичною 
істиною, то для переважної більшості учасни-
ків українського визвольного руху здавалося не 
лише неможливим, але й небажаним і навіть про-
сто смішним. Ще в 1900 р. М. Міхновський писав, 
що гасло самостійної України його партія висуває 
«…навпаки логіці подій» [10, с.67].

Цей парадокс ми вже розглядали у нашій моно-
графії про М. Міхновського. Там, зокрема, нагадува-
лося, що в конкретно–історичних умовах того часу, 
коли бюрократична закостенілість Російської імпе-
рії сприймалася як її стабільність, а у міжнарод-
них відносинах не відбувалося нічого такого, що 
б явно вказувало на наближення краху європей-
ських імперій, сил, здатних підтримати ідею неза-
лежності, було мало. Політично активна частина 
населення, яка переймалася питаннями майбут-
нього України – головним чином, молоді члени 
українських соціалістичних партій, які засвоїли 
основи тодішнього марксівського соціалізму, ні-
якої іншої теорії не знали. А ця теорія підказува-
ла їм, що колись буде європейська соціалістична 
революція і виникне європейська чи всесвітня 
спілка республік, своєрідний Інтернаціонал. В 
таких умовах з мотивів економічної і політичної 
доцільності українцям краще перебувати у складі 
Російської імперії, пристосовуватися до її поряд-
ків, добиватися разом з росіянами демократиза-
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ції держави, а у її складі – автономії України, аніж 
вступати у важку боротьбу за незалежність, яка 
не мала перспективи навіть теоретично і вважа-
лася «за межами можливого». Як політики, що 
ставили цілі, які вважали реальними, вони були 
по–своєму праві. 

Як відомо, подібну логіку І. Франко відкидав, 
називаючи її «здоровим хлопським розумом». 
Для прориву за «межі можливого», для обґрунту-
вання ідеї самостійності, аргументи тодішньої по-
літичної науки, яка ґрунтувалася на філософсько-
му позитивізмі, не були придатними. Для цього 
необхідні були певні мотиви, які з точки зору то-
дішньої науки, мали  ірраціональний характер: як 
писав І. Франко – «сила волі і духа».

Саме з таких мотивів підходив до обґрунту-
вання ідеї незалежності і М. Міхновський, який 
уважно читав І. Франка і підтримував з ним осо-
бисті стосунки. Дмитро Донцов у статті «Р.У.П.» 
зауважив, що для реалізації гасла самостійності 
М. Міхновський закликав до «моменту цілком іде-
алістичного» Ідею самостійності, продовжував 
Д. Донцов. М. Міхновський базував, звертаючись 
не до «законів суспільної еволюції, а до великих 
суспільних традицій нації, до прав кожної, сві-
домої своєї сили національної спільноти жити 
власним, ні від кого незалежним  суспільним жит-
тям». Ці слова Д. Донцова не суперечать істині. 
Саме так мислили самостійники. Звідси і гасло са-
мостійної України  «…навпаки логіці подій» [26, 
c.138–139].

Та попри все, розрахунки самостійників вияви-
лися точнішими. Звертаючись до історії власного 
народу, його традицій, досвіду російсько–укра-
їнських відносин, вони зробили висновок, що у 
тодішній Росії немає впливових політичних сил, 
зацікавлених у її перебудові на федеративних  
засадах, а ті сили, що перебувають при владі 
(Тимчасовий уряд), чи мали шанси перебрати 
владу (більшовики), на реальну федерацію не по-
годяться. Становище України в 1917 р. самостій-
ники сприймали через призму дилеми: вибороти 
незалежність або залишитися у складі унітарної 
імперії.

Але, наскільки можна судити з наявних джерел, 
вони розуміли, що величезні масштаби держав-
ного будівництва вимагали максимальної кілько-
сті людей, яким не була байдужа доля України. У 
розпорядженні самостійників, як у будь–якої ін-
шої української політичної партії, таких сил було 
недостатньо. Таким чином, необхідність єдності 
представників різних течій національного руху 
диктувалася самим життям. Тому М. Міхновський 
з перших днів революції стояв на позиції єдиного 

фронту всіх національних сил, які могли б залучи-
тися до складної і важкої державотворчої роботи. 
Зокрема, про це свідчать його позиція щодо місця 
і ролі Української Центральної Ради в Українській 
революції. Але такий стан вважався тимчасовим, 
перехідним етапом на шляху до повної незалеж-
ності. Про все це ми детально говорили в моно-
графії «Микола Міхновський: Життя і Слово» [26, 
c.219]. Історія підтвердила, що самостійники  не 
помилилися. Їх прорахунки (а вони, без сумніву, 
були – це предмет спеціального дослідження) 
були прорахунками у тактиці боротьби, у той час 
коли прорахунки автономістів були стратегічни-
ми. 

Ніяк не вписується у логіку подій оцінка В. 
Солдатенком самостійників, як «тимчасових по-
путників…, які могли своїми авантюристичними 
лозунгами і діями більш зашкодити, ніж допомог-
ти досягненню мети української революції» [2 
c.171]. Ця оцінка могла бути вірною, коли б само-
стійники з перших днів революції закликали до 
проголошення незалежності, а кінцевою метою 
Української революції була автономна Україна у 
складі федеративної Російської республіки і со-
ціалістичний лад. Але ні того, ні іншого не було. 
По–перше, до негайного повстання за незалеж-
ність самостійники не закликали, а, по–друге, 
мета революції визначається не інтерпретацією 
В. Солдатенком поглядів шістки/сімки лідерів 
Центральної Ради, не їх політичними прагнення-
ми, а тим більше, суб’єктивними оцінками своєї 
діяльності в еміграції.

Коментуючи цей фрагмент нашої статті, В. 
Солдатенко пише: «Складається враження, що для 
цих авторів реалізм є скоріше абстрактним понят-
тям, аніж конкретним… Реалізм в політиці – це 
й можливість практичного втілення в життя най-
привабливіших, найсправедливіших намірів. Пе-
реважна більшість лідерів Української революції 
керувалася насамперед реалістичними підхода-
ми, …віддавала перевагу автономістсько–феде-
ралістськими  орієнтаціям»» [13, c.64]. 

Читаючи цей коментар шановного професора, 
ми не можемо зрозуміти – наївність це, чи лукав-
ство досвідченого історика.

Адже вся справа у тому, що історичний процес 
має свою власну логіку, вектор якого є результа-
том взаємодії багатьох сил. Українські автономісти 
були лише однією з цих сил. Іншим важливим фак-
тором федеративної перебудови імперії мала бути 
згода на це пануючої нації. Але зусилля українців 
не зустрічали підтримки російського суспільства, 
без якої федерація, звичайно ж, була неможли-
ва. У таких випадках говорять: «Вальс танцюють 
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удвох». Перед Україною стояла дилема: або пого-
дитися на дальше перебування у складі унітарної 
Росії, перебудованої у відповідності з інтересами 
домінуючих в ній політичних сил, або наважити-
ся на повний політичний розрив з нею. Якогось 
третього, компромісного шляху (а федерація – це 
завжди міжнаціональний компроміс, своєрідний 
«танок вдвох») не було. Отже, незалежно від по-
глядів і прагнень окремих партій чи їх політичних 
лідерів, український визвольний рух стояв перед 
завданням досягнення незалежності. Тому праг-
нення самостійників, як показало життя, співпа-
дали з глибинною логікою історичного процесу, 
у той час як політика автономістів, якщо вони 
навіть керувалися «найпривабливішими наміра-
ми», гальмували цей розвиток. Не випадково, що 
лідери Центральної Ради змушені були весь час 
«йти за подіями», пристосовуватися до них, а не 
керувати ними (або, хоча б, висувати адекватні 
ситуації лозунги).

Як відреагував на цю нашу думку В. Солдатенко?
«…Лютий 1917 р. показав початок  демокра-

тичної децентралізації імперської «тюрми наро-
дів». Українська революція стала частиною цього 
об’єктивного процесу. Автономістсько–федера-
лістський курс Центральної Ради враховував по-
літичні реалії й передбачав переустрій держави 
на (тієї ж таки Росії) на демократичних засадах із 
збереженням цілісності…

Що ж до самостійництва, то, за всієї поваги 
до його речників, не можна сказати, щоб вони 
запропонували нації бодай трохи переконливі 
аргументи гарантії утримання незалежності, якби 
вона була проголошена. І це могло не усвідомлю-
ватися як відповідальними політиками, так і ши-
роким загалом, який не поспішав висловити своєї 
прихильності, ще більше – бажання конкретними 
діями підтримати абстрактно дуже привабливі (і 
безумовно – історично справедливі ) гасла само-
стійників» [12, с. 209].

З цієї відповіді шановного професора вид-
но, по–перше, що він залишився у полоні леген-
ди про самостійників, як про безвідповідальних 
авантюристів, які хотіли «всього і негайно». Цьо-
го не було. Вони неодноразово заявляли, що не 
варто проголошувати незалежність передчасно і 
були б не проти автономії, якщо це буде кроком 
до самостійності. У брошурі «Спадщина тиранів», 
написані весною 1917 р., М. Міхновський наголо-
шує, що «Росія повинна перетворитися на феде-
ративну спілку і що Україна – в своїх національ-
но–територіальних межах – має бути членом 
федеративної спілки» [27, c.7]. Політика само-
стійників була спрямована на те, щоб переконати 

«відповідальних» (по В. Солдатенку) політиків, 
тобто, Центральну Раду, не гальмувати процес 
усвідомлення масами необхідності незалежності 
України. Розуміння цього з боку лідерів ЦР вони, 
звичайно, не одержали.

По–друге, В. Солдатенко ще раз продемонстру-
вав, що у нього немає адекватної оцінки ситуації, 
у якій перебувала Росія в 1917 р. Ніякої перебу-
дови на засадах демократичної децентралізації 
в Росії не відбувалося. Російське суспільство не 
мало намірів відмовлятися від державного уніта-
ризму на користь федералізму. У цьому були пе-
реконані самостійники, говорили про це відкри-
то. В одній з своїх статей 2013 р. ми послалися на 
брошуру М. Міхновського  «Спадщина тиранів», 
надрукованої в 1917 р, у якій автор зробив на-
ступний висновок: 

«Усі росіяни хочуть – унітарної (объедини-
тельной) Демократичної Республіки, бо росія-
ни хочуть продовжити колишнє панування над 
українцями, українці ж хочуть визволитися з того 
панування… Московський народ – не та чи інша 
партія, але весь народ – хоче бути паном над 
українським народом. З того постає боротьба між 
обома народами. Один – бореться за своє визво-
лення, тугий – за своє панування над першим».

Ця його жорстка оцінка російського імпер-
ського мислення і російської політики виявилася 
значно реалістичнішою, ніж утопічні прогнози 
щодо перспективи швидкого подолання «спадщи-
ни тиранів» в Росії, на яких будували свої проек-
ти українські соціалістичні і ліберальні політики. 
Разом з тим, М. Міхновський висловлює надію, що 
до «найтяжчих засобів боротьби не дійде». Він, 
стурбований важким становищем українського 
народу, його неготовністю захистити свої законні 
права і закликає до рішучості.

 «Ми розуміємо, що коли ми виявимо млявість, 
хитання і нерішучість, то український народ буде 
вичеркнений з книги життя… І ми рішуче стане-
мо до боротьби за наше визволення і за щастя 
будучих поколінь і підемо в боротьба наших прав 
тим шляхом, який хочуть вибрати самі росіяни!.. 
Від них залежить , щоб спадщина тиранів не ви-
кликала страшної ворожнечі і кривавих чвар між 
братніми народами. Від них залежить, щоб від-
носини народів російського і українського були 
утворені на основі на основі свободи, рівності і 
братерства» [27, c. 8; 28, с.116].

Автономісти–федералісти, які сподівалися на 
таку перебудову, переконували у цьому українців, 
обіцяли їм легку перемогу, глибоко помилялися і 
вводили в оману суспільство. Звичайно, робили 
вони це неусвідомлено. 
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По–третє, не помилилися самостійники і у 
своєму передбаченні, що об’єктивний хід подій 
примусить лідерів Української революції роби-
ти кроки у напрямку незалежності. Так, один із 
лідерів Української демократично–хліборобної 
партії (УДХП) С. Шемет, який добре знав М. Міх-
новського, писав, що той «хотів вірити, що хто 
б там не був  на чолі Центральної Ради, що до 
якої партії не приписався старий професор Ми-
хайло Грушевський, що яка б з українських партій 
не взяла б провід, діло самостійності Української 
держави цими руками ліпше, чи гірше робити-
меться» [29,с.17]. Врешті, так і трапилося. Адже, 
як відомо, самостійність України в січні 1918 р. 
проголосили саме вчорашні автономісти, які сво-
єю більшістю в Центральній Раді прийняли ІV Уні-
версал. 

Не прорахувалися самостійники також у за-
гальній оцінці ситуації у світі, тієї міжнародної 
ситуації, на тлі якої відбувалася Українська рево-
люція. Вони оцінювали цю ситуацію як боротьбу 
пригнічених націй за своє визволення, за неза-
лежність. У доповіді на Першому Всеукраїнському 
військовому з’їзді 6 травня 1917 року М. Міхнов-
ський, заявивши, що «міжнародне життя повинне 
бути перебудованим на основах самовизначення 
націй», додав: «через те, на нашу думку, держави 
повинні бути одноплемінними!» [30, c.7].

Таким чином, на початку революції у самостій-
ників був період захоплення автономістсько–фе-
дералістськими проектами, як перехідного етапу 
до незалежності, але в умовах швидкої самоорга-
нізації українців і демонстративної відмови Тим-
часового уряду йти на поступки українському руху 
він дуже швидко пройшов. Якщо з’їзд Української 
народної партії на початку березня 1917 року за-
кликав до перебудови Росії на «федеративних  
засадах» [31], то відозва УНП «до Українського 
народу і Українського війська», прийнята 25 лип-
ня 1917 року, після Другого Універсалу Централь-
ної Ради закликала: «Хай живе вільний самостій-
ний український народ, рівноправний з іншими 
культурними народами світа!» [32].

У відповідь на заяву В. Солдатенка про мі-
зерний вплив самостійників в суспільстві ми в 
ряді своїх публікацій намагалися спростувати 
цю точку зору. Зокрема, ми навели дані про са-
мостійницькі партії і групи, які діяли в Україні в 
1917– на початку 1918 років. Говорилося, перш 
за все про Українську народну партію (УНП), яку 
у свій час організував М. Міхновський, і яку поки-
нув після революції 1905–1907 рр., коли розча-
рувався в соціалістичних ідеях і став переходити 
на позиції українського консерватизму. Але УНП 

не була у 1917 році єдиною в Україні самостій-
ницькою політичною силою. На виразних само-
стійницьких позиціях стояло тоді Братство само-
стійників, Союз української державності, окремі 
групи членів в УПСР, УСДРП, УПСФ. 

Як самостійницька, почала формуватися вліт-
ку 1917 року Українська хліборобсько–демокра-
тична партія, членами якої були В. Липинський, 
М. Міхновський і Д. Донцов. У грудні 1917 р. УНП і 
деякі дрібні самостійницькі групи утворили Укра-
їнську партію самостійників–соціалістів.

Самостійники вже з восени 1917 р. закликали 
до конкретних кроків, як суто пропагандистсько-
го, так і організаційного характеру, по досягнен-
ню незалежності України. Починаючи від масових 
українських маніфестацій весни 1917 р., самостій-
ники під власними гаслами виступали на кожно-
му великому мітингу, з’їзді чи зібранні за участю 
українців. Так, Київ вперше побачив гасла «Хай 
живе самостійна Україна!», «Самостійна Україна 
з гетьманом на чолі» вже 19 березня 1917 р. на 
масовій демонстрації з участю понад ста тисяч 
осіб. Побачив, і, як усі інші гасла –«Автономію 
Україні!», «Вільна Україна у вільній Росії!», «Хай 
живе федеративна республіка» – запам’ятав. Пра-
порів з самостійницькими написами було небагато 
– більше десяти з загальної кількості біля трьох-
сот, які несли демонстранти [33, с.55,60–61], але 
газети рознесли інформацію про цю демонстрацію 
і про її вимоги по всій Україні і за її межі. 

Голос самостійників звучав сильно, інколи 
навіть досить різко і багатьом не подобався. Але 
вони знову і знову говорили людям гірку правду, 
як вони її розуміли. У всякому випадку, самостій-
ники не «притлумлювали енергію національного 
руху», не «применшували його войовничість і зав-
зятість», як це робили автономісти–федералісти. 
До речі, «йти проти течії» було нелегко, але 
вони продовжували йти. 

Так, коли на початку травня 1917 р. у Києві зі-
брався Перший Всеукраїнський військовий з’їзд, 
виявилося, що «в настрої з’їзду, – за оцінкою ко-
респондента «Киевской мысли», – помітний під-
несений націоналістичний підйом з перевагою 
радикальних націоналістичних тенденцій» [33]. І 
не дивно, адже вплив самостійників, які всупереч 
Тимчасовому уряду і настроям лідерів Централь-
ної Ради, розгорнули українізацію військ (по суті, 
створення української армії), був серед україн-
ських солдатів і старшин особливо відчутним, а 
підготовка військового з’їзду була саме їх спра-
вою. Керівництво Центральної Ради зробило все, 
щоб перехопити контроль над з’їздом. Учасник 
з’їзду П. Христюк  вказує на «охолоджуючу роль 
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видатних українських діячів .[17. c.53–54]. При 
цьому вони діяли так грубо і упереджено, що, за 
визнанням самого М. Грушевського, «навіть пере-
гинали палку» [34, c.52]. Це «перегинали палку» 
проявилося, до речі, і у тому, що було зроблено 
все, щоб «дискредитувати ініціатора з’їзду і най-
більш вірогідного його голову М. Міхновського». 
В.Солдатенко документально точно відтворює 
цей момент: «В хід було пущено все, щоб прове-
сти в керівники солдатського форуму маловідо-
мого той час у середовищі військових – С. Пет-
люру, що тільки–но повернувся до лав УСДРП» [2, 
c.173].

На іншому масовому форумі – Першому Все-
українському селянському з’їзді, який відбувся 
наприкінці травня – на початку червня 1917 р., 
справжній емоційний вибух викликав виступ са-
мостійника О. Степаненка, що закликав до прого-
лошення незалежності. Учасник і один із керів-
ників зїзду Б. Мартос згадує: «Тоді зчиняється 
страшний рев: кричать делегати, кричать із хорів 
їх заступники, розмахують руками, в страшному 
галасі нічого не можна зрозуміти. Винниченко, 
що саме головує, безперестанно дзвоне, намага-
ється щось говорити, але його не чути» [22. c.58]. 
Інший учасник селянського з’їзду П. Христюк так 
описував початок з’їзду: 

«Настроєні самостійницьки члени з’їзду в пал-
ких промовах радили порвати цілком з Москов-
щиною, негайно оголосити самостійну українську 
республіку. Представник Черкаського повіту сол-
дат–селянин Білий сказав, що, на його думку, су-
часні українці повинні йти за прикладом славних 
предків, котрі вміли боронити свою землю з оруж-
жям в руках. Хвиля велика, …і нам не простять 
наші діти та внуки, як ми її змарнуємо! Нам нема 
чого і нікому кланятися; візьмемо своє!» [17, c. 
53–54].

Автономістській президії з’їзду довелося до-
класти немало зусиль, щоб вгамувати пристрасті, 
заспокоїти розбурхане людське море.

Подібні приклади можна довго продовжувати. 
Зрештою, робота по їх систематизації вже прове-
дена у двотомній монографії М. Млиновецького, 
в книжці П. Мірчука «Українська державність. 
1917–1920 рр.» (Філадельфія, 1967) і в деяких 
інших роботах зарубіжних і вітчизняних авторів. 
Можна довго сперечатися про якість цих робіт. 
Але одне очевидно: наведений у них матеріал 
переконливо свідчить, що у випадку із само-
стійниками мова аж ніяк не йде про нечисленну 
групу радикально настроєних українців на чолі з 
М. Міхновським, «тимчасових попутників Україн-
ської революції». Мова йде про важливу суспільну 

тенденцію, від якої об’єктивний дослідник не має 
права відмахнутися, особливо якщо він поставив 
перед собою завдання не просто розкрити оцінку 
подій лідерами Української революції. Без ура-
хування самостійницької тенденції ця концепція 
буде неповною, а значить, і необ’єктивною.

Наші матеріали про діяльність самостійників 
викликають роздратування В. Солдатенка. По–
перше, їх нашому опоненту здалося замало, щоб 
говорити про самостійників, як про фактор  Укра-
їнської революції, гідний уваги історика: 

«Як можна пояснити, що «значно реалістич-
ніша політика»  самостійників з початку ХХ ст. й 
аж до кінця 1917 р. мала обмежене коло прихиль-
ників, тоді як гасла автономізму і федералізму 
явно домінували в середовищі політичної еліти й 
набагато активніше підтримувалося масами» [13, 
с.63–64]. 

На його зауваження відповідаємо запитанням, 
невже шановний історик справді вірить, що рі-
вень  підтримки масами тієї чи іншої політичної 
сили завжди був і сьогодні залишається критері-
єм реалістичності її політики? 

По–друге, В. Солдатенко звинуватив нас у 
тому, що ми на підставі двох, «як самоочевидно 
– не надто переконливих» фактів, робимо да-
лекосяжні висновки, використовуємо  сумнівні 
з наукової точки зору публікації (монографії М. 
Млиновецького і П. Мірчука) і представив нас як 
людей, що «намагаючись вибратись із того виру 
необ’єктивності, в який їх затягує за інерцією, …
стали на сумнівний шлях пошуків істини не зов-
сім науковими методами» [13, c.210–211].

На це звинувачення відповімо детальніше.
Український самостійницький рух мені дово-

дилося вивчати декілька десятиліть. У 2006 р. 
була опублікована моя монографія «Микола Міх-
новський: Життя і Слово», у якій наведено безліч 
фактів, які ілюструють діяльність самостійників в 
умовах Української революції. Серед іншого, у ній 
є цілий розділ, де мова йде про їх активну участь у 
формуванні першого складу Центральної Ради [26, 
с.205–218]. Про цю акцію самостійників сучасні 
історики, і, зокрема, В. Солдатенко у своїй товсте-
лезній монографії «Українська історія: історичний 
нарис» (1999), у якій наведено безліч різних дета-
лей, нічого не пише. Навпаки, він, як «неспростов-
не знання», ігноруючи явні суперечності в доку-
ментах, оцінює плутану і неконкретну інформацію 
про те, що утворення УЦР «започаткували» члени 
автономістського Товариства українських поступо-
вців. У своїй монографії про М. Міхновського ми 
цілком слушно звернули увагу на цю явну неточ-
ність. Дуже оперативно В. Солдатенко відреагував 
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на наше зауваження, і, по суті, визнав, що його по-
зиція щодо утворення Центральної Ради не є «не-
спростовною», але на своє виправданням заявив, 
що вся біда у стані джерел, які не піддаються од-
нозначному тлумаченню [35, с.106]. У статті, спе-
ціально присвяченій утворенню Української Цен-
тральної Ради, яка надрукована в УІЖ, ми провели 
додатковий аналіз джерел, який підтвердив наші 
аргументи на користь участі самостійників у тво-
ренні Центральної Ради. Водночас ми прокоменту-
вали й позицію В. Солдатенка:

«Схоже, що В. Солдатенко розуміє, що «…деякі 
елементи документів», на яких побудована його 
версія, «справді можна витлумачити й неодно-
значно». Але замість того, щоб проаналізувати ці 
«елементи» предметно і чітко витлумачити їх, він 
вдається до абстрактного теоретизування з при-
воду «відмінностей у датуванні події», як про 
«явище…досить поширене та зрозуміле» для 
мемуарних джерел, а також про «певні редакцій-
ні недосконалості інформаційно–репортерських 
матеріалів», що трапляються у в журналістські 
практиці нерідко». Певне, у свідомості дослідни-
ка склалася досить жорстка схема, через призму 
якої він розглядає не лише дослідницькі тексти, а 
навіть історичні джерела. Лише шляхом натяжок і 
перебільшень можна стверджувати , що саме ТУП 
виробив ідею Центральної Ради і дав її назву, що 
він ініціював її створення» [36, c.75].

І все ж, певна еволюція В. Солдатенка у його 
ставленні до наших текстів про самостійників 
відбувається. Ось що пише В. Солдатенко про мо-
нографію «Микола Міхновський: Життя і Слово», 
у якій історія самостійницького руху в Наддні-
прянській Україні в першій чверті ХХ ст. подаєть-
ся через життєпис одного з найвидатніших його 
представників: 

«…Однозначно позитивно оцінюючи появу 
книги Ф. Турченка як плідну спробу з’ясування 
багатьох аспектів життя, творчості, діяльності не-
ординарної, талановитої особистості, яких справ-
ді небагато на українських історичних обширах, 
доводиться констатувати, що чимало істотних 
проблем залишаються дискусійними, а чимало 
ще чекають на додаткові зусилля дослідників. Це 
природно, оскільки монографія Ф. Турченка тільки 
кладе початок серйозному, глибокому предметно-
му освоєнню біографії, спадку одного із світочів 
українського державництва» [35, с.109–110].

Можна помітити і певну еволюцію В. Солдатен-
ка в оцінці його ставлення до політики Централь-
ної Ради у жовтні–листопаді 1917 р., тобто, після 
того, як до влади в Петрограді прийшли більшо-
вики. Тоді була допущена фатальна помилка: у ІІІ 

Універсалі був проголошений курс на формуван-
ня з Києва всеросійської (не більшовицькою) фе-
дерації. У своїй «Історії України: 1917–1923 рр.» 
(вже в еміграції) Д. Дорошенко з цього приводу 
зазначив:

«Це було явно непосильне й непотрібне для 
України завдання. Логіка подій казала, що Україні 
треба було зовсім відділитися від Росії, стати са-
мостійною й незалежною державою; вона мусила 
визнати уряд Народних Комісарів як уряд Росії на 
умовах обопільного  визнання (большевики тоді 
раз у раз підкреслювали, що визнають за кожною 
нацією право на самовизначення до відділення 
включно) і – дати всеросійським справам спокій. 
Україна мала перед собою такі колосальні завдан-
ня внутрішньої організації, що ганятись за ство-
ренням всеросійської федерації, наражаючи себе 
на ворогування вже існуючого фактично нового 
російського уряду – це нездійсненне в тодішніх 
умовах завдання» [33, с. 143].

В 2018 р. у російськомовному електронному 
журналі «Мир истории» В. Солдатенко розмістив 
статтю «Украинский фактор в российском рево-
люционном процессе», у якій відтворив росій-
ською мовою цю цитату Д. Дорошенка і, написав 
від себе: «Напрашивается вполне обоснованный 
вывод: беспокойство за судьбу всей России, ка-
жется, больше, нежели за собственную украин-
скую» [37, c. 10,1 6].

Шановний професор, як кажуть, «попав у точ-
ку». Але нам здалося, що цей висновок В. Солда-
тенка не відповідає розробленій ним концепції 
Української революції. Хоча у своїх монографіях 
історик багато сторінок присвятив аналізу подій 
жовтня–листопада 1917 р. і постійно цитує зга-
даний вище фрагмент з книги Д. Дорошенка, але 
власної оцінки позиції лідерів Центральної Ради 
з цього приводу чітко не висловлював. Його зу-
силля спрямовані на те, щоб пояснити цю позицію 
так, щоб вона не вийшла за рамки його концепції 
Української революції. Постільки ця концепція, за 
його ж переконанням, не є чимось цілісним, викін-
ченим і незмінним, то після певних поправок на 
загальні обставини часу і спекулятивних маніпу-
ляцій фактами, абсурдний курс на «беспокойство 
за судьбу России»  знаходить концептуальне по-
яснення з елементами виправдання.

У цьому контексті слід згадати і про певну ево-
люцію у ставленні В. Солдатенка до питання про 
створення української національної армії. Як відо-
мо, самостійники на чолі з М. Міхновським почали 
будувати її з перших днів революції і зустріли опір 
керівників Центральної Ради. У статті «Украинский 
фактор в российском революционном процессе» 
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В. Солдатенко так оцінює позицію Центральної 
Ради: 

«Что и говорить, …путанная, боязливая по-
литика Центральной Рады не просто вносила де-
зорганизацию в процесс украинизации армии, 
… но и превращала Украинскую революцию, на-
ционально–государственное созидание в крайне 
уязвимое, беззащитное перед великодержавни-
ческими поползновениями и акциями Временно-
го правительства» [37, c. 7/10].

Як можна інакше розглядати цей висновок В. 
Солдатенка, як не компліментарний по відношен-
ню до політики самостійників, яку вони проводи-
ли з перших днів революції? 

 … А може, все – таки, справа йде до перегля-
ду чи, принаймні, певної корекції первісного ва-
ріанту концепції Української революції? Чи знову 
йдеться про різне розуміння поняття «концепція 
Української революції»?

 «Соціально-визвольне начало» 
Не менш глибокі суперечності з В. Солдатенком 

склалися у нас у поглядах  на соціальні аспекти 
Української революції. У своїй статті «Магістралі і 
глухі кути Української революції» ми повторили, за 
нашим переконанням, загальновідомий факт:

«Восени 1917 р., не встигнувши утвердити 
власної політичної влади – реальних важелів 
впливу на суспільство, Українська революція опи-
нилася перед не менш складною проблемою – 
наростаючими вимогами соціально–економічних 
перетворень». При цьому ми констатували факт, 
що «така ситуація в історії європейських націо-
нальних революцій не типова. Значно частіше 
досягнення політичної незалежності і соціаль-
но–економічні перетворення розведені у часі: 
реформування економіки (тобто питання, що тор-
каються матеріальних інтересів різних груп і вно-
сять суперечності в суспільне життя) відбувається 
тоді, коли політичні інститути нової державності 
вже достатньо зміцніють. Це найоптимальніший 
варіант розвитку подій. Національна революція 
вимагає тісної співпраці всієї нації, успіх її класів 
і соціальних верств, усіх політичних партій наці-
ональної орієнтації. Державотворча робота, осо-
бливо на початковому її етапі, коли формуються 
підвалини нового державного організму, в прин-
ципі не під силу якомусь одному класу чи соці-
альній групі. Тому надзвичайно важливо, щоб на 
цьому етапі соціальні суперечності і антагонізм, 
питання про соціально–економічний лад в май-
бутній державі, не розкололи націю» [2, c.26–27].

Цей фрагмент нашої статті викликав роздра-
тування В. Солдатенка, який, напевне, побачив у 

ньому спробу «підкопу» під його концепцію ре-
волюції. Ось його коментар:

«Всупереч відомим фактам, Ф. Турченко і Г. 
Кривоший хотіли б, щоб розпочавшись із лютне-
вого катаклізму, подальші процеси в Україні (на 
той час невід’ємній частині Росії, і якось інакше 
ніхто цю ситуацію не оцінював) набули лише на-
ціонально–визвольного характеру (як в Європі), 
щоб на цьому етапі (після повалення самодер-
жавства і початку Української революції) соці-
альні суперечності і антагонізми, питання про 
соціально–економічний  рад в майбутній державі 
не розколювали націю» [12, c.204–205]. 

В. Солдатенко вкотре говорить про якісь «ві-
домі факти» про соціальні суперечності і ан-
тагонізми, які безпосередньо після повалення 
самодержавства і початку Української революції 
почали «розколювати націю», а ми, всупереч цим 
фактам, «хотіли»(!?), щоб цього розколу не було. 
Про які факти йде мова? Напевне, це ті, які, за пе-
реконанням В. Солдатенка, засвідчили, що вже у 
перші тижні після ліквідації самодержавства чіт-
ко виявилися два начала української революції 
(національно–визвольне і соціально–визвольне), 
і яких дійсності не виявилося?

Змушені нагадати, що на початку цієї статті 
ми, після ретельної перевірки, зробили висновок,  
що насправді цих фактів не було, і заява В. Сол-
датенка про їх широке розповсюдження не під-
тверджена історичними джерелами. Ми говорили 
також, що у науковому дослідженні робити це 
рівнозначне фабрикуванню доказів. 

А тепер повернемося до суті питання. Саме так 
– без надмірного акцентування на соціально–еко-
номічних проблемах – відбулися в 1918 р. револю-
ції в Польщі, Чехословаччині, Фінляндії і деяких 
інших країнах Європи, де процес становлення не-
залежних держав пройшов відносно швидко, від-
носно безболісно й відносно успішно. Саме так  у 
перші місяці революції йшла справа й в Україні, 
де головною ідеєю політичної діяльності націо-
нальних партій було саме національно–держав-
не відродження. Зокрема, В. Винниченко з цього 
приводу писав:

«Деякий час Центральна Рада повинна була 
бути здебільшого національним центром; вона 
ставила собі завдання зібрати всі сили, що їх мало 
українство, тими є силами закріпити національні 
досягнення, а тоді, спираючись на це, робити со-
ціальну перебудову у відповідних національних 
формах і при тому перебудову, яка збігається з 
нашим розумінням революції… Без національно-
го визволення не може бути соціального. На цьо-
му сходилися усі одностайно» [38, с.79].
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М. Грушевський навесні 1917 р. у статті «Якого 
добробуту хочуть Українці своєму народові» ви-
словлювався так. 

Щоб досягти автономії і утвердити демокра-
тичний лад, «до сього повинні тепер йти спільно 
і однодушно всі – селяни, робітники і пани, які 
прихильні свободі і добру свого краю і народу 
українського. Не повинні тепер спорити про те, 
чим вони відрізняються у справі земельній чи ін-
шій, тільки мати перед очима ту спільну мету, яка 
їх об’єднує – спільну мету нашу» [39. c.74–75]. 

Коментуючи ці висловлювання, у своїй статті 
ми пишемо:

«Не викликає сумніву, що ця позиція лідерів 
відбивала тодішні настрої політично–активної 
частини українського населення. Масові політич-
ні демонстрації в Україні у перші тижні революції 
пройшли під національними гаслами. Питання 
національного самовизначення стояло на поряд-
ку денному сотень повітових, губернських, і все-
українських з’їздів, які збирали представників 
різних соціальних і професійних груп українсько-
го населення. З вирішенням аграрного та інших 
соціально–економічних питань люди готові були 
деякий час почекати» [ 2, c. 27].

Ці наші слова: «З вирішенням аграрного та ін-
ших соціально–економічних питань люди готові 
були деякий час почекати», – викликали напад 
роздратування В. Солдатенка. Він вимагає кон-
кретних підтверджень цього, зокрема,  «вислов-
лених в резолюціях зібрань» [12, c.205]. Тільки не 
зрозуміло, яких він чекає підтверджень? Щоб у 
резолюціях було написано, що учасники таких–то 
зборів вимагають від когось, чи готові самі поче-
кати з аграрною та іншими реформами? Так це ж 
абсурд. Рискуємо наразитися на звинувачення 
у тому, що «підмінюємо предмет розмови» (ще 
один закид В. Солдатенка у наш бік!) [13, с.205]), 
але задамося питанням:  чи не досить того, що у 
своїх резолюціях численні зібрання підтримують 
гасла автономії України і в умовах весни 1917 р. 
(йшла посівна і якраз би провести перерозподіл 
землі, відібрати її у багатих і передати біднякам!) 
не занадто акцентують увагу на соціально–еконо-
мічних проблемах? Для нас це очевидно. Це рівно-
цінно тому, що люди готові були деякий час поче-
кати. Адже про свої соціально–економічні вимоги 
люди, зазвичай, кричать вголос, а не пошепки, щоб 
їх не чули. Але в умовах ейфорії перших тижнів 
Української революції цього крику не було чутно. 
Варто хоча б ще раз відкрити ті збірники докумен-
тів і матеріалів, підготовлених Інститутом історії 
НАН України, на які ми вже посилалися на початку 
статті, щоб переконатися у цьому. 

Але важливо почути не лише «голос народу». 
Важливо й те, що і як говорили з цього приводу 
лідери Центральної Ради, адже вони, за пере-
конанням В. Солдатенка, розробили концепцію 
Української революції. Шановний професор ча-
сто цитує їх, але вибірково. 

Так, коли ми говорили, що перспектива віднов-
лення українського суверенітету об’єднувала всю 
націю, всі її соціальні групи, то для підтверджен-
ня послалися на слова М. Грушевського, написа-
ні ним ще на початку революції у статті «Наші 
завдання»:

 «Національні почуття – скільки віків бороть-
би проти усяких напасників, що наступали на 
волю і добро України, зв’язали міцно, вхопили 
національним обручем всі верстви українського 
суспільства – від панських і буржуазних груп до 
пролетаріїв» [40, c.91]. 

Ці слова М. Грушевського, однак, не справи-
ли враження на В. Солдатенка. Критикуючи нас, 
він «підправив» і самого Михайла Сергійовича. 
Професор став переконувати, що ми слова голо-
ви УЦР зрозуміли невірно, що М. Грушевський, як 
«послідовний демократ, прихильник ідеї народо-
правства», мав на увазі інше, що вже у самому по-
нятті «народоправства» закладена ідея глибоких 
соціальних перетворень [12, c. 205]. Це так, але 
не для весни 1917 р. Навпаки, на початку револю-
ції М. Грушевський постійно переконував україн-
ців, що з цими перетвореннями слід почекати до 
Українського сейму. І ці слова В. Солдатенко ци-
тує у своїх книгах [див., напр.: 12,  c.148].

Ми розуміємо стурбованість професора, адже 
всі висловлювання М. Грушевського весни–по-
чатку літа 1917 р. суперечать його засадничій 
тезі про соціальний розкол в українському су-
спільстві, який, начебто, відкрито проявився 
вже з перших тижнів після ліквідації царизму. 
Саме на цій помилковій тезі ґрунтується вся 
його концепція Української революції. Будь–яка 
думка, яка йде всупереч цій тезі, відкидаєть-
ся, а її авторам приписуються всілякі «гріхи», і 
зокрема, такий екзотичний, як «елементарна 
нездатність пройнятися духом революційної 
епохи, зрозуміти її феноменальність, невід-
повідність холодній логіці, сьогоднішньому 
розрахунку» [12, с.206]. Можемо лише позаз-
дрити шановному професору, якому ще з ра-
дянських часів вдалося зберегти здатність гли-
боко «пройматися духом революційної епохи». 
От тільки незгодні з тим, що це дає йому право  
фантазувати на тему Української революції в ро-
ботах, які мають статус науково–дослідних і по-
винні грунтуватися на історичних джерелах.
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Наша точка зору залишається незмінною, і ми 
її повторюємо:

 «… Певні позитивні передумови для консолі-
дації різних сил українського суспільства на ниві 
державотворення і успішного розвитку Україн-
ської революції на першому її етапі безперечно, 
існували. Ці передумови слід було використати, 
якнайдовше зберігаючи національну солідар-
ність, спрямовуючи її на будівництво нового дер-
жавного організму» [2, c.28].

Однак, досягнення суверенітету України затя-
гувалося. Коли ж був проголошений I і II Універ-
сали і Центральна Рада стала перебирати на себе 
деякі важливі ділянки управління внутрішнім 
життям України, її керівництву не вистачило рішу-
чості очолити соціально–економічні перетворен-
ня. Вважалося, що аграрне питання, встановлен-
ня контролю над цінами, закінчення війни та інші 
подібні проблеми занадто складні і відповідаль-
ні, щоб вирішувати їх силами уряду автономної 
України. Це питання загальноросійського рівня 
і ініціатива їх вирішення мала належати Тимча-
совому уряду. Цієї ініціативи терпляче чекали в 
Києві, не наважаючись на «самочинні» кроки, які 
можуть розгнівати Петроград.

Що ж стосується самого Тимчасового уряду, то 
він всіляко затягував соціально–економічні ре-
форми. Ця обставина істотно вплинула на пере-
біг Української революції, сприяючи посиленню 
соціальної напруженості в суспільстві, переходу 
конфліктів у неконтрольовано–стихійну сферу, 
ведучи до наростання суперечностей між самими 
українцями.

Причини і наслідки цього вже неодноразово 
досліджувалися. Вказувалося, по–перше, що Цен-
тральна Рада в соціально–економічній сфері не 
наважувалася на самостійні дії і, як зазначалося 
вище, продовжувала чекати відповідних команд 
із центру. Орієнтація керівництва Центральної 
Ради на автономію визначила і її економічну по-
літику. Виступити з власною економічною політи-
кою означало зробити рішучий крок і на шляху 
політичного усамостійнення. На це лідери Україн-
ської революції не могли наважитися. Один із цих 
лідерів П.Христюк вже в еміграції писав:

«Перед українською революційною демокра-
тією стояло в той гарячий час два шляхи: або 
ігнорувати Временне Правительство і самочин-
но переводити необхідні політичні і соціально–
економічні реформи на Україні, або йти разом з 
ним і, значить, збочувати вправо… Генеральний 
Секретаріат став на цей другий шлях. Отже, треба 
робити з цього всі консеквенції. Влаштовуючи в 
себе секретарства на зразок петроградських мі-

ністерств, Генеральний Секретаріат йшов і у всій 
своїй праці, за виключенням національно–полі-
тичних справ, слідом за петроградськими мініс-
терствами. Нічого нового, відмінного від тодішніх 
петроградських правительственних методів «ря-
тування революції», Секретаріат не давав і не міг 
дати. А що ті методи банкротували вже по всій Ро-
сії, не дали вони  бажаних наслідків і на Україні. 
Стихійні прояви народного невдоволення пересу-
вались з Московщини і на Україну, і Генеральний 
Секретаріат, як і Временне Правительство, не мав 
ніякої змоги запобігти їм, чи тим більше спинити 
їх» [41, с. 13–14]. 

По–друге, серед керівництва Центральної 
Ради не було необхідної єдності і солідарності 
щодо характеру і змісту соціально–економічних 
перетворень в Україні. Соціал–демократи пропо-
нували один варіант соціально–економічних пе-
ретворень, есери – інший. Відсутність узгоджено-
сті паралізувала дії обох цих найбільших партій, 
які визначали політику Центральної Ради. Події 
виходили з–під їх  контролю.

Нарешті, по–третє, соціалістичний провід 
Центральної Ради штучно звужував соціальну 
базу революції, відмовляючись від співпраці з 
ліберальними і консервативними елементами 
суспільства, особливо коли вони демонстрували 
самостійницькі настрої. Те, до чого він закликав 
на початку революції – єдність в ім’я загально-
національних інтересів – ним же було відкину-
то. М. Грушевський у своїй «Ілюстрованій історії 
України», опублікованій 1918 р, по слідах подій 
пише, що це було пов’язане із зміною складу УЦР: 

«Поповнення У.Ц.Ради представниками робо-
чих мас, проведене з початком червня, надало їй, 
кінець–кінцем, виразну соціалістичну фізіоно-
мію, зробило органом трудящої демократі, і поруч 
домагань політичних твердо поставило домаган-
ня економічно–соціалістичні» [8, c.544–545]. 

Як наслідок, «панські і буржуазні групи», які 
М. Грушевським на початку революції сприйма-
лися, як потенційні союзники в національній 
революції, перетворилися в противників. Понят-
тя «українська нація» штучно звужувалося. При 
цьому спостерігався досить дивний парадокс: 
лідери Центральної Ради постійно говорили про 
«безбуржуазний», «безкласовий» характер укра-
їнської нації, оцінюючи це як щасливу її особли-
вість, що відкриває безболісний шлях до соціа-
лізму, і одночасно наголошували на необхідно-
сті боротьби з власною буржуазією і панством,  
витіснення їх на периферію політичного життя.

Офіційна оцінка соціальної структури України 
Радою міститься в доповідній записці делегації 
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Української Центральної Ради Тимчасовому уряду 
і Виконавчому Комітету Ради робітничих та сол-
датських депутатів з питань автономії України від 
30 травня 1917 р.:

«…В даний момент української буржуазії, ко-
тра визнає себе такою, на Україні немає. Є окремі 
особи, невеличкі групи, котрі гуртуються на своїх 
класових інтересах коло економічно пануючих 
класів, але класів, повторюємо, ще нема» [4, c.94].

В. Винниченко на II Всеукраїнському військо-
вому з’їзді заявив:

 «У нас немає ще таких класів, які не могли б 
працювати з демократичними масами, і в цьому 
наше щастя… У нас ще немає капіталістичного 
класу» [42].

У той же час майже на кожному зібранні за учас-
тю селян, робітників, солдатів з літа 1917 р. звуча-
ли заклики до боротьби з українськими поміщика-
ми і буржуазією, яким приписували безліч всіля-
ких гріхів. При цьому поняття «поміщик», «капіта-
ліст» ототожнювалось з поняттям «самостійник». 
«Хто такі самостійники? – писала 23 червня 1917 
р. газета українських есерів «Народна воля». – Це 
поміщики, капіталісти, чи люди близькі до них, а 
взагалі люди, далекі від справжнього демократиз-
му». Стаття з такою оцінкою самостійників була 
написана після закінчення Всеукраїнського се-
лянського з’їзду. А на з’їзді, прагнучи нейтралізу-
вати активних прихильників незалежної України, 
есдек Б. Мартос заявив: «Самостійники, це люди, 
які хочуть самодержавства, хочуть, щоб було так, 
як за старого ладу, лише щоб вони самі панували 
над бідним народом, (…) самостійники як не самі 
поміщики, так поміщицькі сини» [8, 1917. 15–16 
червня].

Складається враження, що в реальній політи-
ці лідери Центральної Ради ідею «безкласовості» 
просто ігнорували. Наведені вище цитати (а їх 
можна і продовжувати) дозволяють зробити ви-
сновок, що вони добре знали реальних представ-
ників української буржуазії, української шляхти, 
які ніколи не забували про своє українське похо-
дження. Незважаючи  на свою малочисельність, 
ця соціальна група справила помітний вплив на 
розвиток українського національного руху ще в 
дореволюційні роки, допомагаючи йому своїми 
капіталами (згадаймо хоча б її участь в підтримці 
українських видань, української преси, проведен-
ні етнографічних досліджень та організації істо-
рико–етнографічних музеїв) чи безпосередньою 
участю. Українське відродження наприкінці XIX – 
на початку XX ст. було б неможливе, коли б вищі 
верстви України були майже всі зрусифіковані та 
зденаціоналізовані. У статті про М. Грушевсько-

го О. Прицак писав: «Зворотна сторона медалі 
успіхів українського національного руху це власна 
готовність допомогти, жертовність українських 
вищих верств» [43, c.215]. Після ліквідації цариз-
му політична активність цієї групи українського 
населення не послабла, а посилилася. 

Крім того, про своє «українство» в умовах за-
гальнонаціонального піднесення 1917 р. згадали 
досить багато раніше байдужих до національного 
визволення «малоросів» з числа підприємців, по-
міщиків та членів їх сімей – державних службов-
ців, офіцерів, лікарів, юристів, інженерів тощо. І. 
Лисяк–Рудницький з цього приводу писав: «У 1917 
р., коли «чари імперії» розвіялися, тисячі вчораш-
ніх «малоросів» мало не за одну ніч перетворили-
ся на національно свідомих українських патріотів 
і потенційних «сепаратистів» [25, с.6].

Очевидець і активний учасник подій Д. Доро-
шенко згадував:

«Національне відродження, що з такою неспо-
діваною стихійною силою вибухло з початком ре-
волюції, охопило не тільки демократичну інтелі-
генцію й «бідніших селян», але також і цілу укра-
їнську хліборобську масу в широкому розумінні 
слова: і селян, і козаків і поміщиків – потомків 
старих українських родів. В усіх забилося україн-
ське серце і озвалася українська кров. На перші 
поклики, які пішли з Києва, радісно озвалися всі 
без різниці стану й заможності» [33, c.6–17].

Цей процес можна характеризувати як сво-
єрідну соціальну регенерацію. У критичні часи 
своєї історії нація прагнула відтворити, по мож-
ливості, всі ті елементи соціальної структури, які 
перебували раніше у «затухаючому» чи «приглу-
шеному» стані, щоб у такий спосіб гідно устріти 
виклик історії. Відбувалося це настільки стрімко 
та інтенсивно, що не помітити цього процесу соці-
алістичні лідери Центральної Ради не могли.

Нарешті, керівництву Центральної Ради було 
добре відомо, що в Україні, крім власної націо-
нальної буржуазії і поміщиків, була досить впли-
вова група так званої «територіальної буржуазії» 
– чужонаціональної за походженням, але такої, 
що відчувала тягар імперських утисків і могла, за 
певних умов, внести свій вклад в національно–
державне будівництво.

Всі ці групи могли стати важливою підпорою 
державного будівництва суверенної України. 
Вони були готові (з різною, звичайно, інтенсивніс-
тю) включитися в національно–державне будів-
ництво, неодноразово пропонуючи свої послуги  
Українській Центральній Раді. Історичних свід-
чень цього збереглося достатньо. Це саме ті 
спеціалісти, на відсутність яких, як про одну з 
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найголовніших причин поразки національно–ви-
звольних змагань, неодноразово вказували вже в 
еміграції лідери Української революції. 

Оскільки співпраця з цими соціальними гру-
пами суперечила доктринальним засадам україн-
ських соціалістів, від цієї співпраці вони відмов-
лялися.

Так, М. Ковалевський – в 1917 р. один з лідерів 
УПРС, писав (також в еміграції):

«Ми, українські соціалісти–революціонери, а 
навіть взагалі більшість молодого українського 
покоління, відкладали соціальний консерватизм, 
який, на нашу думку, гальмував не тільки еконо-
мічний чи політичний, але також національний 
розвиток нашого народу. Ми були той думки, що 
не можна повернути колесо історії назад і ви-
ступали скрізь за широкі соціально–економічні 
реформи, в яких, розуміється, не було місця для 
консервативних елементів» [44, с. 310].

Саме тому ці елементи не були допущені до ро-
боти в Центральну Раду. 

Зате в Раді активно співпрацювали соціаліс-
тичні представники національних меншин (росі-
ян, євреїв, поляків), були там і члени кадетської 
партії, і деякий час навіть більшовики. Досить 
часто вони стояли в жорсткій опозиції до курсу 
української більшості Центральної Ради. Вва-
жалося, що така їх політика не виходить за межі 
демократичних принципів, на яких ґрунтувалася 
робота Центральної Ради. І лише помірковано–
консервативні українські політики так і не були 
допущені до її роботи.

Автор одного з цікавих і глибоких досліджень 
про економічні підстави української національ-
ної ідеї К. Кононенко зазначає:

«Таким чином, ми тут стоїмо перед фактом 
порушення одного з найголовніших принципів  
національних революцій, а саме: їх чинником має 
бути нація в цілому. Причому багатовизначним 
є те, що така ізоляція частини суспільства мала 
в своїй засаді причини не національного поряд-
ку, а соціально–програмового, хоч якраз справа 
соціально–економічних питань…, в той перший 
період української революції не творила змісту 
боротьби» [ 45, c.47]. 

Справді, соціалісти пішли на витіснення кон-
сервативних елементів з українського національ-
ного табору задовго до того, як було виборено су-
веренітет України. У свідомості українського су-
спільства впроваджувався стереотип: поміщики 
й буржуазія – вороги народу; прагнення до неза-
лежності – це домагання поміщиків і капіталістів, 
яке відбиває їх класові інтереси і не має нічого 
спільного з настроями трудящих мас. Незалеж-

ність – це збереження буржуазно–поміщицько-
го ладу. Це – неминуча війна з братньою Росією. 
Зовсім інша справа – автономія, яку можна одер-
жати виключно мирними засобами і в умовах якої 
можна подолати слабосилу українську буржуазію 
і встановити в Україні справедливий соціально–
економічний і політичний лад.

Таким чином, замість національного миру лі-
дери Центральної Ради запропонували своєму 
народу соціальну боротьбу. А це – шлях до без-
державності. Доводиться ще і ще раз згадувати 
імператив В. Липинського, нашого видатного іс-
торика–державника:

«Внутрішня боротьба українська тільки тоді 
могла б бути неруйнуючою, а творчою, коли б 
велась в ім’я повної волі й повної – державної й 
культурної – незалежності цілої без винятку укра-
їнської нації. Не існує ні одної європейської нації 
без спільної ідеї національної незалежності і без 
спільної боротьби за цю незалежність» [24, с.4]. 

Д. Дорошенко, якого В. Солдатенко вважав од-
ним з авторів концепції Української .революції, 
так описував еволюцію ставлення до Центральної 
Ради тих представників заможних верств України, 
які весною 1917 р. повірили в неї:

«Вони скоро спостерегли, що Ц.Рада обмежує 
поняття Україна тільки до «безземельних і мало-
земельних», а головним чином до тих, хто називає 
себе «представниками» того селянства. Українська 
справа була ототожнена з «соціалізацією»: або 
хай Україна буде соціалістичною, або ж не треба 
ніякої іншої України» У голосному побідному хорі 
революційної демократії, що засвоїла собі право 
говорити за «весь трудовий народ», не чути було 
спочатку голосів тих дійсно трудових  елементів 
українського народу, що будучність України ба-
чили в  доудосконаленні й будуванні, а не в руй-
нуванні і готові були й на великі жертви, але на 
хотіли мовчки йти на повне самознищення і соці-
альну смерть» [46, c. 17].

Неприхований політичний тиск штовхав укра-
їнських поміщиків і підприємців (як і територіаль-
ні їх групи) до опозиції Центральній Раді і навіть 
до вступу в загальноросійські підприємницькі і 
поміщицькі організації в Україні («Союзы земель-
ных собственников», «Союзы фабрикатов и за-
водчиков», галузеві об’єднання підприємців), які 
байдуже, а то й вороже ставилися до національ-
но–визвольної боротьби українського народу. Та-
ким чином, інтереси імущих верств українського 
суспільства штучно фокусувалися на соціально–
економічних питаннях, а національно–державні 
мотиви діяльності відступали на другий план.

В. Андрієвський, політичний діяч консер-
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вативно–державницького спрямування у своїх 
споминах, опублікованих на початку 20–х років 
за кордоном, так описує свою бесіду з делегатом 
полтавської проросійської організації «Союза зе-
мельных собственников», козаком з Кобиляцько-
го повіту, власником 17 десятин землі:

– Як же ви пристали до «собственников»?
– А куди ж мені приставати? До «Спілки» мене 

не приймуть, та я й сам не хочу, бо там люди й не 
розумні, й не порядні; української партії, підхо-
дячої для таких, як я, дрібних власників, немає. 
Мушу ж я десь шукати оборони моїх інтересів. 
Коли між своїми оборони не знайшов, то серед 
людей довелося шукати...

– Ну а з кадетами як? Ви ж знаєте, що за погля-
ди вони мають на українську справу?

– От тут і ціле горе моє! Кадетам я не вірю і 
союзу з ними не похвалюю. Коли наші «хліборо-
би» («собственники» – Авт.) не поставлять собі 
в програму, що Україна повинна мати свій сейм, і 
що Москва не втручатиметься в наші справи, то я 
й з «Союзу» виступлю!» [ 47, с.69–70].

Описаний В. Андрієвським приклад не пооди-
нокий. Він відбиває досить сильну й небезпечну 
суспільну тенденцію, яка наростала в Україні в 
1917 – на початку 1918 років. Внаслідок неї со-
ціальна база Української революції штучно і не-
виправдано звужувалася, тоді як у збереженні 
національної солідарності полягало чи не голов-
не завдання лідерів Центральної Ради. У жовтні 
1917 р. в «Нарисі програми Української хлібороб-
ської партії» В. Липинський закликав: «…Усуну-
ти надмірне загострення класової боротьби, яке 
вже раз в історії привело нас до повної страти 
всіх прав, добутих революцією Хмельницького…  
Повести людей ріжних достатків до взаємного ро-
зуміння і співробітництва» [48, c. 255].

Такого стану в 1917 р. українцям досягти не 
вдалося. Внаслідок цього соціальна напруженість 
між ними зростала.

В. Солдатенко, твердо, «з порога» відкидає 
принципову можливість такого компромісу, вба-
чаючи у ньому «спробу не лише припинити розви-
ток революції, як соціальної, але й взяти реванш 
за втрачені цензовими категоріями позиції» [2, 
c.255].

Таким чином, українським землевласникам і 
промисловцям відмовляється у праві на національ-
ні почуття, патріотизм, на здатність реально оціню-
вати ситуацію, робити відповідні висновки, у тому 
числі про необхідність значних  поступок в ім’я до-
сягнення загальнонаціональних інтересів і, зреш-
тою, з мотивів самозбереження. Це чистий прояв 
комуністичного «класово–партійного» підходу, не-

прийнятного при аналізі національно–визвольної 
боротьби. Національна революція розвивається по 
своїх законах, відмінних від законів класової бо-
ротьби, соціальної революції. Якщо в умовах соці-
альної революції компроміс між класами з різними 
економічними інтересами є виключенням з прави-
ла, то в умовах революції національної, навіть якщо 
вона має демократичний характер, такий компроміс 
є правилом, запорукою успішного розвитку націо-
нального процесу. В європейській історії такі ком-
проміси траплялися неодноразово і вони сприяли 
вирішенню загальнонаціональних завдань. В Укра-
їні до цього були готові ліберали й праві. В умовах 
домінування лівих компроміс для них був особливо 
бажаним. Це була гарантія їх виживання. Теоретич-
но, в ідеалі, і лідери Української революції, зокрема 
цитований вище М.Грушевський, з національною 
згодою зв’язували успішний розвиток національно–
визвольної боротьби. 

Ці наші аргументи відкидаються В. Солдатен-
ком з «порога»: 

 «Майже на кожній сторінці відповідного під-
розділу статті («Поміщики, капіталісти й націо-
нальна солідарність») Ф. Турченко і Г Кривоший 
повторюють, що через соціалістичні погляди 
лідерів Української революції до роботи в  Цен-
тральній Раді «не були допущені» поміщики й ка-
піталісти». Але як це можна було зробити в 1917 
р., при пануванні практично нічим необмеженої 
демократії та відсутності будь–яких адміністра-
тивних важелів  у Грушевського і Винниченка та 
інших соціалістів, – загадка, якщо не допустити, 
що такий результат був природним,  реальним ви-
явом тієї ж таки соціальної революції, перепле-
тення її з національно–визвольною боротьбою, 
чого частина істориків так би не бажала. Адже це 
вже не за їхніми «правилами» [12, с.207].

Ми відносимося саме до тих істориків, які сто-
ять у цьому питанні  на інших, ніж В. Солдатен-
ко, позиціях. Наше розуміння подій виходить з 
того, що національної злагоди необхідно і можна 
було досягти, що роль координатора і міжпартій-
ного арбітра, здатного об’єднати зусилля різних 
соціальних сил на ниві державотворення, мог-
ла і повинна була виконати Центральна Рада, її 
керівництво і, зокрема, голова М. Грушевський, 
який користувався величезним і цілком заслу-
женим авторитетом у суспільстві і до слів якого 
прислухалися. У своїх «Сторінках минулого» один 
з лідерів українських автономістів–федералістів 
О. Лотоцький, писав про М. Грушевського:

«Та він ролі арбітра, яку готовили йому обста-
вини,… не прийняв… Замість погодити розбіж-
ні громадянські настрої, знайти таку рівнобіжну 
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між ними, що не виключала б співпрацю бодай на 
якомусь загальнішому грунті та давала б якийсь 
плюс у загальній економії національної справи, 
він стрімголов кинувся у обійми з двох протилеж-
ностей» [49, c 353]. 

Саме таке переконання, на підставі комплексу 
доступних джерел, склалося і у нас. 

Як результат, двері Центральної Ради, яка мала  
підстави стати загальнонаціональним представни-
цтвом, для консервативної опозиції були закри-
ті. Як результат, не обговорювалися її концепції 
перебудови соціального й економічного життя 
України, зокрема ті з них, що передбачали збере-
ження приватної власності на землю при значно-
му розширенні селянського (фермерського) зем-
леволодіння. На думку багатьох дослідників, такі 
проекти найбільше відповідали психології укра-
їнського селянства та історичним особливостям 
формування землекористування і землеволодін-
ня в Україні. Але в стінах Ради про ці проекти не 
йшлося. Відтак, загальнонаціональний діалог не 
відбувався. Внаслідок цього непосильний вантаж 
державотворення і соціально–економічних про-
блем, які покликані були нести на собі усі верстви 
суспільства, падав лише на ті з них, які були пред-
ставлені в Раді. Це означає, що навантаження на 
них швидко зростало. Раніше вирішення цих про-
блем чекали від загальноросійського уряду, тепер 
вони постали перед Центральною Радою. Від того, 
як вирішувалися ці питання, все більше й більше 
залежала її підтримка різними суспільними гру-
пами, а значить, доля Української революції. При 
цьому, національно–державне будівництво роз-
глядалося не саме по собі, а у контексті бороть-
би за досягнення справедливішого життя, при-
чому поняття «справедливість» кожен, звичайно,  
розумів по–своєму. Узгодити ці розуміння, підве-
сти їх під спільний знаменник було неможливо, 
бо одна з зацікавлених у цьому узгодженні сто-
рін (землевласники, підприємці, та інші зв’язані з 
ними елементи суспільства) не була допущена до 
роботи в Раді, сприймалися не як соціально–полі-
тичний партнер, а як класовий антагоніст.

Насамкінець…
Насамкінець, поставимо питання: як співвід-

носилася запропонована В. Солдатенком концеп-
ція Української революції, яка грунтувалася на 
автономістсько–федаралістській ідеї і соціаліс-
тичному векторі соціально–економічного розви-
ку, з тогочасними реаліями?

Перш за все згадаємо, який зміст вкладався в 
термін «соціальний характер», коли мова йшла 
про революційні події в Україні 1917 – початку 

1918 рр. В радянській історіографії це поняття 
використовувалося як тотожне поняттю «соціа-
лістичний характер», а революція в Україні роз-
глядалася як «соціалістична», складова частина 
всеросійської соціалістичної революції. Як за-
значалося вище, В. Солдатенко ставить знак рів-
ності між «соціально–визвольними аспектами і 
соціалістичними прагненням» мас в революції.

Але коли радянські історики пов’язували соці-
альне визволення українців з соціалізмом, вони 
надавали великого значення обґрунтуванню його 
реальності. Головним аргументом було їх переко-
нання у наявності в Росії (і її складовій – Украї-
ні) соціально–економічного підґрунтя для нього. 
Стверджувалося, що соціалістична революція була 
неминучим наслідком всього попереднього еко-
номічного розвитку, результатом загальної кризи 
капіталізму в світі, його краху в «найслабішій лан-
ці», в Росії. Обґрунтуванню тези про закономірний 
характер соціалістичної революції була присвяче-
на величезна кількість робіт радянських істориків, 
економістів, соціологів, філософів.

Накресливши перед Українською революцією 
соціалістичну перспективу, В. Солдатенко, спира-
ючись на авторитет лідерів Центральної Ради мав 
також дати відповідь на питання, наскільки вона 
була реальна. У його роботах часто йде мова про 
«корінні, найважливіші інтереси  народних мас», 
які пов’язані з цією перспективою. Говориться та-
кож про пов’язану з цими массами боротьбу (ци-
тую мовою тексту) «за торжество идеалов, пред-
ставлявщихся олицетворением социального про-
гресса и справедливости» [37, c. 13/16]. Але не 
говориться, чи мали ці прагнення тверде соціаль-
но–економічне підґрунтя. Якщо такого підґрунтя у 
них не було, ці інтереси прагнення слід оцінити як 
маргінальні, а не «корінні і найважливіші», а саму 
спробу їх реалізації, як утопічну. Історія знає ба-
гато прикладів утопічних проектів і спроб їх здійс-
нити. Вони закінчувалися трагедіями. «Благими 
намірами дорога в пекло». Залишивши це питання 
без уваги, автор очевидно вважає, що накресле-
на ним соціалістична перспектива побудована на 
надійних підмурках економічного, соціально–по-
літичного і всякого іншого розрахунку. Змушені з 
цим не погодитися.

Сучасні вітчизняні й зарубіжні автори відкида-
ють як необґрунтовану ідею про соціально–еконо-
мічну обумовленість соціалістичної революції на 
теренах бувшої Російської імперії, у т. ч. в Укра-
їні. Погоджуючись з очевидним – існуванням на-
передодні 1917 р. гострої соціально–економічної 
кризи, вони відмовляються оцінювати її як загаль-
ну кризу капіталістичного способу виробництва в  
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Росії, вихід з якої – перехід до соціалістичного 
ладу. Конкретні причини економічної кризи поля-
гали в обставинах війни і політичному курсі пану-
ючого тоді режиму. Проведення царським урядом 
у роки світової війни політики державного суб-
сидування величезних військових замовлень при 
диктаті монополій і недостатній платоспроможно-
сті масового споживацького ринку, створила умо-
ви для отримання надприбутків від обороту фік-
тивного капіталу і перетікання грошових ресурсів 
з виробничої сфери у фінансово–комерційну. Ре-
зультатом цього став занепад виробництва, розлад 
системи товарно–грошових відносин, підвищення 
цін, дефіцити і черги, зубожіння широких мас тру-
дящих, їх загальне незадоволення та ріст револю-
ційних настроїв.

Вихід з цієї кризи радянська історіографія 
вбачала у переході на соціалістичні принципи 
суспільно–політичного й економічного життя при 
збереженні єдиної багатонаціональної держави. 
Причому, мова йшла саме про соціалізм більшо-
вицького зразка і його відмовою від ринкової 
економіки, тотальною націоналізацією, дирек-
тивним плануванням, подальшою монополізацією 
всього народногосподарського комплексу. Саме 
до такого, по-суті, казарменого соціалізму вели 
більшовики країну з перших післяжовтневих днів 
1917 р. Європейські варіанти соціалізму, які пе-
редбачали структурні реформи, ринкову еконо-
міку і соціальний захист, не визнавалися й оці-
нювалися як «підфарбований капіталізм», обман 
народних мас. Фактично, не піддавалася сумніву 
доцільність збереження унітарного характеру 
майбутньої соціалістичної держави, а всі ті, хто 
виступав проти цього, оголошувалися буржуазни-
ми націоналістами.

Але, як свідчить світовий історичний досвід 
наших країн, вихід з соціально–економічної й 
політичної кризи, у якій опинилася Європа, поля-
гав не у відмові від ринку і введенні директивної 
одержавленої економіка радянського зразка, а у 
реформах в аграрному секторі, протиставлен-
ні всевладному диктату монополій державного 
регулювання і відтворення збалансованого рин-
кового товарообміну в усіх сферах народного 
господарства. Таким чином, дана криза, будучи 
структурною, не вимагала зміни соціально–еко-
номічної формації. Необхідно було різко скоро-
тити воєнні видатки, переорієнтувати промисло-
вість на мирну продукцію, посилити державне 
регулювання виробництва розподілу, банківської 
системи, забезпечити повернення капіталу у ви-
робничу сферу. Так поступово виходили з після-
воєнної кризи європейські країни. 

Що ж стосується спроби реалізувати більшо-
вицьку модель подолання кризи, змінивши при 
цьому сам характер соціально–економічного 
ладу, то вона була, по своїй суті, утопічною. Яки-
ми б привабливими демократичними і прогресив-
ними ці спроби комусь на перших порах не здава-
лися, але, проведені під гаслами «грабуй награ-
боване!», вони не могли забезпечити суспільного 
миру. Не слід відділяти перші кроки більшовиків 
в аграрному секторі, банківській сфері й промис-
ловості від «воєнного комунізму» і червоного те-
рору 1918–1920 рр. Одне у виконанні більшови-
ків з необхідністю випливало з іншого. Реалізація 
більшовицького проекту перебудови суспільства 
не могла не викликати масового опору, який пе-
реріс у криваву громадянську війну в Росії, оку-
пацію України, господарську розруху, утверджен-
ня тоталітарного ладу.

В умовах залежної України з її спотвореною 
економічною структурою, нормалізація соціаль-
но–економічного життя також вимагала не реалі-
зації утопічних проектів соціалістичної револю-
ції, а створення власної фінансової системи і сис-
теми управління народногосподарським комп-
лексом, зорієнтованої на власні національні інте-
реси, а не на інтереси імперського центру. Стояло 
завдання аграрної реформи, глибокої структурної 
перебудови української промисловості, ліквідації 
її однобоко–сировинного характеру, надання їй 
гармонійності й орієнтованості на соціальні по-
треби населення України. Комплекс цих політич-
них і соціально–економічних проблем міг бути ви-
рішеним лише в умовах суверенної України. Лише 
державність, зорієнтована на власні національні 
інтереси, могла створити умови для повноцінного 
розвитку України, всього її населення. Лише така 
державність могла вирішити гострі соціально–еко-
номічні проблеми, що накопичувалися століттями 
перебування України у складі Російської імперії. 
Цей висновок підтверджує досвід багатьох країн 
світу, які опинилися в ході Першої світової вій-
ни у стані гострої соціально–економічної кризи і 
вийшли з неї, здійснивши національні революції, 
здобувши державну незалежність, добившись ста-
білізації соціально–економічного життя в рамках 
ринкової економіки.

Перші кроки Центральної Ради, які їй вдалося 
зробити, і йшли в такому реформаторському, не 
більшовицькому напрямку. Саме вони визначали 
соціальний зміст Української революції. Коли б ці 
перетворення були проведені до їх логічного за-
вершення, матеріальні втрати українського насе-
лення були мінімальними, а здобутки – значними. 
Зв’язано це було з тим, що велика промисловість, 
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фінанси, транспорт, торгівля знаходилася, знач-
ною мірою, під контролем зарубіжних або росій-
ських банків чи акціонерних товариств. Соціальні 
верхи в Україні (великі поміщики й промисловці, 
крупна торговельна буржуазія, фінансові ділки) 
були переважно не українського походження. 
Саме крупна капіталістична власність і залишки 
кріпосницької епохи (велике поміщицьке земле-
володіння) були, перш за все, об’єктами держав-
ного регулювання з перспективою втрати спеку-
лятивних прибутків, а то навіть і націоналізації. 
Дрібна промисловість, дрібний і середній бізнес, 
де були сильніші позиції українського капіталу, в 
перспективі від згаданих перетворень лише ви-
гравали, бо звільнялися від жорстокої конкурен-
ції інонаціональних монополій.

Таким чином, перспектива соціально–еконо-

мічних перетворень, які відкривала Українська 
національна революція, могла змінити на краще 
матеріальні умови життя більшості населення 
України. Змінювалися відносини власності, але ці 
зміни не виходили за межі демократизації рин-
кової економіки, звільнення його від жорсткого 
диктату іноземних монополій та від напівкріпо-
сницьких і ранньокапіталістичних нашарувань. 
У цьому, і лише у цьому розумінні Українську ре-
волюцію слід вважати соціальною. Виходити за 
рамки цієї історичної реальності, орієнтуючись 
на більшовицьку програму корінної ломки соці-
ально–економічного ладу з її примарною пер-
спективою комуністичного раю, значить будувати 
утопічну конструкцію і визнати фатальну немину-
чість всього того, що трапилося з Україною  в умо-
вах панування російського більшовизму.
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