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ширити свій вплив і серед жінок, які мали виховувати 
своїх дітей в дусі слов'янської ідеї" [8, c. 27–28]. 

Значний вплив на розвиток ідей жіночої емансипації 
справили праці Дж. Міля, широко відомі в Україні. І без-
умовно, М. Костомаров був добре з ідеями цього мис-
лителя та суспільного діяча ознайомлений. 

"Особливо гостро постала проблема емансипації 
жінки у пресі 50–60-х років ХІХ ст. в контексті ідеї 
жіночої освіти і здобуття професії. І піднімали її знову ж 
таки чоловіки. Так, український часопис "Основа", що 
виходив у Петербурзі з січня 1861 р. по жовтень 
1862 р., підтримуючи рух за вищу освіту жінок та їх 
прагнення до визволення, підкреслював: "В Україні 
жінка здавна займала гідне місце у родинному та 
суспільному житті, від того погляд на жінку у нас інший". 
Нерівність жінки, відносини статей, тяжка доля жінок-
заробітчанок, проблеми жіночої освіти займали чільне 
місце на сторінках часопису, що переконливо доводив 
нагальну необхідність вирішення так званого "жіночого" 
питання"" [8, с. 28]. З "Основою" у ці роки тісно 
співпрацював і Микола Костомаров.  

Та і в особистому житті, вочевидь, ця видатна лю-
дина бачила у жінці поруч себе рівну собі особистість, 
чиє життя, як і його власне, має бути присвячено 
творчій праці та постійному самовдосконаленню. Тому і 
подружній союз сприймався Миколою Івановичем як 
постійна спільна праця над саморозвитком. 
Сподіваючись отримати наукове відрядження за кордон 
одразу по вінчанні, Микола Костомаров говорив, що 
вони із майбутньою дружиною, Аліною Крагельською 
там спільно працюватимуть: він – "над наукою, а "моя 
Аліна" студіюватиме музику у віденській консерваторії". 
"Принадна мрія прожити два роки за кордоном була 
звичайною темою їхніх розмов. Перед Аліною і Мико-
лою Івановичем розкривалися найширші перспективи й 
можливості. Жити вдвох. Тільки вдвох і працювати. Як 
чудесно! Уся безмежність всесвіту здавалась їм тоді 
радісною, світлою і досяжною" [11, c. 249–250]. 

Костомарова аж ніяк не можна за особистими по-
глядами та уподобаннями віднести до мізогінів. Як зга-
дувала К. Юнге, М. Костомаров спілкування на рівних із 
жінками, які цікавились науковими дослідженнями, і міг 
із захватом заявляти: "Заради прекрасної статі я здатен 
на все!..." [7, c. 5]. 

У особистих стосунках між чоловіком і жінкою він при-
тримувався загально прийнятих поглядів, тобто, вважав, 
що шлюб має бути церковним, а дружину все ж треба 
виховувати і керувати її життям. Наприкінці життя, спо-
стерігаючи розвиток революційних та наростання нігіліс-
тичних тенденцій у молодіжному середовищі, особливо 
серед студентів-різночинців, Костомаров різко засуджу-
вав як теорію, так і практику "вільного кохання", що набу-
вали тоді великої популярності серед студентства. На-
віть у "Автобіографії", де стримано обійдено опис влас-
них почуттів до молодої Аліни Крагельської, все ж декі-

лька сторінок присвячено засудженню розбещеності мо-
лоді, особливо молодих "дівиць", які "поправ приличия" 
живуть у позашлюбних стосунках із чоловіками.  

Таким чином, можна стверджувати, що погляди на 
становище жіноцтва та переконання М. Костомарова 
щодо правил взаємин жінок і чоловіків були досить тра-
диційними для ліберального інтелігента ХІХ століття. 
Проте, ідеї Дж. Міля про звільнення жінок як умови реа-
льного зростання свободи суспільства були сприйняті 
позитивно вченим та стали невід'ємною частиною зага-
льної програми звільнення слов'янських народів у май-
бутнім федеративнім союзі вільних братерських держав. 
Отже, звертаючись до вітчизняної історіософської тра-
диції в контексті дослідження передумов формування 
ідей ґендерної рівності, тобто, рівності жінок і чоловіків у 
суспільному процесі, можна стверджувати, що ці ідеї не 
були чужими вітчизняним мислителям. І хоча сьогодні 
для української соціогуманітаристики досить новим є 
погляд на історію ідей під ґендерним кутом зору, він мо-
же бути не лише цікавим, але й перспективним, збагачу-
ючи процес становлення ґендерної політики в сучасній 
державі ідеями вітчизняних мислителів, і роблячи її та-
ким чином міцніше закоріненою на українському ґрунті.  
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БАЧЕННЯ Д.ДОРОШЕНКОМ ПРИЧИН ПОРАЗКИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1923 РОКІВ 

 
У статті досліджуються причини поразки української революції 1917–1923 рр. через призму спогадів її безпосеред-

нього учасника, а пізніше – одного з провідних ідеологів українського консерватизму Д. Дорошенка. Здійснюється по-
рівняльний аналіз бачення причин поразки українських визвольних змагань її учасниками різного політичного спряму-
вання й сучасними дослідниками. 

The article researches the reasons of defeat of Ukrainian revolution 1917–1923 on the basis of recollections of its active participant 
and one of leading ideologists of Ukrainian conservatism D.Doroshenko. The comparative analysis of points of view to the reasons of 
defeat of Ukrainian liberation struggle by its different political direction's participants and modern researchers is carried out. 

 
В умовах становлення та розвитку незалежної Україн-

ської держави необхідне узагальнення й переосмислення 
всього накопиченого українським народом досвіду держа-
вного будівництва. Сучасні політичні й соціально-
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економічні проблеми часто перегукуються з тими, що по-
стали перед творцями української державності в період 
визвольних змагань 1917–1923 рр. Дослідження колізій 
української революції, наукового доробку її учасників, 
зроблених ними висновків дозволить запобігти повторен-
ню помилок у сучасному й майбутньому державотворенні.  

Дослідження українських визвольних змагань 1917–
1920 рр. розпочалося їх безпосередніми учасниками – 
представниками української політичної еміграції в  
20-х роках ХХ ст. На думку Я. Грицака, наукові дискусії 
навколо характеру української революції 1917–1923 рр. 
і причин її поразки виросли з політичної суперечки, яку 
вели між собою в еміграції дві групи українських політи-
ків. Перша група, що виводилася з консервативного 
табору, перекладала всю вину на українську револю-
ційну еліту. Керівники Центральної Ради і Директорії, 
твердила консервативна історіографія в особі В. Ли-
пинського, В.Кучабського та Д.Дорошенка, припустила-
ся низки стратегічних помилок. Їхня провина полягала в 
соціалістичному експериментуванні, нерозумінні дер-
жавних інтересів, свідомому відштовхуванні від управ-
ління державними справами фахових і досвідчених 
кадрів лише на тому ґрунті, що вони не були соціаліс-
тичними або за своїм походженням піднімалися вище 
селянства й інтелігенції [1, 159]. Крім того, О. Назарук 
виокремлює серед причин поразки революції неузгодже-
ність дій і позицій галичан і наддніпрянців, а також зве-
ртає увагу на "недостачу відповідної освіти в націона-
льно-державницькому дусі", велику кількість партій і 
боротьбу між ними за владу [2, 338–339]. 

Друга емігрантська група, представлена українськи-
ми соціалістами різних відтінків, вбачала головну при-
чину поразки у низькій національній і політичній свідо-
мості народних мас, що у критичні моменти не надали 
вирішальної підтримки українській революції. М. Шапо-
вал та І. Мазепа основною причиною поразки українсь-
кої революції 1917–1923 рр. вважали недорозвиненість 
української національної ідеї та неготовність українсь-
кого народу до боротьби за власну державність. На 
їхню думку саме українська революція стала каталіза-
тором формування як української нації, так і української 
національної ідеї [3, 401–403]. 

На думку М. Шаповала соціальні структура українсь-
кої нації потенційно мало відповідала в організаційному 
сенсі тим завданням, які мала вирішити національно-
визвольна революція. Роль організатора революції ви-
конувала українська інтелігенція й "пів-інтелігенція", 
рушія – селянство й робітництво. Оскільки ці сили не 
були організовані, влада неминуче опинилася в руках 
національних меншин, які складали більшість в містах. 
Крім того, поразку визвольних змагань українців зумо-
вила відсутність програми революції, брак підготовле-
них кадрів, ідеологів, непослідовність, відсутність сили 
духу і витримки у лідерів, неспроможність скористатися 
зі сприятливих політичних обставин, відсутність динамі-
зму й оперативності [4, 139, 184–186, 193]. 

І. Мазепа окрім названих причин виділяє також про-
відну роль партій соціалістичного спрямування – соціа-
лістів-федралістів та соціалістів-революціонерів, роз'-
єднаність українських національних сил як в середови-
щі широких мас, так і в проводі, отаманщину [5, 225–
230]. На його думку, українській революції серйозно 
зашкодив "реакційний режим" гетьманщини [5, 156]. 
С. Петлюра нарікає також на відсутність належної уваги 
до релігійно-церковних питань, зокрема до автокефалії 
Української православної церкви [6, 213].  

Ставлення до поразки українських визвольних зма-
гань одного з лідерів ЗУНР Л.Цегельського багато в 
чому подібне до думок згаданих вище учасників подій 
1917–1923 рр. Акцентуючи увагу переважно на суб'єк-
тивних причинах, він виділяє "брак політичного розуму" 

у провідників революції, домінування гасел соціалізму, 
класової боротьби та інтернаціоналізму, відсутність 
досвіду зовнішньо-політичної діяльності та розуміння 
міжнародної ситуації [7, 228]. 

Сучасним дослідженням української революції 
1917–1923 рр. поклали початок представники українсь-
кої зарубіжної історіографії, які визначають об'єктивні й 
суб'єктивні, ідейні й стратегічні причини її поразки. 
І. Лисяк-Рудницький звертає увагу на надмірну моло-
дість провідників українського національного руху, що 
надавало визвольним змаганням ентузіазму та духу 
жертовності, але водночас і недосвідченості, студент-
ського догматизму, переваги темпераменту та санти-
ментів над розумною волею; разом з тим – соціологічну 
молодість українського руху, якому бракувало досвіду 
нормального (в європейському значенні) партійного 
життя, парламентарної та законодавчої практики; ідейні 
збочення тогочасного українства, властивий йому дух 
народництва, революційної романтики та соціального 
утопізму [8, 45–47]. 

Р. Шпорлюк вважає, що на причинах поразки украї-
нської революції позначилися великі прогалини в орга-
нізації та мобілізації нації, примусово спинені царським 
самодержавством, що загальмувало нормальний роз-
виток української освіти, науки, культури, а зрештою – й 
соціуму [9, 456]. 

Дослідження визвольних змагань 1917–1923 рр. в 
Україні стало можливим тільки після 1991 р. Погляди 
сучасних українських дослідників на причини поразки 
української революції в основному базуються на бачен-
ні визвольних змагань їх безпосередніми учасниками та 
являють собою синтез поглядів. Так, у колективній мо-
нографії "Українська революція і державність" невдача 
визвольної боротьби пояснюється несприятливими зо-
внішньополітичними чинниками, незавершеністю про-
цесу формування української нації, низьким рівнем на-
ціональної самосвідомості, відсутністю достатньо чисе-
льної життєздатної еліти, домінуванням у суспільно-
політичній думці ідей соціалізму і федералізму, наявніс-
тю в Україні значних проімперськи налаштованих кіл, 
проросійськими настроями населення українських міст, 
слабкістю української дипломатії й відсутністю стратегії 
зовнішньої політики [10, 222–226]. 

Автори "Політичної історії України ХХ століття" до цих 
причин додають також і тісне поєднання національного і 
соціального рухів, в результаті чого національна ідея 
сприймалася не як самостійна і самодостатня, а як один 
з можливих шляхів вирішення аграрного питання. При 
цьому в період гетьманату П.Скоропадського, який нама-
гався збудувати українську державу на консервативних 
засадах, соціальні ідеї в настроях суспільства увійшли в 
суперечність з національними, в результаті чого націо-
нальна ідея була дискредитована в очах селянства, яке 
пізніше й повстало проти гетьманату [1, 457]. 

Б.Андрусишин, розвиваючи думку про взаємодію на-
ціонального й соціального аспектів революції, зауважує, 
що одним з найголовніших завдань українських політич-
них партій було "довести народним масам, що соціальне 
визволення було органічною послідовністю і внутрі-
шньою невідривною суттю національного визволення, 
що національна революція неможлива без соціальної, 
оскільки носій національної революції – народ, здобувши 
владу, влаштовує життя згідно своєї волі. Проте, на 
жаль, багато політичних провідників української револю-
ції самі не дійшли до такого розуміння" [11, 166]. 

Я.Грицак головними причинами поразки української 
державності 1917–1923 рр. вважає слабку соціальну 
базу революції, як результат неповної соціальної струк-
тури української нації – відсутність середнього класу й 
промислової буржуазії, слабкість міського елементу, – в 
результаті чого політичні лідери змушені були апелю-
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вати до "політично недорозвиненого" селянства, а та-
кож недостатню відданість ідеї державності з боку ре-
волюційних еліт, які замість державницької ідеї пропо-
нували народницький націоналізм або доктринерський 
соціалізм [2, 160]. 

О. Реєнт, погоджуючись з переважною більшістю 
наведених вище причин, додає також відсутність, по-
перше, політично вишколених провідників, які б відпові-
дали рівню вирішення актуальних завдань, а по-друге, 
харизматичного лідера та домінування принципу колек-
тивного керівництва [12, 37].  

Одним із дієвих учасників революції був Дмитро До-
рошенко. Як міністр закордонних справ і як історик він 
вклав своє бачення у розвиток і перебіг подій Українсь-
кої революції. 

"Мої спогади про недавнє-минуле" Дмитра Дороше-
нка – відтворення консервативного бачення як визволь-
них змагань українців в цілому, так і причин їх поразки. 
Оскільки праця написана вже в еміграції, ми не можемо 
прослідкувати еволюцію ідей і поглядів автора – лише 
обставини, які призвели до переходу його від соціаліз-
му до консерватизму. 

У "Спогадах" причини поразки української революції 
окремо не визначаються, а випливають із загального 
контексту праці. Умовно ці причини можна поділити на 
зовнішні і внутрішні. Внутрішні – неспроможність ство-
рити міцну й добре організовану державну структуру, 
постійні зміни державного ладу, які зумовили несприй-
няття населенням органів влади. 

Українці Галичини й Наддніпрянщини по-різному 
сприймали українську національну ідею. Триваліший 
період участі у державному житті краю в складі Австро-
Угорської імперії пришвидшив процес становлення на-
ціонально-державницького бачення майбутнього Украї-
ни галичанами. Ще напередодні Першої світової війни, 
перебуваючи в Галичині, Д.Дорошенко звернув увагу на 
цю відмінність, між іншим зазначивши: "Українці вже 
ставали тут у Галичині державною нацією, вони вже 
були на дорозі до того, щоб почувати себе господарями 
на своїй рідній землі… Галичина вже починає жити 
державним життям. Дарма, що Велика Україна ще 
спить, але коли прокинулась і здобуває вже державні 
права хоч частина української землі, то це прискорить 
процес відродження і у нас" [13, 13–15] 

Надднапрянці ж були надто обережними, не нама-
галися скористатися моментом, щоб вибороти власну 
незалежність. Так, створений з українських емігрантів 
Наддніпрянщини з метою боротьби за незалежність, 
"Союз Визволення України" був визнаний Австрією й 
Німеччиною, а згодом також Туреччиною й Болгарією, 
воюючою стороною й представником майбутньої україн-
ської держави. При цьому, пише у своїх "Спогадах" 
Д. Дорошенко, "Рада ТУП ухвалила передати діячам 
"Союзу визволення України", якщо це тільки буде мож-
ливо, щоб вони були дуже обережні у своїх виступах від 
імені всієї України: не знаючи наших обставин, не маючи 
з нами контакту, вони могли наробити помилок своїми 
виступами й заявами від імені всієї України" [13, 38–39]. 

Особливо гостро відмінності між наддніпрянцями й 
галичанами виявилися після закінчення Першої світової 
війни в період українських визвольних змагань. Незва-
жаючи на обопільне прагнення до об'єднання українсь-
ких земель в одній державі, УНР і ЗУНР відправили 
окремі представництва на Паризьку мирну конференцію, 
що справило негативний вплив на її учасників і значною 
мірою спричинило невизнання Антантою ні української 
делегації, ні української державності. Д. Дорошенко, зга-
дуючи свою зустріч з О. Шульгіним у Відні в 1919 р. пи-
ше: "Шульгін оповідав мені про українську делегацію в 
Парижі. Трохи чи не головну причину неуспіху цієї деле-
гації добачав він в її дуже нещасливо дібраному персо-

нальному складі й тих різних тенденціях, які виявили з 
одного боку делегати від Великої України, а з другого – 
делегати від Галичини. Що ж до нетактовних і незручних 
виступів окремих членів наддніпрянської делегації, то він 
висловлювався, що краще не було б у Парижі ніякої 
української делегації і нехай би французи думали про 
нас те, що хочуть, ніж те, що вони думають тепер, нади-
вившись на українських представників!" [13, 492–493]. 

Переважна більшість наддніпрянської політичної 
еліти – т.зв. "свідомої інтелігенції" – не бачили можли-
вості розвитку України поза межами Росії ні в період 
Першої Світової війни, ні на початковому етапі україн-
ської революції, а відтак робили ставку на здобуття 
національно-культурної автономії у складі оновленої – 
федеративної Росії. Підписавши в 1914 р. складену 
С. Петлюрою декларацію лояльності Російській імперії, 
Д.Дорошенко пізніше констатував: "Однією з головних 
причин війни для Росії було бажання захопити Галичи-
ну і знищити там осередок національного українського 
руху", реалізоване в Наддніпрянщині, де були ліквідо-
вані всі українські культурні організації, закриті всі газе-
ти й журнали, "Просвіти", українські клуби перетворені в 
лазарети – "на зверх виглядало так, ніби з українством 
в Росії вже "покінчено." [13, 23]. 

Для діячів Центральної Ради була характерна ево-
люція поглядів на статус України – від національно-
культурної автономії через автономію політичну до ус-
відомлення необхідності виборювання незалежності. 
Ця еволюція відбувалася безпосередньо під впливом 
тих чи інших подій, коли не було можливості створити 
чітку політичну програму. Водочас керівники Централь-
ної Ради головною метою вважали саме виборювання 
все більших і більших прав, не звертаючи уваги на не-
обхідність створення й розбудови державного апарату, 
налагодження мирного життя населення і т. ін. Не пого-
джуючись з ними, Д. Дорошенко висловлював таке ба-
чення проблем українського державотворення: "Хоч я й 
віддавав належне признання і Грушевському і Винни-
ченкові за ту енергію, сміливість і зручність, з якою вони 
добилися автономії, але багато в чому не погоджувався 
з ними. Перш за все я інакше тоді оцінював значення, 
характер і завдання цієї автономії, ніж вони, особливо 
ніж Грушевський. Я вважав необхідним в інтересах 
української справи якнайшвидше практично використо-
вувати ті можливості, які відкривала навіть куца авто-
номія, вважав потрібним підвести під неї реальну базу – 
в свідомості широких кіл українського населення так, 
щоб воно відчуло реальну користь від цієї автономії й 
кріпко за неї вхопилось. Будувати всю свою програму й 
практику на тимчасовій слабкості центрального уряду я 
вважав недоцільним, я гадав, що розмах національного 
почуття, викликаний революцією, треба було звернути 
не стільки на боротьбу за формальні рамки відносин до 
Петербурга, скільки на внутрішнє будівництво і переве-
дення націоналізації цілого суспільного життя на Україні. 
А до цього будівництва треба було притягти, на мою дум-
ку, якнайширші кола українського населення, в тім числі 
й землевласницькі, кріпко зв'язані з краєм, з його інтере-
сами. Будувати нову Україну за допомогою в значній мірі 
вже здекласованих кіл, що наповняли своїми представ-
никами ряди членів Центральної Ради, і на космополітич-
ній "революційній демократії", що засідала там же яко 
"меншости", я вважав ледве чи здійсненим" [13, 161]. 

Не погоджувався Д.Дорошенко й зі спрощеним 
сприйняттям деякими політичними силами понять "укра-
їнського" й "національного", що спричинило їх безкомп-
ромісність і небажання брати участь у державному будів-
ництві в період гетьманату, з розподілом українців на 
"свідомих" і "несвідомих": "Яке вузьке розуміння поняття 
"свій", "українець": це колись, перед революцією, коли 
приймали в "ТУП" або в члени "Просвіти", то міркували: 
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чи він "свідомий", чи "поступовець", чи говорить по-
українськи. Але тепер – маємо державу. До неї належать 
всі, хто вродивсь на Україні, походить з українського ро-
ду, зв'язаний з краєм реальними інтересами. Чи для то-
го, щоб дістати право на участь в будуванні української 
держави, треба неодмінно записатись до національних 
"меншостей" і тільки тоді вже бути допущеним скрізь, як 
полякові, жидові або москалеві?" [13, 256–257]. 

Чи не найгострішою проблемою української внутрі-
шньої політики 1917–1923 рр. була проблема діяльності 
і взаємодії органів державної влади, зумовлена ліквіда-
цією старої адміністрації на місцях і неспроможністю 
створити натомість компетентні органи місцевої влади. 

Однією з найбільших помилок Тимчасового уряду 
Д. Дорошенко вважає "зруйнування такої складної, спе-
ціяльної й необхідної, особливо в переходові часи ін-
ституції, як поліція", що призвело до анархії та сваволі 
солдатських комітетів на місцях [13, 83, 114].  

Нарікав Д. Дорошенко й на неукраїнський склад ор-
ганів центральної державної влади. 

Так і залишилися на рівні гасел розмови про "необ-
хідність національного курсу", заміщення посад націо-
нально настроєними українцями, зближення гетьмана 
з українськими національними колами: "Кожен з україн-
ців національного напрямку, якому пропоновано 
якийсь пост, відмовлявся, або починав торги, ставив 
різні умови, і, здебільшого, під тим або іншим претекс-
том ухилявся, воліючи зоставатись в опозиції, крити-
кувати, скаржитись і нарікати, замість використовувати 
всяку можливість, щоб здобути реальний вплив на 
справи" [13, 156, 329–330]. 

Ще одним аспектом проблеми органів державної 
влади була неузгодженість дій місцевих органів влади з 
діями Центральної ради. Описуючи період свого пере-
бування на посаді губернського комісара Чернігівщини, 
Д. Дорошенко скаржиться на відсутність будь-якого 
зв'язку між Києвом та владою на місцях. "В Києві, – пи-
ше він далі, – ставилися до питання про заміщення по-
сади чернігівського губерніального комісара цілком 
байдуже, як і взагалі до справ на провінції.… Зв'язок з 
провінцією налагоджувався дуже слабо, губернські і 
повітові старости призначалися поспіхом, дуже скоро 
довелося їх міняти" [13, 327]. 

Давалася взнаки й надмірна бюрократизація держав-
них структур в УНР. Особливо разюче вона виявлялася 
при порівнянні наддніпрянських чиновників з галицьки-
ми. Згадуючи звичай галицьких міністрів спілкуватися з 
громадою, Д. Дорошенко зауважував: "Не видно в них 
(галицьких міністрів – Авт.) ні тої засмиканості, вічного 
поспіху і постійного вигляду жерців при священнодійст-
ві. Згадались мені наші "народні" міністри! Скільки, бу-
вало, треба побігати за ними або насидітись по прийом-
них, навіть коли маєш пильну справу – не приватного, а 
громадського характеру! У нас, як показав недавній 
досвід, коли людина допнеться до влади, то рідко коли 
не втратить голови, не уявить себе якимось олімпійцем, 
і не вважаючи на офіціяльний демократизм, не почне 
удавати з себе китайського богдохана" [13, 446]. 

Не міг не позначитися на розвиткові подій і розклад 
армії та неспроможність використати українізовані час-
тини для підтримки Центральної Ради.  

"Ще донедавна могутня і організована армія пере-
творювалася на розбурхану масу людей. З боку було 
видно, що з таким зворотом революції, який вона прийн-
яла на фронті, воювати далі не можна, що треба заклю-
чати мир і цим рятувати й армію, й державу від остаточ-
ного розкладу. Але люди, що робили переворот і скида-
ли династію в ім'я "війни до побідного кінця", не могли 
зважитись на щось інше, як тільки на гальванізацію вже 
мертвого тіла російської армії: вони старалися вдихнути 
в нього живого духа і підготувати новий наступ. Гадали, 

що цього можна досягти за допомогою комітетів. Не мо-
жна заперечити, що серед комітетчиків траплялися щирі 
й чесні люди, ентузіасти й ідеалісти… але більшість були 
люди малосовісні, демагоги, що старалися висунутися на 
овид, спекулюючи на почуттях і настроях своїх темних 
виборців і співробітників – солдатів. Їх головним стрем-
лінням було позбутися важкої фронтової чи канцелярсь-
кої служби, дістати добові гроші або якусь іншу ad hoc 
платню, сидіти в запіллі, базікати і відігравати ролю "спа-
сителів революції" [13, 115–116]. 

Процес українізації армії пішов не тим шляхом, на 
який розраховувала Центральна Рада на початковому 
етапі. Якщо влітку 1917 р. Рада заявляла, що спираєть-
ся на "мільйон багнетів", то на момент проголошення 
Третього універсалу в Української народної республіки 
армії фактично не було. Д. Дорошенко так пояснює про-
цес розкладу армії: "Справа формування українських 
військових частин відразу була поставлена на фальши-
вому фундаменті: за неї взялись люди нефахові, або 
недосвідчені й малотямучі, котрі з особистої пихи й ам-
біції не допускали до неї людей фахових, відразу спра-
ву було поставлено на ґрунт дешевої демагогії і легкої 
популярності і замість твердої дисципліни, опертої на 
почуття обов'язку – аматорство і дилетантство, замість 
державно-національних – отруйні гасла соціальної не-
нависті і боротьби, звідси й недовір'я… досвідченим і 
чесним офіцерам генерального штабу [13, 198–200]. 

При формуванні армії основним критерієм був не 
професіоналізм чи відданість ідеї української державнос-
ті, а вузько партійні інтереси. На цей факт звертає увагу 
Дорошенко, скаржачись на неспроможність керівників 
Центральної Ради, відійшовши від своїх партійних інте-
ресів, використати у боротьбі з більшовиками добре 
озброєний і боєздатний Перший український корпус че-
рез побоювання, що за його допомогою генерал П. Ско-
ропадський зможе захопити владу: "Перший український 
корпус, що ним командував ген. Скоропадський, уявляв з 
своїми ще слухняними й дисциплінованими 60000 людей 
прекрасне ядро майбутньої української армії; властиво 
це вже була готова армія, як на масштаб українсько-
більшовицької війни. Але її в колах Центральної Ради 
боялись не менше, як большевиків, боялись, що, спира-
ючись на неї, ген. Скоропадський зробить переворот і 
створить якийсь інший уряд, правіший, ніж Генеральний 
Секретаріат Центральної Ради… Отже, замість того, щоб 
використати український корпус, постаралися швидше 
його розкласти й знищити" [13, 204]. 

Помилковим вважав Д. Дорошенко – в цьому з ним 
погоджуються як його сучасники, так і дослідники – звер-
нення Центральної Ради до демагогічних соціальних 
гасел з метою привернення на свій бік селянства, нехту-
вання інтересами інших верств населення. Політика 
Центральної Ради в питанні скасування приватної влас-
ності на землю була непослідовною. Скасувавши приват-
ну власність Третім універсалом, Центральна Рада ви-
кликала незадоволення поміщиків, а запровадивши піз-
нішими законодавчими актами норму про недоторкан-
ність приватної власності, розмір якої не перевищує 50 
десятин, – селянства. Саме політику соціальної демагогії 
вважав Д. Дорошенко основною причиною невдач украї-
нських урядів на міжнародній арені: "Кабінет Винниченка 
не міг вести ніякої активної політики в міжнародних від-
носинах, тому що був зв'язаний політикою Центральної 
Ради в її стремлінні конкурувати з большевиками на полі 
соціального максималізму і демагогії [13, 214]. 

Водночас аграрна політика Центральної Ради харак-
теризувалася незавершеністю. На відміну від більшо-
виків, які кинули гасло "Земля – селянам" і видали Дек-
рет про землю, Центральна Рада відкладала остаточне 
вирішення земельного питання на невизначений тер-
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мін. Це й зумовило підтримку селянством у вирішаль-
ний момент більшовиків. 

Зовнішньополітичні причини поразки визвольних 
змагань українців тісно переплетені із внутрішніми. Це 
неспроможність вести самостійну зовнішньополітичну й 
зовнішньоекономічну діяльність: "М. Василько, – згаду-
вав Д. Дорошенко, – переказав мені про те розчаруван-
ня з українських державних і політичних діячів, яке па-
нує серед німецьких і австрійських кіл. Треба було за-
ключати різні торговельні договори, обмірковувати 
складні економічні питання, і українські міністри, й полі-
тики були у них як діти" [13, 238]. 

Невизнання України на міжнародній арені було спри-
чинене як неузгодженістю дій українських (наддніпрянсь-
кої та галицької) делегацій на Паризькій мирній конфе-
ренції, так і агітаційною роботою російських – більшови-
цьких та білогвардійських – місій і представництв.  

Д. Дорошенко вважав, що основною причиною за-
непаду УНР, була система, за допомогою якої був орга-
нізований і працював уряд УНР, "і завдяки якій він так 
сумно закінчив своє існування, впавши не стільки може 
від ударів ворога, як від внутрішнього розкладу і роз-
брату..." Отже, не зв'язавши себе з реальними, життє-
вими інтересами якоїсь соціяльної верстви українського 
населення (крім здекласованої інтелігенції), не маючи 
твердої опори в якійсь певній клясі, розхитувана й шар-
пана в середині партійною ворожнечею, Українська 
Народна Республіка, поваливши Гетьманщину, сама не 
вдержалась у Києві і двох місяців; а опинившись у стані 
хронічної евакуації, розуміється, не могла вона ні скон-
солідуватись, ні укріпитись, бо обставини мандрівного 
життя і постійних невдач вели не до зміцнення й об'єд-
нання всіх елементів, що гуртувались коло уряду УНР, 
а до їх розкладу і деморалізації." 

Погляди дослідників на причини поразки українських 
визвольних змагань 1917–1923 рр., незважаючи на на-
лежність їх до різних, часом антагоністичних, політич-
них сил, багато в чому збігаються. Не можна не погоди-
тися з Д. Дорошенком в тому, що занепад української 
державності спричинили відсутність порозуміння між її 
провідниками, залучення випадкових людей до управ-
ління державою, неспроможність створити життєздатну 
армію та органи державної влади. Однак вирішальну 
роль відіграла належність переважної більшості провід-
ників до інтелігенції народницького зразка, що не мала 
навіть мінімального досвіду політичної боротьби й дер-
жавного будівництва. Це пояснює й соціалістичне екс-
периментування, й неспроможність виробити єдину 
політичну програму, а в результаті – втрату підтримки з 
боку населення. Водночас визвольні змагання українців 
1917–1923 рр. стали поштовхом для трансформації й 
кристалізації української національної ідеї й подальшої 
боротьби за державність. 
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РОЛЬ ДМИТРА ДОРОШЕНКА У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
 
Розглянуто науково-педагогічну діяльність Дмитра Дорошенка та його внесок у формування українського освіт-

нього простору.  
Dmytro Doroshenho's scientific and pedagogical activity, his participation in the forming of Ukrainian educational field are 

characterized at the article. 
 
Дмитро Іванович Дорошенко (1882–1951), відомий 

учений-історик, один із фундаторів державницького 
напряму в історіографії України, у своїй науковій діяль-
ності особливу увагу зосередив на історіографічних і 
бібліографічних дослідженнях. Започаткувавши наукову 
працю в 1904 році як бібліограф, згодом переходить до 
історичних досліджень. Власне саме історіографія, по-
сідає виняткове місце у науковому доробку історика. 
"Носій найкращих традицій української історіографії 
дев'ятнадцятого та початку двадцятого століть, він пер-
ший серед українських істориків розробив концепцію 
історії України від її початків до сучасності, не тільки як 
процесу історичного розвитку українського народу, але і 
як процесу розвитку української державності", – зазна-
чав О. Оглоблин [13, с. 108].   

За 47 років плідної праці вчений залишив по собі 
значну і різноманітну творчу спадщину. І сьогодні ви-
кликають неабиякий інтерес його історико-літературні 
нариси про невідомого автора "Історії Русів", В. Анто-
новича, П. Куліша, Т. Шевченка, М. Грушевського, 
М. Драгоманова, Д. Яворницького та інших діячів украї-
нської науки та культури. 

Не втратила пізнавальної цінності та наукового зна-
чення і сьогодні головна історіографічна праця Д. Доро-
шенка "Огляд української історіографії", видана Україн-
ським університетом у Празі в 1923 році. На окрему увагу 

заслуговує мемуарна спадщина вченого, яка є вагомим 
внеском до української історіографії. Перу історика на-
лежать цікаві спогади, і серед них "Мої спомини про дав-
нє-минуле (1901–1914)" (1949 р.), "Мої спомини про не-
давнє минуле (1914–1920). І-IV" (1923–1924 рр). 

Серед фундаментальних праць з історії України – 
"Нарис історії України" (1932, 1933), "Історія України. 
1917–1923" (І-ІІ, 1930–1932), "History of the Ukraine" 
(1939, 1941) та ін.  

Численні статті Дмитро Дорошенко присвятив діяльно-
сті Наукового Товариства ім. Шевченка, Української Ака-
демії Наук у Києві, Українському Науковому Товариству в 
Києві, Українському Науковому Інституту в Берліні. 

Назагал, за твердженням Л. Винара, "праці Д. До-
рошенка про українське наукове життя і наукові устано-
ви у значній мірі доповнювали його дослідження, при-
свячені розвиткові української історичної науки в Україні 
і на еміграції" [2, с.72]. 

Починаючи з 1899 року, коли у Літературно-
Науковому Віснику з'являється перша друкована праця 
Д.І. Дорошенка "Звістки про український театр", він опу-
блікував більше ніж 1000 наукових, академічних, науко-
во-популярних та публіцистичних праць з української 
історії, історіографії, історії української культури, церк-
ви, літератури, історії культурних і політичних взаємин 
України із Західною Європою (переважно з Німеччи-
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