
IСТОРIЯ 

Лекцiя #152:  

Революцiї 1917 

 

• У перших трьох роках Першої Світової Війни, Росія зазнала величезні військові 

(military) поразки (defeats). 

- Польща, Волинь, Полісся, Балтія, Галичина 

- втрати вояків: 7.5 міліонів загинуло, поранено чи попало в полон 

(became prisoners of war). 

 

• На домашньому фронті (on the home front), в Росії переходить велика інфляція, 

спекуляція, і збідніння населення (impoverishment of the population). 

- брак працівників, як на селі так і в індустрії 

- брак фахівців (skilled workers) 

- брак резурсів (lack of resources) 

- система транспорту уживана на воєнні потреби, і заломлюється 

(deteriorates) 

• Результат – страйки, жорстокі репресії урядом проти опозиції, в населенню 

втрачається довіря до уряду і до монархії. 

 

• Перші прояви революїції, це вбивство Распутіна. 

• Другий, це революція в Петрограді 25 лютого, 1917 (8 березня за новим 

калєндаром), так звана Лютнева Революція. 

- Цар Микола ІІ резиґнує свій трон, його брат не приймає корону, і 

кінчається монархія Романофів. 

- Формується Тимчасовий Уряд (Provisional Government) в 

Петрограді. 

- Усі громадські, національні та політичні партії і рухи починають 

працю над “Новою Росією.” 

 

• Де Україна стоїть в цьому моменті? 

• 13 березня 1917, творяться по містах України організації які представляють 

Тимчасовий Уряд (ТУ), переважно російські. 

• Також творяться ради (soviets) при військових частинах, індустріяльних центрах. 

• В Києві, творяться Київська Рада Робітничих і Цолдатських Депитатів (радикали), і 

Центральна Рада (ліберали із політичних партій Товариства Українських 

Поступовців, Соціял-Демократів, та Соціялістів Революціонерів), під проводом 

Евгена Чикаленка, Сергія Єфремовича, Дмитра Дорошенка, Володимира 

Винниченка, і Симона Петлюри. 

• Центральна Рада (ЦР) вибирає історика Михайла Грушевського яко першого свого 

президента. 

• Тобто, відразу творяться принайменше три організації які називають себе 

представничим урядом України (representative government), який мав за 

відповідальність представляти Україну в Петрограді. 

 

• Також, майже спонтанно виходять великі демонстрації українців які підтримують 

ЦР. Демонстрації відбуваються і в Києві, і в Петрограді. 
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• В наступних тижнях відбуваються великі все-українські з`їзди різних політичних, 

військових, селянських, трудящих (workers’), націоналістичних, та інших груп по 

цілій Україні. І майже усі вони вибирають своїх представників, які мали служити 

інтересам своїх груп при ЦР. Наприклад: 

- 19 квітня, український народний конґрец утвердив ЦР, і вибрав 150 

делегатів, і затвердив Грушевського на посаді президента. 

- 18 травня, з`їзд українських вояків підтвердив ЦР. 

- в червні, з`їзд українських селян підтвердив ЦР. 

- з`їзд робітників робить це саме. 

• До червня, із підтримкою великої частини народних представників, і начисляючи 

около 800 делегатів, ЦР починає бачити свою роль як парлямент України, навіть 

що деякі меншості, (як росіяни і євреї) були проти ЦР. 

• 23 червня (10.06.1917 за новим календаром), ЦР проголошує свій Перший 

Універсал 

- проголошує вільну Україну, яка не відокремлена від Росії буде сама 

собою урядувати. [уривки залучено] 

 

• В Україні і в Росії, росіяни і російський уряд розлючені. ТУ з Петрограду посилає 

делегацію в Київ щоб розв`язати цю справу. 

• Але, провал (collapse) фронту на Галичині, примусив ТУ визнати ЦР як уряд 

України, в контексті Російської Федерації. 

• В наслідок, ЦР видає свій Другий Універсал, 3 липня 1917.  

- оголошено що ТУ в Петрограді визнає ЦР як уряд України, а що ЦР 

визнає ТУ як уряд Росії, і що Україна лишається частиною Росії. 

- оголошено створення Генерального Секретаряту який мав бути 

виконавчий орган уряду України (government). 

- ЦР обіцює росіянам і євреям України, що вони стануть 

інтеґральною частиною уряду України, і що ЦР буде допомагати 

меншостям. Російські та єврейські політичні групи прилучуються до 

ЦР. (Опісля майже 25% із 822 делеґатів у ЦР є з меншостей (from 

minority groups)). [уривки залучено] 

 

• При Генеральному Секретаряті (ГС) створено 8 міністерств, і головою став 

Володимир Винниченко. 

 

• І тоді проблеми ЦР і ГС виринають на поверхню, і показують брак керівництва 

(leadership), досвіту (experience), компромізу, і навіть правдивої влади (power). 

• ЦР і ГС не можуть забезпечити: 

- самопорядок (law and order) 

- продукти до міст (food and products) 

- організацію та утримання залізниць (organization and maintenance of 

the railways) 

- земної реформи (land reform) 

- створення української армії 

• ЦР тратить відносини з населенням і з країною.  

• Чи може уряд довго втриматися без полагодження цих справ? 
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• В серпні, ґенерал Павло Скоропадський зголошується до ЦР із 40,000 вишколених 

вояків, щоб створити перший корпус української армії. 

• ЦР відкидає пропозицію, уважаючи піддозрілим мотивації Скоропадського, який 

був російським аристократом, ґенералом російської армії, та одним із найбільших 

землевласників в Україні. 

• ЦР також вороже ставиться до чиновників уряду (government workers – 

bureaucracy), які переважно були залишенці (left over) із царських часів, і 

переважно не українці, а росіяни чи євреї. 

• Із переговорами земних реформ, виявляється велика ненавість до заможних (rich) 

землевласників, як і противне вороже наставлення земевласників до ЦР. 

 

• В Україні через літо стає безладдя і навіть анархія. 

• Не помагає що із розвалом (collapse) російської армії полудневого фронту, міліони 

солдатів російської армії покидає фронт, і втікають додому. Тобто, міліони 

озброєних (armed), голодних солдатів, зрадикалізованi радами (radicalized by the 

soldiers’ soviets), і розгнузданих (uncurbed - без проводу офіцерів),) переходять 

Україну в дорозі додому. Інші, зорганізовані радами солдатів або сильними 

офіцерами почали переходити країну озброєними загонами (militias – under the 

control of war lords). 

• Як ці вояки поводяться на Україні? Чому вони так поводяться? Як ставляться до 

населення? Що робить ЦР щоб охороняти населення від цих солдатів? 

 

• Тоді, з кінцем жовтня ситуація стає радикально інакшою, із приходом до влади в 

Петрограді, В.І. Леніна і його більшевиків. 


