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Цікаве і цінне джерело, втім, зазначимо, що в оцінці  Шульгиним постатей Української 

революції присутня певна ідеалізація організаторських здібностей Головного Отамана військ 

УНР Симона Петлюри і водночас свідоме применшення ролі гетьмана Павла 

Скоропадського.  

Врахуймо, що «О.Шульгин був поміркованим і обережним, прихильником федералізму, 

тому радив іти до автономії, а згодом до самостійности легальними шляхами», пише автор 

передмови.  

Додамо: «шляхами», які призвели до втрати часу у захисті України військовими засобами.  

Історична провина за це лежить на Центральній Раді. 

 

 

«З історичної точки зору лихо, яке називають «погромами євреїв»,  

є тільки окремим випадком нещастя ще більшого,  

жертвою якого стала вся країна, вся Україна» (О. Шульгін) 
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ВСТУП 

 

Книжка Олександра Шульгина «Україна і червоний жах. Погроми в Україні» була написана 

весною 1927 p., напередодні процесу Самуїла Шварцбарда, убивці Симона Петлюри, що 

відбувся у суді Сени в Парижі 18—26 жовтня 1927 p., і мала мету пояснити причини і 

обставини, за яких вчинено погроми в Україні, вказати на авторів цих нелюдських злочинів 

проти єврейського населення. Адже частина преси та авторів інкримінували погроми 1919р. 

Головному Отаманові Симонов! Петлюрі, тодішньому Голові Української держави. 

О.Шульгин намагався показати ставлення С.Петлюри до єврейського питання впродовж усієї 

його політичної діяльности, підтверджуючи це обширною документацією. Погроми 

відбувалися за важких воєннореволюційних обставин боротьби за українську незалежність і 

становлення української державности, і, щоб краще зрозуміти ненормальне явище погромів, 



автор представляє його на тлі загальних подій визвольних змагань 1917—1921 років в 

Україні. 

Олександер Шульгин особисто добре знав Симона Петлюру, він сам зазначав: «Я знав 

С.Петлюру на протязі 20 років, я був його колегою в першому Уряді України (Генеральному 

Секретаріаті Української Центральної Ради), в якому він був Міністром Війни, а я Міністром 

Закордонних Справ і Національностей». За Директори О.Шульгин був висланий в делегації 

УНР на Мирну конференцію в Парижі та до початку Другої світової війни виконував різні 

функції в уряді УНР. О.Шульгин високо цінував Симона Петлюру і не раз у своїх творах і 

статтях виступав на його оборону, коли противники української державности намагалися 

очорнювати світлу постать Головного Отамана. Для автора цієї книжки «Петлюра не був 

тільки головою Уряду, він був великим натхненником всієї української діяльности, 

національним героєм, відомим на всю Україну, славлений в народних піснях, що втілював 

всі надії свого народу». А тому що вороги України приписували погроми Головному 

Отаманові, Шульгин писав: «Честь Симона Петлюри є нашою честю, честю всієї нації. 

Нашим завданням є боронити його велику пам'ять проти всяких наклепів». 

Праця О.Шульгина має дві частини: спочатку історичний аналіз погромів, які відбувалися 

серед анархії й руїни країни, винуватцями     яких     були     більшовицькі,     денікінські, 

махновські війська. О.Шульгин подає оригінальне пояснення зародка і обставин феномену 

погромів. Друга частина праці охоплює 21 документ (сторінки 141—215) (тут наведені 

сторінки французької книжки) 

за період від 9 січня 1918 року до березня 1926 року, де висвітлюється ставлення Української 

держави до єврейської меншости та заходи С.Петлюри, щоб не допустити до варварських   

погромів.  Відомо,  що книжка О.Шульгина,  поруч з іншою книжкою «Документи про 

погроми в Україні і вбивство Симона Петлюри у Парижі», підготовленою українською 

комісією на   чолі   з   В.Прокоповичем,   були   цитовані   на   процесі С.Шварцбарда. 

Ось стислий нарис діяльности автора книжки «Україна і червоний жах». Автор цього вступу 

знав Олександра Шульгина — у 1950х роках він був секретарем Українського Академічного 

Товариства в Парижі, тісно співпрацював з О.Шульгиним, для якого ця установа була 

основою його післявоєнної діяльности. 

Олександер Шульгин (свої французькі твори він підписував Alexandre Choulguine), який 

народився 30 липня 1889 р. у селі Сохвине на Полтавщині, а помер 4 березня 1960 р. у 

Парижі, був політичним, громадським і культурнонауковим діячем: істориксоціолог, дійсний 

член Наукового Товариства ім. Шевченка (від 1948 р.) та Української Вільної Академії наук, 

співтворець Української держави (1917—1920). Походив з козацькостаршинського роду, 

споріднений з Полуботками, Скоропадськими, Самойловичами, Апостолами; син відомого 

громадськокультурного діяча й історика Якова Шульгина. Студіював історію й філософію у 

Петербурзькому університеті (1908—1915), згодом асистент у ньому (1915— 1917). Там 

почав свою громадськополітичну діяльність, був активістом у петербурзькій громаді 

Товариства Українських Поступовців, пізніше у ДемократичноРадикальній Партії, яку за 

його ініціятивою 1917р. перейменовано на Українську Партію Соціялістів Федералістів, член 

її центрального комітету. Також співробітничав з журналом «Украинская жизнь», 

редагованим С.Петлюрою. У Петрограді Шульгин був делегатом Української Національної 

Ради до Ради робітничих і солдатських депутатів. 

З початком березневої революції Шульгин повернувся до Києва (23 березня 1917 р.), став 

членом Української Центральної Ради, згодом і Малої Ради, з липня 1917 р. до 30 січня 1918 

р. — генеральним секретарем міжнаціональних (для меншостей в Україні), пізніше 

міжнародних справ, був співавтором Статуту Вищого Управління України, 

співорганізатором З'їзду народів Росії у Києві (вересень 1917 р.), на якому обстоював 

федералізацію країни (Росії). За його керівництва закордонною політикою Франція й Англія 

визнали дефакто УНР, й Україна почала мирні переговори з союзом чотирьох Центральних 

Держав у Бересті, хоча увесь час він дотримувався проантантської орієнтації. 

У політичній орієнтації О.Шульгин належав до консервативного табору, був поміркованим і 

обережним, прихильником федералізму, тому радив іти до автономії, а згодом до 



самостійности легальними шляхами. Голосував за прийняття III і IV Універсалів і обороняв 

ідею української державности. 

За гетьманату Шульгин був співробітником Міністерства Закордонних Справ Української 

держави і головою політичної Комісії української делегації на українськоросійських 

переговорах. З липня 1918 р. — амбасадором України у Софії (до кінця 1918 р.). У січні 1919 

р. призначений Директорією УНР членом української делегації на Мирну конференцію в 

Парижі, згодом (1920 р.) — головою української делегації на першій асамблеї Ліги Націй у 

Женеві; аз 1921 р. очолював Надзвичайну дипломатичну місію УНР у Парижі. На цих постах 

Шульгин боронив українські інтереси перед різними міжнародними організаціями, особливо 

з ініціативи Міжнародної Унії для Ліги Націй, головою якої він був. У 1933—1938 роках 

виступав проти більшовицького терору в УРСР, примусової праці, голоду в Україні. У 

відкритому листі до Фрітйофа Нансена, виданому окремою брошурою «La Société des Nations 

et les Réfugiés Ukrainiens» (1929), О.Шульгин домагався від установи для біженців при 

міжнародній організації визнання української національності українських біженців. 

У 1923—1927 роках Шульгин жив у Празі, де був професором Українського Вільного 

Університету і Українського Високого   Педагогічного   Інституту  ім.   М.Драгоманова, в 

яких викладав загальну історію й філософію історії. Тут разом з однодумцями відновив 

радикальнодемократичну партію, став пій головою її празького комітету. У 1924 р. він 

заснував у Празі Український Академічний Комітет, що координував діяльність українських 

наукових закладів на еміграції та був пов'язаний з міжнародною комісією для 

інтелектуальної співпраці в Лізі Націй. У 1926 р. був призначений Міністром Закордонних 

Справ УНР в екзилі й керував її зовнішньою політикою у 1926—1936, 1939—1940 (тоді ж 

очолював екзильний уряд УНР) і 1945—1946. У Парижі Шульгин від 1927 р. брав активну 

участь у житті української еміграції:  у  1929—1930 pp. — голова Головної Еміграційної  

Ради  —  централі  української  політичної еміграції в Європі й Азії, співредактор тижневика 

«Тризуб» (1940 р. — редактор). Під час німецької окупації був заарештований  у   Парижі   

(1940—1941   pp.)   як  український політичний діяч профранцузької орієнтації. Після 1945 

року віддався науковій праці: був засновником і довголітнім головою Українського 

Академічного Товариства у Парижі (1946—1960), ініціятором і віцепрезидентом 

Міжнародної Вільної Академії у Парижі (1952—1960), що об'єднувала екзильних учених. 

Одночасно Шульгин був представником українців у Міжнародній Організації Біженців (ІРО, 

1948— 1952) та співробітником французької організації для охорони біженців і 

бездержавних при Міністерстві Закордонних Справ (Office Français de Protection des Réfugiés 

et Apatrides, OFPRA, 1952—1960). 

О.Шульгин — автор розвідок з історії української державносте 1917— 1818 рр. і діяльности 

уряду УНР в екзилі : «Політика» (1918), «L'Ukraine, la Russie et les puissances de l'Entente» 

(1918), «Les problèmes de l'Ukraine» (1919), a також англійське («The Problems of thé Ukraine» 

[1919]), голландське і угорське видання, «Chronologie des principaux événements en Ukraine», 

1917—1919 (Хронологія основних подій в Україні 1917—1919), «L'Ukraine et le cauchemar 

rouge. Les massacres en Ukraine» (1927), «Державність чи Гайдамаччина» (1931), «Les 

conditions de travail en URSS» (1932), «Без території», «Ідеологія та чин Уряду УНР на 

чужині» (1934), «L'Ukraine contre Moscau, 1917» (1935); соціологічних та історіософічних 

праць: «Нариси з нової історії Європи» (1925), «Уваги до історії розвитку ранішого 

капіталізму» (1928), «Les origines de l'esprit national moderne et J.J.Rousseau» (1938), 

«L'Histoire et la vie. Les lois — le hasard — la volonté humaine» (1957), «The Doctrine of Wilson 

and thé Building of thé Ukrainian National Republic» (Ukrainian Quarterl, XII. 4, 1956), «Michel 

Hrouchevskyj et sa conception de l'Est Européen» (1959). Статті в «Українській Загальній 

Енциклопедії і «Енциклопедії Українознавства» (доба Центральної Ради, доба 

Гетьманщини), у наукових збірниках, журналах, особливо в паризькому «Тризубі», 

«Prométhée» (1926—1938), «La Revue de Prométhée: (головний редактор, 1938—1940), 

«Українській літературній газеті» (1956—1960) та ін. Похований у Сарселі. 

[Література: «Збірник на пошану О.Шульгина» (ред. В.Янів). — ЗНТШ. —Т. 186 (Париж—

Мюнхен, 1969; бібліографія праць: с. 311— 338); «Alexandre Choulguine, 1889—1960» Editeur 



O.Perrin. — Paris, 1961; В.Верстюк, Т.Осташко, Шульгин Олександер Якович. Діячі 

Української Центральної Ради. — Київ.] 

З перспективи більш як 70 років оцінка Олександром Шульгиним Головного Отамана 

Симона Петлюри не тільки не змінилася, а й з відновленням української державности в 

1990х роках знайшла своє повне потвердження. Все, що є позитивне, будуюче, скріплююче 

сучасної України, йде в напрямку, який вказував і за який боровся Головний Отаман. 

Його концепція демократичної, ліберальної, соціяльно справедливої України, пошанування 

всіх громадян незалежно від етнічної чи релігійної приналежности та орієнтація у зовнішній 

політиці є дороговказом для сучасної України. Тому видання цієї книги українською мовою є 

сьогодні доречним, тим більше, що сучасній генерації події української Державности 1917—

1920 років, а зокрема постать Симона Петлюри, є недостатньо відомими. 

 

Аркадій ЖУКОВСЬКИЙ 

 

 

 

РОЗДІЛ І 

ТАЄМНИЙ ЗЛОЧИН 

 

25 травня 1926 року на вулиці Латинського кварталу Парижу був убитий українець, саме ім'я 

якого викликало ненависть у одних людей, а в інших—захоплення, ентузіязм, любов. Це ім'я, 

ще донедавна незнане в Західній Европі, вже стало історичним. Воно увійде в історію його 

країни поруч з іменами, що мають найбільшу пошану серед українського народу, поруч з 

іменами його славних гетьманів XVII та XVIII ст. : Богдана Хмельницького, Петра 

Дорошенка, Івана Мазепи. Ми говоримо про Симона Петлюру. 

Звістка про вбивство справила величезне враження на українців (див. документи № 16, 17). 

Незважаючи на приналежність до різних партій, сотні й тисячі українців приїхали з усіх 

куточків Франції та інших країн Европи, бо вважали за свій обов'язок скласти останній уклін 

Петлюрі. Похорон був грандіозний. Навіть чужинці були глибоко схвильовані тишею, 

суворістю, благородством нескінченного кортежу чоловіків та жінок у сльозах. Вони 

зрозуміли, що людина, яку проводжають на кладовище з таким почуттям скорботи й любови, 

була справжнім провідником цього народу. 

Голова Директорії УНР та Головний Отаман (з 1919 р.) Петлюра напередодні його смерти 

вважався багатьма людиною минулого; вважали, що кар'єра його закінчилася, а він 

примирився з цим. 

Але це хибна уява — Петлюра не відмовлявся ніколи від своїх посад, залишаючись на чолі 

національного уряду, що не переставав існувати ні на хвилину, і навіть після його смерти так 

само працює. Цей уряд спрямований до мети, що полягає у визволенні 

України від червоних окупантів та створенні незалежної України. Петлюра був не тільки 

Головою цього Уряду, він був натхненником усіх українських визвольних змагань, 

національним героєм, знаним у всій Україні. Його прославляли в народних піснях. Він 

уособлював у собі всі надії своєї країни. Ця людина завжди спокійна, лагідна, схильна до 

замирення, котра вміла захопити як найвизначніші уми, так і душі найбільш сумирні, 

проявляла тверду, наполегливу волю, коли стосувалося це великої справи, якій присвятив він 

усього себе. Він любив свою країну, і щирість почуттів приваблювала до нього людей. У 

його абсолютній чесності не сумнівалися навіть відверті вороги. Він добре усвідомлював 

свою відповідальність перед Україною і вмів працювати задля виконання свого 

понадсильного завдання. Дуже культурний та освічений, він любив учитися і вчився до 

самого дня своєї смерти. Літератор, він трепетно любив книги і вмів знайти в них щось 

корисне для України. Він мав непереборні переконання,  але ніколи не проявляв фанатизму і 

зневажав дріб'язковість. Він умів дослухатися до опінії інших та визнавати власні помилки. 

Він не був військовим за професією, тож радився із своїми генералами та зважав на їхні 

стратегічні поради. Проте саме він був командуючим для своїх вояків і провідником 



незрівнянним. Завдяки неабиякій інтуїції він розумів душу бійцяукраїнця і зміг надихнути її 

на хоробрість, стійкість і безмежну жертвенність. 

Він пізнав незрівняну славу. На жаль, зазнав і дні трагічних розчарувань. Його вітали, як 

Бога, люди, охоплені піднесенням. Та маси бувають невдячними і в якийсь мент втрачають 

віру у свого Бога. 

На початку 1919р., під час другого нападу більшовиків, у час єврейських погромів, що стали, 

по суті, «погромом» усієї України, Отаман не переривав боротьби ні на хвилину, не втрачав з 

поля зору кінцевої мети. Він, наче добрий батько, чекав, поки бунтівничі дитячі вибрики 

поступляться здоровому глуздові. Був терплячий, не нарікав. Майже покинутий, оточений у 

своєму поїзді ворогами, Отаман Симон Петлюра взяв у руки Гвинтівку і залишився на 

своєму почесному посту. 

Але ось як, наче чудом, змінюються події (літо 1919 p.): ворог утікає, і маленька Українська 

Армія збільшується завдяки новим прихильникам. Народ піднімається проти ворога. 

Петлюру зрозуміли. Він популярний, більш популярний, ніж будьколи. Під його орудою 

знаходиться регулярна армія, він має свої офіцерські кадри. Він добре тримає в руках своїх 

людей. Спокійний, простий, часто усміхнений посеред найгірших небезпек, найстрашніших 

випробувань, він проявляє такі сміливість, витримку, холоднокровність, що ними 

захоплюються старі військовики. 

Якщо Петлюрі не вдалося втілити в життя свою мрію про вільну Україну, то це тому, що він 

опинився перед труднощами, яких ніхто не міг би подолати. 

Думка його співробітників є одностайною, що за тих обставин він не міг зробити ані більше, 

ані краще. Саме його діяльність, його стійкість у боротьбі сформували морально українську 

націю, навчили народ захищати рідну землю від ворогів та об'єднуватися задля створення 

незалежної Держави. 

Мабуть, саме ці якості зумовили те, що у Симона Петлюри було багато ворогів, і що саме ті 

люди вважали його однією з найбільш зловісних постатей нашого часу. Чому? Відповідь 

проста: його ворогами були усі вороги України. Ці останні дуже численні: Україна занадто 

довго лишалася під владою росіян та австроугорців. З часів гетьмана Івана Мазепи та його 

послідовника Орлика про неї не часто згадували в Західній Европі. Навіть її назва — Україна 

— так знана колись, була забута; нічого не знали на Заході, що протягом довгих років (XIX 

та XX ст.) Україна боролася проти царського уряду, який скаженів, бажаючи знищити цю 

націю, котра відстоювала право навчатися рідної мови, мати українську літературу, історію, 

право писати та розмовляти українською мовою, боролася без відома Европи за збереження 

та розвиток національної української культури та за політичну автономію краю. 

Поява в 1917 році Української Народньої Республіки стала подією, до якої Західна Европа не 

була готова. Остання звикла бачити Східну Европу очима росіян. А вони за рідкісним 

винятком вороже ставляться до незалежности України, створення вільної держави на березі 

Чорного моря. Всі ті, хто носить українське прізвище, викликають у них не тільки гарячий 

спротив, а й справжню ненависть. 

Симон Петлюра, роля якого в Україні була такою великою, став прицілом для цієї ненависти, 

яка прийняла всі форми зневаги, погроз та глузування. Політична мораль нашого часу не є, 

на жаль, дуже високою: всі засоби, придатні вражати супротивника, здаються добрими, і 

наклеп є одним з найбільш зручних і уживаних. 

Треба визнати, що саме на Симона Петлюру було зведено найбільше наклепів. Якщо ми 

додамо до цього, що Петлюра, захищаючи Україну, боровся, головним чином, із совєтською 

Росією, зрозуміло, що для більшовиків його ім'я було найбільш огидним. Великі майстри в 

мистецтві найбрутальнішої і найбрехливішої пропаганди, вони взялися збезчестити Отамана 

та осміяти його. Таким чином, людина, яка пробуджувала прекрасні почуття самовідданости 

та любови, викликала в той же час найгірші вибухи ненависти та ницости. 

Чому і ким він був убитий? Коли ми пишемо ці рядки, судове слідство ще не скінчилося, 

тому неможливо виражати своє судження в усіх деталях справи. Але вже тепер ми маємо 

відомості незаперечної достовірности: Отаман Петлюра був убитий якимсь Шварцбардом. 

Останній наблизився до Отамана та тричі вистрілив у нього. Отаман упав. Убивця 

продовжував стріляти в людину, вже непритомну та залиту кров'ю, і ще три кулі пробили 



тіло Отамана. Названий Шварцбард заявляв багато разів, що він не відчуває каяття за свій 

злочин, бо таким чином помстився за 100 тисяч євреїв, підданих смерті Симоном Петлюрою 

в Україні. 

Ця заява звичайного вбивці не може мати ніякого значення через явну свою абсурдність, 

тому що пересічний злочинець не може судити діла великої людини. 

Але ця обмова, цей наклеп дуже енерґійно підтримується комуністичним світом через 

зрозумілі мотиви, а також єврейським середовищем за кордоном, що пояснити важче. Як би 

там не було, преса стала більшою чи меншою мірою луною слів убивці. Ось чому ми 

змушені відповісти на їх наклеп, спростувати їх брехню. 

Ми вже говорили: звістка про вбивство Симона Петлюри тяжко вдарила по його земляках. У 

цій трагічній новині їх вразили найсильніше так звані мотиви вбивства. Усі українці 

розуміють, що справжніх авторів злочину треба шукати серед ворогів самої України. І що, 

поза всяким сумнівом, для радянського уряду саме ім'я Петлюри становило постійну 

небезпеку. Непопулярність так званого уряду совєтів в Україні, цього генерального штабу 

окупаційних військ, робить його огидним в очах усього народу. Конспіративна діяльність 

українських патріотів за кордоном та в Україні, летючки, розповсюджувані по всій країні, у 

яких завжди говорилося від імені Симона Петлюри, підтримувалась мужність народу в його 

твердій волі відкинути у слушний час червоного загарбника — все це дратувало, 

розлючувало вождів з Харкова та Москви. Голова народних комісарів у Харкові Чубар (див. 

документ № 21) відкрито визнав за кілька тижнів до смерти Отамана, що уряд Петлюри 

підтримується не тільки еміґрантами українцями, а й багатьма прибічниками в самій Україні. 

Ясно, що існування Національного Уряду за кордоном особливо непокоїло Уряд у Харкові. 

Усі ці факти, а також усі перипетії боротьби проти більшовиків добре знані в українському 

середовищі. Також відомо, що Комінтерн прийняв резолюцію організувати індивідуальний 

терор проти ворогів совєтів. Чи не був одним з найбільших ворогів голова Уряду України? 

Чи не був він першим, наміченим на смерть? 

Українці не можуть погодитися з тим, що Шварцбард убив Симона Петлюру, щоб 

помститися за жертви погромів. Вони вважають убивцю людиною Комінтерну, яка чи то 

через переконання, чи то задля прибутку взяла на себе зобов'язання вбити Отамана та, 

удаючись до підлої спритности, говорити, що помстився за євреїв, замучених в Україні. Чи 

не хотів він цим відвернути очі правосуддя від справжніх авторів замаху? 

Є ще одна причина, яка заважає українцям повірити, що їхній Отаман був убитий через 

погроми. Кожний щирий українець, кожний українець, який брав участь у житті своєї країни, 

як член уряду чи службовець, чи офіцер або солдат, може засвідчити, що усі можливі заходи 

були зроблені Симоном Петлюрою, щоб захистити єврейське населення від банд, які творили 

погроми. Кожна людина, яка жила тоді в Україні, чула хоча б одну промову, виголошену з 

цього питання Отаманом, а був він визначним оратором, або ж читала хоча б один маніфест 

проти погромів, або чула про результати роботи слідчих Комісій Українського Уряду. 

Відомо було також, що підбурювачі й організатори погромів були карані, включно із 

розстрілом, за наказом Симона Петлюри та його генералів. Чи можливо, щоб людину, яка 

стільки зробила для захисту єврейського населення, убив хтось через помсту за жертви 

погромів в Україні? Справді,  це неможливо зрозуміти. 

Дозвольте мені додати тут і особисті міркування. Я знав Симона Петлюру протягом 20 років. 

Я був у 1917 році його колеґою в першому Уряді України, де він був Міністром Оборони, а я 

— Міністром Закордонних Справ та Національностей. На цій посаді я займався питанням 

меншин в Україні та спеціально спілкувався з представниками наших євреїв. Ще є багато 

людей, які дуже добре пам'ятають, що під моїм особистим керівництвом було зроблено 

перші кроки для реалізації національної автономії євреїв та інших меншин в Україні. Коли з 

деяких місць України в 1917 році були одержані хвилюючі звістки про погроми, я першим 

звернувся із закликом, в якому категорично засуджував усі спроби погромів, як щось огидне 

та шкідливе для держави, чиєю основою є якнайширша демократія. 

Пізніше, вже як дипломат, я неодноразово обговорював заходи з представниками євреїв у 

повній домовленості з ними для попередження погромів у майбутньому. Ніхто не може 

підозрювати демократа, яким я є, в тому, що він має хоч найменшу симпатію до 



антисемітизму. Охоче зізнаюсь, що мої особисті стосунки доводили: євреї в Україні вважали 

мене своїм другом. 

Усе це дає мені певні підстави твердити те, що є, бо я працював з Симоном Петлюрою до 

останнього дня його життя. Я мав з ним дуже довгі бесіди з усіх політичних питань, і наше 

листування ніколи не переривалося. Я знаю, що Отаман був справжнім , демократом. Як по 

духу людяности, так і завдяки мудрості дер  жавного діяча, він вважав погроми великим злом 

не тільки для  єврейського населення, а й для усієї України. Додам і те, що як  що б він був 

таким, ні я і ніхто з моїх політичних друзів не працювали б з Отаманом. Я засуджую погроми 

і ненавиджу їх усім своїм серцем. Я повторюю, що Симон Петлюра зробив усе від нього 

залежне, щоб зупинити цю страшну хвилю варварства, яка, на жаль, прокотилася по нашій 

країні. 

Справа піднята невичерпна. Таке несправедливе звинувачення Симона Петлюри вражає усіх 

українців. Уся українська нація вважає Симона Петлюру своїм ватажком, своїм головою, і 

страшні наклепи на Петлюру падають на всю націю. Якщо б Симон Петлюра був прямим чи 

непрямим убивцею єврейського населения, то за злочини повинна б нести відповідальність 

уся нація, яка супроводила його в могилу. Але ті, що супроводили його, знали, що це наклеп, 

і заявили про це у своїх виступах на жалобних зібраннях. Уже наступного дня після вбивства 

була проголошена думка, яку всі повторювали: «Честь Симона Петлюри — це наша честь, 

честь усієї нації. Наш обов'язок — захистити його величну пам'ять від усіх наклепів та 

обмов». 

І оскільки мова йде саме про погроми, треба детально розглянути таке серйозне питання; 

треба його добре зрозуміти; треба знайти людей, котрі справді винні в цих злочинах. Саме це 

ми пропонуємо зробити тут. І беручись за вирішення цих сумних проблем, ми спробуємо 

встановити основу, на якій віднині повинно буде розглядатися єврейське питання в Україні. 

Як запобігти в майбутньому поверненню трагічних подій, які мали місце в минулому? Як 

встановити злагоду між українцями та єврейською меншиною? 

 

 

 

РОЗДІЛ II 

ПОГРОМИ ТА ВЕЛИКІ ПОДІЇ В УКРАЇНІ (1917-1920) 

 

Сумна річ для українського патріота констатувати, що погроми в Україні справді мали місце 

під час величних років боротьби за незалежність. 

Погроми, взагалі, річ жорстока. Озброєні чоловіки, банда кидаються на єврейське населення, 

грабуючи багатих, зовсім руйнуючи бідних, вбиваючи здорових чоловіків, жінок, старих та 

іноді й дітей. Але погром ще страхітливіший через невимовну паніку, що охоплює з його 

наближенням усе населення села, містечка чи міста. Батьки, матері тремтять за своїх дітей, 

чоловіки — за жінок. Чути жахливі зойки. Збожеволілі люди кудись кидаються, біжать, 

повертаються. Де знайти порятунок? Куди втікати? Драма жахлива, гидка, варварська. 

Ніхто не знає, що за царизму погроми відбувалися в багатьох місцях імперії. Це був час, коли 

імперська адміністрація була майже всемогутня. Вона володіла такими засобами, що могла б 

передбачити погроми чи придушити зразу, захищаючи населення від дій бандитів. Тому, як 

тільки траплявся погром, євреї та ліберальні росіяни засуджували, і не без підстав, 

адміністрацію, докоряючи їй, що дозволила злочинство, та ще, може, й заохочувала до 

їхнього розбою. Євреї, на жаль, зберегли це переконання, що позаяк погром стався в Україні 

або в іншому місці, то винна адміністрація, що його організувала або просто допустила. 

Євреї, навіть найбільш неупереджені, здається, забули, що царська адміністрація щезла, що 

Росія розвалилася на багато часток, що все змінилося. Звичайно, люди, які керують країною, 

відповідають за безладдя, що твориться в ній, але ця відповідальність розрізняється залежно 

від того, чи це стара 

державу, чи це держава, яка тільки формується чи реформується. Є також велика різниця між 

спокоєм, який панував у російській імперії перед революцією, та станом кривавого 



збудясення, що панував в Україні, захопленій страшними ворогами, якій припало 

відроджуватися саме в цей час. 

Справжній історик ніколи не вивчає подій, ізолюючи їх від загалу інших фактів. Життя 

складне: історія не повинна, не мозке бути занадто простою. Тому не можна досліджувати 

страхітливе явище погромів в Україні, не беручи до уваги подій, які там відбувалися між 

1917 та 1920 та в наступні роки. 

Російська революція вибухнула в кінці лютого (за ст. ст.) 1917 року. Напрямок цього руху, 

яким російські революціонери міркували керувати по всій імперії, вирвався з їхніх рук 

миттєво швидко. У всіх частинах Росії, де жили неросіяни, піднявся національний рух. 

Народи, підкорені старим режимом, радісно вітали перші прояви революції в Петрограді, 

яка, вони думали, йде їх звільнити. Вони спочатку висловилися за перебудову Росії на 

федерацію, але невдовзі, розчаровані централізмом Тимчасового уряду та більшовиків, 

заявили про свою повну незалежність. 

Навесні 1917 року створився революційний парлямент України: Центральна Рада. Ця Рада 

мала у своєму складі не тільки українські партії, а майже всі інші політичні партії, що 

існували на території України, тобто партії російські, польські та єврейські. Вона 

користувалася дуже великим авторитетом у країні. У червні 1917 Рада створила уряд, який 

було названо Генера\иьним Секретаріятом України. З того часу Тимчасовий уряд Петрограду 

повинен був вести переговори з Радою, як із іншою державою. Три російські міністри: 

Керенський, Церетелі, Терещенко приїхали до Києва для укладання угоди. Була створена 

тимчасова установа для ведення справ з Україною. 

Незважаючи на це та на дуже лояльну поведінку України щодо Росії, відносини між Києвом 

та Петроградом ускладнилися і боротьба між двома центрами скоро проявилася відкрито. 

Така ситуація не могла тривати довго : у жовтні 1917 року більшовики скинули уряд 

Керенського. 

У наступному місяці, а саме 7(20) листопада 1917 року Центральна Рада в Києві, 

висловлюючи загальне бажання всіх українських областей, проголосила створення 

Української Народньої Республіки, що було підтверджено 22 січня 1918 року. 

Уряд цієї республіки не мав намірів ані воювати з новими господарями Москви, ані 

втручатися у внутрішні російські справи. Але наміри Москви були зовсім протилежними. На 

початку грудня 1917 р. уряд Рад надіслав уряду УНР ультиматум, який був відхилений. 

Почалася війна, неминуча, страшна для України. 

З початку свого правління в Москві більшовики повністю дезорганізували фронт, імперська 

армія прийшла у стан абсолютного розпаду. У листопаді, після проголошення Української 

Народньої Республіки (вона була визнана урядом Рад перед початком війни) уряд Рад, не 

попередивши уряд у Києві, уклав перемир'я з союзницькими країнами (кінець листопада — 

грудень). Тобто Україна, яка ніколи не підписувала перемир'я з союзницькими країнами, 

була таким чином поставлена перед доконаним фактом. Український Уряд спробував 

налагодити відносини з країнами Антанти. Йому вдалося бути визнаним Францією, яка 

першою надіслала свого представника, генерала Табуї, та Великою Британією (представник 

М.Баг). У цей час, розуміючи свою військову слабкість та чекаючи на відкриття Генеральної 

Конференції для укладення почесного миру, Україна повинна була вступити в переговори з 

країнами Антанти. Але події прискорили хід. Перший уряд (Винниченко) пішов у відставку, і 

його наступник повинен був витримати бої з армією червоних перед самою столицею. Київ 

уперше перейшов до рук більшовиків, і новий уряд (Голубовича) підписав мир з 

Німеччиною. Між небезпекою повного знищення більшовиками та меншою німецькою 

загрозою Український Уряд вибрав останню. Українські війська знову забрали Київ від 

Червоної Армії. Німці прислали армію в Україну, і це з їхньою допомогою українські війська 

звільняли свої землі від безжалісного захоплення російськими більшовиками (березень 1918 

p.). Після цього між Україною та Росією відбулося перемир'я. 

Український Уряд не зміг домовитися з німецьким командуванням, яке підтримувало 

великих власників, консервативнії партії, генерала Скоропадського, котрий проголосив себе 

гетьманом України. В той же час Центральна Рада та її Уряд були розігнані німецькими 

військами. Скоропадський залишався при владі з травня 1918р. до 14 грудня того ж року. 



Але можна сказати, що український народ у його більшості не був йому близький. Йому 

дорікали за грубість, за репресії з боку німецьких військ. Також були незадоволені його 

консервативною та русофільською політикою. Інший революційний Уряд — Директорія — 

постав 15 листопада 1918 року. І перемога Головного Отамана Петлюри (який незабаром 

став головою Директорії) вирішила падіння Скоропадського. Цей новий Уряд змусив німців 

залишити Україну. 

Головний Отаман завжди був схильний до Антанти. Він вірив, що французькі чи англійські 

війська, які на той час перемагали, допоможуть йому подолати більшовиків, котрі знову 

почали захоплювати Україну. Переговори з французьким командуванням мали відбутися в 

Одесі. На жаль, прискорена евакуація союзних військ з цього міста перервала спробу 

домовитися. Що більше, відступ з Одеси відкривав з цього боку український фронт; і армія 

змушена була відступити в тяжких умовах. 

Взагалі молода Українська Армія зазнала тяжких випробувань у першій половині 1919 року. 

Вона не мала відпочинку для регулярної організації, тому що ворог наступав з усіх боків. 

Завдання справді величезне тиснуло на Симона Петлюру, який був змушений формувати 

свою армію під час боїв з більшовиками. І ця справа зробилася ще більш трагічною через 

брак спорядження, патронів, медикаментів. 

В одну мить армія Отамана вимушена була відійти майже з усієї України. Але невдовзі (в 

червні 1919 p.), мобілізуючи всі свої сили, вона пішла в наступ на більшовиків. У кінці 

серпня Українська Армія переможно зайняла Київ, столицю країни. 

У цей час російська добровольча армія під командуванням Денікіна, яку підтримувала 

Антанта, просувалася з Дону на північ (у напрямку Орла); її ліве крило діяло на лівобережжі 

Дніпра. Українська Армія була на правому березі. Дві армії наближалися одна до одної з 

кожним днем; вони повинні були зустрітися в Києві. 

Головний Отаман Петлюра ужив усіх необхідних заходів, щоб у момент зустрічі цих двох 

антибільшовицьких армій вдалося уникнути пролиття крови. З іншого боку, українські 

дипломати за кордоном робили кроки перед союзними урядами з тим, щоб Денікін був 

запрошений на переговори, хоча б із військових питань, з представниками Української Армії. 

Усі ці заходи були невдалими—Денікін, підвладний виключно імперіалістським російським 

почуванням, відмовився від будь-яких переговорів з представниками Українського Уряду і 

почав жорстоку війну не тільки проти Української Армії, а й проти всього, що було 

українським. Українські школи закрили, книжки українські палили та розстріляли більшість 

полонених Української Армії. 

Ця жахлива війна Денікіна проти України розпочалася саме в день, коли Симон Петлюра 

здобув Київ, якраз тоді, коли Червона Армія безладно відступала. Починаючи з цього 

моменту, встановилося щось на зразок мовчазної домовлености між червоними військами 

Троцького та реакційними силами Денікіна, дві крайності об'єдналися для боротьби з 

Українською Армією. Денікін не передбачив такої очевидної речі, що після поразки 

Української Армії у свою чергу буде переможений він. 

Отже, восени 1919 р. Головний Отаман Петлюра знаходився між цими двома ворожими 

арміями: червоною і білою, які були об'єднані однаковим почуттям ненависти до всього 

українського. Він змушений був відступати, але не втрачав мужности. Армія захищала 

кожну п'ядь землі проти цих двох армій. Нестача спорядження (особливо патронів) 

відчувалася все більше й більше, у шпиталях не було медикаментів для лікування поранених 

і для боротьби з тифом, що косив кожен день сотні тисяч людей. Збираючи останні сили. 

Українська Армія відійшла до польського кордону. Частині армії вдалося перейти на другий 

бік фронту й організувати партизанські загони. Вони спиралися на українських селян, котрі 

теж масово підіймалися проти московських загарбників. Центром цих диверсійних операцій 

була частина Української Армії, якій належить честь проведення під командуванням 

генерала Омельяновича-Павленка зимової компанії 1919—1920 pp. і яка зі славою увійшла в 

сучасну історію України. 

У той час як армія змагалася під командуванням генерала ОмельяновичаПавленка, Головний 

Отаман Петлюра вирішив шукати підтримки в Західній Европі. Він звернувся до 

найближчого сусіда — Польщі. Після довгих переговорів, довгих вагань була підписана 



угода 21 квітня 1920 р. між цією країною та Україною. Між сусідніми країнами здавна існує 

старе злопам'ятство. Між поляками та українцями зовсім нещодавно пройшла кривава війна, 

і багато ран було ще свіжих; паралельно до війни з советами поляки та українці запекло 

билися між собою в Галичині. Вони сперечалися за східну Галичину, цю землю старого 

суперництва та ворожнечі. Українців підтримували українські селяни, яких була більшість 

по селах, що займали, головним чином, плодючі долини краю. Поляки спиралися більшою 

чи меншою мірою на міста, де певну більшість мали вони. Початок відродження Польщі був 

позначений цією війною, яку вона вела проти Західної України. Остання на другий день 

після падіння АвстроУгорської імперії,частину якої вона становила, створила Західну 

Українську Пародию Республіку. Дві Українські республіки проголосили 4 січня 1919 року 

свою злуку в конфедеративній формі. (В «Енциклопедії українознавства» (II том), виданій у 

1955 р., на с. 762 наведено: 1.12.1918 р. Держ. Секретаріят ЗУНР уклав з Директорією УНР 

«передвступний договір про маючу наступити злуку обох УКР держав в одну держ. 

одиницю». З 1.1.1919р. цей договір затвердила УНРада, а 22.1.1919 р. — Директорія УНР. — 

(Ред.)). 

Але в реальності кожна з них зберігала майже абсолютну незалежність. Ця війна на заході, 

згубна для українців, була такою, можливо, для всієї східної Европи. Вона багато завалила 

боротьбі з Росією совєтів, забравши з полів цієї боротьби сили Польщі та Західної України. 

Поляки, які виступали легіонами генерала Галера, стали господарями східної Галичини. 

Війська України відступили на вільну територію великої України і стали під прапор 

Головного Отамана Петлюри. Питання східної Галичини повинно було вирішитися 

міжнародним трибуналом. У цій ситуації (весна 1920 р.) становище Українського Уряду та 

його голови Симона Петлюри було надзвичайно складним. Після місяців цього кривавого 

протистояння, здавалося, важко та небезпечно прийняти союз, якому уся українська історія, з 

часів XVI ст., могла лише опиратися. І справді, угода 1920 року з Польщею викликала у 

певних українських колах гарячу критику. Пізніше зрозуміли ідею, якій підкорився Симон 

Петлюра та його уряд. Ідея проста: найбільш небезпечний ворог України, який мав намір 

знищити її залізом та вогнем, — це Московія. Щоб її перемогти, не треба було далі воювати з 

Польщею. З іншого боку, Польща у цьому саме році ( 1920 р.) вступила в війну з червоними 

військами. Напрошується рішення: Україна повинна була домовитися з Польщею. Угодою 

від 21 квітня 1920 року Директорія була визнана Польщею як законний уряд України. Був 

встановлений військовий Союз. Коли польські армії почали кампанію 1920 року проти 

московських військ, вони мали на своєму правому фланзі армію Української Народньої 

Республіки, керовану Головним Отаманом Симоном Петлюрою. Ці дії були спочатку 

переможними. Вони заволоділи Києвом. Але ворожому контрнаступові вдалося відкинути 

сили союзників; і російські війська поринули на Варшаву. Ці події знані у світі. Та ніхто не 

знає, що патріотизм поляків та рішуче втручання генерала Вейґанда призвели до поразки 

Червоної Армії і викликали її відступ. У цей час Українська Армія, яка героїчно 

підтримувала ліве крило польськоукраїнських військ, теж пішла в наступ проти 

більшовицької навали і звільнила великі території Волині, Поділля та уряд у Києві. 

На нещастя для України, Польща підписала з урядом Москви сепаратно прелімінарні мирні 

угоди в Ризі (вересень 1920 p.); з іншого боку, генерал Врангель, який вів боротьбу з 

більшовиками, раптово евакуював свої війська до Константинополя (жовтень 1920). 

Українська Армія була настільки знесилена, що Симон Петлюра був змушений відпустити 

до своїх домівок (по хатах) більше як 75 тисяч вояків. Зменшена до 45 тисяч Армія УНР, якій 

бракувало рушниць, при наявності лише 100 000 набоїв, незважаючи на завзятість і 

хоробрість, була не в змозі продовжувати змагання. Тому Головний Отаман був змушений 

відмовитися від операцій регулярною армією, мусив роззброїти у Польщі близько 30 000 

вояків, доручивши іншим керувати на рідній землі повстаннями та вести партизанську війну, 

яка не припинялася. 

Чому Радянська Росія за будь-яку ціну хотіла завоювати Україну? У неї для цього були різні 

спонуки. 



Перша причина мала дещо психологічний характер. Росіянин був рабом свого царя та мав 

глибоке переконання, майже інстинктове, що він є господарем імперії. Він не міг і 

досьогодні не може збагнути, що народи, поневолені колишньою імперією, обрали свободу. 

Характерна особливість: московські солдати, які у 1917 році втомилися від війни й масами 

кидали фронт, готові були в той самий час воювати проти України. 

Друга причина цієї війни була наслідком загальної політики більшовиків. Із самого початку 

свого панування вони мріяли про світову пожежу та були певні, що їхня влада не може бути 

прийнятою і не буде тривалою без світової комуністичної революції. Україна ж повинна була 

стати підвалиною їхнього маршу на південь і на захід. 

Третя причина полягала в самій організації московського режиму Рад, особливо на його 

початку. Такий режим спирається й спиратиметься на військову силу. Але червоні війська, 

природньо, являють собою небезпечне знаряддя для диктаторів, яким вони служать. Бо 

мають в собі постійний зародок інтриґ, незадоволення, заговорів. Щоб уникнути цієї 

небезпеки (яка була дуже великою в 1919—1920 pp.), треба було використати ці війська в 

войовничих авантюрах та здобути їм багаті краї, де їх домагання могли б задовольнитися. 

Україна була для цього ідеальною територією. 

Четвертий мотив, який вирішив вторгнення, був економічного порядку. Вже доведено, що 

більшовики не здатні виробити, а значить, і забезпечити своє власне існування. В 1919—1920 

pp. стан їхніх фінансів був катастрофічним. Що вони могли зробити? З одного боку, вони 

були змушені одержувати зза кордону те, чого їм не вистачало, а з іншого, вони повинні 

були платити за те, що купували. Майже всі державні фонди, що були у їхньому 

розпорядженні, вичерпалися через їх світову пропаганду та утримання Червоної Армії. 

Звідси — необхідність захопити сусідні країни і від них одержувати податки та, особливо, 

можливість грабувати. І зновтаки Україна, з цієї точки зору, була країною, ніби спеціально 

для цього створеною. Наша плодюча земля ніколи не переставала родити, навіть під 

чобітьми більшовицьких орд. Ніколи наші селяни, що чинять їм опір, не припинять своєї 

праці. 

Росіянин звик жити в режимі примітивної общини і майже без спротиву прийняв комуну 

совєтів. Українець, навпаки, хоче працювати на своїй, хоча малій, але власній ниві і 

ненавидить того, хто хоче втручатися в його працю. Воюючи проти червоних військ, наші 

селяни захищають і саму країну: не тільки національну, але також економічну та 

індивідуальну незалежність. 

Ніщо не може буги страшнішим за війну для будь-якого населення, чи то єврейського, чи то 

християнського, і всім добре відомий беззаперечний факт, що її розв'язала червона Москва. І 

нам лишається повторити нашу заяву, з якою ми звернулися від імені УНР в Лізі Націй до п. 

Голови на другій Асамблеї ( 1921): «Стверджуємо абсолютно категорично, що Україна не 

зробила нічого, щоб спровокувати цю війну. Вона ніколи не мала ані найменшого наміру 

втручатися у внутрішні справи російського народу. Українська Республіка прагне лише 

свободи і бореться за своє визволення (Див. публікації Ліги Націй (т. 80, 1921: «Ситуація в 

Україні». Лист та меморандум представника України). 

Організаторами анархії погромів, голоду в Україні, винуватцями її руїни, нищення її земель 

були злочинці з Москви, котрі для забезпечення свого авторитету принесли Україні, що 

відроджувалася, вогонь і кров. 

 

 

 

РОЗДІЛ III 

АНАРХІЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАГАЛЬНЕ РУЙНУВАННЯ КРАЇНИ 

 

Історичного факту не можна аналізувати, не беручи до уваги Інших фактів. Перед тим як 

викласти свою думку про погроми, розглянемо, в якому стані знаходилася тоді Україна. Ми 

побачимо, як анархія, що прийшла з півночі, потягла у свою прірву нашу нещасну країну. 

Побачимо, з якими перешкодами, з якими муками зіткнувся уряд, керований Симоном 

Петлюрою, котрий повинен був одночасно боротися з зовнішніми ворогами та все більш 



загрозливими підбурювачами анархії. Ми побачимо, що якщо погроми стосувалися лише 

євреїв України, то руйнування стосується вже всієї України тих часів. 

Погроми євреїв, безумовно, гидка річ, і ніхто їх не засуджує більше за нас. Але вони являють 

собою тільки особливі, окремі випадки посеред безмежного пограбування всього великого 

народу, нечуваного знищення країни з населенням 40 млн. 

Як усі революції, що досягають вищої межі, революція в Росії із самого початку породила 

певний безлад, певні анархічні заколоти, які її більшменш гальмували. Ця анархія не 

проявлялася одразу у всіх кінцях величезної імперії. Темп самої революції не був однаковим 

скрізь, вона сповільняла хід у губерніях, більш віддалених від центру, тобто від Петрограду, 

Москви, великої Росії взагалі. 

Завдяки інерції віддалені провінції не наважувалися раптово порушити віковий порядок і 

завжди відставали на кілька тижнів, місяців від центру. 

Україна ще не була так спотворена революцією, як Росія. Вона лишалася набагато 

здоровішою не тільки завдяки її віддаленості, а особливо тому, що революція в Україні 

набула характеру чисто національного та патріотичного. 

Це було якраз протилежне тому, що відбувалося в Росії, де від самого початку вона стала 

інтернаціональною та антипатріотичною. Національне почуття та романтичний ентузіазм 

України були найкращими ліками проти духу розбрату, анархії, що прийшли з півночі. 

Саме тому Центральна Рада (революційний парлямент України) завдяки її патріотичному 

духові могла поширити свій вплив на всю країну. Підтримана, навіть керована, суспільною 

думкою, яка доручила їй узяти владу у свої руки, вона зорганізувала «Генеральний 

секретаріят України» (червень 1917 p.). Це було тим більш потрібним, що Тимчасовий уряд 

Керенського був у повнім безсиллі керувати такою великою країною під час революції. 

Однак, аби уникнути негайного відокремлення від Росії (яке навіть під час війни здавалося 

нездійсненним), Київ спробував домовитися з Петроградом, радив Керенському прийняти 

співробітництво з Центральною Радою та Генеральним Секретаріятом. (Керенський, 

звичайно, не сприйняв цих порад). Саме в цьому була велика сила, яку пропонувала Україна, 

що завдяки своєму національному духові була б кращим союзником російського 

Тимчасового уряду в боротьбі проти більшовизму, вже тоді дуже небезпечного. 

Але українці не були сліпими. Спостерігаючи із занепокоєнням за тим, що відбувалося в 

Росії, вони намагалися ізолюватися, наскільки можливо, від впливу півночі, захиститися 

проти цієї пропаганди, яка ставала вже страшною небезпекою. Крім того, існувала на 

території самої України, на південнозахідному та на румунському фронтах, а також в 

гарнізонах багатьох міст України інша небезпека, не менш страшна, яка створювалась 

мільйонами солдат російського чи іншого походження. Майже всі чужинці в Україні іноді 

вороже до неї ставилися і були дуже сприйнятливі до більшовицьких ідей. (Солдати 

української национальности були розсіяні по всіх частинах російської армії. Царський уряд 

мав за принцип не залишати українських солдат в Україні; їх посилали в інші частини 

імперії). Симон Петлюра, тоді Міністр Оборони в першому Українському Уряді, передбачав, 

як і всі його колеґи, анархію, яка виникне в результаті демобілізації (фатально хаотичній) 

мільйонів солдат, чужих Україні. З іншого боку, він розумів, що Український Уряд не може 

бути відповідальним за підтримання фронту проти армій союзницьких держав так, якби всі 

підрозділи цього фронту складалися з солдат українців. 

Також Симон Петлюра наполягав, щоб уряд Керенського (повне відокремлення України 

відбулося тільки пізніше) провів перегрупування всіх військ таким чином, аби українські 

солдати замінили російських солдат на південнозахідному та румунському фронтах. Уряд 

Керенського, який дивився недоброзичливим оком на національний український рух, 

спротивився цьому перегрупуванню, в цьому полягала одна з великих причин анархії в 

Україні. 

(Ці пропозиції Українського Уряду тим більше могли бути реалізовані, що під час перших 

місяців революції українські солдати, розсіяні по всіх російських частинах, виявили гаряче 

бажання бути згрупованими в полки тільки українські, на що уряд Петрограду і зокрема 

Міністр Оборони Керенський, змушені були погодитися. Організацією цих полків керував 

Петлюра). 



Коли більшовики прийшли до влади (жовтень 1917 p.), вони розірвали фронт, як ми вже 

казали про це вище, і спровокували демобілізацію, яка була такою, як і передбачали, тобто 

абсолютно безладною. 

У цей час уряд УНР (вже незалежної) не мав більше засобів тримати фронт. Банди 

російських солдат, повертаючись масами в Росію, посунули в безладді з південнозахідного 

та румунського фронтів на всю Україну. Вони захоплювали маленькі міста та містечка, не 

визнаючи ніякої місцевої влади, грабуючи великих власників та чинячи погроми. Само 

собою зрозуміло, що уряд України енергійно реаґував проти злочинів, що вони чинили. В 

листопаді — грудні 1917 р., за наказом військового міністра Петлюри, українські війська 

оточували всі скупчення російських солдат, які вони зустрічали, обеззброювали, закривали у 

вагони та відправляли на інший бік кордону. Так, полковник Капкан захопив у самому Києві 

40 000 солдат, запідозрених у більшовизмі. Додамо, що з цим випадком пов'язані гарячі 

поздоровлення, які генерал Табуї, представник Французької Республіки, надіслав 

Українському Урядові. На жаль, ці російські орди були дуже численними, і більшовики мали 

час провести пропаганду між українськими вояками, котрі, втомлені довгою та тяжкою 

війною, досить легко давали умовляти себе агітаторам, які обіцяли визнання незалежної 

України, зовнішній мир та внутрішній рай. 

Українські солдати не стали ворогами Центральної Ради, але вони зайняли пасивну позицію. 

Це був сумний наслідок невдачі пляну Петлюри ізолювати Україну від російських та 

більшовицьких частин. Ще можливо було вигнати російські банди, але вже неможливо було 

зарадити деморалізації українських військ. Звичайно, були серед них хоробрі люди, котрі 

стійко боролися із загарбниками, але були також у більшості невігласи, які чекали ліниво 

«раю», обіцяного більшовиками. 

У січні 1918р. війська Муравйова та Криленка захопили перший раз Україну. З грабуванням 

та смертю вони принесли ні з чим не зрівняний жах. Певні місцеві елементи, робітники міст, 

частина бідних селян, спокушених більшовиками, ще погіршили страшний стан анархії, який 

припинив тільки прихід німців, який, одначе, сам по собі був далеко не щасливим для 

України. Не дивлячись на всі умови, укладені з Українським Урядом, військовий німецький 

штаб поводився як у завойованій країні. 

Його головною метою було відправити з України до Німеччини все зерно, весь цукор, всю 

провізію, яку можна було знайти. Крім того, він служив великим землевласникам, які 

скористалися з присутности німців для репресій проти селянських заворушень, репресій, 

таких безглуздих та прикрих, як і акти непокори, скоювані самими селянами. Це становище 

ще погіршувалося поганою політикою гетьмана Скоропадського; і одне, і друге багато 

долучилися до розповсюдження комунізму. Не треба забувати, що більшовицька пропаганда 

не гребувала будь-якою брехнею, щоб завоювати симпатії темних мас. Девізом більшовиків 

було: «Грабуйте награбоване» (тобто буржуазію). Кожне незграбне рішення уряду 

Скоропадського, кожну пригноблюючу акцію німців більшовики експлуатували з 

незрівнянним умінням. 

Відомо, що в грудні 1918 р. Уряд Директорії скинув гетьмана Скоропадського. Директорія 

урочисто увійшла до Києва, але їй не вдалося довго там протриматися. Знову почалася війна 

з Радянською Росією, і це був її найгірший період. Справжнє нищення, глибоке руйнування 

поглинуло колись багату Україну. Нещастя, агонія всього населення країни були 

жорстокими, більш жорстокими, ніж це можна уявити, більш жорстокими, ніж суспільна 

думка знає про це. 

Звичайно, всі знають про страждання тільки частини населення України, зокрема єврейської 

меншини. Якщо міжнародні засоби інформації багато говорять про погроми в Україні, то 

лише пов'язуючи їх з українськими євреями. Відносно почуття єдности, стійкости, духу нації 

та в інших відношеннях багато народів мають чому повчитися у євреїв. Останні володіють 

схильністю до пропаганди, нечуваною здатністю до опору. 

Нам стверджували, що коли в Женеві дискутувалося питання Палестини, телеграф не 

припиняв роботи три доби: євреї з цілого світу телеграфували, аби підтримати справу євреїв! 

Ось від чого ніяковіємо ми, українці. Ми занадто слов'яни, ми занадто молоді, можливо, й не 

мали достатньо грошей, ані досить енерґії, щоб розказати всьому світові про страхітливі 



спустошення, які принесло нам нашестя більшовиків. Це тим більш прикро, що світ сьогодні 

має таке враження, що один, без сумніву, варварський народ, який називає себе українським, 

захотів, через погроми, знищити (один Бог знає чому) інший народ, який живе на його 

території. Ніколи враження не було більш неправдивим, як це. 

Повторимо сильно й наполегливо: український народ сам є великою жертвою незліченних 

страждань, яких ми зазнали під час захоплення більшовиками та під їх правлінням, під час їх 

наступу, як і нашого відступу, під шаблею всіх загарбників нашої землі, великих та малих. 

Хто не грабував України? Хто не заливав її кров'ю? 

Більшовики її придушували, мучили, спустошували, жорстоко постійно та систематично. 

Хто не чув про останній російський голод? Україна мала у більшости своїх реґіонів 

достатньо зерна, щоб прогодувати свої південні провінції, де зібрали дуже поганий урожай. 

Більшовики, незважаючи на існування, як вони називали, радянського Українського Уряду в 

Харкові, захопили зерно й відправили його на північ Росії. Українці півдня помирали 

масами: вони вмирали сотнями тисяч, якщо не мільйонами. І в той самий час Петроград та 

Москва відправляли в Україну селян з Росії натовпами, щоб вони на місці доїдали хліб, який 

ще лишався в українських урожайних провінціях. 

А боротьба в Україні з повстаннями! 

Відома всім ЧЕКА працювала в нас із безперервною шаленістю. Вона назавжди вкрилася 

кров'ю українських патріотів, що помирали в неймовірних муках. Масово вбивали наших 

інтелігентів, селян, навіть робітників після того, як їх грабували червоні. А епідемії 

закінчували працю вбивць. В анналах Міжнародного Червоного Хреста зберігаються 

детальні повідомлення про санітарні умови в Україні. Ми доводили 1920 року в Женеві, то 

«Україна була країною найбільш постраждалою». 

Чи відомі діяння знаменитого дипломата Раковського, болгарина за походженням, 

румунського громадянина, російського революціонера, що був закинутий в Україну, щоб міг 

стати в певний час головою радянського уряду? Він залишив в Україні велике свідоцтво 

своєї діяльности: свій вирок від 12 вересня 1920 p., коли на посаді голови держави нової 

школи повівся із повсталими українцями як з розбійниками. Згідно з цим вироком вони були 

приречені на знищення (див. документ № 15). Зрозуміло, що цей вирок було виконано: цілі 

села спалені, чоловіки розстріляні, жінки задушені, діти вбиті! Скільки українців загинуло 

таким чином? Українська мартирологія ще не складена; але вже тепер можна стверджувати, 

що наші жертви треба обчислювати сотнями тисяч, а можливо, й мільйонами. 

Три рази протягом століть Україна зазнавала страждань, які важко описати. У XIII ст. вона 

бачила страшне нашестя татар. Історики припускають, що майже все населення повинно 

було тоді рятуватися втечею на північ та захід України. В XVIII ст. наша країна була 

спустошена, і не тільки татарами, а також і поляками, росіянами, самими гетьманами. Береги 

Дніпра стали майже пустельними. У наступному столітті, коли Катерина II здійснювала свою 

знамениту подорож в Україну, Потьомкін, щоб догодити цариці, мусив спішно побудувати 

по берегах ріки фіктивні села. «Руїна» — так називали згубні події XVII ст. І тепер Україна 

зазнала нової руїни: погром усієї країни. 

Без сумніву, страждання всіх не применшує страждань когонебудь окремо: страждання всієї 

України не полегшує біди євреїв, яких мучать і обкрадають, євреїв, які втратили своїх 

батьків, братів, дітей, добро. Але ще раз наголошуємо, що з історичної точки зору лихо, яке 

називають «погромами євреїв», є тільки окремим випадком нещастя ще більшого, жертвою 

якого стала вся країна, вся Україна. 

 

 

РОЗДІЛ IV 

ХВИЛЯ ПОГРОМІВ 

 

Можна не поділяти ненависти, яку мав Тен до Французької Революції; треба збагнути і 

навіть схвалити таку революцію як різновид історичної необхідности. Але треба визнати, що 

великий французький психолог добре зрозумів певні акти, які характеризують трагічні часи, 

коли, охоплений раптовим та одностайним поривом, народ сам починає міняти власну долю. 



Тен точно виміряв глибоку різницю, що існує між солдатом реґулярних військ, який 

проливає кров свого ворога, і простим громадянином, добрим буржуа, мирним селянином, 

що загіпнотизований «великим жахом» революції, їх єство, що не змінюється так швидко, не 

має звички вбивати; вони засліплені кров'ю. Вони не володіють нервовим опором солдат; 

коли вони кидаються на свого ворога, реального чи уявного, коли його вдаряють, коли 

вбивають його, їх нерви дуже скоро виснажуються. Цей буржуа, цей селянин, цей 

громадянин підкоряється збудженню, для якого він не створений. І раптом з глибини їхніх 

душ, де давно була похована первісна людина, оживає та вискакує справжній дикун, горила, 

монстр. Так, Тен пояснює, як люб'язні французи XVIII ст. могли творити акти справжнього 

варварства, як вони могли позносити стільки невинних голів. 

Скільки разів з'являлося в інших народів це гидке обличчя доісторичного предка? Будь-яка 

революція є більшим або меншим страхіттям. Революція, така ґрандіозна, як та, що охопила 

всю східну Европу й половину Азії, перейшла, можливо, все, що знали історики досі. 

Величезні хвилі цього революційного океану накрили Україну. Мільйони українців мертві, і 

серед усіх цих мертвих є також євреї, жертви масового вбивства. 

Антисемітські погроми лютували, власне кажучи, тільки у 1919році. Вони поновилися в 1920 

році та ще кілька разів трохи пізніше. Але вже в 1917 році констатує спроби погромів 

Черивовер (Див. Чериковер. І. Антисемітизм та погроми в Україні в 1917—1918. — С. 188, 

189, 190, 191 та ін.), багато про них говорить. При цьому дуже часто він називає погромами 

колотнечу, безладдя, жертвами яких були як українці, так і євреї. В дійсності майже завжди 

мова йшла про заворушення, організовані бандами демобілізованих солдат. Ці безпорядки 

мали місце в Гайсині, Літині, Умані, Овручі, Рашкові, Євреїв там грабували, зрозуміло, але в 

той же час нападали на банки, скарбові палати, будинки багатих, не дуже беручи до уваги, 

якій громаді, визнавцям якої релігії належала здобич. Не дивлячись на безконечні труднощі, 

Український Уряд зміг у 1917 році успішно боротися проти злочинства і це до того моменту, 

коли більшовики в перший раз захопили Україну. В той час безладдя ніколи не сягали 

значного розміру і бували придушені досить швидко. Деякі свідчення запозичені з книги 

історика, вже цитованого (Чериковер. — С. 178 та наступні). У Сквирі 23 жовтня 1917 р. 

«багато єврейських магазинів були серйозно пошкоджені, шість євреїв сильно поранені, інші 

четверо — легко. Негайно було проведено суворе слідство комісією, зорганізованою 

Українським Урядом. Численних винних було заарештовано й передано до компетентних 

судів». В Літині (Поділля) 24 жовтня 1917р. демобілізовані та ще недемобілізовані солдати 

разом із селянами вчинили погром. (Скільки жертв? Можна повірити, що там не було ані 

вбитих, ані поранених, оскільки І.Чериковер не говорить про це). «Було створено слідчу 

комісію і революційний трибунал». 16 грудня 1917 року в Овручі мав місце погром. «В місто 

були введені козаки і були прийняті заходи для наведення порядку». Ті заворушення, ті 

порушення порядку, як видно, були відносно малотрагічними. Тим не менш вони сильно 

хвилювали і євреїв, і Уряд. 28 листопада в Центральній Раді єврей з партії сіоністів Шехтман 

поставив запит до Уряду. Саме Симон Петлюра, тодішній Міністр Військових Справ, йому 

відповів. Петлюра визнав, що було багато випадків погромів і що заходи, вжиті для їх 

припинення, ще недостатні. Він схвалив задум організації єврейських загонів і категорично 

заявив, що будуть вжиті заходи, щоб покласти край погромам. 19 грудня — новий запит У 

Раді; і головуючий на засіданні Винниченко знову заявив, що все можливе було зроблено для 

захисту єврейського населення. Уряд багато разів звертався до населення. 26 жовтня 

звернувся До народу Олександер Шульгин, Міністр Закордонних Справ та Національностей: 

«Від різних партій України надходять сумні звістки стосовно не тільки пограбувань, але 

також спроб організувати антиєврейські погроми. Злочинні агітатори, користуючись 

настроями темних мас, зробили все для збудження національної ненависти. Кожний 

свідомий українець повинен допомогти зі всією своєю енергією Генеральному 

Секретаріятові та місцевій адміністрації в їх боротьбі з лихом, переданим нам царизмом... 

Нас уярмлювали, але ми не повинні пригноблювати нікого... Якщо ми дозволимо 

розростатися національній ненависті та хвилі погромів, ми відвернемо від себе весь народ; 

ми будемо мати чорну пляму на нашій совісті, і весь світ буде вважати нас народом, що не 

заслуговує на свободу». 



За кілька днів ( 15 листопада) звернувся до народу Симон Петлюра: «Наша армія ще молода, 

і ми повинні довести своєю дисципліною, що ми є достойні нащадки наших славних 

предків... Не дозволимо чинити погромів та пограбувань, тому що ці акти покриють ганьбою 

славне ім'я Української Армії. Ніякий погром не повинен мати місця на нашій землі. Я вже 

викликав українські полки та дивізіони для підтримання порядку. Я відповідаю за спокій та 

порядок в нашій країні перед парляментом, Генеральним Секретаріятом та всім населенням; 

але я можу нести тягар цієї відповідальности тільки в тому разі, якщо обіпруся на вас, 

українські козаки». 

У цей же час Винниченко, Голова Уряду та Міністр Внутрішніх Справ, видав циркуляр, в 

якому наказував адміністративній владі застосувати всі можливі заходи проти грабежів та 

погромів. Зазначимо ще, що Сіркін, єврейський депутат у Центральній Раді, один з 

керівників сіоністської партії, найбільш шанований євреями та українцями, надрукував 17 

жовтня 1917р. в № 3 єврейського часопису «Дель телеграф» таку формальну заяву: «Всі 

заходи для захисту євреїв проти погромів та пограбунків прийняті. В цьому зв'язку 

Генеральний Секретаріят нам допомагає всіма заходами, які має в своєму розпорядженні. 

Ніхто не повинен мати сумніву в добрій волі Генерального Секретаріяту, який приймає всі 

можливі запобіжні заходи для збереження країни від дикунства та грабежів» (Чериковер И. 

Антисемитизм и погромы на Украине в 1917—1918. — С. 190). 

Таким чином, у цих заявах прекрасно визначене ставлення Українського Уряду до євреїв у 

час, коли, незважаючи на загрозу анархії, він ще володів реальною силою. 

Не забуваймо також, що саме Петлюра, тодішній Міністр Військових Справ, брав 

найенерґійнішу участь у цій боротьбі проти погромів. 

Доречно додати, що в цей період 1917 р. євреї одержали всі права, в яких їм відмовляли за 

умов імперського ярма: саме тоді був проголошений знаменитий закон про національну 

автономію меншин в Україні (див. документи № 1 та № 2). 

Протягом 1918 року (тобто під час гетьманату Скоропадського та присутности німецьких 

військ в Україні) деякі спроби погромів загрожували єврейському населенню, їх 

безпосередня причина відкривається Чериковером та Ґольдельманом, які, як один, так і 

другий, нам стверджують, що євреї, будучи з давніх часів правою рукою великих 

землевласників в Україні, дуже часто супроводжували німецькі загони, які приходили 

одночасно захистити тих власників та жорстоко покарати селян. Ця підтримка, яку євреї 

надавали власникам та німцям, дуже вражала населення; і селяни, що повставали проти 

німців та власників, перші удари наносили єврейським поселенням (Чериковер И. 

Антисемитизм и погромы на Украине. — С. 159). 

Чериковер нам говорить також про декілька погромів, організованих військами гетьмана, але 

він стверджує, що, якщо, в основному, німецькі війська надавали захист своїм однодумцям, 

ці останні не завжди були лояльними до них (с. 165 та ін.). Взагалі євреї вважають час 

правління Скоропадського дуже нещасливим для себе. Ґольдельман, член єврейської 

соціялістичної партії (ПоалиЦіон), колишній Міністр Праці в Українському Уряді 1918 року, 

прямо заявляє в своїй книжці (Ґольдельман Соломон. Євреї та Україна, 1921. — С. 8 та 

наст.), що режим Скоропадського був для євреїв «поверненням до царської та реакційної 

Росії», тобто до Росії, ворожої до євреїв. «Гетьман знищив все те, що ми одержали з точки 

зору національної під час попереднього режиму; він знищив нашу національну автономію; 

нашу мову, яка була офіційно визнана у всіх суспільних закладах, наші права; Міністерство у 

Справах євреїв було ліквідоване», — писав той самий автор. Тому всі єврейські партії 

мобілізувалися на боротьбу з Урядом гетьмана. Коли встановився новий уряд, революційний 

та демократичний, тобто на початку Директорії (в листопаді 1918 p.), єврейські соціялісти 

України «звершили єдиний революційний та національний обов'язок, який вони мали 

звершити: вони активно підтримали повстання селян та робітників України, тобто 

Директорію». 

Відомо, що Скоропадський повинен був зректися влади перед Директорією і що він утік за 

кордон. Відомо такок, що після того, як німецькі війська вийшли з України, більшовики 

порушили перемир'я, і їх наїзд відновився, наїзд, набагато страшніший від попереднього. Це 



було 1919 року. Цей рік став найбільш болісним для євреїв і ще зловіснішим для нас самих. 

Це був час, коли Україну спустошили погроми. 

Згадаймо, що тоді в Україні діяли армії Українського Уряду, війська генерала Денікіна, 

більшовицькі банди, банди Махна, загони повсталих селян. Містечка, міста переходили з рук 

до рук. Маленькі міста, села особливо піддавалися випробуванням; і позаяк в Україні більша 

частина населення малих міст та селищ складається з євреїв, то вони страждали особливо. 

Більш нема сумніву в тому, що широкий та глибокий рух був скерований спеціяльно проти 

євреїв. 

Звикли думати, що більшовики та їхні війська були всюди захисниками євреїв. Нічого більш 

помилкового не може бути. Саме більшовики започаткували великі погроми в Україні. На 

початку розділу, в якому говориться про перше вторгнення московських червоних військ, 

Чериковер (с. 134) після визнання, що, по суті, антисемітське збудження 1917 року було 

несерйозним і що Український Уряд енерґійно боровся з погромами, зазначує: «Коли ми 

починаємо вивчення цього ноівого періоду, то зустрічаємо в березні та квітні на кордонах 

України декілька погромів, які за своїм характером дуже відрізняють ся від усіх ексцесів, які 

ми бачили в 1917—1918 pp. Вони зробили великий крок вперед, який набагато перевершує 

всі події попередніх років». 

Ці події були прелюдією інших кривавих подій, .які розгорнулися в жорстокому році, що 

настав (1919р.). У цьому періоді (березень 1919 р.) погроми проявилися на обмеженій 

території східної півночі Чернігівської губернії. Міста Ілухів, Новгород-Сіверський та інші 

стали театром незрівняної жорстокости, масових убивств євреїв. Жахлива паніка погромів 

зіугусила євреїв шукати безпечніших місць, переїжджати з місця на місце, залишати 

маленькі містечка і перебиратися в міста. Пр»отягом цього періоду стався абсолютно новий 

феномен: зовсімг неочікуване збільшення погромів. У цих подіях проявився елемент ще 

незнаний: недисципліновані війська більшовиків. 

Солдати та матроси Червоної Армії маскували тепер під знаменами більшовиків дух 

безладдя, що ним були просякнуті демобілізовані 1917 року солдати, які коїли погроми та 

грабунки в містечках Волині та Поділля. Чериковер не звинувачує Центрального Уряду 

Москви в цих погромах. Коли мова йде про більшовиків, цей єврейський письменник добре 

розуміє, що керівники не завжди відповідальні в момент анархії та безладдя за дії своїх 

військ. Він розсудливо говорить, що ці погроми не були інспіровані Урядом Москви, котрий 

мав спрямованість, зовсім протилежну погромам; він розуміє, що цей злочин треба віднести 

на рахунок військ, дуже вражених своїми поразками (українці та німці їх били всюди), і що 

ці полки, як усі війська, які 1 безладно відступають, а значить, знаходяться поза всякою 

дисципліною, шукають компенсації своїх невдач у пограбуванні міст та містечок. Нагадаємо, 

що такі самі злочини, такі самі погроми мали місце у східній Галичині у момент останньої 

поразки російської армії в часи Керенського. Керенського не звинувачують у репресіях, за 

які він не відповідає. Український Уряд також не винний у погромах 1919 року. Вони 

виникали всупереч усім його заходам. Незабаром ми це побачимо. Та повернемось до 

більшовиків. Чериковер, щоб їх вибачити, говорить нам, що в цей момент «червоні війська 

ще не були дисципліновані і ще не ввели в армії систематичної пропаганди проти 

антисемітизму». Цей же єврейський письменник констатує (с. 144), що антисемітизм був 

дуже поширений у більшовицькій армії. 

Ось декілька прикладів: «В Глухові два дні лютував погром. Євреїв вбивали масами, їм 

відрізали руки, малих дітей вбивали на очах матерів. Солдати, між іншим, були мертвецьки 

п'яними... Кров текла всюди, цілі сім'ї були розстріляні». Чи не правда, схоже на прелюдію 

до подій у Проскурові? Тут також, як і в більшості погромів 1919 p., різня передувала 

справжній військовій чи цивільній сутичці. У Глухові погром скоївся після бою між 

українцями та більшовиками. Місто переходило з рук До рук. Вкінці його захопили 

більшовики і, влаштовуючись У місті, почали погром. Подібні погроми, які були на рахунку 

Червоної Армії, дуже численні в цей період; вони припинилися тільки тоді, коли німецькі 

війська вигнали більшовиків з української території 1918 року. 

Але, коли більшовики захопили знову Україну (1919), погроми, незважаючи на політику 

Уряду Москви, відновилися з поверненням червоних солдат. Так що потоки крови лилися в 



Могилеві та Дунаєвці. (Цікаво зазначити в дужках, що більшовики звинуватили євреїв у 

симпатіях до Української Армії). В Любарі (Волинь) погром продовжувався 15 діб: він був 

розпочатий 5ю та 6ю дивізіями армії Будьонного. Воякикомуністи 215 та 216 більшовицьких 

полків його продовжили. У цьому погромі було багато вбитих, багато тяжкопоранених та 

багато зґвалтованих жінок (сімсот жінок). Така мерзенність чинилася відкрито і на вулицях 

міста. Ґвалтували як маленьких дівчат, так і дуже старих жінок. Усе добро було забрано у 

євреїв. В Острополі (Волинь) і погром було організовано загоном комуніста Котовського. В 

Староконстянтинові погром також був організований більшовицькими бандами.  Згідно з 

повідомленнями, що надійшли у Париж, погроми, проведені червоними бандами, відбулися 

та кож у вересні 1920 року в Любарі, в Острополі, в Полоннім, у Чорториї та Славуті 

(Ґольдельман, с. 147).  Більшовики, крім того, спровокували багато інших погромів у 

місцевостях, не зайнятих червоними військами, збуджуючи проти євреїв темні маси та 

підозрілі  елементи.  Колотнеча,  безладдя,  що стали вислідом такої діяльности, 

полегшували червоним захоплення цих   міст.   Таращанська   більшовицька  дивізія   стала   

сумнозвісною через великі та жорстокі погроми, які вона чинила всюди, куди проходила. 

Більшовики, однак, не були єдиними винуватцями погромів. Згідно з нашою документацією 

саме армію Денікіна, армію, яку, на жаль, субсидувала Антанта, треба звинуватити у 

найбільш жахливих погромах, що мали тоді місце. Це сумне ствердження виходило не тільки 

від самих українців, а й від єврейських письменників, які займалися цим питанням. Велику 

відповідальність у цій справі щодо армії Денікіна підтверджує Марґолін (Марґолин А. 

Украина и политика Антанты), до свідчення якого ми будемо звертатися ще багато разів. 

Марґолін — це найбільш видатна особистість у політичному світі України. Це він захищав 

Бейліса, звинуваченого в ритуальному вбивстві. Він протягом багатьох років був 

президентом великої єврейської організації, яка мала інтернаціональний характер: 

територіялісти. Одним з перших серед євреїв він зрозумів могутність національного 

українського руху; і він сам став переконаним прихильником української справи. Він 

неодноразово висловлював думку: «Для того щоб якнайкраще прислужитися своїм 

браттямєвреям в Україні, треба надати свою поміч їх спільній батьківщині — Україні». 

Марґолін постійно був членом касаційного суду в Києві, членом української делегації на 

Мирній конференції в Парижі, головою Дипломатичної української місії в Лондоні. 

Другий єврейський свідок, Тьомкин (його багато і дуже точно цитує Марґолін), також 

констатує, що «найстрашніші, найбільш жорстокі погроми в Україні було організовано 

добровольчою армією Денікіна. (Доповідь Тьомкина, прочитана на сіоністському конгресі в 

Карлсбаді, ще не була опублікована, коли ми мали можливість ознайомитися з нею в 

рукописі). 

«Це була, — сказав він, — епоха офіційного зовсім відкритого антисемітизму». Погром у 

Фастові перевершив, за свідченням Тьомкина, все, що ми бачили в наш час у сфері погромів. 

На Поділлі, куди відступила з Києва армія Денікіна, були поновлені всі інквізиторські 

страхіття середніх віків: спалювали євреїв живими, поливши їх керосином. Тьомкин називає 

імена полковників, які керували погромами. Свідок звинувачує Денікіна персонально: «Він 

схвалював дії тих, хто робив погроми, і він стає відповідальним перед історією за пролиття 

єврейської крови». 

Багато погромів ставиться у вину військам Махна, відомого анархіста. Махно та його 

прибічники не визнавали ні української влади, ні влади більшовиків, ані Денікіна, але 

надавали при нагоді свою допомогу то першим, то другим. Іноді він воював на боці 

червоних, іноді — разом з українцями, іноді — з російськими добровольцями. Ніхто з них не 

повинен відповідати за акти насилля, що чинили прибічники Махна. Між іншим, він був не 

одним таким авантюристом. Григор'єв теж бився то за тих, то за інших і ніколи не забував 

грабувати, ніколи не пропускав нагоди розпочати погром, не роблячи при цьому великої 

різниці між євреями і християнами. Махно та Григор'єв мали в Україні багато інших їм 

подібних отаманів розбійницьких банд. Усі були проти уряду Української Республіки. Отже, 

ми бачимо, що численні погроми були скоєні на українській території, але групами та 

бандами, які ніякого підпорядкування Українському Урядові не мали. Навпаки, ці війська 



Денікіна, більшовицькі банди, або банди Махна та інші були у стані війни з Українською 

Республікою. 

Тьомкин не завжди справедливий стосовно Українського Уряду. І все ж він визнав, що у 

багатьох випадках Українській Армії вдалося попередити погроми і навіть їх зупинити. Так, 

13 березня 1919 р. в Коростені солдати Червоної Армії почали погром, а вояки армії 

Петлюри, що вели наступ у тих місцях, зненацька з'явилися та поклали край погромові. У 

серпні українське військо звільнило Білу Церкву від армій Денікіна та червоних, які чинили 

погроми в цьому місті. Вояки Петлюри «поводились дуже добре» — говорить нам Тьомкин, 

але ця армія була витиснута бандами Зеленого, і ці останні поспішили розгорнути погром. 

Зелений був головою великого загону повсталих, що, як і Махно та Григор'єв, часто 

змінював орієнтацію. Після того, як нещасне містечко Коростень побачило їх у ділі, воно ще 

змушене було переносити злочини якогось Соколова того самого дня, як Українській Армії 

вдалося встановити порядок. У Лубнах погром був зупинений сотнею вояків Української 

Армії, що із зброєю в руках розігнали погромників. Чотирнадцять наших вояків було вбито в 

цьому бою, але місто було врятоване. І так бувало часто, та, на жаль, не завжди. Ми змушені 

визнати, що декілька погромів скоїли нездисципліновані загони Української Армії чи то в 

момент раптового відступу, чи то в момент битви з ворогом. Ніхто не сумує більше від нас з 

приводу цих злочинів. Українські патріоти вважають ці злочини такими ж згубними, такими 

ж судними для себе, як і для євреїв. Такі погроми, які були в Проскурові, були страшним 

нещастям для всієї України; вони глибоко порушили комерційне та промислове життя, яке 

було майже повністю в руках євреїв, і ці акти варварства пригнічують наше сумління. Ми 

можемо стверджувати, що ці погроми скоєні найгіршим елементом нашої нації. Не слід 

також забувати, за яких трагічних обставин проходили ці криваві погроми. Не слід тим 

більше забувати і про те, що Уряди УНР засуджували ці насильництва, як засуджуємо їх ми 

тут, і як голова нашої держави Симон Петлюра проклинав їх так само, як проклинаємо їх усі 

ми. 

Що ж то були за елементи в Українській Армії, що спричинили погроми? Винуватцями були 

перш за все злочинці, випущені більшовицькою владою з різних в'язниць України та Росії, 

які вступили до Української Армії в надії на можливість грабунку. Подруге, це були 

аґентипровокатори, заслані советами для збудження розрухів, ворохобень в запіллі 

Української Армії. Потретє, це були темні люди, кинуті проти єврейської людности 

червоними та реакційними агітаторами, що ставили за мету дискредитувати український 

національний рух в очах цивілізованого світу. На превеликий жаль, маси були іноді 

сприйнятливі до цієї огидної пропаганди. Чому? Ось на це запитання ми й шукаємо 

відповіді. 

 

 

РОЗДІЛ V 

ПРИЧИНИ ПОГРОМІВ 

 

Анархія, як наслідок приходу більшовиків, була головною причиною погромів в Україні. Та 

між наслідком і причиною існує тисяча різних обставин. Без більшовицької навали в нас не 

було б погромів. Це безперечно. Але, якщо б вона не була ускладнена іншим, дуже суворим 

збігом обставин, ця навала, можливо, не мала б подібних наслідків. Усі ці обставини та 

причини погромів доволі добре сформульовані в книжці Ґольдельмана. Цей автор досліджує 

феномен українського вояка. Ким був козак, який воював в Українській Армії? «Це був, — 

пише Ґольдельман (с. 45), — колишній український кріпак, чиє тіло і душа тільки півстоліття 

тому належали власникові землі, на якій він жив і був чимось на кшталт худоби. Роки 

мерзенного рабства, насаджуваного впродовж багатьох поколінь, накопичило в його душі 

проти поневолювача безмежне обурення та ненависть. І ця ненависть, це обурення мали рано 

чи пізно вибухнути із жахливою силою». Поневолювачем, експлуататором на селі був поляк 

або росіянин, рідше — українець. А в містах службовцями та жандармами були росіяни. 

Помічником, правою рукою визискувачів був єврей. Ґольдельман мав рацію: євреї завжди 

були чимось на зразок управителів у землевласників, особливо на правому березі Дніпра, у 



дворянполяків. З давніх часів це викликало серед українського населення певну антипатію до 

євреїв. З другого боку, український народ, відданий сільському господарству, завжди 

ставився з підозрою до людей, що займалися комерцією. А комерція в маленьких 

українських містах та містечках протягом цілих століть була в руках євреїв. Отже, характер, 

праця, релігія, старі звички українців та євреїв, самі їхні приміщення відрізнялися та 

протиставлялися одне одному. 

Справедливо це чи ні, але українські селяни були переконані, що євреї ставляться до них 

вороже, вважають їх нижчими за себе і такими, яких можна експлуатувати. Проте 

український народ, У глибині душі дуже добрий, не мав сильної ненависти до євреїв. Правда, 

українські селяни виявляли до євреїв певну, доволі явну іронію. В дійсності селяни ніколи не 

робили погромів. За царя ці трагічні події траплялися завжди в містах, і їх підбурювачами 

дуже часто були робітникиеміґранти з півночі, які, не звикши бачити навколо себе стільки 

євреїв, з великим задоволенням дуже часто грабували їх та вбивали. 

Щоб зрозуміти походження антисемітизму у війську, треба згадати, яку ролю за часів царя 

грали монархісти та так звані члени «чорної сотні». Це були відверті антисеміти й 

прихильники погромів. Постійно підтримувані царським урядом, вони пропагували відкрито, 

тоді як контрпропаганду завжди підозрювали як вияв революційних настроїв, їй чинили 

перешкоди або суворо забороняли. Тому в деяких місцевостях України, особливо в найбільш 

відсталій частині, на Волині, антиєврейська пропаганда мала реальний успіх. 

Неуцтво — це той ґрунт, на якому слід перш за все шукати коріння антисемітизму певних, 

мало культурних областей України. 

Повернемося до Ґольдельмана. Він нам розповів, що український селянин, мобілізований на 

війну 1914 року, приречений був опинитися під впливом леґенд, офіційно 

розповсюджуваних, про мішки з грошима та золотом, які євреї начебто носили німцям, 

говорили по телефонних апаратах, встановлених ними для зв'язку з ворогом. Розповідали, що 

вони добивали та роздягали на полі бою поранених солдат російської армії. І особливо 

розповсюджувались казки про шпіонаж, що практикувався євреями тощо... (Ґольдельман, с. 

46). Усі ці чутки, особливо ті, що торкалися шпіонажу, настільки пропагувалися в Росії, що 

один з ліберальних російських лідерів відверто заявив: «Я не кажу, що всі євреї — шпіони, 

але я певний, що всі шпіони — євреї!»). Ніхто, звичайно, не перевіряв усіх цих чуток. Одначе 

залишалося в душі солдата щось таке, що не швидко стирається. Констатуємо також підлу 

поведінку російської військової влади відносно євреїв. Усе єврейське населення якогось 

найбільш наближеного до фронту міста виганяли та привозили до Києва чи ще кудись. 

Жалісно було бачити цих нещасних, майже роздягнутих, часто хворих, що важко тягли свої 

розбиті ноги. Автор цих рядків не раз був свідком таких тяжких сцен. І солдат, той, хто, 

можливо, пізніше чинив погроми, звикав поступово слухати людей, які йому говорили та 

показували: «Ось як треба поводитися з євреями, які є «шпіонами». Ось ще одна з причин, 

які доклалися, щоб залити кров'ю 1919 рік: провина цьому — у світовій війні, прихильній до 

пропагування брехливих чуток та розбурхання помсти в людях. 

Однак прийшов великий 1917 рік. Це була революція. Ідеї братства народів, ідеї гуманізму 

розповсюджувались скрізь. Більш не було пропаґанди погромів. 

Чули зовсім протилежне, кожного разу, коли траплялося якенебудь з цих неминучих під час 

революції заворушень і було скероване проти євреїв, воно старанно розслідувалося та дуже 

суворо каралося. Ми не передамо куті меду, якщо це повторимо. 

Але ось Україну захопили   більшовики. Вся ситуація знову  змінилась, і майже раптово. 

Більшовизм запровадив такі методи боротьби, таку жорстокість і породив такі жахи, таку 

ненависть, що в цей момент доісторична людина, про яку казав Тен і про яку згадували ми, 

пробудилася в людях України. Вони звикли бачити, як небезпека з'являється з усіх боків. 

Звикли бачити, як трупи встеляють вулиці міста і там розкладаються. Людське життя все 

більше знецінювалося. Вбити чи бути вбитим — це не мало значення. 

Нагадаємо, що, згідно з Чериковером, саме більшовики дали перші зразки жорстоких 

погромів (за їх першої появи в Україні в 1918 p.). Вони пробуджували огиду. Ненависть, яку 

вони викликали, була особливою. Щось від дикуна було в цьому стані постійної паніки, в 

якому перебували тижнями, місяцями, роками. «Більшовики наближаються!» Цей вигук був 



таким же жахливим, як колись зойк, що роздавався в цій самій Україні: «Татари! Татари!». 

Кожна поява червоних у селі, в місті коштувала життя сотень українських патріотів. Діти, 

жінки, люди, які абсолютно не займались політикою, піддавались переслідуванню та 

вбивству. Природньо, що ті, хто був присутній при подібних жахіттях, мали жагу помсти за 

убитих батьків, друзів, а також бажання примусити морально страждати так, як страждали ті, 

кому доводилося вижити... 

Євреїв звинувачували в тому, що вони були співучасниками жорстокостей більшовиків. І ми 

констатуємо, що почав народжуватися новий антисемітизм, підігрітий злочинами 

більшовиків. Як добрий єврей при здоровому глузді, С.Ґольдельман сказав (с. 47) з гіркою 

іронією: «Дійсно, більшовицька революція зробила нам подарунок у вигляді великої 

кількости комісарів євреїв... Можна собі уявити, як український селянин сприймав цих євреїв 

(в більшості дуже молодих), коли вони з'являлися в селі на чолі військового загону, щоб або 

знищити його самого, або забрати його зерно». Ґольдельман додає, що неможливо 

виправдати в очах селянина поведінку цих молодих євреїв та переконати його, що вони мали 

право бути його хазяями, розпоряджатися у нього в хаті в якості представників, навіть 

командувачів окупаційної московської влади. Цей селянин, констатує Ґольдельман, згідно з 

старою традицією, не звик бачити євреїв у ролі службовців і ще менше в ролі військових 

зверхників. І ми повинні визнати, що велика кількість комісарів більшовиків в Україні, якщо 

не більшість — це були ті молоді євреї, що походили з українських містечок. 

Яку ролю виконували євреї в більшовицькому русі? В інтерв'ю журналу «Єврейська хроніка» 

(16 травня 1919 р.) Марґолін цікаво відповів на це питання. Він висловився проти думки, 

майже загальновизнаної, що євреї грають вирішальну ролю в більшовицькому русі: 

«Безумовно, є євреї серед більшовиків, але євреї більшовики становлять меншість. Якщо 

складається враження, що серед більшовиків багато євреїв, то це тому, що вони, — пояснює 

Марґолін, — проявляють завжди велику енергію, коли займаються якоюсь справою». 

Марґолін, може, й має рацію. Але не можна заперечувати очевидного факту, що євреї 

відіграли велику ролю в підтримці більшовизму в Україні. Цей факт пояснюється, проте, 

дуже легко. 

Згадаємо, що в кожному маленькому місті чи містечку України мешкали не тільки багаті 

євреї, великі й малі комерсанти чи маклери, але також велика кількість євреїв дуже бідних, 

ремісників чи робітників. Якраз ці бідні євреї і складали елемент, найбільш податливий на 

комуністичну пропаґанду. Ми вважаємо це цілком природним і, якщо в цих містечках та 

містах було б стільки нещасних ремісників росіян чи українців, вони теж, мабуть, стали б 

гарячими прибічниками комунізму. Ґольдельман слушно зауважив, що багато заможних 

євреїв було знищено більшовицьким режимом. Ми погоджуємось з ним у тому, Що цей 

режим повинен би бути сприйнятим однаково згубним Для інтересів робітників та 

ремісників євреїв; ми переконані, що ніде більшовизм не поліпшує долі робітника чи когось 

іншого. Але це лише наша думка. 

Думка робітничих мас, особливо в країнах, індустріальне відсталих, протилежна. Робітники, 

особливо бідні та мало розвинені, всюди складають комуністичні кадри; і Ґольдельман 

зазначує, що, не дивлячись ні на що, євреїробітники йшли до більшовицької армії 

(Ґольдельман, с., 16; нім.). 

Марґолін також визнає (с. 314), що євреїв було багато в Червоній Армії, тоді як в 

Українській Армії їх було декілька осіб. Чериковер (с. 116) також писав, що євреї дали певне 

число добровольців Червоній Армії, а Українській Армії не дали жодного (Єврейський автор 

трошки перебільшує. Ми знаємо випадки, коли євреї входили до нашої Армії). Цей самий 

автор (с. 110) наполягає на тому факті, що міста і містечка України, де євреї складали іноді 

більшість населення, стали справжньою базою більшовизму в Україні. Він повторяє, крім 

того, що певна кількість євреїв записалась до Червоної Армії. В той же час він підкреслює, 

що при Центральній Раді єврейські партії були ворожі більшовикам. І це незаперечне. Ми 

додамо до цього, що вони (сіоністи особливо) проявляли симпатії до України. Хоча ми 

зобов'язані сказати, що єврейські маси не пішли за своїми провідниками. Чериковер розділяє 

нашу думку (с. 115). Він стверджує, між іншим (с. 116), що крім сіоністів майже усі євреї, які 

за Центральної Ради проявляли симпатії до національної української справи, перейшли на 



бік більшовиків (він наводить прізвища знаних в Україні Рафеса, Золотарьова, Сінця, 

Літвакова, Новаківського, Кубкина та ін.). Це не доводить, звичайно, що всі євреї пішли 

примножувати ряди більшовиків; ми припускаємо, що буржуазія та велика частина середньої 

кляси євреїв залишилися ворожими до більшовизму. Факт, який здається нам незаперечним, 

це те, що робітники та ремісники, як і частина єврейської молоді, які за старих царських 

законів не могли одержати доброї освіти (див. Марґолін, с. 322), перейшли на бік 

більшовизму. Рафес, єврейський соціял-демократ (Бунд), який пізніше став палким 

більшовиком, сказав відкрито (Рафес. Два роки революції в Україні. — Москва, 1920), що 

маси єврейських робітників стали на бік більшовиків ще до того, як їх провідники (і Рафес в 

тому числі) показали їм цю дорогу. Рафес визнавав, що, беручи до уваги соціяльну структуру 

України, єврейські робітники відіграли і повинні були відіграти в революційному русі, 

зокрема більшовицькому, виключно важливу ролю. Він вважає, що без комуністичних 

організацій євреїв влада Рад не могла б встановитися в Україні. Цю точку зору, додає Рафес, 

підтвердили події. Єврейські робітники в Україні створювали основну базу Совєтів; і 

червона військова влада дуже опікувалася питанням залучення єврейських трудящих до 

Червоної Армії (той самий автор, с. 164). 

Коли переможцям з півночі треба було призначати своїх комісарів, їм було важко знайти 

кращих прислужників, ніж серед тих молодих євреїв, які відразу ставали адміністраторами, 

військовими начальниками тощо. Коли треба було організувати в Україні червоний терор, 

більшість страшних ЧЕКА також склалося з тих самих молодих євреїв, що вийшли з наших 

українських містечок. І коли розказують про жорстокості, катування, вбивства без ніякого 

суду в підвалах ЧЕКА, в багатьох випадках називають імена євреїв. Можливо, іноді 

перебільшують, можливо, приписують євреям деякі варварські акти, які звершив російський 

чекіст чи навіть зрадник українець — не це важливо. Важливо те, що багато молодих євреїв 

було в ЧЕКА, тих євреїв, прізвища яких з жахом повторювали в різних місцях України. 

Єврейка на ім'я Фанні скоїла в Кам'янецьПодільській ЧЕКА стільки садистських злочинів, 

що її ім'я вкарбувалося в пам'ять людей. 

І якщо б ми вивчали історію військової боротьби проти Росії Рад, ми б побачили, що ворог 

України шукав спільників у самій Україні, і що він їх знаходив дуже легко серед 

комуністично настроєних робітників міст та містечок. 

Історичним фактом було, що цими робітниками були євреї. І ледве більшовицька армія 

наближалась до Армії Української Республіки, в містах та містечках спонтанно спалахували 

повстання, і легко було виявити, що серед повсталих була переважаюча більшість євреїв. 

Подібні факти повинні були сильно вражати свідомість необізнаних українців. 

Злопам'ятність, ворожість, ненависть проявлялися не тільки проти зрадників, які піднімали 

пробільшовицькі повстання (що було б зрозуміло, але і проти єврейського населення взагалі. 

І його робили відповідальним за злочини євреївкомуністів, поглядів яких більшість євреїв не 

поділяла. 

Було б несправедливо і нелогічно за злочини однієї єврейської частини (хоча б вона і була б 

дуже численною і активною) звинувачувати все єврейське населення. Але життя повне таких 

не 

справедливостей та алопзмш  Дуже важко було зупинити цей рух неоантисемітизму, який 

легко поєднувався з антисемітиз мом, старим довоєнним та з часів війни Справжні 

антисеміти які вбивали в 1917 році, вважали, що вони можуть знову розпо чати свою 

пропаганду, бо обставини, на їх думку, були сприятли вими  3 Іншого боку, ті, хто хотів 

просто пограбувати, завжди підтримували антисемітів Терен для погромів був вповні підго 

товлений За тих умов, зрозуміло, І єврейське населення не за лишалося Інертним 

Ґольдельман (с 44) пише, що «більшовики дуже спритно використали погроми для своєї 

пропаґанди» Єврейська молодь, сіоністи, члени її різних буржуазних партій молоді люди, 

політичне зовсім Індиферентні (чи навіть ворожі) до більшовизму — всі йшли до Червоної 

Армії Ґольдельман (ми повинні нагадати, що він в той час перебував в Україні І є цінним 

свідком) додає, що єврейські військові загони більшовицької армії воювали більш хоробро, 

ніж російські, що було цілком при родньо, тому що вони захищали одновірців від погромів 

(Ґоль дельман забуває тут про погроми, організовані самими бшьпіо виками) «Ця хоробрість 



використовувалась нашими нацюналь ними захисниками (це так Іронічно називає 

Ґольдельман більшовиків)   для   того,   щоб   посилати   єврейські   загони в найбільш 

небезпечні місця фронту». 

Це шаленство, цю розлюченість єврейських полків проти своїх українських співгромадян у 

московській Червоній Армії бачили українські козаки, і це провокувало серед них страшну 

ненависть до євреїв взагалі (с 45). 

Війна між Росією Рад та Українською Народною Республікою, війна міжнаціональна, що 

одночасно була війною двох режимів політичне та соціяльно зовсім різних, ускладнювалась 

ще й соціяльною боротьбою в Україні. (Марно казати наскільки небезпечною для держави 

була ситуація. За будь яку ціну треба було зупинити цей шалений конфлікт між більшістю та 

меншістю між громадянами одної країни Український Уряд ми вже бачили і ще побачимо 

добре це розумів. Але тільки вивчивши причини погромів та стан України на той час ми 

змогли б зрозуміти як важко було боротися з цією ненавистю). Селяни були глибоко ворожі 

до червоної Росії та національне настроєні, робітники ж, принаймні значна найбідніша 

частина їх, була за комунізм Москви. Примхи історії полягали в тому, що одні були майже 

виключно українцями, а другі — в більшості євреї. Соціяльна боротьба прийняла форму 

боротьби двох націй — української та єврейської. 

Треба визнати: більшовизм довів почуття безладдя та антисемітизму до неймовірного рівня. 

А хто винен? Можливо, вони, дрібні євреї з містечок, що вдягай форму командирів армії чи 

комісарів чекістів і були найбільш відповідальні? Але у своє виправдання ті дрібні зрадники 

своєї української батьківщини могли б сказати, що вони були переконані в тому, що рятують 

цілий світ та домагаються разом з Леніном раю земного. 

Чи треба звинувачувати українські маси, неймовірно постраждалі, ошалілі від грабунків, 

пожеж, бомбардувань, повного знищення домівок, коли вони іноді кидалися на людей, яких 

вважали помічниками ворогів? Для людей здорового глузду ясно, що всі ці звинувачення є 

безґрунтовними, неправдивими, марними. 

В подіях таких грандіозних масштабів, посеред великих хвиль людського океану в момент 

страшної бурі, що значить сама воля? За подібних обставин іноді розумно зачекати, щоб 

вітер трохи вщух, аби можна було знову повести боротьбу з силами величезними, сліпими, 

розбурханими. 

Але капітан завжди залишається на своєму посту, не дивлячись на небезпеку. Він робить все, 

що в його можливостях; і якщо його зносить хвилями, його не звинувачують — він виконав 

свій обов'язок. У океані України Український Уряд та його голова, Симон Петлюра, 

залишилися на своєму посту і виконали свій обов'язок. 

 

 

 

РОЗДІЛ VI 

ТРУДНОЩІ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ ТА 

ГОЛОВНОГО ОТАМАНА СИМОНА ПЕТЛЮРИ 

У ПОДОЛАННІ ПОГРОМІВ 

 

Завжди є якась трагічна сторона в житті великої людини. Якщо ви не народилися принцом чи 

королем, досить важко в нашому житті добитися успіху. Коли хтонебудь починає 

вирізнятися, скільки заздрощів виринає навколо нього! Його кращі друзі іноді намагаються 

завадити тому, щоб він зайняв місце, яке йому належить. Але якщо, попри все, піднесена 

подіями або народними масами, людина починає ставати великою, все змінюється: її негайно 

наділяють всіма можливими найкращими якостями і не бачать нікого, крім неї. Його 

співробітники, його старі суперники відходять на другий плян чи майже зникають. Якщо це 

державна людина, міністр, голова парляменту, всяка щаслива ініціятива, всякий сприятливий 

акт, який виходить від нього або від його секретаря, — все це приписується єдино йому. Для 

нього всі лаври. Та приходить день, коли доведеться йому нести на своєму страдницькому 

чолі вінець із терня. Якщо народ невдоволений, якщо приходить якесь лихо, то завжди він, 

велика людина, відповідає за все. 



Попри всі неймовірні труднощі Петлюра йшов до слави кроками велетня. Він заслужив свої 

лаври, і ми бачили, якими високими якостями справжнього провідника володів чоловік, який 

щойно (пройшов один рік після убивства С. Петлюри, коли була написана книжка — Н.П.) 

загинув так трагічно. Він жив в епоху історії народу, коли вольова людина мала шанс 

піднятися і стати великою. Але ці епохи, які так легко народжують великих людей, бувають 

також найбільш невдячними для них. Якраз у такі періоди події особливо підпорядковані 

величезним, різнобічним, темним, майже містичним силам. Петлюра був великою людиною, 

але він не був всемогутнім. Не треба перевищувати його ролі. І коли говорять, що саме він 

відповідає за програми в Україні, це обвинувачення набуває такого вигляду, наче він був 

справжнім Богом. Ми розглянули причини погромів, ми зрозуміли, як важко було їх 

зупинити; для того, щоб звинувачувати Симона Петлюру, треба знати точно, якою владою 

він володів в Українському Уряді 1919 року. 

Ми знаємо, що Директорія заступила владу гетьмана Скоропадського. Негайно після 

перемоги, в грудні 1918 p., новий Уряд організував тимчасовий парлямент, Трудовий 

Конгрес, котрий виробив конституцію, засновану на ідеї парляментаризму з повною 

відповідальністю міністрів перед Зборами. Незважаючи на назву Директорії, запозичену, 

вочевидь, у Французької Революції, ця українська Директорія ні в чому не нагадувала 

Директорії 1795 року. Це було колективне головування на чолі Республіки і нічого більше. 

Коли більшовики почали свій наступ на Україну, Трудовий Конґрес вимушений був 

припинити свою діяльність: його не можна було більше скликати. 1919 року його було 

заступлено центральними комітетами головних політичних партій. Це вони в той рік були 

дійсною владою. 

Симон Петлюра, який був на початку тільки одним з п'яти членів Директорії, став після 

відставки Винниченка головою Директорії. Яку владу йому давало це звання? Разом з своїми 

колегами він міг формувати міністерства, міг відмовитися ствердити акт, який йому 

пропонували, але не більше: як Президент Республіки він не міг звершити ніякого акту без 

підпису хоча б одного міністра. Не Петлюра, а Кабінет Міністрів і Кабінет Партій керували 

країною. І якщо в цей час мали місце погроми, і якщо можливо за таких обставин перенести 

на когось відповідальність за ці злочини, то не на Президента, а на його Уряд. У 1918 році 

були дві соціялістичні партії, які грали вирішальну ролю, оскільки три голови Ради — 

Чехівський, Мартос та Мазепа були соціалдемократами. Саме соціялістичні партії із значно 

більшими правами, ніж Симон Петлюра, повинні були б розділити відповідальність за 

погроми. Що б не стверджували деякі євреї та особливо вбивця Отамана, Симон Петлюра 

ніколи не був диктатором. 

У час, який передував Директорії, він був Головним Отаманом Армії Республіки, а потім, 

одночасно з постом Голови Директорії, Петлюра займав пост Головного Отамана Армії УНР. 

Так, але ми знову поставимо це питання: яку владу давало йому це звання? Владу, схожу на 

владу Президента Республіки, який майже у всіх республіканських країнах має звання 

Головнокомандувача Армії. Завдяки обставинам, завдяки постійному станові війни, Симон 

Петлюра мав, звичайно, із своєю Армією більше зв'язків, ніж має президент країни в мирний 

час. Але, якщо Петлюра був ГЬловним Отаманом Української Армії, то не треба забувати, 

що ця Армія мала Верховного Головнокомандувача (в 1919 році генерала Осетського), не 

кажучи про багатьох генералів дивізій. Це вони віддавали накази, це вони командували 

Армією в дійсності. Петлюра не втручався прямо у справи Уряду, як і у справи Армії. І 

позаяк за кожен крок уряду повинен відповідати Кабінет Міністрів, за кожен крок армії несе 

відповідальність Головнокомандувач або генерал, що безпосередньо керує окремою 

операцією. 

Очевидно, що Симон Петлюра завдяки своєму моральному авторитетові міг, попри все, мати 

великий вплив на Армію, але треба зрозуміти, що цей моральний авторитет не завжди був 

однаковим. Він був дуже великим, коли Петлюра ввійшов до Києва як переможець гетьмана 

Скоропадського. Його престиж був такий високий, що не зменшився через прискорений 

відступ Отамана перед другим наступом більшовиків у січні 1919 р. Але саме у цей час важкі 

удари почали сипатись на Петлюру. Пригадаємо (див. розділи II та III), що всі його надії на 

Антанту, особливо на Францію, не виправдалися. Народ, що бачив скрізь нещастя, втратив 



віру і покидав його. Люди слухали більшовицьких агітаторів, які обіцяли земний рай та 

всюди розповідали, що Петлюра продав Україну Антанті. Країна більшовизувалася, Армія — 

теж. Це була глибока реакція на спробу німців та Уряду Скоропадського відновити старий 

соціяльний лад в Україні. Пізніше, й навіть дуже скоро, ці настрої розвіялися. Спробувавши 

«більшовицького раю», український народ швидко зненавидів його всім своїм єством. Але 

під час більшовицької кризи в Україні популярність і авторитет Петлюри значно 

зменшились. 

Треба не забувати, що взимку та навесні 1919 року Петлюра змушений був постійно 

відступати до польськорумунського кордону Безладдя в Україні стало неймовірним. Кожна 

людина із здоровим глуздом розуміє, що цей момент був більш ніж важкий для введення 

порядку та ліквідації погромів. Не можна обійти й тої обставини, що сама організація Армії 

була тоді дуже далекою від  довершенности.   Коли  Директорія  розпочала боротьбу з 

Гетьманом та німцями, в її розпорядженні була армія, сформована нашвидкоруч із усіх 

невдоволених попереднім режимом.   Вона  невповні  підкорялася  своїм  командирам. 

Кожний загін мав отаманів, які все більше й більше вважали себе незалежними від штабу 

Головного Отамана Петлюри. Армія була   погано   споряджена,   з   неналаднаним   

постачанням. Петлюра  все  сподівався  на  допомогу Антанти  і  вимагав французьких 

інструкторів. Та він чекав даремно.  І треба сказати, що цей період був найбільш злощасним 

для Симона Петлюри в усіх відношеннях. Тимчасовий успіх більшовицької пропаґанди, 

швидкий відступ Української Армії, стан отаманії негайно   спричинили   хвилю   погромів.   

Цьому   сприяло   і зменшення авторитету Петлюри та його уряду. Все це робило боротьбу з 

погромами особливо тяжкою. І дійсно, найбільш значні погроми сталися саме у першій 

половині 1919 року. Та влітку ситуація змінилася. Злочини більшовиків відкрили очі людям, 

і вони знов перенесли свої надії на Симона Петлюру. І знову особистий авторитет його дуже 

вивищився.  Завдяки величезним зусиллям Армії почався наступ на більшовиків. Стан 

отаманії потроху поступився організації регулярної армії. Саме про це виразно пише генерал 

Капустянський у своїй праці (Капустянський М. Операції Української Армії та марш на Київ. 

— Одеса, 1919; Львів, 1921.—Т. 1, — С. 321), виданій українською мовою: в кінці великого 

відступу (тобто у травні 1919 року) завдяки героїчним зусиллям штабу та частково пресі 

вдалося обмежити претенсії різних отаманів, зменшити число військових одиниць та 

організувати кадри регулярної армії. В боротьбі з отаманією природний відбір також відіграв 

певну ролю: всі авантюристи, які прибилися до Української Армії в момент боротьби проти 

Скоропадського, щезли, відійшовши від регулярної армії: маленькі отамани, як і мало 

дисципліновані козаки, зрозуміли, що їм нема чого робити в армії, яка стала регулярною. 

Армія стала набагато меншою за складом, але краще організованою. 

Тільки тепер можна було розпочати систематичну боротьбу проти безладдя та погромів. Але 

ні Уряд, ні Головний Отаман Петлюра не діждали цього слушного моменту, щоб розпочати 

боротьбу з погромами. Ми не маємо зараз усіх наказів, прокламацій тощо, які були видані в 

той час. Багато архівів (і особливо архіви окремих частин Армії, які були б тут найбільш 

дорогоцінними) зникло. Ті, що вдалося врятувати, не приведені ще в порядок. Але ми маємо 

декілька документів особливої ваги, а також свідчення самовидців. 

Директорія не обмежувалася виданням наказів та прокламацій; міністрів, спеціяльних 

пропагандистів посилали до Армії та в інші місця, щоб затаврувати погроми перед народом 

та перед солдатами. Безпалько, відомий соціялдемократ (він тепер (у часи написання 

книжки. — Н.П.) 

член виконавчого Комітету другого Інтернаціоналу), який у 1919 році був Міністром Праці, 

протягом кількох місяців їздив по країні для зустрічей з населенням та навертання його до 

порядку і проти погромів за відрядженням Уряду та за згодою Симона Петлюри. Безпалько 

виконав свою місію наскільки було можливо; на той момент (червень 1919) територія, вільна 

від загарбників, становила лише вузьку смугу землі на берегах Дністра та Збруча. 

Це був час, коли Українська Армія готувалася до літнього наступу 1919 року. Петлюра 

запросив Безпалька супроводити його на фронт довжиною в декілька сотень кілометрів. 

Вздовж усієї лінії фронту вони зверталися до вояків з промовами, маючи на увазі цей наступ, 

пояснюючи їм серйозність їх ролі та запрошуючи їх захищати єврейське та християнське 



населення і всюди боротися проти погромів і безпорядків. Безпалько розповів про один 

епізод, дуже характерний для цього періоду анархії: коли Головний Отаман та він прибули 

на певний відтинок фронту, досить віддалений, двоє молодих вояків попросили про змогу 

поговорити з ними. Вони прийшли з Кам'янець-Подільська, ще зайнятого московськими 

військами. Саме в цьому напрямку повинен був розпочатися український наступ кількома 

днями пізніше. Молоді вояки розповіли приголомшливі речі про те, що відбувається в 

Кам'янці. Вони казали якраз про чекістку Фанні, єврейку, яка не тільки сама вбивала без суду 

українських патріотів, а й піддавала їх тортурам та розпинала їх. Хвилювання цих вояків 

було невимовне. Вони звинувачували відкрито євреїв за їх участь в ЧЕКА й у знищенні 

патріотів, і це рішуче звинувачення занепокоїло дуже Петлюру та Безпалька. Вони розуміли, 

що якщо молоді вояки розкажуть про це Армії, дух помсти ризикує стати таким сильним, що 

заворушення і, можливо, погром неминуче стануться при вході військ до Кам'янця. Із 

міркувань обережности Петлюра вирішив ізолювати цих двох молодих вояків, щоб вони не 

могли передавати цих новин своїм товаришам. 

Але, попри все, про події в Кам'янці було більш або менш відомо в Армії. І після поразки 

червоних військ, в момент входу до Кам'янця треба було побоюватися погрому. Генерал 

Удовиченко був на чолі українських військ. Він нам розповів, що одержав від Головного 

Отамана наказ запобігти будь-якою ціною погромові. Таким було бажання і самого генерала. 

Перед тим, як наблизитися до міста, він викликав до себе кількох представників 

муніципалітету, українського університету та єврейської общини. Всі ці люди відгукнулися 

на заклик генерала і обговорили різні заходи для недопущення до погрому. Щоб заспокоїти 

вояків, настроєних проти євреїв, домовилися, що генерал Удовиченко висловить перед 

своїми вояками докір представникам єврейської спільноти за те, що багато її членів вороже 

ставиться до Української Армії, але додасть в той же час, що не дозволить, щоб інші, невинні 

євреї постраждали від цього, що він не допустить ані безпорядку, ані погромів. 

Щоб ще краще заспокоїти невдоволених вояків, він їм оголосив, що буде вимагати від 

єврейських представників покарання своїх одновірців за таку поведінку, та що забезпечать 

його Армію тим, чого їй так бракувало. Як було домовлено раніше, рабин негайно погодився 

допомогти Армії. Вояки трималися спокійно. Місто було врятоване. У будь-якому разі 

генерал Удовиченко провів свої війська по місту колонами, не дозволяючи розходитися. 

Раптом, вже як пройшли базар міста, почулися постріли з декількох сусідніх будинків. 

«Зрада! Зрада!» — кричали вояки, кинувшися на засаду. Там знайшли людей, що стріляли на 

вояків. Більшість з них була євреями. Розуміючи, що ситуація стає загрозливою, генерал 

Удовиченко наказав дивізії прискорити крок і вивів її за межі міста. Він залишив у місті 

тільки сотню вояків, вибраних серед найбільш свідомих, з 

наказом підтримувати порядок та запобігти погромові. Генерал Удовиченко не знав, що 

перед ним до Кам'янця увійшли повсталі селяни, прихильники Української Армії, але він 

побачив, що в той момент, коли комуністи почали стріляти, селяни були готові кинутися в 

бій. Тоді генерал дав наказ своїм ста воякам оточити селян та роззброїти, хоча вони були 

антибільшовицькими та прихильниками української справи. 

Увечері місто заспокоїлося, єврейське населення було живе і здорове. Були заарештовані (без 

визначення їх національности) лише ті, що стріляли у вояків. З цього лише прикладу видно, 

як важко було захистити євреїв серед безладдя, недисциплінованости, двобічної ненависти, 

серед загальних грабунків та страшних убивств, до яких звикли під час більшовицької 

навали. 

Генерал Удовиченко розповідав, що скрізь і завжди він робив все можливе, аби запобігти 

програмам, і що декілька разів єврейське населення зворушливо віддячувалось йому. Він 

також розповів, що його командувач, Симон Петлюра, неодноразово наказував діяти так, 

щоб уникнути погромів, а людей, які їх провокували, розстрілювати на місці . Петлюра 

звертав до вояків, до народу свої пристрасні промови з переконливою щирістю, закликаючи 

не робити різниці між християнами та іудеями, захищати всіх громадян України. 

Удовиченко не єдиний живий свідок всього того, про що ми розповіли. Всі генерали, всі 

українські командири можуть сказати те саме. 

Висвітливши проблему погромів, перейдемо до розгляду тих документів, що маємо. 



  

 

 

РОЗДІЛ VII 

ЗАХОДИ, ПРИЙНЯТІ УКРАЇНСЬКИМ УРЯДОМ ТА СИМОНОМ ПЕТЛЮРОЮ 

ПРОТИ ПОГРОМІВ 

 

Які ж заходи уживали проти погромів Уряд та Симон Петлюра? (Ми вважаємо своїм 

обов'язком навести тільки найбільш важливі та характерні документи. Щодо інших, то 

сподіваємося надрукувати їх після закінчення процесу над Шварцбардом (писав 1927 р. 

автор — Н.П.)) 

Вже 11 січня 1919 року, як тільки прокотилася хвиля погромів, Директорія звернулася до 

народу із закликом, зверненим проти погромів (див. документ № 3). Він викликав 

незадоволення євреїв, бо констатував, що частина єврейського населення виявляла анархічні 

та комуністичні тенденції (хоча це визнають усі єврейські історики й публіцисти). 

Але в цьому самому документі говорилося, що увесь єврейський загал не має нічого 

спільного з більшовиками, і Директорія вірить у його відданість. 

Хоча в час крайньої анархії було майже неможливо боротися з безладом, Уряд робив усе 

можливе, розповсюджуючи відозви та надсилаючи слідчі комісії. Як приклад наводимо 

декрет від 9 квітня 1919 р. (див. документ № 7). Наводимо також документ (див. документ № 

5), підписаний Головою Ради Міністрів, що був призначений Симоном Петлюрою у квітні 

1919 р. Це офіційний комюнікат, датований 12 квітня 1919 p.; Мартос починає з дуже 

енергійного засудження погромів і закінчує підтвердженням переконаности Українського 

Уряду в тому, що український народ, який сам зазнав довгого національного поневолення, 

поважає свободу (адже вона принесла автономію меншинам України) і охоче допоможе 

Урядові в боротьбі з бандитизмом. 

27 травня 1919 року цей самий Уряд видав закон, підписаний заступником голови Ради 

Андрієм Лівицьким (Пізніше, під час еміґрації Андрій Лівицький був кілька років головою 

Ради Міністрів. Після загибелі Симона Петлюри саме він очолив Уряд в екзилі), Міністром 

Єврейських Справ Красним та ратифікований головою Директорії Симоном Петлюрою і ще 

двома його колегами. Цей цікавий закон ми подаємо повністю. Зазначимо лише, що згідно з 

цим законом створено комісію, яка складалася з п'яти міністрів, в числі яких був і Міністр у 

Справах євреїв. Ця Комісія не повинна була задовольнятися лише розслідуванням погромів: 

вона одержувала, як це зазначено у першому параграфі, найширші повноваження. Вона мала 

право передавати винних військовому трибуналові (§ 2). її рішення не підлягали апеляції (§7) 

(див. документ № 6). 

Заслуговує на увагу також комюнікат Головного Отамана Симона Петлюри, датований 4 

липня 1919 р.) (див. документ № 7). Головний отаман доводив до відома відповідних 

міністрів, що він та всі командири Української Армії енергійно борються з погромами та 

переслідуваннями, яким піддається єврейське населення. Він зазначав, що євреї понесли 

великі втрати в людях, прихильниках української незалежности; він нагадував, що багато 

євреїв було розстріляно комуністами та більшовиками, які зчинили численні погроми. Він 

також говорив, що євреї доглядали за хворими та пораненими українцями у шпиталях, 

організованих ними нашвидку в 5 км позаду лінії фронту з більшовиками. Головний Отаман 

був зворушений вдячністю хворих та поранених за сердечний догляд, який їм надавали євреї. 

З іншого боку, Головний Отаман з радістю помітив, що козаки Української Армії виставили 

пости охорони перед крамницями та складами євреїв, щоб захистити їх від пограбування. Він 

сподівався, що в майбутньому такі приклади примножаться для добра країни та її спокою 

(ми привертаємо увагу читача до документу №8, що точно показує характер відносин, які 

Отаман підтримував з євреями). 

Ми бачимо тут методи, які застосовував Симон Петлюра для послаблення обопільної 

ненависти. Він завжди був радий наголосити на добрих вчинках з одного чи другого боку. 

Іноді навіть перебільшував, говорячи про їх взаємну лояльність, яка була така бажана за тих 

обставин. 



Петлюра, як ніхто, знав душу вояка. В цьому комюнікаті він говорить і про більшовицьких 

агітаторів, які, пропагуючи погроми, всюди призводили до безладдя. Виходячи з тих 

обставин, Головний Отаман був впевнений, якщо селянин або вояк визнає погроми справою 

рук більшовиків, вони посоромляться взяти в ньому участь або тільки споглядати це. 

7 серпня 1919 року (див. документ № 9) була розповсюджена відозва до громадян та 

робітників євреїв України. Вона була підписана Головою Ради Міністрів Мартосом та 

Міністром у Єврейських Справах Красним: «Уряд УНР разом з Головним Отаманом 

Симоном Петлюрою веде енергійну боротьбу з погромами». Далі Уряд нагадує про 

існування спеціяльної Комісії для боротьби з погромами. Вона також нагадує єврейським 

громадянам, що державні інспектори з широкими повноваженнями вже запроваджені в 

Армії. Ці інспектори були зобов'язані боротися з усіма проявами погромів. На останньому 

з'їзді інспекторів було прийнято за проханням Міністра Єврейських Справ рішення про 

представництво євреїв в корпусі інспекторів. В цій відозві маємо дуже цінне свідоцтво щодо 

діяльности Отамана Петлюри. Він не тільки залишився у згоді з Урядом, але й оприлюднив 

цілу низку указів, у яких вимагав радикального припинення всілякої спроби погромів та 

покарання підбурювачів заворушень. Трибунал вже виніс кілька смертних вироків, декілька 

агітаторів було розстріляно — стверджує цей документ. Відозва нагадує, що в цілій серії 

звернень Головний Отаман Петлюра посилається на підтримку, яку єврейське населення 

виявило УНР своєю боротьбою за незалежність, і звертається з закликом «до всього 

населення і до повсталих на другому боці фронту боротися з погромами, що є руїною для 

країни та загрозою її існуванню». Таким чином, цей дорогоцінний документ доводить, що 

Симон Петлюра видав багато відозв та репресивних наказів. Чи можемо знайти їх всі? На 

жаль, це сумнівно. Але документ, щойно наведений, кладе край брехні ворогів Петлюри, 

коли вони припускають, що Уряд вів боротьбу з погромами, а Головний Отаман протистояв 

його ініціятиві або не брав ніякої участи в тому. Цю явну несправедливість переконливо 

спростував сам Уряд. 

У  тому  самому  документі  говориться,   що   євреям,   які постраждали від погромів, 

призначено було допомогу в сумі понад 20 000 000 гривень. Розпорядження з 15 серпня 1919 

року сповіщає про ще 11 мільйонів 460 тисяч гривень для видачі євреям Урядом. Ці 31 460 

000 серпня становили тоді значну суму. Але Уряд не обмежував себе в цьому кредиті (див. 

документ № 10 та примітку). 

18 серпня 1919 року Рада Народних Міністрів знову розглянула питання погромів і прийняла 

ряд заходів. Вирішили, крім того, просити Головного Отамана видати спеціяльний наказ до 

Армії і звернення до народу (див. документ № 11). Ми маємо наказ № 131 Головного 

Отамана Армії з 26 серпня 1919 року (див. документ № 12): «Армія, яка несе всім народам 

України, — говорилося в наказі, — братерство, рівність та свободу, не повинна бути 

причиною нещасть для євреїв. Той, хто звершує подібні злочини, є зрадником і ворогом 

батьківщини; його треба викреслити з людської родини». Далі, аргументуючи свою позицію, 

Симон Петлюра казав воякам, що вороги України використовують погроми у своїх цілях. 

Стосовно цього ми констатували певне обурення кількох євреїв, ворожих до України: 

«Петлюра, який випустив свою першу відозву тільки 26 серпня 1919 року (яка брехня — 

О.Ш.), посилається лише на утилітарні аргументи», — заявляють вони. Читайте цей 

документ до кінця! Візьміть всі звернення Петлюри, постарайтеся прочитати його очима 

українського вояка 1919 року, то збагнете, що цей аргумент, серед багатьох інших, не був 

зайвим. Коли вояк, можливо, зовсім неосвічений, справедливо чи ні, але є переконаний, що 

євреї відповідальні за всі нещастя його країни, треба використати багато різних аргументів, 

щоб зробити його толерантним і совісним у ставленні до них. 

На другий день після того, як даний наказ було видано, тобто 27 серпня, Симон Петлюра 

випустив відозву до українських вояків, де він знову наполягав на лояльності євреїв до 

Української Республіки. Він заявив, що головні політичні партії євреїв підтримали ідею 

незалежної України. Петлюра не зупинився на цьому. Він погрожував, він говорив: «Смертна 

кара постигне учасників погрому так само, як і підбурювачів. Я вимагаю від вас ще більш 

суворої дисципліни, аби жодна волосина не впала з невинної голови» (див. документ № 13). 

Так може казати лише щира, чесна людина, котра знає того, до кого звертається, і котра 



вміла захопити уяву та торкнутися серця своїх вояків. Щоб краще зрозуміти пристрасну мову 

Петлюри, треба хоч на мить опинитися за кордоном України (де Головний Отаман змушений 

був шукати притулку із своїм Урядом після всіх ударів долі, про які ми знаємо). Також, 

ізпоза меж батьківщини він звернувся до українського народу із чудовим маніфестом, який 

ми наводимо повністю: 

«До вас, невтомні борці, які зробили стільки зусиль, щоб захистити свою батьківщину від 

ворогів, до вас, котрі перед усім світом покрили себе славою, до вас, мої дорогі брати, 

звертаюся я. Наші кати, більшовики, розповсюджують чутки, що повсталі українці воюють 

проти єврейського населення. Я, Головний Отаман Української Армії, цьому не вірю, тому 

що знаю, що український народ, що страждав від грабіжників та загарбників, не може 

переслідувати іншого народу, який так само, як і сам, потерпає від більшовицького 

гноблення. Подивіться навкруг себе пильно і ви побачите, що не тільки селяни, а й 

робітники, ремісники, комерсанти, одним словом, все те, що є в Україні живого та чесного, 

стогне під більшовицьким ярмом. Всіх тих, хто звик чесно добувати хліб щоденний своєю 

працею, фізичною чи розумовою, комуністи хочуть примусити працювати на комуну. 

Єврейське населення: маленькі комерсанти, ремісники та робітники, котрі, як всі трудящі 

люди, заробляють на щоденний хліб працею, вас також грабує та обманює більшовицька 

система; товари комерсантів, приладдя та матеріяли ремісників було забрано на користь 

комуни. Хіба це не повна руїна для єврейського населення? 

І це саме єврейське населення, пограбоване і голодуюче, чи може воно бути задоволеним 

більшовицьким правлінням? 

Ні, євреї, як і селяни, з нетерпінням чекають, щоб їх визволили від комуністичних 

грабіжників.. 

Якщо ви зустрінете між комуністами євреїв, згадайте, що єврейський народ вважає їх 

зрадниками, які забули віру та закони батьків, так само, як і наші, котрі стали комуністами. 

Та було б несправедливим накладати відповідальність за них на весь єврейський народ, так 

само, як не може весь український народ відповідати за зраду наших прихвоснів — 

комуністів. Я знаю, що всі чесні євреї затаврували їх і відреклися від тих зрадників. 

Я переконаний, що ви це розумієте добре і що це не ви переслідуєте євреїв. Вбивають євреїв 

більшовики та банди грабіжників, що розплодилися в Україні за їхнього режиму. 

У своїй боротьбі проти нашого народу більшовики не гребують ніяким засобом: ані брехнею, 

ані підкупом. За допомогою награбованого золота вони посилають в усі країни 

представників, видають журнали різними мовами, у яких зводять наклепи на нашу святу 

справу: визвольний рух нашого народу, — і виставляють його як заворушення 

бандитіворганізаторів погромів; і на кожній сторінці вони пишуть про антиєврейські 

погроми, скоєні так званими повсталими українцями. 

Робітники та селяни багатьох країн Европи, котрі не мали нагоди бачити більшовиків, 

прийняли їх за благовісників народу, вони повірили брехні про повсталих українців і на наші 

визвольні змагання дивляться з підозрою. 

Але симпатія, сердечність, з якою єврейське населення зустріло повернення нашої Армії на 

рідну землю в минулому році, сльози, які це саме населення пролило при нашому відступі, 

жах, яким воно було охоплене при об'яві більшовицького наступу, тисячі євреїв, які втікали 

від того наступу, та які тут, за кордоном, розділяють нашу долю та наші надії, — все це 

доводить цілому світові, що бандити — це більшовики, а не ми. 

Мені боляче, брати селяни, чути всю цю брехню більшовиків про вас; і якщо поміж вас є 

паршива вівця, яка всіх забруднила скоєнням бандитизму, ви повинні негайно її відкинути і 

не терпіти поміж собою. 

Як Головний Отаман Української Армії я наказую вам відповідати суворою і безжалісною 

карою більшовикам, комуністам та іншим бандитам, які чинили погроми та знищували 

народ; я наказую вам встати як один на захист бідного населення, яке так страждало, і 

негайно віддати належне бандитам за допомогою ваших військових трибуналів. 

Невдовзі я повернуся в Україну з Армією та Українським Урядом, і всі ті, хто приєдналися 

до повсталих з метою грабунку та скоєння погромів, будуть суворо покарані за законами 

військового часу за зраду нашого народу та служіння ворогові». Великий учитель народу 



писав ці рядки. Між проводирем народу та людиною, яка навчає дітей, є іноді помітна 

схожість. Добрий вихователь не буде завжди картати дитини, говорячи їй: «Ти — дурний» чи 

«Ти — злодій». Це ранить її самолюбство й ризикує породити в ній віру, що вона не 

зворотньо дурна чи нечесна, і їй тільки й лишається, як стати такою. 

«Я, Головний Отаман, не вірю, не хочу вірити, що український народ є заплутаний в 

погромах»... 

По суті Петлюра повністю правий: погроми є фактом дії недисциплінованих банд, що 

розперізуються внаслідок нечуваних подій. Але Петлюра всетаки занепокоєний: він 

побоюється, що антисемітська пропаганда уразить українців, і тому він каже, що єврейський 

народ більш схожий на них, ніж вони думають, що цей народ також страждає від 

комуністичного ярма. Петлюра знає, що звинувачують багатьох євреїв (справедливо чи 

несправедливо) у тому, що вони брали участь у більшовицькому русі. Та він знаходить добру 

відповідь: «Це погані євреї, їх батьки, їх одновірці засуджують їх. Єврейські маси не більше 

відповідальні за своїх більшовицьких перекинчиків, ніж ми, українці, за зрадників, яких 

маємо поміж нас». Петлюра закінчив погрозами на адресу погромників. 

Що стосується 1920 року, ми знаходимо в кінці Марґоліна розповідь про декілька дуже 

важливих фактів, хоча і дуже ще неповних (Марґолін, с. 285 та наступні). Командувач Армії 

Омельянович-Павленко та командуючий армійським корпусом Ніконов (обидва призначені, 

звичайно, Симоном Петлюрою) у своїх наказах з 28 лютого та 12 березня 1920 року 

ганьблять тих, які щось вимагають, які безчестять Армію недозволеними обшуками, 

незаконними реквізиціями худоби у селян та іншого добра у мирного населення. У цих 

наказах злочинцям загрожувала смертна кара. 

29 лютого того ж року Ніконов скликає надзвичайну військову раду, щоб винести рішення у 

справі пограбування аптеки Шейфеля (єврея) в містечку Яськи. 

25 квітня 1920 року ОмельяновичПавленко, начальник штабу Липко та полковник Ткачук 

підписали наказ, яким призначали спеціяльних командантів, відповідальних за запобігання 

грабунків та погромів. Цим командирам надавалася влада задля припинення безпорядків 

розстрілювати грабіжників на місці. 

Наказ про розстріл злочинців був виданий 25 жовтня 1920 року головнокомандувачем 2ї 

стрілецької дивізії Волині. 

Існує низка наказів, якими певні військовики були позбавлені права на службове 

підвищення, були звільнені з посад чи засуджені до тілесних покарань за окремі випадки 

пограбувань єврейського населення. Марґолін також наводить завірену копію протоколу 

засідання Надзвичайної Військової Ради, що відбулася 22 серпня 1920 року у справі Вінника, 

звинуваченого в тяжкому пораненні Йоселя Астера в селі Залуківці (Галичина). Справу 

прослухувано при зачинених дверях. Військова Рада визнала акт Вінника нелюдським та 

засудила його до розстрілу. Того ж дня судове рішення було підтверджене полковником 

Гулим, який наказав виконати вирок та прочитати наказ в усіх частинах. 

Згідно із свідченнями генерала ОмельяновичаПавленка, Красного, Міністра Єврейських 

Справ, та заявами ряду інших осіб, які заслуговують на довіру, багато винних у грабунках та 

погромах було розстріляно на місці. 

Також ціла низка аналогічних вироків за грабунки та погроми була винесена військовими 

радами. 30 травня 1920 року головнокомандувач армії ОмельяновичПавленко був із членами 

свого штабу у Міністра Єврейських Справ Красного. Вони розробили плян найбільш 

радикальних заходів для попередження погромів під час бойових дій (це було в момент 

українськопольського наступу). Згідно з твердженням Марґоліна та єврейського міністра 

Красного інспектори в армії виконували дуже ефективну ролю у виконанні репресивних 

заходів, а поміж ними Кедровський проявив себе особливо енергійним (див. документ від 9 

серпня 1919 p.). 

18 липня 1920 року спеціяльний наказ був виданий у ковалерійській дивізії про початок 

наступу; було наголошено про відповідальність кожного командира за грабунки вояків 

(наказ генерала ОмельяновичаПавленка з 15 вересня 1920 р.) 15 вересня 1920 року один з 

командирів Армії Отамана Петлюри видав наказ розстрілювати на місці винних в 

грабіжництві. Такі ж накази видали декілька командувачів Армії. 20 вересня Головний 



Отаман Петлюра сам видав звернення, в якому закликав підтримувати порядок та 

переслідувати мародерів. 11 жовтня він наказав передати військовому трибуналові усіх 

грабіжників, а також командирів, які не вжили необхідних заходів. 

Усі факти, які ми щойно навели, є змістом тільки невеликої частини документів, що 

стосуються зусиль, витрачених Урядом для боротьби з погромами. При наявності тих 

переконливих фактів, які є незаперечними доказами, стає незбагненним, як можна 

звинувачувати Симона Петлюру чи його Уряд в неприйнятті заходів проти погромів та їх 

винуватців. 

Без сумніву, на початку 1919 року, в час сумнозвісного відступу перед більшовицькою 

навалою, в момент, коли нелад панував усюди, коли авторитет самого Симона Петлюри дуже 

послаб, неможливо було вживати таких заходів, як у другій половині 1919 чи 1920 років. 

Можна докоряти Українській Армії за те, що поруч з чудовими воякамипатріотами в ній 

бували й бандити. Але хто не знає, що під час революції є неминучим проникнення 

підозрілих елементів скрізь, де можна грабувати та користати з пануючого безладдя. Тільки 

час та досвід дозволять командувачеві позбутися негідних вояків. Можна пожалкувати, що 

на початку Директорії Петлюра погодився на співпрацю з кількома отаманами, які пізніше 

стали такими небезпечними для нього. Але повторюємо: революція була в повному розпалі, і 

яким би справедливим, яким би ідеалістичним не був характер революції, вона не має заходів 

позбавитися відразу і миттєво від сумнівних осіб та особливо бандитів. У час, про який іде 

мова, бандити розпоряджалися значною силою та нікому підкорятися не хотіли. Вони 

організовували грабунки, вони робили погроми. 

Як не було важко, Урядові все ж таки вдалося поступово зреорганізувати Армію у другій 

половині 1919 року. 

За тих обставин, у яких знаходилася Директорія, важко було бути занадто вимогливим, і 

слушно нагадати, що погроми були тільки порівняно малою часткою ударів, які впали на 

нашу країну. 

Хай не забувають, що часи єврейських погромів були часом погрому всієї України. 

Симон Петлюра та Уряд не мали чого приховувати; і вони самі вимагали поінформованости. 

Марголін нагадує (Марголін, с. 296), що восени 1919 року Український Уряд звертався до 

видатних євреїв, а також до єврейських організацій за кордоном, пропонуючи їм створити 

міжнародну єврейську комісію, яка б приїхала в Україну та сама розслідила погроми на 

місці. Туди запросили Усишкина (Париж), Ґольдштейна (Париж), Моцкіна (Париж), Ахад 

Гаама (Лондон) та Іохельмана (Лондон) бути членами цієї комісії. В телеграмі, яка була їм 

надіслана, Уряд наполягав на важливості того роду слідства та обіцяв певну підтримку. Усі 

ці особи гаряче сприйняли ініціятиву Українського Уряду та дякували за неї. Але вони 

відхилили пропозицію приїхати та порадили звернутися до організацій, а не до окремих осіб. 

Уряд Дотримався цієї поради і звернувся до міжнародних єврейських організацій. Уряд 

знову одержав подяки, на цьому й закінчилося. За словами Люсьена Вульфа (Лондон) стан 

анархії в Україні не дозволяв здійснити слідства, про яке йшлося. «Отже, — додає Марґолін, 

така енерґійна спроба висвітлення погромів не вдалася (с. 300)». Видатний єврейський автор 

легко докоряє за це єврейським організаціям. 

З цього приводу Занґвіл написав листа, якого ми повинні навести тут, як цінне свідоцтво 

політики Уряду України відносно євреїв: «Користуючись нагодою, заявляю, що ані ваша 

пропозиція, ані поважні свідоцтва сумних подій в Україні, не є достатніми, щоб переконати 

мене в тому, що ваш Уряд доклав всіх зусиль, щоб припинити вбивства. Найбільшою 

причиною їх є нестабільні обставини в Росії. Надавши євреям національні права, ви довели 

справжню мудрість вашого Уряду. І я можу тільки констатувати, що ваша республіка 

намагається дати всьому світові приклад сили та патріотизму як результат взаємної поваги та 

спільних дій всіх членів сучасного Уряду, незважаючи на конфесію чи національність». 

Процитуємо також свідчення людини, може, менш відомої, ніж видатний єврейський 

письменник, яким є Занґвіл, але який, безумовно, має право висловитись з цього приводу. 

Ми говоримо про доктора Вішнітцера, дуже знаного єврейського історика та одного з 

засновників Історично-Етнографічного Товариства в Петербурзі. З 1908 до 1913 року він 

редагував історичну частину «Енциклопедії російської юдаїстики»: «Не можна заперечувати, 



що погроми дійсно мали місце в Україні, — пише доктор Вішнітцер. — Внаслідок наступу 

російських більшовиків та тимчасової нестабільносте в країні лютувала анархія, абсолютна 

недостатність дисципліни поміж солдатами, які й організовували погроми. 

Україна переживала страшні випробування, але скрізь, де успіхи національної Армії 

відновили Уряд України, життя та добробут усіх поважалися. За наказом Українського 

Уряду були проведені слідства, а винні обули розстрілювані. Голова української Директорії 

Петлюра сказав у своїй відозві, що він повинен особливо підкреслити допомогу, яку євреї 

надали Українській Армії у боротьбі з більшовиками, доглядаючи за пораненими. Він 

звернувся до населення, щоб воно об'єдналося з ним задля підтримки та спасіння євреїв». 

Але скажуть: «Вішнітцер далеко, він у Лондоні». Тоді прочитаємо соціялістичною партією 3 

вересня 1919 року в Кам'янці. Ця резолюція дає право одному з членів партії зайняти пост 

міністра в Українському Уряді. Цей дозвіл базується «на тому, що Уряд та командування 

Армією енергійно борються з погромами» (див. документ № 14). При наявності такого 

ствердження, яке ще свідоцтво могло б бути більш авторитетним та більш переконливим, 

ніж заява єврейської партії, що діяла в Україні 3 вересня 1919 року? 

Одначе, ми процитуємо на закінчення статтю, що з'явилася в єврейській пресі після вбивства 

Симона Петлюри. Це стаття Жаботинського, сіоністаревізіоніста, єврейського 

письменникагероя, який боровся за Палестину із зброєю в руках. Україна також його добре 

знає. І ось що заявив Жаботинський з приводу трагічної події: 

«Ні Петлюра, ні Винниченко, ні інші видатні члени Українського Уряду ніколи не були і не є 

тими, кого називають погромниками. Хоча особисто я їх не знаю, та я знаю цей тип 

інтелектуального лейбориста, що сповідує соціялістичні ідеї. Я жив серед них, я вів разом з 

ними в часи царизму боротьбу проти політики асиміляції, русифікації євреїв та українців. 

Мене не переконають так само, як не змусять повірити інших сіоністів півдня Росії, що 

людей цього типу можна назвати антисемітами. І це дуже важливо, оскільки це веде нас до 

загальної правди, до глибокої правди, про яку не слід забувати, до тої правди, що причина 

погромів знаходиться не в антисемітизмі окремих осіб, але в антисемітизмі подій. Умови в 

Україні були спрямовані проти нас. Цей стан речей виник історично. Даремно дискутувати, 

на кого (починаючи з XVII ст.) покласти вину: на євреїв, на поляків чи на українців. Сьогодні 

це так: ситуація дуже серйозна». 

Ми згодні з видатним єврейським письменником і, цитуючи його, висловлюємо надію, що 

всі євреї закінчать тим, що розділять думку Жаботинського. А це дозволить легше подолати 

обставини, які розділяють євреїв та українців. Злагода між українськими та єврейськими 

інтелігентами могла б очистити політичну атмосферу, відновити спокійне життя, назавжди 

покінчити із страшним насиллям, огидними злочинами, які ми ненавидимо усім серцем: вона 

могла б назавжди загоїти, зарубцювати рани погромів. 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

 

Документ №1 

 

Українська Центральна Рада згідно з Універсалом 7 листопада 1917р. дня 9 січня 1918р. 

ухвалила закон про національно-персональну автономію. 

Стаття 1. Кожна з націй, що населюють Україну, має право в межах Української Народньої 

Республіки на національноперсональну автономію, себто право на самостійне влаштовання 

свого національного життя, що здійснюється через органи Національного союзу, влада якого 

поширюється на всіх його членів, незалежно від місця їх поселення в межах УНР. Це є 

невіднятне право націй, і ні одна з них не може бути позбавлена цього права або обмежена в 

ньому. 



Стаття 2. Населяючим територію УНР націям — великоруській, єврейській і польській — 

право на національнуперсональну автономію дається силою цього закону. 

Натомість білоруська, чеська, молдавська, німецька, татарська, грецька та болгарська нації 

можуть користуватися правом національноперсональної автономії, якщо до Генерального 

суду про те поступить заява від кожної нації зокрема, підписана не менш як 10 тис. громадян 

УНР без різниці статі й віри, не обмежених судове у своїх політичних правах, що заявляють 

про належність свою до даної нації. 

Стаття 3. Для здійснення зазначеного в ст. 1 права громадян УНР, належні до даної нації, 

утворюють на території УНР Національний Союз. 

Стаття 4. Національний Союз користується правом законодавства і врятування в межах 

компетенції, котра точно установлюється в порядкові, зазначеному в ст. 7 цього закону. 

Стаття 5. З загальних засобів УНР та органів місцевого самоврядування одчисляється в 

розпорядження Національного Союзу суми на справи, якими він завідує, і з сум, взагалі 

призначених на справи, певні частини, пропорціональні кількості членів даного 

Національного Союзу. 

Стаття б. Національний Союз установлює свій щорічний бюджет і має право оподаткування 

своїх членів на підставах, установлених для загальнодержавного оподаткування; за своєю 

відповідальністю робити позики і приймати інші фінансові заходи для забезпечення 

діяльности Національного Союзу. 

Стаття 7. Обсяг справ, належних до компетенції Національного Союзу і окремих його 

органів, як рівно ж і устрій установ, визначається постановою Установчих Зборів даної нації, 

котрі разом з цим визначають порядок зміни своїх постанов. Прийняті постанови, які 

торкаються обсягу компетенції Національного Союзу, належать до розгляду, ствердження 

Установчими Зборами УНР або її парламенту. 

Стаття 8. Національні Установчі Збори утворюються з членів, обраних належними до даної 

нації громадянами УНР. 

Стаття 9. Органи Національного Союзу — це органи державні. Вищим представницьким 

органом Національного Союзу є Національні Збори, які обираються членами Союзу на 

основах, зазначених у ст. 8. Вищим виконавчим органом Союзу є Національна Рада, котра 

обирається Національними Зборами і перед ними відповідає. 

Стаття 10. Усі суперечки з питання компетенції, які виникатимуть між органами 

Національного Союзу, з одного боку, та органами державного урядування, місцевого 

самоврядування і інших Національних Союзів, з другого боку, розв'язуються 

адміністративним судом. 

Голова Української Центральної Ради — М. Грушевський  

Секретар Української Центральної Ради — Є. Онацький  

Затвердив: в.о. генерального писаря —  Мірний. 

 

Цей документ доводить, що Республіка Україна та її керівники бажали радикально вирішити 

сподівання меншостей. Вони спробували на перший раз застосувати до цієї автономії 

методи, які Реннер Шпінґер, австрійський соціяліст, запропонував для вирішення 

національних конфліктів в межах АвстроУгорської імперії. Як стає зрозуміло з документу 

№2, ця автономія була скасована в часи Гетьмана Скоропадського, а Уряд Директорії, 

членом якого, а пізніше Головою, був С.Петлюра, 

одразу відновив права меншостей. Серед трьох, найбільш важливих меншостей, які існують 

в Україні, росіян, поляків та євреїв, саме ці останні, які найширше використовують свої 

права, створюють національну комуну, Раду, так би мовити, ізраїльський Уряд в Українській 

державі. Ізраїльський міністр, що відав справами євреїв, завжди входив до складу 

Українського Уряду, беручи участь у всіх державних справах. С.Петлюра був переконаним 

прихильником цієї системи. У своїй книзі, яку ми багато цитували, Рафес, ізраїльтянин, що 

сьогодні перейшов до більшовиків, пише, що, перебуваючи в тій самій тюрмі, що й Петлюра 

(куди останній був ув'язнений 1918 р. німецьким командуванням), він багато разів 

обговорював з ним це питання і завжди чув, як Петлюра висловлював гаряче бажання 



встановити найкращі стосунки між українцями та євреями, запрошуючи їх працювати у 

злагоді. 

 

 

Документ №2 

Постанова Директорії Української Народньої Республіки  
Було вирішено: 

1. Відновити закон Центральної Ради з 9 січня 1918 р. про національну автономію; 

2. Тимчасово, до відновлення відповідних міністерств, утворити згідно з Директорією відділ, 

присвячений справам національних меншин; 

3. Тимчасово довірити пост голови цього відділу Соломонові Ґольдельманові, голові відділу 

праці, колишньому членові Центральної Ради, обраному від Єврейської Національної 

Асамблеї. 

Президент Директорії: В. Винниченко 

Члени: А. Макаренко 

Андрієвський 

Ф. Швець 

С. Петлюра Вінниця, 10 грудня 1918 

 

 

Документ №3  

 

Звернення Директорії УНР до українського народу 

11 січня 1919 

В деяких місцях України були скоєні акти насилля щодо євреїв окремими групами козаків. 

Згідно з нашою інформацією, яка підтвердилася, козаків підбурювали до здійснення цих 

репресій  аґентипровокатори,  прибічники  гетьмана,  «добровольці» (росіяни) та ті, що себе 

називають «більшовиками». 

Ці аґентипровокатори мали на меті скомпрометувати Армію України, викликати ненависть 

місцевого населення до козаків і створити в країні безладдя та анархію, щоб полегшити 

повернення до влади великих власників та буржуазії. 

Деякі з цих провокаторів та підбурювачів погромів вже заарештовані та розстріляні. Інших 

ще розшукує правосуддя, вони будуть поставлені перед військовими трибуналами. 

Директорія наказує козакам Української Армії та всі чесним громадянам арештовувати 

подібних провокаторів, що будуть закликати до актів насильства, та передавати їх військовій 

владі. Директорія попереджає всіх прибічників гетьмана та всіх контрреволюціонерів, котрі 

ховаються під іменем республіканців, що всі, хто насмілиться якими б то не було засобами 

безчестити Армію трудівниківреволюціонерів України, будуть піддані найсуворішому 

покаранню. Директорія закликає все єврейське населення боротися проти деяких 

представників їх віри, схильність яких до анархії та комунізму проявляється у ворожих до 

українського народу та його Уряду діях; ці акти дають привід прибічникам гетьмана та 

різним аґентампровокаторам проводити антидемократичну пропаганду шкідливу для всього 

єврейського населення, яке не має нічого спільного з більшовиками, і вести до розриву 

добрих стосунків, які існують між українцями та єврейською демократією, вірною 

Українському Урядові та ворожою до більшовизму.  

Київ, 11.01.1919 

Голова Директорії: В.Винниченко 

Члени: Петлюра 

Швець 

Андрієвський 

Макаренко 

 

 

Документ №4 



 

Указ про створення спеціяльної комісії щодо розслідування погрому 15—16 лютого 

1919 у Проскурові та 17 лютого у Фелштині, району Проскурова 

1. Задля розслідування справи погрому 15—16 лютого 1919 року у Проскурові та 17 лютого 

того ж року у Фелштині, району Проскурова, повинна бути створена спеціяльна комісія. 

2. Положення про комісію з розслідування у Житомирі, прийняте 3 березня 1919 року, 

повинно бути передане у згадану комісію згідно з №1 даного декрету (указу). 

Голова Ради Чопівський  

Секретар Уряду М.Корчинський 

В ім'я Народньої Республіки ратифікуємо: 

Голова Директорії: Петлюра  

Члени: Макаренко 

Членсекретар Андрієвський  

9 квітня 1919 

Підтверджує Секретар Уряду у проміжках: 

С.С.Гаєвський 

 

 

Документ №5 

 

Урядове звернення до українського народу 

Рівне, 12 квітня 1919 

Для підтримання порядку, спокою та законности, перших умов вільного життя всіх громадян 

УНР, Український Уряд буде боротися усіма засобами проти порушень суспільного порядку 

та зі всією суворістю каратиме бандитів і підбурювачів погромів. Особливо це стосується 

погромів, спрямованих проти єврейського населення. Уряд вирішив не тільки не терпіти їх 

ніяким чином, але використовуватиме всі засоби, які має у своєму розпорядженні, для 

боротьби з мерзотниками, особами, що безчестять націю в очах цивілізованих народів. 

Уряд УНР, який вже на початку революції задеклярував права національних меншин в 

Україні, впевнений, що український народ, який протягом багатьох років зазнавав 

національного гноблення та знає ціну національної волі, допоможе Урядові в його боротьбі з 

бандитизмом. 

 

 

Документ №  6 

 

Закон Директорії УНР про утворення Особливої Слідчої Комісії для розслідування 

єврейських погромів 

27 травня 1919 року. 

Копія 

ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ ЗАТВЕРДЖУЄМО: 

Голова Директорії Петлюра 

Члени — А.Макаренко 

Членсекретар Ф.Швець 

27 травня 1919 року 

Посвідчую: т.в.о. Державний Секретар Іван Лизанівський Ухвалений Радою Народних 

міністрів 

ЗАКОН 

Про утворення особливої слідчої комісії для розслідування протиєврейських погромних 

подій. 

1. Для розслідування протиєврейських погромних подій закласти Особливу Слідчу Комісію з 

найширшими повноваженнями. 

2. Усі справи, у яких буде виявлено цією комісією винних, передати до розгляду 

надзвичайного військового суду. 



3. На Особливу Слідчу Комісію покладається: 

а) всесторонне розслідування протиєврейських погромів на території України і злочинної 

агітації проти єврейського населення; 

б) виявлення винних і притягнення їх до карної відповідальности. 

4. Комісія розпочинає справи з пропозиції Міністра Юстиції після порозуміння його з 

Міністром Єврейських Справ. 

5. Комісія складається: з Голови, який призначається Директорією з ухваленого Радою 

Народних Міністрів внесення Міністра Юстиції, і п'яти членів, які призначається 

відповідними міністрами по одному від Міністерств Юстиції, Військового, Праці, 

Внутрішніх Справ, Єврейських Справ. 

6. Для законности постанов Комісії необхідна участь в засіданні Голови Комісії або його 

заступника, яким вважається представник Міністерства Юстиції, не менше, як два члени 

Комісії та Секретар Комісії чи його товариш. 

7. Постанови Комісії оскарженню не підлягають, а постанови та акти окремих членів Комісії 

та осіб, виконуючих її доручення, оскаржуються до Комісії, причому скарга не затримує 

дальнішого руху справ. 

8. Комісія має окрему канцелярію в складі Секретаря, його Товариша та трьох урядовців за 

призначенням Голови Комісії. 

9. Комісія, окремі члени її з доручення Комісії, а також особи, які будуть в розпорядженні 

Комісії для переведення розслідування, користуються всіма правами, судових і військових 

слідчих і виконують свої обов'язки згідно уставів: судочинства карного й військовосудового. 

10. Комісії надається право накладати на військових і судових слідчих, членів окружних, 

апеляційних і військових судів виконання слідчих обов'язків як за окремими дорученнями, 

так і за цілими справами, причому в такому разі ці особи вважаються приведеними в 

розпорядження Слідчої Комісії. 

11. Комісія, окремі її члени й особи, що знаходяться в її розпорядженні, мають право 

безпосередніх зв'язків з усіма урядовими особами й установами, безпосередньої виїмки 

кореспонденції, накладення арештів на капітали та інші цінності, заборони привласнення 

нерухомого майна осіб, притягнених до слідства, переведення обшуків і арештів, а також 

мають право вимагати від усіх осіб і установ державних, громадських і приватних 

неодмінної допомоги і співучасти. 

12. Комісія має право безпосередньо ініціювати (починати) переслідування проти урядових 

осіб усіх ранґів, як за загальні, так і за службові карні вчинки, що є в зв'язку з погромними 

подіями. Правило це відносно службових злочинів не поширюється на урядових осіб судової 

та військовосудової офіції. 

13. Комісія має право тимчасово усувати з посад усіх притягнених до слідства урядових осіб 

за винятком, зазначеним в ст. 12 цього закону. Постанова про усунення надсилається для 

виконання відповідному зверхникові. Урядові особи перших трьох кляс можуть бути усунені 

з посад після ухвали Радою Міністрів внесеної Міністром Юстиції пропозиції Слідчої 

Комісії про це усунення. 

14. Зупиняється обвинувачення проведення за постановою Комісії за участі у складі Комісії 

особи прокурорського нагляду за призначенням Міністра Юстиції. 

15. Зазначені справи з постановами, викладеними стосовно до вимог ст. 520 Устава Карного 

Судочинства, Комісія передає відповідному військовому зверхникові, який користується 

правами Командира Корпусу, котрий на підставі закону від 26 січня 1919 року складає 

надзвичайний військовий суд для розгляду цих справ. 

Примітка: У випадках, коли це визнають необхідним Міністри Юстиції, Військових і 

Єврейських Справ, склад надзвичайного військового суду призначається Директорією за 

загальним представленням вищезазначених міністрів. 

16. Комісії надається право, не дочекавшись закінчення всього розслідування, передавати 

тим самим порядком до зазначеного суду з'ясовані справи щодо окремих обвинувачених. 

17. Видатки на утримання Особливої Комісії переводяться з коштів Державної Скарбниці й 

потрібні суми асигнуються в розпорядження Міністра Юстиції в порядку авансового 

асигнування. 



18. За правом, у Комісії, крім утримання, що одержується в інших державних інституціях за 

всіма додатками, в тім числі й евакуаційними на постійних посадах, одержують: Голова 

Комісії, члени Комісії і особи, приведені до Комісії для постійної праці до 50 гривень на 

добу з тим, що ці гроші видається щотижня. 

19. Голова і члени Комісії, які не займають урядових посад, одержують винагороду за участь 

у Комісії: Голова до 150 гривень, а члени по 120 гривень на добу з тим, що ці гроші 

видаються щотижня. 

20. Канцелярські працівники, які будуть приведені до комісії з державних інституцій, крім 

отримання за всіма додатками, в тім числі й евакуаційними по їх постійних посадах, 

одержують винагороду за працю в Комісії по ЗО гривень на добу з тим, що ці гроші 

видаються щотижня. 

21. Канцелярські працівники, які не займають урядових посад, одержують винагороду в 

Комісії за призначенням Голови Комісії тим самим порядком не вище як 100 гривень для 

секретаря і 80 гривень для інших урядовців на добу. 

22. Голова Комісії користується правами урядової особи 3ої кляси, а члени Комісії правами 

4ої кляси. 

23. На видатки при утворенні Особливої Слідчої Комісії і переведення в життя цього закону 

асигнувати в розпорядження Міністра Юстиції з коштів Державної скарбниці двісті (200 000) 

тисяч гривень авансу. 

24. Закон цей провести в життя по телеграфу. 

За Голову Ради Андрій Лівацький  

Міністер Єврейських Справ — П.Красний 

Вищенаведений закон був ратифікований під №322 від імені Української Республіки та 

підписаний Головою Директорії С.Петлюрою, членом Директорії А.Макаренко та 

секретарем Ф.Шевцем та посвідчений заступником Державного Секретаря Іваном 

Лизанівським. 

 

 

Документ №  7 

 

Комюніке Головного Отамана Петлюри 

4 липня 1919 

Головний Отаман Петлюра відіслав телеграму голові Ради Народних Міністрів, 

Головнокомандувачеві Армії, Військовому Міністрові та Міністрові у Справах Євреїв, щоб 

довести їх до відома, що він сам, як і всі команданти Української Армії, енергійно борються 

проти погромів та безладдя, від яких страждає єврейське населення, та проти тих, хто 

намагається посіяти розбрат між представниками різних національностей, що живуть на 

одній території. 

Головний Отаман підкреслює в своїй телеграмі, що євреї зазнали великих втрат людьми в 

боротьбі за незалежність Української Народньої Республіки. 

Факти, що дійшли до його відома, доводять, що представники єврейського населення, які 

допомагали українським військам та віддано підтримували законний Уряд Республіки, були 

розстріляні комуністами та більшовиками, їхні жінки зґвалтовані, діти — вбиті, і що всі 

погроми проти єврейського населення бути організовані комуністами, які їх обкрадали до 

останнього шматка. 

Він глибоко сумує за цими жертвами єврейського населення, що були принесені на вівтар 

вітчизни. Головному Отаманові також відомо, що єврейське населення допомагало хворим та 

пораненим українцям, що єврейські діти доглядали за українськими героями в шпиталях, 

організованих євреями нашвидкоруч у п'яти верстах від фронту з більшовиками. 

Головний Отаман був схвильований вдячністю, яку хворі та поранені висловлювали за 

сердечний догляд, який вони отримували від євреїв. 

Головний Отаман з радістю відзначив, що козаки Української Армії виставили пости 

охорони перед крамничками та складами євреїв для захисту їх від розкрадання. 



Він сподівається, що в майбутньому такі факти будуть примножуватися для добра та спокою 

в країні. 

Відомо, що часто погроми були навмисно спровоковані агітаторами більшовиків одразу 

після відходу Української Армії, аби дезорганізувати український фронт та всю роботу, 

проведену Українським Урядом. 

Він наполягає на тому, що цей, типовий для системи більшовиків метод, часто удавався 

ворогові, але з не меншим успіхом українські козаки вміли ліквідувати цей ефект, проводячи 

безжалісну боротьбу з провокаторами. 

Він звертається до доброї волі всіх переслідувати цих провокаторів і твердо надіється, що це 

позитивно допоможе Українському Урядові у звершенні того великого завдання, що він собі 

накреслив, розбити з одного боку могутність більшовизму та, з другого, консолідувати сили 

Української Народньої Республіки, в межах якої кожен народ має право на вільне та спокійне 

життя. 

Урядове повідомлення Української Народньої Республіки 9 липня 1919 р. 

 

 

Документ № 8 

 

Зустріч єврейської делегації 

з Головним Отаманом Петлюрою 

17 липня 1919 р. Головний Отаман Петлюра прийняв у Кам'янці-Подільському делегацію 

єврейського населення в такому складі: доктор Клейдерман, представник спільноти; 

Альтерман, представник організації соціялістів; Ґутманн, представник робітників, та інші. 

Петлюра звернувся до делеґації з короткою промовою, в якій зауважив, що він сам, як і Уряд, 

завжди підтримував єврейський народ та завжди боровся з кримінальними елементами, що 

піднімали темні маси проти євреїв. 

Головний Отаман закликав делегацію до співпраці в більш тісному союзі двох народів для 

спільного добра України, тому що тільки об'єднані сили двох етнічних спільнот допоможуть 

захистити інтереси кожної. 

Єврейська делегація запевнила Головного Отамана Петлюру, Що всі євреї, до якої б сфери 

вони не належали, будуть захищати разом з українським народом незалежність України, 

оскільки тільки демократичний Український Уряд може Гарантувати права євреїв. 

Делегація висловила побажання, щоб було дозволено єврейській інтеліґенції брати участь в 

консолідації Української Держави та допомогти Урядові захистити єврейське населення 

проти утисків та переслідувань, що провокують різні реакціонери, метою яких була 

дискредитація української справи в очах Європи. 

Петлюра обіцяв прийняти найсуворіші заходи проти антисемітських агітаторів та просив 

делеґацію дієво впливати на єврейське населення, особливу поблизу фронту, щоб воно 

допомагало Українській Армії в боротьбі проти більшовиків. 

Примітка: Це комюніке з'явився 18 липня 1919р. в часописі «Трудова Громада». Крім того, 

український Міністр Преси та пропаганди видав спеціяльну брошуру, яка містить всі 

промови, виголошені під час прийому делеґації. 

 

 

Документ № 9 

 

Урядове звернення 7 серпня 1919 р. до громадян та робітників євреїв України 

Українська республіка веде жорстоку боротьбу проти ворогів за своє існування і 

незалежність, за свободу народу та за прерогативи, що надаються революцією за захист прав 

трудящих та повагу до законів, які забезпечують роботою та захищають робітників. 

Російські більшовикикомуністи хочуть відновити ставлення до України часів царизму в надії 

ввести комунізм за допомогою громадянської війни та кривавої роботи багнетів. Вони 

намагаються збудити в народних масах найбільш ниці інстинкти та найгірші пристрасті; ця 

система вже, на жаль, принесла свої плоди в Україні, де пронеслися, як ураґан, погроми. 



Уряд, який стоїть на чолі Республіки, у згоді з Головним Отаманом Петлюрою, веде 

енергійну боротьбу з погромами, з метою викрити всі відомі випадки, що входять в цю 

категорію, як і інші випадки заворушень та віддати винних до військового трибуналу. Він 

створив спеціяльну комісію для розслідування, що має надзвичайні повноваження. Членами 

цієї комісії є також представники єврейської демократії. 

Він ввів у армію державних інспекторів з поширеними повноваженнями. Ці інспектори 

повинні боротися з усіма проявами погромів. На останньому з'їзді інспекторів було надане 

право, на прохання Міністра Єврейських Справ, мати свого представника в корпусі 

інспекторів. 

Отаман Петлюра видав низку наказів, в яких визначає заходи для радикального придушення 

усіх погромів та для знищення підбурювачів погромів, які будуть розстріляні; вся 

відповідальність при цьому лягає на цивільну та військову владу. 

Військовий трибунал вже виніс багато смертних вироків: багато підбурювачів вже було 

розстріляно. 

В низці відозв Головний Отаман Петлюра підкреслює активну допомогу, яку єврейське 

населення надало Українській Республіці в її боротьбі за незалежність і звертається до всього 

народу, зокрема до повсталих на другому боці фронту, боротися з погромами, які є розрухою 

для Республіки та загрозою її існування. 

Уряд готовий активно підтримати «Центральний Український Комітет допомоги 

постраждалим» (при єврейському міністрі) в поновленні нерухомости, яка належала євреям, 

що змушені були втікти, та відновленні цих останніх в правах власности. Більш як 20 000 000 

грн. з державного скарбу вже було призначено для перших допомог. 

Уряд базується на законі про національну і персональну свободу (автономію) і готовий 

захищати її всіма засобами, які є в його розпорядженні до повної її реалізації. 

Закон про автономію єврейської спільноти є дуже поширеними повноваженнями, які 

включають право збирати податки, був опублікований одним з перших. 

Єврейське населення допомагає УНР і підтримує її. В багаточисельних заявах всі єврейські 

партії висловились за абсолютну незалежність України. 

Єврейська демократія зі своїми товариствами: Obiedinentzi, PoaleyZion на чолі з 

народницькою партією підтримує народний Уряд, тому що її представники складають 

частину єврейської Ради Міністрів і її знані провідники займають чільні пости в різних 

міністерствах. 

Єврейське населення і особливо кляса трудящих взяло активну участь в розповсюдженні 

першого Універсалу, хоча єврейське населення не знало, що він з'явився напередодні 

національної автономії, про яку було повідомлено трохи пізніше, 7 січня. 

Національне почуття надихає єврейське населення боротися за свою долю в злагоді з 

українською демократією за незалежність України, оскільки незалежність однієї тягне за 

собою Незалежність другої, тому що обидві демократії, маючи одну і ту саму соціяльну 

структуру, розділяють одну долю. 

Вільний розвиток ремесел, за рахунок яких живуть єврейські робітники, та розумне 

використання робочої сили можливі тільки в демократичній та незалежній Україні. 

У той час, як у Республіканській Армії бажання тісної та мирної співпраці народів Україні 

розвивається з кожним днем, в армії більшовиків, навпаки, безладдя та деморалізація стають 

з кожним днем все більш відчутними. 

Останнім часом сталася ціла серія погромів, які скоїли різні більшовицькі полки. Неухильне 

підвищення недисциплінованости в більшовицькій армії тісно пов'язане з посуванням вперед 

республіканських та галицьких військ, що нараховують у своїх рядах велику кількість євреїв, 

солдат та командирів. 

Більшовизм своїми терористичними актами та деспотизмом готує ґрунт для реакції, яка у 

вигляді уряду Денікіна є нічим іншим, як відновлення царизму в повному значенні цього 

слова. 

Громадяни євреї! Подумайте про небезпеку, яка вам загрожує, подумайте про свій обов'язок 

врятувати Україну від більшовицької анархії і разом з нею всі ваші привілеї, політичні, 



громадянські та національні, яких вас позбавить страшна реакція, яку несе з собою режим 

Денікіна. 

Подумайте, що долі українського та єврейського народів тісно пов'язані, і що ми маємо за 

собою триста років рабства та винищення російським царизмом. 

Як справжні громадяни України захищайте разом з українським народом нашу спільну 

Батьківщину! 

Хай живе незалежна Українська Республіка! 

Хай живе братерський союз українського та єврейського народів в Україні! 

Хай живе національна та персональна автономія! 

Хай живе союз трудящих всіх народів в Україні! 

Хай живе соціялізм! 

Голова Ради: В.Мартос. 

Міністер Єврейських Справ: Красний. 

 

 

Документ №10  

 

Урядове повідомлення з 15 серпня 1919 

Постанова про асигнування в розпорядження Міністра 11 460 000 гривень на допомогу 

єврейському населенню міст та містечок, які постраждали від погромів. 

Асигнувати в розпорядження Міністра Єврейських Справ з фондів Державної Скарбниці 11 

460 000 грн. для видачі допомоги, біднішому єврейському населенню міст і містечок, які 

постраждали від погромів. 

Цей Указ повинен бути введений по телеграфу. 

Голова Ради: В.Мартос Міністер Єврейських Справ: П.Красний 

Примітка: Крім цього документу, який ми цитуємо як приклад, ми можемо нагадати численні 

випадки відкриття важливих кредитів Міністру Єврейських Справ. 

Законом Директорії з 24 січня 1919 — 1 000 000 карбованців на потреби Міністерства у 

Справах євреїв; 

Декретом з 18 січня 1919 — 2 000 000 гривень для євреїв, що постраждали від погромів у 

Житомирі та 1 000 000 гривень — постраждалим в Бердичеві; 

Декрет з 28 лютого 1919 — 1 000 000 гривень для видання єврейською мовою «вибраного» з 

української літератури. 

Декрет з 23 березня 1919 — 600 000 гривень — на єврейські школи, 300 000 гривень — для 

учнів-євреїв, що постраждали від погромів. 

Декрет з 9 квітня 1919 — 2 000 000 гривень для євреїв Проскурова, що зазнали погромів; 

Декрет з 12 квітня 1919 — 2 000000 гривень для євреїв, що постраждали від погромів. 

Примітка: 1 грн.—0,50 карбованця; в той час 1 грн.—1 австрійській кроні; 1 карбов.—

приблизно 1 франку (ціна 1919р.). 

 

 

Документ №11 

 

Указ Ради Народних Міністрів Української Республіки 

з 18 серпня 1919 р. (Протокол засідання № 171) 

Рада Міністрів, заслухавши доповідь Міністра Єврейських Справ Пінкоса Красного про 

ситуацію, що склалася у зв'язку з фактом погромів в Україні і, зокрема, в Києві, наказує 

наступне: 

Спільний ворог єврейського та українського народів, які разом працюють для відновлення 

Української Республіки, намагається породити безлад та анархію, щоб знищити Українську 

Республіку. З цією метою він організує погроми, розповсюджує фальшиві відомості за 

кордоном про погроми в Україні, щоб здійснити свої завойовницькі наміри, пригнобити 

український народ або з допомогою польських панів, або завдяки реакційному режиму 

Денікіна. 



У своїх абсурдних комюнікатах, фальшивих та провокаційних, вони змінювати назви міст, де 

мали місце погроми, що їх скоювали самі більшовики в Україні, при цьому їм допомагали 

кримінальні елементи. 

Завдяки фальшивій інформації, відкритим листом, адресованим найбільш впливовим 

представникам Европи, завдяки тіньовим махінаціям вони зробили відповідальним за 

погроми Уряд України, хоча останній взяв на себе місію енергійно боротися зі всім, що 

пов'язане з погромами. 

Беручи до уваги, що подібні дії, як і злочинні наміри реакційних партій, загрожують 

здобуткам боротьби, яку ми ведемо за свободу Української Республіки, за майбутній спокій 

населення, що проживає в Україні, Уряд Республіки бере на себе зобов'язання терміново 

покласти край подібним провокаціям, погромам та іншим ексцесам та, вважаючи 

відповідальними за ці злочини ворожі елементи Української Держави, які плянують та 

здійснюють погроми, вважати їх зрадниками та переслідувати з відповідною суворістю. 

Уряд вирішив: 

1. Негайно звернутися до Головного Отамана з тим, що він видав наказ до всіх командувачів 

військами, який би зробив їх відповідальними за всі акти з ознаками недбайливости чи 

байдужости до погромів, щоб зловмисники були негайно заарештовані та передані до 

військового суду, трактовані як зрадники батьківщини та щоб понесли найбільш суворе 

покарання, включаючи смертну кару. Покарання підбурювачів та посібників погромів 

повинно проводитися залізною рукою. 

2. Передати наказ від імені Уряду та Головного Отамана всім повстанцям, які знаходяться на 

окупованій ворогом території, щоб вони енерґійно виступали проти всякої агітації за 

погроми, щоб придушували погроми на своєму шляху та суворо карали винних. 

3. Негайно створити спеціяльну урядову комісію з найширшими повноваженнями для 

розслідування погромів та боротьби з ними. В цю Комісію повинні увійти відповідні 

представники: Головного Отамана, Державного Інспектора, Міністра Юстиції, Міністра 

Внутрішніх Справ та Міністра Єврейських Справ. Ця Комісія відправиться негайно на фронт 

та населені пункти й міста, звільнені Українською Армією; Головний Отаман для 

поглиблення розслідування може передати цій Комісії всю повноту влади та всі необхідні 

права. 

4. Довести шляхом інспекції до відома всіх полків та комісарів Української Республіки про 

провокаційні заходи ворогів Республіки, які за кордоном користалися у своїх приватних 

цілях осудом, викликаним погромами. 

5. Довести до відома Директорії Української Республіки наведені пункти та підкреслити 

тверду волю та зусилля Уряду, який бажає покінчити раз і назавжди з можливістю погромів 

в Україні. 

6. Видати до наступного розпорядження урядове звернення до населення. 

Міністр Преси та Інформації повинен розгорнути ефективну пропаганду проти погромів, 

інформуючи пресу та суспільство про справжній стан речей, спростовуючи наклепи, що 

безчестять Уряд Української Республіки. 

Міністр Юстиції повинен негайно вжити заходів, щоб усі помічники погромів, як ті, що вже 

заарештовані, так і ті, що будуть взяті під арешт в наступному, були передані військовому 

судові. 

Цей наказ повинен бути опублікований. 

 

 

Документ №12 

 

Наказ Головного Отамана Армії з 26 серпня 1919 

Офіцери та козаки! Ми повинні констатувати, що єврейське населення, як і весь народ, 

зазнали горя від більшовицького нашестя. Це населення побачило, на чийому боці права та 

правда. Єврейські партії, найбільш загальновідомі, такі як «Бунд», «ПоалиЦіон», «Союз 

євреїв-соціялістів» та «Партія народників» явно знаходяться на боці української незалежної 

Держави та працюють з нами рука в руку задля загального добра. 



Час визнати, що мирне єврейське населення, як і ми, українці, було придушене та позбавлене 

національної свободи. Йому неможливо відійти від нас, маючи долю, пов'язану з нашою, 

довгим минулим спільних радощів та суму. 

Армія, що несе всім народам Україні братерство, рівність та свободу, не може терпіти 

провокаторів та авантюристів, які спрагнені людської крови. Вона не повинна бути 

причиною нещастя євреїв! Той, хто звершує злочин проти них, є зрадником та ворогом 

Батьківщини, його треба викреслити з людської родини. 

Старшини й вояки! Весь світ пишається нашими героями Незалежности. Не принижуйте її 

чести вчинками, що заслуговують на осудження; не покривайте вашу країну соромом перед 

цілим світом. Наші незліченні вороги за межами країни та всередині її вміють користуватися 

зиском від погромів, вони представляють нас як недостойних нашої незалежности, вони 

кажуть, що нас треба знову зігнути в ярмі рабства. Я, ваш вищий командувач, кажу вам, що 

тепер перед міжнародним судом вирішується наша доля і майбутнє нашої незалежности. 

Старшини й вояки! Наша доля в ваших руках. Борітеся проти справжнього ворога України та 

думайте про те, що наша справа, котра є чистою, потребує чистих рук. Будьте певні, що 

законне покарання, винесене національним судом, буде почуте внутрішніми ворогами нашої 

країни. Помста, часто передчасна, недостойна українських козаків. 

Всіх тих, хто підбурює вас на погроми, я наказую гнати з наших рядів, віддавати під суд, 

який покарає їх згідно із злочином. Уряд Республіки, визнаючи удари долі, завдані 

погромами, та бачачи небезпеку, яку вони становлять для країни, звертається до всього 

населення Республіки із закликом чинити спротив усім спробам їх організувати. 

Я наказую всій Армії віднестися з надзвичайною увагою до цього документу та 

розповсюдити його наскільки можливо серед своїх товаришів та населення. Цей наказ 

повинен бути переданий у всі дивізіони, бриґади, Гарнізони, всім ескадронам та полкам 

Армії від Дніпра до Дністра. 

Головний Отаман Петлюра  

Начальник Штабу Юнаков  

«Трудова Громада» з 4 вересня 1919 

 

 

Документ №13 

 

Звернення Головного Отамана Петлюри до Української Армії 

Вояки Української Армії! 

Війська Республіки від Дніпра до Дністра, об'єднані відтепер в одну армію, йдуть 

переможним маршем, б'ють ворога, здобуваючи кожного дня Україні нові місцевості; вони 

звільняють територію від більшовицьких загонів, даючи українському народові свободу та 

надію на щасливі дні, коли всюди буде порядок та мир. 

Анархія більшовиків, страшний червоний терор, тиранія їх надзвичайних комісій з їх катами 

виснажили останні сили нашого народу та зросили степи потоками невинної крови. 

Під спів дзвонів вас зустрічає хлібом і сіллю, із сльозами радості на очах народ Україні, 

пригноблений та пограбований, вам уклоняється та вітає вас, хоробрих вояків, що розбили 

більшовицькі ланцюги. Він вас вважає плоттю від плоті своєї та силою крови своєї. Важко 

описати національній ентузіязм, який сповнює наш народ при кожному з ваших 

тріюмфальних приходів у села й міста. Всюди вас чекає подібний прийом вас, вояки 

Української Армії. 

Ви переживаєте тепер години слави, що збережуться назавжди в пам'яті, а разом з вами 

переживають їх всі люди, що живуть на нашій землі. Ви ведете священну боротьбу за 

звільнення поневолених без етнічного розподілу, боротьбу за владу права, справедливости і 

свободи, боротьбу за демократію та незалежність нашої Республіки. 

Одначе наші вороги не сплять, а дуже стежать за кожним нашим кроком, щоб при найменшій 

слабкості вони змогли б викликати безлад між нами та робити неможливим швидке 

ствердження сподівань нашого народу. Більшовики вважають Україну спадщиною Москви. 



Вони розуміють, що кінець їх режиму близький, оскільки український народ піднявся проти 

них. Далебі вони не покинули надії зігнути нас своїм ярмом. 

Через посередництво аґентівпровокаторів, котрим вони добре платять, вони намагаються 

ослабити нас зсередини, наймаючи кримінальні елементи, які підштовхують наших вояків, 

які несуть свободу всім народам України. Наші вороги хочуть також цим засобом розділити 

робітничу клясу українців та євреїв, пов'язаних спільною долею та трьома століттями неволі 

під царською владою. 

Українцям, як і євреям, котрі підтримують Уряд Республіки, наша національна Армія 

повинна принести рівність, братерство, свободу. 

Всі єврейські партії, особливо «Бунд», «Obiedinentzi», «PoaleyZion», «Populiste», перейшли 

на бік відновлення незалежности України. 

Я знаю сам, як євреї допомагали нашій Армії та нашій Республіці. Вороги держави, 

більшовики, розстрілювали та розстрілюють не тільки українців, але й євреїв також. 

З найбільшою увагою та хвилюванням я думаю про жертви єврейського народу, про їх 

славне життя, покладене на вівтар Батьківщини. 

З донесень офіцерів та інспекторів я знаю і про те, що єврейське населення віддано 

доглядало за нашими хворими та пораненими, про єврейських дітей, які в шпиталях, 

організованих в 5 верстах від фронту, промивали рани наших мужніх вояків. Я був глибоко 

зворушений, бачачи сльози подяки на їх очах за ту турботу, яку вони отримали від євреїв, і з 

задоволенням помітив, що багато з наших вояків ставали на охорону магазинів та складів 

євреїв, щоб запобігти їх розкраданню. 

Відбудова євреями мосту в Староконстантинові, зруйнованого більшовиками, та їх дари 

Армії продуктами та одежею — ось ще одне свідчення їхньої відданости нашій справі. Я 

певен, що такі акти, часто повторювані, допоможуть зробити нашу країну більш мирною, що 

принесе користь усім. Міністр Єврейських Справ завдяки енергійним заходам зумів так 

подіяти на євреївкомуністів, що останні більш не підтримують більшовизму, який, як вони 

вважають з повним правом, несе їм знищення. 

Я звертаюся до вас, щоб закликати з'єднати ваші зусилля з нашими та підтримати наш Уряд 

разом з усім народом та Армією. Саме у такому разі можна буде сказати з впевненістю, що 

Уряд Української Республіки, її Армія зможуть разом вершити цю ґрандіозну справу, яку 

тепер виконуємо: знищення більшовизму та зміцнення нашої Республіки, в якій кожен народ 

матиме право на спокійне та вільне життя. 

Старшини і вояки Української Армії! Робітничі маси українських євреїв бачать у вас своїх 

визволителів, і майбутні покоління ніколи не забудуть ваших усиль, а історія говоритиме про 

вас з гордістю. 

Бережіться провокаторів та тих, хто бажає погромів і намагається умовити найслабкіших у 

своїх переконаннях серед вас. 

Будьте безжалісними! Смертна кара чекає на учасників погромів так само, як і на 

підбурювачів їх. Я вимагаю від вас ще суворішої дисципліни, аби жодна волосина не впала з 

невинної голови. Адже ви є найкращими синами нашого великого народу, який хоче жити 

незалежним життям, без будь-якого поневолення. Саме для цього ви, його Армія, повинні 

бути завжди непохитними в охороні його інтересів, як і інтересів тих, хто вам допомагає в 

цій великій справі визволення. 

Кожний винний в очах українського народу та нашої Республіки, понесе сувору кару, 

незважаючи на національність, згідно з нашими законами, що діють на території всієї 

України. Але безвинних за всяку ціну треба визволяти з більшовицьких кігтів. Закінчуючи, я 

висловлюю вам вдячність нашої Республіки, до якої я приєдную свою власну, разом з 

виразом мого захоплення вашою військовою мужністю, вашою відданістю та вашими 

жертвами задля Батьківщини для спасіння нашої дорогої України та всіх народів, які в ній 

живуть, включаючи і євреїв, та заради нашого визволення з більшовицьких пут. 

З Богом за велику і святу справу нашої незалежности! 

Головний Отамана. Петлюра 

27 серпня 1919, «Україна», 2 вересня 1919. 

 



 

Документ №14 

 

Резолюція, прийнята засіданням єврейської соціял-демократичної партії (БУЕД) в 

Кам'янець-Подільському. 

Під час засідання 26 серпня 1919 року губерніяльного Комітету Поділля та міського 

Комітета Кам'янець-Подільського соціял-демократичної єврейської партії «ПоалиЦіон» 

одностайно прийняли наступну резолюцію стосовно призначення кандидатів партії на 

муніципальні пости: 

Ми визнаємо, що труднощі, які виникли під час переговорів в Станіславові, у квітні, між 

Ґольдельманом, Ревуцьким та представниками Уряду, тепер повністю полагоджені, і ми 

констатуємо: 

Уряд та командування Армією енергійно борються з погромами. 

Домовленість між українською та єврейською демократіями стала визначеною, і вона вже 

дала найкращі результати. Уряд в питанні національної автономії дає свою тверду підтримку 

національній та соціялістичній єврейській демократії, а за політикою слідкує Міністр 

Єврейських Справ. 

Уряд створив інституції для повного визначення законом соціялістичних партій євреїв, а 

також для реалізації в парляментському статуті інших політичних груп та комуністів за умов 

їх лояльности до Української Республіки. 

Уряд є повністю соціялістичний та створений демократично. 

Міністерство Праці знаходиться в прямому контакті з робітничими організаціями; воно 

заявило, що готове відновити робітничі ради, які є представниками пролетаріяту та мають 

дорадчий голос і здійснюють контролю соціяльних та економічних питань, які стосуються 

трудящих. Беручи до уваги все те, що викладено попереду, ми "вважаємо бажаним, щоб член 

нашої партії забезпечував функції міністра, що дозволило б партії взяти на себе 

відповідальність відносно політики Уряду. Ми також бажаємо, щоб член нашої партії займав 

місце радника Міністра Праці та Політичної Економії, і, нарешті, щоб державні Комітети 

доводили до відома (суспільства) списки кандидатів на вищезазначені пости в 

муніципалітетах. 

«Україна», 3 вересня 1919.  

 

 

Документ № 15 

 

Наказ Голови Ради народних комісарів України, 

члена Військової Революційної Ради 

Південно-Західного фронту 

товариша Раковського 

12 вересня 1920 

До всього населення і всіх представників влади, військових та громадянських радянських 

установ, округів та областей України. 

Скориставшися тим, що Республіка Рад України змушена кинути всі сили на захист 

території, незалежности та життя українських селян і робітників проти польських панів і 

білої Гвардії барона Врангеля, різні злочинні елементи, випущені з тюрем урядом Денікіна та 

Врангеля, польською армією та армією Петлюри, і аґентипровокатори з допомогою багатих 

селян, які не хочуть визнавати уряду бідних та дрібних селян, організують бандитські 

угруповання. Особливо в серпні бандитизм набув великих розмірів в районах Полтави та 

Кременчука. Бандити силою вдираються у села, вбивають членів партії, б'ють батьків 

червоних солдат та знищують все, що зроблено для населення. 28 серпня на станції 

Лекарівка бандити пограбували конвой, що транспортував з Одеси сіль для селян. Те, що ми 

збираємо з труднощами для Червоної Армії та населення, не досягає свого призначення, а 

стає здобиччю бандитів та контрреволюціонерів. З цього витікає, що одним з невідкладних 

завдань Уряду є боротьба з бандитами так само, як і проти зовнішнього ворога, поляків та 



вранґелівців. Паралельно з військовими заходами, прийнятими Радою народних комісарів, 

Революційна Військова Рада південнозахідного фронту прийняла 20 та 23 квітня кілька 

постанов, на виконання яких закликані всі голови загонів, вся цивільна та військова влада 

Рад та всі громадяни України. Для здійснення цих рішень я постановляю: 

1. Голови банд так само, як і члени цих банд, оголошуються поза законом. Кожний 

затриманий бандит буде розстріляний на місці як ворог влади робітників та селян. 

2. Найближчі родичі бандита будуть схоплені як заручники та спрямовані в концентраційні 

табори. Майно бандитів та їх найближчих родичів буде конфісковане для бідних селян цієї 

місцевосте. 

3. Села, які допомагали бандитам поставками чи то засобами переміщення, чи то кіньми, чи 

добровольцями, будуть блоковані військовими та покарані. Покарання повинні бути такі: 

а) контрибуція в натурі; 

б) контрибуція в грошах; 

с) конфіскація майна сільських багатіїв; 

д) обстріл сіл та їх повне знищення. 

Примітка І: Головний тягар покарання буде падати передусім на багатих селян. 

Примітка II: Заяви про те, що село було примушене давати бандитам добровольців та 

продукти, не будуть братися до уваги. 

4. Я пропоную нарадам, передбаченим положенням про організацію обслуговування 

південнозахідного фронту з 23 квітня і які включають голів загонів, відомчого військового 

комісара, голову виконавчого комітету, голову революційного комітету, голову народного 

комітету, голову районної надзвичайної комісії і т.д. ... скласти списки всіх сіл, які є 

осередками бандитизму та виконати проти них покарання, передбачене нами. Районні ради 

можуть скласти ці списки із свого блоку для відправлення їх на районну нараду після їх 

підтвердження. 

5. Одночасно з боротьбою проти бандитизму голова загону районного комітету повинен 

зайнятися поступовим роззброєнням населення. Я пропоную командувачам загонів 

попередити населення, що воно повинно буде здати зброю, та військовий виряд військовим 

революційним комітетам та відповідним виконавчим комітетам, а якщо в районі таких нема, 

то командирам найвищого рангу військових загонів, які діють в даному районі. В цьому 

попередженні буде зазначено термін здачі та місце, де вона повинна відбуватися. По 

закінченню його, якщо результат не буде задовільним, буде проведена загальна та особиста 

провірка. 

6. Щоб знищити бандитизм та збройні повстання на багатих краях, землях, у всіх районах, 

де, згідно розвідці, готуються повстання, я пропоную негайно схопити як заручників багатих 

селян або певне число поважних або підозрюваних у співучасті чи у симпатіях до бандитів 

осіб. 

7. Заручників слід спрямовувати в найближчі відділи спеціяльних військових загонів та ЧК. 

8. Я пропоную донести до відома населення, що в разі переходу селян даної місцевости на 

бік бандитів та участи у заколотах багатіїв чи скоєнні ворожої акції проти війська або 

представників Уряду, заручники будуть розстріляні. 

9. Населення буде оголошене солідарним із злочинцями та відповідальними за всі які б то не 

було порушення чи за всі дії проти Уряду Рад; при цьому через відповідні накази населення 

буде повинно видавати військовому командуванню найближчих загонів або революційним 

комітетам всіх підозрілих осіб, помічених у селі. Населення повинно арештовувати та хапати 

осіб, які агітували та діяли проти Уряду рад та відправляти їх в районні надзвичайні комісії 

або в головний штаб відповідного сектора Армії. 

10. В місцевостях, що були більше під впливом бандитизму і були звільнені від банд та 

повстань, але які залишаються вогнищами цього руху військовим комітетам та районним 

військовим головам буде наказано захопити все чоловіче населення, яке е в стані носити 

зброю, від 19 до 45 років, та привести під охороною командувачам військових округ для 

мобілізації їх в армію: 

а) якщо це робочі елементи — в резерв округи; 

б) якщо це не трудящі елементи — в службу обслуговування загонів округи. 



11. Всі дрібні селяни повинні всіма можливими засобами надавати допомогу цивільній та 

військовій владі для боротьби з бандитизмом. Члени комітетів дрібних селян будуть 

зобов'язані передавати владі всі повідомлення про підозрілих осіб в селах, Про 

аґентівпровокаторів, засланих білополяками та головними штабами Врангеля, Петлюри та 

інших бандитів. 

Примітка: Члени комітетів бідних селян повинні мати при собі документ для встановлення 

особи, щоб пред'явити його в разі потреба цивільній або військовій владі Уряду Рад. 

12. Це розпорядження буде розповсюджене по всіх селах, опублікованих у всіх органах 

преси Рад, йому буде надано якомога ширшого розголосу. 

Командири загонів в першу чергу, а також виконавчі районні комітети, комітети округ та 

областей будуть відповідати за виконання даного розпорядження. 

 

Голова Ради народних комісарів України, 

член Революційної Військової Ради 

південнозахідного фронту Раковський 

«Комуніст» № 175 

 

Примітка: Цей документ був також опублікований серед документів першого з'їзду S.D.N: 

під № 214. 

 

 

Документ №16 

 

Заява, одностайно прийнята зібранням в пам'ять Голови Директорії Української 

Народньої Республіки Симона Петлюри, організованим Українським Комітетом, що 

об'єднує 103 різних Товариства та Національні Союзи українських емігрантів в 

Чехословаччині, 29 травня 1926, у Празі, в присутності 2000 осіб. 

У цей безмежно скорботний і трагічний час національного трауру українські громадяни, що 

емігрували до Чехословаччини й представлені багатьма політичними, науковими, 

професійними та економічними організаціями, які поєднали політиків, професорів, 

письменників, землеробів, робітників, студентів та військових, зібралися на траурне 

засідання, присвячене пам'яті 

Голови Директорії УНР, Головного Отамана Української Армії, що 25 травня 1926 р. зазнав 

в Парижі мученицької смерти з руки ворогів української нації. 

1. Одностайно висловлюємо протест проти кривавого та нелюдського насилля ворогів 

України, жертвою якого став її Голова. 

2. З презирством відкидаємо спроби ворогів української нації забруднити бездоганну і світлу 

пам'ять Симона Петлюри, звинуватити його в насильствах проти єврейського населення 

України і.тим самим скомпромітувати саму велику справу українського визволення. 

Присутні, яких більше як 2 тисячі осіб, урочисто свідчать в цей історичний час, від імені 

всього українського народу, що Покійний не знав жалости до тих, хто заплямував себе 

насильством над євреями, і не вагався в застосуванні до них смертної кари. 

3. Зібрання закликає всіх українців, що проживають поза рідною країною, а також весь 

український народ твердо продовжувати боротьбу проти грубого придушування змагань 

українців та, скріплюючи ряди, вести до остаточної перемоги цю працю, душею якої був 

незабутній Голова. 

Хай буде благословенною пам'ять Мученика, що зазнав смерти за бажання щастя своїй нації! 

Слава борцям за свободу України! (1) 

Примітка. Український Комітет, об'єднуючи більше як сотню українських організацій, 

маючи дві секції в Подєбрадах та Празі, прийняв назву «Комітет захисту імені Голови 

Симона Петлюри» та діє постійно; Олександер Шульгин, автор доповіді на цьому зібранні, 

мав честь очолити спочатку цей Комітет, а потім секцію Праги. Подібні об'єднання єднають 

українців, незважаючи на партійну приналежність. Вони були створені також у Парижі під 

головуванням генерала Удовиченка, у Варшаві (з багатьма філіями на місцях) під 



головуванням генерала Сальського, Міністра Оборони в Уряді УНР в екзилі. Подібний 

Комітет існує також у Букарешті. Одержали численні листи з України, у яких виражений 

незрівнянний біль в усіх верствах населення, викликаний трагічною смертю національного 

героя. Зрозуміло, що це відбувається в умовах червоного терору, і відкриті прояви цього горя 

були безумовно заборонені. Тому ми не можемо опублікувати згаданих листів. 

 

 

Документ №17 

 

Звернення, одностайно прийняте на траурному зібранні 30 травня 1926 року в Парижі. 

Траурне зібрання, що відбулося 30 травня 1926 року, в день похорону великого захисника 

самостійности України, Голови Директорії та Головного Отамана, хоче сказати в цей день 

національного трауру про свій невимовний біль. Ми переконані, що вся українська нація в 

цей суворий час своєї історії об'єднається як одна сім'я навколо імені свого Голови та 

мученика, щоб з подвоєною енерґією продовжити боротьбу за незалежність України. 

Вшановуючи пам'ять Симона Петлюри, зібрання вирішує носити траур протягом 40 днів та 

закликає українців, що живуть у Франції, створити спеціяльний комітет для увічнення 

пам'яті великого громадянина. Зібрання рішуче й енерґійно протестує проти підлих спроб 

очорнити ясну пам'ять нашого Голови, яка завжди буде оберігати всіх громадян України, 

захищаючи всіх без всякого виключення (в тому числі євреїв) проти погроз ворогів. 

Союз асоціяцій еміґрантівукраїнців у Франції, представлений Головною Радою Об'єднань, 

делеґати організацій Парижу, ШалонанаСені, заводів у Шале, ОдюнльТіш, від фабрики в Ус, 

від українських студентів, української асоціяції в Гомекурті, української асоціяції в 

Кнутанж-Нільванж, делегат від трьохсот організацій Чехословаччини, що уповноважений їх 

представляти, Український Комітет Студій з релігійних питань у Парижі, голова 

Центрального Українського Комітету в Польщі, делеґати Союзу українціваґраріїв. 

 

 

Документ №18 

 

Резолюція Української радикальнодемократичної партії відносно трагічної смерти 

Симона Петлюри, Голови Директорії та Головного Отамана Армії Української 

Республіки (30 червня 1926) 

25 травня 1926 року трагічно загинув у Парижі Симон Петлюра, Голова Директорії та 

Головний Отаман армії УНР. Він благородно присвятив своє життя братамукраїнцям; своєю 

муж 

нього кров'ю скріпив величне діло боротьби за звільнення українського народу. 

Симон Петлюра був позрадницьки вбитий кулями російського єврея, Шварцбарда, який 

виконував волю та накази Москви. 

Цей засіб політичної боротьби проти беззбройної людини сповнив обуренням та жахом серце 

кожної цивілізованої людини. 

Але недостатньо було нахабному ворогові вбити першого громадянина Української 

Народньої Республіки; він хоче ще звести наклеп на славну пам'ять українського Голови; він 

хоче принизити його бездоганне ім'я в очах іноземців, які так мало знають історію України 

та політичні події останніх років у нашій Батьківщині. 

Вчинивши свій злочин, ворог розповсюдив підлу й брудну чутку, згідно з якою Симон 

Петлюра зі своєю Армією та усім українським народом під час революції і визвольних 

змагань звершував погроми та інші насилля над єврейським населенням, яке проживає в 

Україні сторіччями. 

Радикальнодемократична партія України, у згоді з усіма українцями, протестує перед цілим 

світом проти цієї несправедливости і брехні, що надхнена виключно сліпою ненавистю 

ворога до українського народу. Український національний рух протягом століть керувався 

демократичними принципами соціяльної та національної справедливости. І коли, внаслідок 

революції та визвольної боротьби, 22 січня 1918 року Україна проголосила себе народною 



незалежною республікою, український народ без примусу, своєю власною спонукою 

закликав до братерської співпраці в Державі, яка була їх спільною батьківщиною, 

представників всіх національних меншин, які з давніх часів мешкають на українській 

території, включаючи і представників єврейського населення України. Національна 

автономія була встановлена вперше Центральною Радою на початку заснування нашої 

Держави. Кожна національна меншина мала спеціяльні міністерства, і керівникам цих 

відомств були неукраїнці. І Симон Петлюра був одним з найбільш активних прибічників цих 

інституцій, які він створив, і які були яскравим проявом національної справедливости, 

першого прояву її в Европі в розумінні та повазі права і демократії. Єврейська меншина 

зуміла своїми силами використати ці благородні інституції Української держави. 

В часи УНР громадяни України єврейського походження часто займали важливі пости в 

Державі; Міністр Єврейських Справ, що був євреєм, завжди входив до складу Уряду УНР, 

поки це було на українській території і пізніше так само на еміграції. Жах громадянської 

війни не був принесений на Україну ані Симоном Петлюрою, ані Українською Армією, якою 

він командував, і до якої входили євреї як вояки і офіцери та старшини, ані українським 

народом. Розслідування,  офіційні і неофіційні, включаючи сюди, проведені євреями, 

показали, що погроми, які мали місце на Україні ще за часів царизму, проводилися царською 

поліцією та іноземними елементами, і що українське населення не було до них причетне. 

Крім того, розповіді свідків та різні документи, в тому числі збережені самими євреями, 

доказують, що Україна не знала погромів до приходу людей з Москви, і що вбивства не мали 

місця, поки на українських землях існувала національна влада, ефективна як в мирний час, 

так і під час війни. Саме в час Центральної Ради, гетьмана та Директорії, спроби погромів 

суворо переслідувалось. Московські окупаційні армії — червоні та білі — принесли нам горе 

та злочини громадянської війни. Ці загарбники хотіли за всяку ціну захопити родючі землі 

України. В час жорстокої битви вони знищували жителів всіх захоплених районів, 

незважаючи на національність, цивільний стан та вік, жінок та дітей теж не милували. Сотні 

тисяч могил, що прикривають невинні жертви, здіймаються в Україні відзнаками перемоги 

червоної Москви. Серед цих могил багато і єврейських, але могили українців кількісно та 

пропорційно безкінечно  численніші за могили національних меншин. Уряд УНР, Головою 

якого був Симон Петлюра, напружував всі сили задля боротьби з провокацією погромів, що 

виходила від червоної Москви. Урядом створювались спеціяльні слідчі комісії, що 

складалися з українців та євреїв, спеціяльні трибунали, розповсюджувалося відозви, 

видавалося декрети та закони. Уряд застосовував суворі засоби, включаючи смертну кару, до 

відповідальних за погроми. Всі ці заходи приймалися урядом УНР та Головним Отаманом 

Армії для боротьби з цим страшним злом, принесеним на Україну її червоними ворогами, що 

не нехтували жодними засобами боротьби. Кров невинних жертв лежить на совісті червоних 

загарбників, які безжально поводилися з населенням України, грабували його та мучили. І 

тепер, коли Україна підходить До кінця цієї вирішальної боротьби, червоні завойовники 

хочуть відвернути від себе загальну ненависть, сповнити нею єврейське населення України, 

провокуючи вбивствами нову громадянську війну. Підбурюючи одну частину населення 

проти іншої, червоні вороги сподіваються послабити наші сили та продовжити своє дике 

панування на нашій Батьківщині. З цією ж метою червона Москва має на меті проект, про 

який вони сповістили: створення незалежної єврейської республіки та території України, і з 

цією ж метою розповсюджують свою брехливу версію погромів, їх пропаганда вже запалила 

в єврейській пресі ненависть проти національного українського руху. 

Радикальнодемократична партія, в ім'я Української Народньої Республіки, в ім'я Симона 

Петлюри закликає український народ відштовхнути гідно та зневажливо цю нову 

провокацію. Український народ не може припиняти боротьби проти нелюдського ворога 

нашої рідної землі та повинен завжди плекати до нього ненависть. Хай український народ 

підніме синьожовтий прапор нашої Республіки, зрошений благородною кров'ю героїв у 

відповідь на провокацію червоних катів! Український народ одержить підкріплення у 

боротьбі, година перемоги наближається! Хай живою буде вічна зневага до ворогів України! 

Хай ніколи не забудеться ім'я Симона Петлюри! 

Вічна слава його імені! Хай живе Українська Народня Республіка! 



 

Примітка:  

Ми додаємо цей документ, як і документ № 19 та № 20, щоб показати, як політичні партії 

зареаґували на замах 25 травня. 

Три партії, про які йде мова, відіграли важливу ролю в 1917— 1920 роках на Україні. 

Найдавніша серед них — радикально-демократична партія, заснована відомим 

письменником, попередником українського політичного руху Драгомановим в останній 

чверті XIX ст. протягом 1917—1920 років, збираючи навколо себе українських інтелектуалів. 

Ця партія дала багато міністрів та високих державних службовців. 

Соціял-демократична партія була заснована на початку XX ст. Вона відіграла в царські часи 

велику ролю в історії української конспірації. Під час революції вона була багато разів у 

владних структурах. Сам Симон Петлюра перед тим, як став Головою Уряду, належав до цієї 

партії як активний член Другого Інтернаціоналу. 

Останньою за часом створення є соціялістично-революційна партія, але під час виборів 1917 

року та в Центральній Раді ця партія переважала чисельністю. Наразі всі ці партії працюють 

задля звільнення України. Вони мають за кордоном свої комітети. Вони розповсюджують 

численні проклямації в самій країні. Окрім цих пратій існує ще права партія, аграрії, які в 

своїй більшості виявили обурення вбивством 25 травня і були присутні на всіх траурних 

зібраннях. Ми можемо сказати те саме про групу лівих соціялістів-революціонерів (що 

входять до «Четвертого Інтернаціоналу»). На згаданих вище зібраннях їх представники 

виголошували промови. 

 

 

Документ №19 

 

Резолюція Центрального Комітету української робочої соціял-демократичної партії 

від 22 червня 1926 відносно атентату в Парижі 25 травня 1926. 

1. Центральний Комітет української робочої соціялдемократичної партії розділяє глибокий 

сум революційної демократії і всіх інших українських кіл щодо трагічної смерти Симона 

Петлюри, Голови Директорії Української Народньої Республіки та Головного Отамана 

Української Армії. 

2. Центральний Комітет української робочої соціялдемократичної партії найрішучіше 

протестує перед цілим світом проти образи, нанесеної всьому українському революційному 

рухові частиною преси, яка підтримала гидкі звинувачення, висунуті вбивцею Шварцбардом 

проти Симона Петлюри; цими звинуваченнями проти Симона Петлюри, який з такою 

енерґією боровся за визволення України, свідомо чи несвідомо наносять удар всьому 

українському рухові. Центральний Комітет нагадує всьому світові позицію, на яку стала 

українська революційна демократія (соціалдемократи, соціялістиреволюціонери та 

радикалдемократи) в єврейському питанні та питанні погромів. 

Євреї та царський режим 

І. Доля українського народу, соціяльно та національно поневоленого, завжди була тісно 

пов'язана ще з царських часів з долею єврейського народу, пригнобленого також. Кілька 

мільйонів євреїв жило в Україні, і — не мали права перетинати демар 

каційну лінію силою закону царського уряду, що встановлював цю лінію в зоні, призначеній 

для поселення євреїв. Кожного разу, коли намічався революційний рух українського чи 

єврейського пролетаріяту по містах та селах, царська влада намагалася потопити його в крові 

погромів. Єврейські та українські революціонери усвідомлювали послаблення сил, яке 

приносили їм погроми. І це об'єднувало їх в боротьбі із спільним ворогом — царизмом. 

Євреї у східній Галичині 

Взаємини цих двох народів на українській території старої Австрії (східна Галичина, якою 

володіла польська шляхта) породили зближення і приязнь єврейської та української 

демократій. Ця дружба проявилась в доброзичливому невтралітеті євреїв під час 

українськопольської війни 1918—1919 pp. Через цей невтралітет єврейське населення дуже 

потерпало після захоплення Львова реакційними елементами польської армії. 



Українська демократія та євреї 

II. Відповідаючи на вимоги революційного руху, українська демократія в 1918—1920 роках 

вважала обов'язковим встановлення в Україні вільного та демократичного життя і, перш за 

все, найбільш повне задоволення потреб єврейського населення: 

а) був прийнятий закон про національну та персональну автономію єврейського населення; 

б) євреї були пропорційно представлені у двох тимчасових українських парляментах: в 

Центральній Раді та Трудовому Конгресі; 

в) було створено Міністерство Єврейських Справ, щоб допомогти єврейському народові 

брати участь в управлінні Державою. Представники єврейських партій займали також високі 

посади в різних міністерствах Української Республіки. 

З другого боку, прогресивні партії єврейських соціалістів та інші (Бунд, ПолиЦион, 

Єврейська Народна Партія та інш.) пов'язали себе з українською революцією та взяли 

активну участь у створенні революційного демократичного режиму в Україні. Єврейські 

старшини і вояки боролися як добровольці в рядах Української Армії. 

Симон Петлюра, який був активним членом соціялдемократичної партії (він вийшов з партії 

11 лютого 1919 через тактичні та політичні міркування) і який займав високі посади в 

Республіці, спочатку в якості Міністра Оборони, потім — як Голова Директорії, завжди 

підтримував всі зусилля демократії, спрямовані на злагоду з єврейськими представниками. 

Україна на першій фазі революції 

III. На першій фазі революції 1917—1918 pp., коли вона була в повній силі, коли реакція була 

повністю придушена і коли революціонеридемократи України, не виключаючи росіян та 

євреїв, готували краще майбутнє для своїх країв, не було мови ні про погроми, ні про 

переслідування меншин. Та невдовзі під час другої фази революції з'явилася та розвинулася 

контрреволюція. 

Контрреволюція в Україні 

IV. Реакція підняла голову під час окупації України німецькими військами. З допомогою 

реакційних німецьких генералів контрреволюція взяла гору на Україні; нею керував гетьман 

Скоропадський. Він зібрав навколо себе рештки реакційних сил, які зв'язалися з російським 

контрреволюційними генералами та містилися на своїх політичних супротивниках. Перш за 

все — на селянах, що захопили землі великих землевласників, яких було позбавлено цієї 

власности. 

Революція в Україні 

V. Під прапором Народньої Республіки українські революціонери знову, восени 1918 року, 

повели повсталі маси проти української реакції. 

Це повстання поклало край правлінню гетьмана Скоропадського та відновило всі політичні, 

соціяльні та національні свободи. Були знову надані єврейському народові привілеї згідно із 

законами української революції, знищені реакцією. Вони пізніше були поширені. Саме тут 

починається фаза, найбільш сувора та страшна, у формі запеклої боротьби націй та 

громадянської війни як результат зусиль червоної та білої реакцій проти демократичних 

засад українського народу. 

VI. За гетьмана Скоропадського реакційні сили старого Царського режиму змогли відійти від 

жаху революції. Вони укріплювалися по селах та невеликих містечках Україні і добре знали 

про наміри реакційних генералів. Вони проводили страшні репресії проти робітників та 

селян в надії на те, що Антанта їм допоможе знову запанувати. Після падіння 

Скоропадського ці реакційні сили не роззброїлися. Вони шкали слушного часу, щоб пролізти 

до нової хвилі революційного руху, проти якої виступить Денікін зі своєю армією. 

Відходячи з місцевостей, де їх знали, ці реакційнери могли одержати цивільні чи військові 

посади, бо видавали себе за захисників Народньої Республіки, їхнім наміром було зробити 

так, щоб про них забули, і таємно підривали революційні закони та працю української 

демократії. Вони отримували зиск від громадянської війни, організованої більшовиками, 

спрямовуючи несвідомі елементи проти євреїв; тим самим вони послаблювали революційну 

силу мас, відвертаючи їх від їх цілей, роблячи неможливою злагоду між революціонерами 

різних народів України; одним словом, вони продовжували традиції царського режиму. 

Громадянська та національна війни в Україні 



VII. Реакція знайшла дуже сприятливу для себе сферу в громадянській війні та боротьбі 

націй, яку організували російські більшовики найбільш жорстокими засобами. Більшовики 

не брали полонених: всіх тих, хто потрапляв до їх рук, розстрілювали. Заручники, яких 

забирали з собою, ніколи не поверталися до своїх домівок. Вони жорстоко мстилися на 

батьках своїх ворогів. Вони спалювали цілі села, їхня «ЧЕКа», відома у цілім світі огидністю 

свого терору, косила тисячами невинні жертви. Своїми методами боротьба вони показали 

жорстокість, доти невідому в історії людства, і особливо на Україні, території якої 

переходили без кінця під час революції із рук у руки. Централістський більшовизм Москви, 

для якого український сепаратистський рух був перешкодою, використовував всі засоби 

проти українців. 

Навіть українські прихильники комунізму змушені були влітку 1919 року битися із зброєю в 

руках проти московських більшовиків, щоб захистити принципи, проголошені самими ж 

більшовиками: воля народів до повної незалежности. Селяни не могли бути підтримкою для 

комунізму, бачачи економічну анархію, яку більшовики вносять у їхнє життя. Українські 

робітники, які прийшли боротися проти реакції під прапорами УНР, були ворожі до 

більшовизму. Московські комуністи, шукаючи підтримку у місцевих елементів, знайшли її у 

частині російських збільшовизованих робітників та єврейської молоді, яка стала під знамена 

комунізму з ідеалістичним завзяттям. Вона була готова на будь-які жертви. Передчасні 

повстання, які вона організувала в містечках проти української влади, її участь в 

ЧЕКа, яку так ненавиділо населення, — все це завжди експлуатувалося реакційними 

елементами для пробудження інстинктів помсти у всіх тих, хто так страждав від 

більшовиків, та щоб спрямувати репресії на невину частину населення. І більшовики 

експлуатували цей болючий стан речей, щоб зробити україноєврейські відносини це 

складнішими. 

VIII. Ця кримінальна поведінка двох реакційних сил — контрреволюційної та більшовизму 

— створила майже непереборні перешкоди для української демократії. Безперервну боротьбу 

вів революційний Уряд проти більшовицьких методів та проти замаскованої контрреволюції. 

Політичні комісари, взяті із соціялдемократичної та соціялістичнореволюційної партій, були 

призначені для ліквідації в Армії контрреволюційних елементів. Подібна ліквідація мала 

місце в адміністрації. Була створена спеціяльна комісія для розслідування погромів. Проти 

винних у погромах була введена смертна кара; цих останніх передавалося військовим судам 

та розстрілювалося. Жертвам призначалося відшкодування (наприклад, 11 млн. гривень їм 

було видано 19 липня 1919 року Радою Міністрів). 

Уряд та Голова Директорії Симон Петлюра розповсюджували заклики до населення; накази 

та звернення були адресовані Армії Головним Отаманом Симоном Петлюрою. 

На всій території, де Український Уряд забезпечив свою владу, злочини припинялися; 

населення, включаючи і євреїв, почувалося впевненіше, відновлювалося нормальне життя: 

комерція, зв'язок, промисловість, освіта, політичні свободи. Єврейські політичні партії і 

населення прийшли на допомогу Урядові і засвідчили йому свою довіру. Таким чином, 

зусиллями революційної української демократії було припинено низку погромів, розпочатих 

прихильниками скинутого царського режиму. Тільки той, хто не знав умов боротьби, або 

той, хто мав наміри, ворожі до визвольних українських змагань, міг звинувачувати 

революційних провідників. 

Всі звинувачення Українського Уряду та голів революційного українського руху відносно 

ексцесів проти євреїв та погромів, що їх організовували на українській території банди 

грабіжників, військові підрозділи армії більшовиків або армії генерала Денікіна, не мають 

під собою ніяких підстав. 

3. Замах, звершений в Парижі згідно з більшовицькими методами та ідеологією, знаходиться 

в тісному зв'язку з таємними силами, які спочатку революції боролися з українською 

демократією, розпалюючи національну ненависть та провокуючи громадянську війну. Тут 

ще раз взяли гору вороги свободи українського та єврейського народів: більшовизм та 

контрреволюція, які надіялися скористатися політичною вигодою під погромів. 

Контрреволюція постаралася використати всю слабкість демократії для своїх темних цілей, 

для своїх авантур. Тепер потрібно сконсолідувати в Україні революційні демократичні рухи, 



тим більше, що це засіб відштовхнути контрреволюцію всередині та ті зовнішні 

імперіялістичні сили, які спробують знищити революційну справу та справу визволення 

України. 

Постріли, що пролунали в Парижі, і свідомо чи несвідомо спрямовані проти революційної 

демократії, закликають українські маси продовжувати боротьбу за свободу демократії проби 

більшовизму, проти реакції. Центральний Комітет української робітничої 

соціялдемократичної партії висловлює впевненість, що соціялістичні партії, які зацікавлені в 

розвитку демократії у східній Европі та особливо на території старої російської імперії, 

допоможуть відштовхнути все те, що може спровокувати боротьбу народів та послуговувати 

цілям реакції. 

Соціялдемократична партія зі свого боку зробить усе, щоб зміцнити добрі стосунки між 

різними революційними силами України і, особливо, між робітничими масами євреїв та 

українців. 

Хай живе інтернаціональна солідарність! 

 

 

Документ № 20 

 

Комюніке Комітету української партії Соціялістів-революціонерів (Комітет 

організований за кордоном) 

Громадяни та громадянки! 

25 травня 1926 року Симон Петлюра, Голова Директорії та Головний Отаман Армії 

Української Народної Республіки, загинув від руки, яку скерували наші вороги. 

Той, хто загинув, був сам символом ідеї незалежної Української Держави, визволення 

нашого народу від ворожого ярма. Симон Петлюра був небезпечним для супротивників 

України своєю непохитною вірою в кінцеву перемогу національної української справи та 

відновлення Української Держави. 

У цей трагічний час ми закликаємо український народ, без розподілу на партії, до об'єднання 

у боротьбі, яка приведе до перемоги ідей великого трибуна України, за звільнення 

Батьківщини з такою непохитною вірою в перемогу, якою так завжди вирізнявся Отаман 

Симон Петлюра. 

Не за горами день, коли український народ скине варварське ярмо півночі та відновить свою 

власну Державу, реалізуючи ідею, за яку з такою енерґією боровся великий син України. 

Вічна пам'ять Симонові Петлюрі! 

Хай живе активна боротьба за незалежність України! 

 

 

Документ №21 

 

У березні 1926 року на Конгресі комуністичної молоді (комсомолу) Чубар сказав між іншим 

для унаправлювання молодого покоління: «У вашій повсякденній праці ви, товариші, 

уявляєте себе тільки на боці Уряду Рад України, але за кордонами країни існує інший уряд, 

уряд УНР Симона Петлюри, уряд без території та населення. Але цей уряд, підтриманий 

Чемберленом, спробує знову порушити нашу будівничу роботу, щоб відвернути народ 

трудівників з їх дороги до соціялізму». І далі: «Ви цьому ледве чи повірите, але у нас ще є 

люди, які симпатизують Петлюрі, співчувають «дрібнобружуазному» режимові, які 

продовжують свою таємну працю. Вони себе називають захисниками національної 

Республіки, незалежної від Росії, але по суті Незалежної від диктатури пролетаріяту». 

(«Пролетарська правда», № 59, 11 березня 1926). 

 

 

 

 


