
ПО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЖ ЛВНҐіиЬКІ 
п о т я н и  В.К. ВИННИЧЕНКА

О.А. ЖИТКОВ, С.Д. КІЧЕНКО
В сучасній публіцистичній та науковій літературі, присвяченій 

проблематиці української революції 1917 -  1921 pp., постать
В.К. Винниченка займає помітне місце. Дослідниками активно 
висвітлюються формування політичних поглядів, концепція націогенезу 
через призму праць Володимира Винниченка, розкривається його роль у 
громадському, суспільно-політичному русі кінця XIX - початку XX ст. [1]. 
На малій батьківщині видатного українського письменника та політика 
неодноразово проводилися тематичні конференції. Так, у листопаді 
2002 року в м.Кіровограді працювала Всеукраїнська наукова конференція 
“Володимир Винниченко й українська соціал-демократія”, у роботі якої 
взяли участь як відомі вітчизняні історики, так і початківці. Її матеріали 
були опубліковані в престижних наукових виданнях [2].

Разом з тим, державотворча діяльність одного з лідерів УСДРП в 
історичній літературі розглядалася лише побіжно. В науковій розвідці 
нами пропонується на основі аналізу першоджерел, якими є праці 
В.Винниченка, від стежити процес формування державницьких поглядів 
політика в умовах соціальної боротьби доби Української Центральній Ради 
та Директорії.

Лютнева революція 1917 року надала можливість для багатьох 
народів Російської імперії спробувати реалізувати свою довгоочікувану
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державність. Перспектива створення власне української держави 
захоплювала Володимира Винниченка: “Здається, ні одна група
громадянства Росії не прийняла з таким щирим серцем, з таким чуттям 
радості й полегкості, з таким не підмішаним ентузіазмом Велику Російську 
Революцію, як українство”, -  писав він за гарячими слідами подій [ 3, 31 ].

Навесні 1917 року В. Винниченко повертається до України і одразу 
приступає до партійних справ. На початку квітня 1917 року в Києві 
відбулася конференція УСДРП, яка підтримала курс демократизації 
тогочасного суспільства. У виступах лідерів партії висловлювалися думки, 
що революція в Україні піде своїм окремим шляхом, не розчиняючись у 
загальноросійському процесі, і буде проводитись у своєрідних формах, 
своїми місцевими революційними силами. Конференція вирішила 
відстоювати автономістсько-федералістську позицію розбудови 
української держави. У схваленій резолюції зазначалося: “Приймаючи під 
увагу, що федерація автономних національних або краєвих одиниць -  це 
найкраща гарантія демократичних і національно-політичних прав кожної 
нації або країни, -  конференція української соціал-демократичної 
робітничої партії з цілою непохитною рішучістю висуває давнє домагання 
партії -  автономію України, як першу, невідложну пекучу задачу сучасної 
хвилі українського пролетаріату та всієї України...” [4, 34]. Володимир 
Винниченко повністю підтримував ідею автономії України й був обраний 
до складу Центрального комітету й відповідно став одним із визнаних 
керівників Української соціал-демократичної робітничої партії. Займаючи 
провідні позиції в громадському житті, В. Винниченко отримав 
можливість реально впливати на подальшу долю України.

З весни 1917 року національна ідея В.К. Винниченка була 
зосереджена в реалізації концепції української революції, яка передбачала 
вирішення двох взаємнопов’язаних завдань: українське відродження, 
досягнення національної державності в тій чи іншій формі і просування 
українського народу до суспільного прогресу за програмами соціал- 
демократії Заходу. Перевагу в ній, на нашу думку, В. Винниченко надавав 
національному моменту над соціальними факторами, свідомо 
применшуючи їх значення. Причина цього полягала в переконаності В.К. 
Винниченка-політика у тому, що українська нація ще повністю не 
сформувалась і в ній не встигли набути розвитку соціальні суперечності, 
тому вона може бути єдиною в боротьбі за визволення та власну 
державність. Ця ідея стала основною у його виступах, промовах того часу. 
“...Серед свідомого національного українства крупної буржуазії нема. 
Промислових, торговельних, аграрних капіталів у нас нема, є дрібна 
буржуазія, революційна демократія” -  зазначав В. Винниченко [3,18]. Він 
відкидав реальність економічних трансформацій початку ХХ століття, 
вплив нової генерації міської та сільської буржуазії на соціально-політичну 
ситуацію в Україні. В. Винниченко вважав, що основна мета, до якої
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прагне українське суспільство, -  відродження національної державності. 
Оптимальним варіантом державницької моделі розбудови України у цей 
час, на його думку, стала б широка національно-територіальна автономія у 
складі федеративної демократичної республіки, якою в процесі революції 
мала стати Росія. Автор “Відродження нації” категорично стверджував: 
”Ні про який сепаратизм, самостійність навіть мови не могло бути... Та й 
для чого відокремлюватись, коли всі потрібні для вільного національного 
розвитку нашого народу засоби нам буде в повній мірі забезпечено в 
автономії”[3,43]. Отже, В. Винниченко у боротьбі за українську 
державність зайняв помірковану автономістську позицію. На І 
Всеукраїнському військовому з’їзді у травні 1917 році він навіть намагався 
зупинити сплеск нетерплячих настроїв, вимог негайного надання 
автономії, що мали увійти у текст звернення до Тимчасовому уряду. 
Сформульовані тези керівник Української Центральної Ради оцінив так: 
“Отже, ніякого страхіття ми не домагалися. Ми тільки скромно хотіли, щоб 
Правительство ( Тимчасовий уряд, авт. ) в тому чи іншому акті висловило 
принципіально своє прихильне відношення до сього постулату -  автономії 
України”[4,166]. Та бажання революційних змін інколи переборювало в 
діяльності В. Винниченка практичний підхід до справи. Зокрема, М. 
Грушевський згадував епізод із створенням Першого Універсалу 
Центральної Ради. “...Саме тоді вироблявся проект обіцяного Центральною 
Радою універсалу. Винниченко взявся зробити перший начерк, звичайно, 
дуже поміркований в національних домаганнях, сим разом унісся 
настроями хвилі і написав свій начерк в таких різких тонах, що присутній 
Єфремов рішуче запротестував, вважаючи такий напрям чистим 
авантюризмом... Винниченко заявив повну готовність “вигладити” [5, 144].

На час роботи в Центральній Раді та уряді (Г енеральний секретаріат, 
авт.) розуміння подальшого розвитку української держави на засадах 
автономії у В. Винниченка стало домінуючим. Усі найголовніші 
документи Центральної Ради були складені за допомогою провідного 
політика. Першим документом, який певною мірою визначав контури 
програми діяльності уряду, Генерального секретаріату, стала Декларація, 
розроблена за безпосередньою участю і під керівництвом В. Винниченка й 
оприлюднена на пленарному засіданні Центральної ради 26 червня 1917 
року. Основою для підготовки документу став Перший Універсал, який 
проголошував вільну автономну Україну. Визначаючи найважливіші 
положення Декларації Генерального секретаріату, В. Винниченко змінює 
акцент щодо співвідношення національного і соціального факторів. В 
документі зазначається, що “Головним завданням Центральної Ради до 
деякого часу було об’єднання української демократії на ґрунті тільки 
національно-політичних домагань”[3, 263]. Та політичні процеси, що 
відбувались в українському суспільстві, змушували висувати нові вимоги.
В. Винниченко розуміє потребу розв’язання економічних і соціальних
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проблем, що ставали гальмом на шляху до української державності. Тому 
“Центральна Рада мусіла поширити свою платформу, мусіла стати 
національним Соймом, у якім мають освітлюватися й розв’язуватись всі ті 
питання, які висуває життя”, -  зазначав він [3, 263]. Декларація показала 
необхідність остаточного завершення формування влади й створення 
повноцінного законодавчого органу -  українського парламенту. Подальші 
події не дали змогу втілити положення Декларації в життя. Другий 
Універсал і Декларація Тимчасового уряду, оприлюднені 3 липня 1917 
року, став значною поступкою Центральної Ради загальноросійському 
Тимчасовому урядові. Відповідальність за це покладали на В. Винниченка, 
звинувачували його в “угодництві”, нерішучості у відстоюванні 
національних інтересів. Тогочасна ситуація вимагала поміркованості і 
прагматизму, які проявив Голова Генерального Секретаріату, 
уповноважений представляти Центральну Раду в усіх переговорних 
процесах з офіційним Петроградом. Конфронтація із Тимчасовим урядом 
могла призвести до збройних зіткнень, громадянської війни й, можливо, 
ліквідації Центральної Ради та придушення українського національного 
руху. До того ж Україна не мала власних збройних сил, які захистили б 
націю. Тому, перебуваючи у постійному пошуку кращого шляху до 
української державності, В. Винниченко не зміг втримати здобутки 
Першого Універсалу. Центральна Рада зобов’язувалася практично без 
будь-яких умов припинити “самочинне запровадження автономії” до 
Всеросійських Установчих зборів.

Дипломатична місія до Петрограду завершилась черговою поразкою. 
“Статут Генерального Секретаріату”, затверджений Центральною Радою, 
був відхилений Тимчасовим урядом на початку липня 1917 р., і замінений 
іншим документом -  “Тимчасовою інструкцією Генеральному секретаріату 
Тимчасового уряду в Україні”. Це викликало нову хвилю протестів в 
Центральній Раді. Невдача на переговорах знову викликала обвинувачення 
В. Винниченка в нетвердості, “недостойному поводженні в міністерських 
передпокоях” і навіть таємній зраді. Хоча спілкування з Тимчасовим 
урядом змушувало його робити все для своєї Батьківщини. “Я мав честь 
бути учасником делегацій до Петрограду й можу сказати, що коли 
відродження нації повинно добуватися крім усяких інших способів і 
пониженням, і соромом, то українська демократія й цим щиро заплатила як 
усій руській нації так і її найпоступовіщій демократії. Із гіркостю, з 
жальом мушу зазначити, що, коли руський Уряд понижував і ображав нас, 
то робив це хоч у ввічливій формі, а руська демократія і ввічливістю не 
вважала потрібним прикрить свою націоналістичну брутальну наготу”, -  
констатував політик [3, 153]. Таким чином, В. Винниченко зі значними 
зусиллями, іноді забуваючи про свою гідність та гордість, йде до своєї 
заповітної мрії. В “Щоденнику” знаходимо запис, який передає його 
настрої:“ яка то страшна, тяжка річ відродження національної
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державності. Як вона в історичній перспективі буде уявлятися легкою, 
само собою зрозумілою, природною, і як трудно, з якими надлюдськими 
зусиллями, хитрощами, з яким часом, одчаєм, люттю і сміхом доводиться 
тягати те каміння державності й складати його в той будинок, у якому 
будуть так зручно жити наші нащадки”[6,119].

Жовтнева революція 1917 року і прихід до влади більшовиків в Росії 
різко змінили ситуацію. Володимир Кирилович розумів, що для 
російського народу радикальні зміни обернуться катастрофою і доводив: 
“Більшовики захопились ідеєю завести соціалізм, хоч Росія ще не дозріла 
до цього, хоч всі соціалісти добре знають, що соціалізм мусить прийти 
наслідком розвитку капіталізму, як плід розвитку продукційних сил... Ми, 
українські соціал-демократи, гадаємо, що зводити у себе такий лад, то 
значить -  тільки руйнувати край”[7, 30]. Жорстокість російських 
більшовиків і їх заперечення всього українського викликала негативне 
ставлення провідних політиків. “...Вся вона (національна політика 
російських більшовиків в Україні) явно й недвозначно велась в напрямі 
знищення перш усього національної української державності (якого б ні 
було соціального змісту) й удруге -  національної української культури,” -  
зазначав, зокрема, П. Христюк. [8,50]. Події не давали можливості 
Центральній Раді перейти до вирішення соціальних питань, бо вона 
повинна була боронити українську націю від зазіхань “старшого брата”.

Як вважає дослідниця Н. Кичигіна, у той період ідея соціалістичної 
революції для В.Винниченка була віддаленою перспективою, хоча 
соціалізм він визначав як найбільшу суспільну справедливість, якій 
належить майбутнє. Для цього потрібні були час і відповідні соціально- 
економічні передумови, яких Україна на той момент не мала. [9, 117]. Така 
думка переважала у його публічних висловленнях, статтях і промовах. Під 
час виступу на УШ сесії Центральної Ради у грудні 1917 року В. 
Винниченко зазначав: “Центральна Рада від самого початку зайняла 
революційну позицію за національне визволення. Рада Народних Комісарів 
вважає, що в Росії можна зараз переводити соціалістичну революцію, ми 
ж, живучи в Україні і обраховуючи об’єктивні умови тут, не віримо в це. 
До соціалізму ми будемо йти обережно, стоячи твердо на ногах” [7, 121].

Ідею автономії для України у складі федеративної Росії В. 
Винниченко продовжував сповідувати й після падіння Тимчасового уряду. 
У гострому конфлікті з більшовицьким урядом - РНК, що вилився у війну, 
він зайняв тверду позицію й оцінив боротьбу між Петроградом і Києвом 
як національну. “Оголошення нас буржуями -  засіб боротьби неукраїнців з 
українцями. Боротьба, яку тепер ведуть з нами більшовики, є боротьба 
національна. Більшовики, які вважають себе представниками 
великоросійської демократії, борються з нами, самі того, можливо, не 
усвідомлюючи, як великороси” [7, 21].
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Володимир Винниченко завжди вірив у національно-визвольний рух й 
сподівався, що українці не допустять чужинців до щойно створеної за ІІІ 
Універсалом (7 листопада 1917 року) Української Народної Республіки. Та 
саме в той момент були так необхідні збройні сили, які не змогли створити 
українці через нехтування цим питанням з боку лідерів Центральної Ради і 
перш за все соціал-демократів. Як соціаліст В.Винниченко ще з весни 1917 
року впевнено доводив, що на шляху до нової України регулярної армії не 
потрібно, а її функції візьме на себе народна міліція. Досить скептично 
ставився він до стихійного руху утворення поодиноких українізованих 
частин. Можливо, така позиція і стала основною причиною поразки 
Центральної Ради. Пізніше В. Винниченко реалістично оцінить ситуацію й 
зрозуміє, що в політиці уряду була допущена ще одна величезна помилка. 
Ідеалізована ідея національного відродження заступила дуже важливе для 
більшості населення України селян, зокрема, земельне питання. Він 
зазначав, що “у самій Центральній Раді свідомо відкладались надалі 
вирішення гострих соціальних питань, бо боялись, що нестала національна 
єдність може схитнутись і розбитись через незгоду в сфері соціального 
будівництва” [7, 83].

Швидка зміна обставин змушувала коригувати здавалось вже усталені 
позиції. У початковий період революції В. Винниченко ще не займав 
комуністичні позиції - він коливався між націоналізмом і комунізмом. 
Лише під враженням невдач відбувається еволюція його суспільно- 
політичних поглядів уліво. В. Винниченко вірив у силу ідеї соціалізму і 
демократії, в те, що на цій основі Україна зможе стати соціалістичною і 
навіть самостійною. Власну позицію він характеризує так: “Отже, та течія, 
до якої я належу з перших кроків моєї громадської свідомості..., є течія 
всебічного визволення (соціального, національного. політичного. 
морального. культурного і т. д.), а так само визволення цілковитого і 
рішучого, що переважно має назву революційного” [4, 118]. Концепція 
“всебічного визволення” займала центральне місце у світогляді 
Винниченка й передбачала: по-перше, українське відродження, по-друге, 
досягнення національної державності, по-третє, просування до 
соціалістичної революції, по-четверте, будування вільної України у союзі з 
оновленою Росією, тощо. Та події 1917 року розчарували лідера 
українського руху у доцільності союзу з Росією. Тому він швидко прийшов 
до самостійництва. Причиною була реальна оцінка ситуації: “Коли справді 
більшовиками буде оповіщена священна війна, за для нас найкраще -  
проголосити самостійність. Ми не можемо воювати, одночасно ведучи 
війну з більшовиками, разом з ними воювати з німцями” [4, 118].

Більшість керівників Центральної Ради вбачали порятунок у 
зовнішній підтримці, та Володимир Винниченко до іноземної допомоги 
ставився упереджено. Він бажав, щоб влада залишалася в руках 
українських національних сил і тоді б “Історія революції на Україні пішла
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б зовсім іншими шляхами, не такими трудними, болючими й часом 
ганебними та й надзвичайно шкодливими для самої національної справи, 
не кажучи вже про політично-соціальну” [7, 222]. Однак, політична 
ситуація в країні виходила з під контролю.

25 січня 1918 року Володимир Винниченко відходить від влади і 
разом з дружиною відбуває до м. Бердянська, а потім переїжджає на хутір 
Княжа Гора на Канівщині. Тут він займається письменницькою діяльністю. 
Після падіння Центральної Ради В. Винниченко знову стає на шлях 
боротьби. Він очолює Національний Союз -  блок українських партій, 
офіційно опозиційних гетьману. Почалась підготовка повстання в успіх 
якого мало вірив і сам лідер:“Я цілком припускав і навіть майже певен був, 
що нас розіб’ють, розженуть, розтрощать... На мою думку, наш обов’язок 
був виступити проти всіх ворогів працюючих українських мас, бо ми самі 
були винні в тому, що ці вороги катують їх. Тоді маси наочно побачать, що 
українська ідея не стоїть у суперечності з соціальними інтересами мас... ” 
[7, 95]. Знову поставало питання про співвідношення національного й 
соціального. На той момент В. Винниченко вважав, що повинен бути 
органічний зв’язок між цими проблемами. Досягнення мети стало б 
запорукою підйому національно-визвольного руху українців.

Після листопадової революції в Німеччині лідер УСДРП наполягає на 
повстанні проти маріонеткового уряду гетьмана, відновленні УНР, 
створенні Директорії і передачі їй влади. З перших кроків серед членів 
Директорії, утвореної 13 листопада 1918 р., виникли розбіжності щодо 
подальшого розвитку політичних процесів в Україні. Найгострішими були 
суперечності між В. Винниченком і С. Петлюрою. Голова Директорії 
запропонував після повалення гетьманського режиму встановити 
радянську систему організації влади. “Введена з ініціативи й з директив 
самої Директорії радянська влада могла бути сконструйована по такому 
принципу, щоб національний український характер її зберігся в повній мірі 
й щоб від того справа нашого національного відродження й нашої 
державності, як найкращого засобу для того, не постраждала” [7, 135]. Такі 
міркування здавалися романтичними та утопічними і, відповідно, не були 
сприйняті лідерами Директорії. Та нова ідея -  створення системи 
“трудових Рад”, тобто представників усіх громадян, які не живуть з 
експлуатації чужої праці -  була схвалена. І у відозві Директорії з 
програмою подальших дій в центрі поставлено підготовку Конгресу 
Трудового Народу України. Реалізація задуманого зустріла опір 
внутрішніх (прояви отаманщини) та зовнішніх (збільшення масштабів 
боротьби з більшовиками) негараздів. Причинами втрати позицій в 
українському національному русі В.К. Винниченко бачив у категоричності 
Директорії в питаннях про систему влади, про можливість компромісу з 
більшовиками. “Ми боялись більшовизму, думали способом репресій не 
допустити його розвитку, але цим якраз добились того, що не тільки
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пхнули маси в обійми націоналістичної течії руського більшовизму, але 
знов одіпхнули їх від української ідеї, знов ми цю ідею одягли в 
соціально-ворожі масам, майже реакційні, петлюрівсько-балбачанівські 
форми” [7, 184]. Отже, на думку В.Винниченка це означало, що українська 
соціалістична революція була задушена радикалізмом і 
безкомпромісністю.

В. Винниченко гостро переживає крах державницьких іллюзій щодо 
Директорії, поділяє помилки у вирішенні соціально-економічних проблем 
нації. На його думку, концепція української державності виявилась 
недієздатною і непотрібною українському народу, а шлях, який вона 
передбачала не призвів до бажаного результату. 10 лютого 1919 року В. 
Винниченко йде у відставку.

Аналіз державницьких поглядів Володимира Винниченка дозволяє 
зробити певні узазагальнюючі висновки. Слід зазначити, що Винниченко -  
державний діяч, політик у 1918-1919 рр. намагався поєднати українську 
національну ідею із соціальними реформами. Під впливом революційних 
обставин його державницькі погляди зазнали змін від автономістсько- 
федералістських до самостійницьких, від прагнення широкої національно- 
територіальної автономії у складі федеративної Росії до незалежного, 
самостійного розвитку України. Лідер національного відродження, 
розробив власну програму розвитку державності України та мав 
можливість реалізувати її в життя, але ейфорія, романтизм й навіть певна 
наївність, на що наклались несприятливі обставини, призвели В. 
Винниченка до постійного коливання та врешті-решт розчарування у 
власних позиціях і вироблених концепціях, які не витримали випробування 
часом і життям.
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