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1. Національне питання і шляхи його вирішення в роки Центральної Ради. 
М.С.Грушевський про національні меншини 

Важливе теоретичне і практичне значення у вирішенні етнополітичних проблем 
незалежної України має осмислення основних історичних уроків, нагромаджених 
українським суспільством у процесі власного розвитку під час існування УНР та УРСР. 

Особливий політичний інтерес викликає діяльність Центральної Ради та її 
виконавчих структур, коли фактично було започатковано засади державної етнополітики в 
Україні. Очолили цей процес М.Грушевський, В.Винниченко, С.Єфремов, П.Христюк. 
Перед ними постали завдання, по-перше, втілити ідеї федералізму у практику політичного 
життя і, по-друге, виробити концепцію етнополітичних перетворень в Україні з активним 
залученням до них усіх етнічних груп, які населяли тодішню Україну. У брошурі “Вільна 
Україна” М.Грушевський писав: “Резолюції, винесені на вселюдних зборах, громадських і 
партійних з’їздах, конференціях і нарадах останніх тижнів, не полишають ніякого сумніву 
щодо тої політичної платформи, на якій об’єднуються всі активні елементи української 
людності. Се старе наше домагання широкої національно-територіальної автономії 
України в російській федеративній республіці, на демократичних підвалинах з міцним 
забезпеченням меншості нашої землі”. 

Відновлення української державності (саме на цьому наголошував 
М.Грушевський) розпочалося зі створення Центральної Ради, керівництво якої передусім 
піклувалося про впровадження принципів автономії й федерації у найважливіші 
законодавчі акти (перші три Універсали). По-друге, провідні діячі української революції 
прагнули сформувати правову базу регулювання міжетнічних відносин в Україні, де 
кожен четвертий мешканець був неукраїнцем. По-третє, на початку діяльності 
Центральної Ради М.Грушевський рішуче підкреслював, що оборонці української 
національності не будуть націоналістами. Він запропонував визнати “всякі прояви 
українського шовінізму, виключності, нетолеранції супроти інших народностей 
національним злочинством”. 

Принципово не погоджуючись з гаслом “Україна - для українців!” (за яким стояли 
М.Міхновський та його прихильники), М.Грушевський засуджував прояви національної 
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нетерпимості та екстремізму, робив усе можливе для нормалізації міжетнічних відносин в 
Україні. На початку квітня 1917 р. на засіданнях Національного конгресу дані думки були 
розвинуті у рефераті Р.Матушевського про права національних меншин. 

Центральна Рада з самого початку свого існування орієнтувалась на ідею автономії 
України в складі демократичної російської республіки. Прихильники ідеї державно-
політичної самостійності знаходились в меншості і їхня аргументація ігнорувалась 
керівництвом Ради. Саме тому з першого дня існування Центральна Рада у Києві відкрито 
проголосила свої політичні цілі і домагання: “територіальна автономія України з 
державною українською мовою, із забезпеченням прав національних меншостей - росіян і 
інших”. Автономія на основі виділення земель населених тими чи іншими національними 
групами повинна була, на думку М.Грушевського, дати змогу поєднати інтереси єдності 
соціалістичного і демократичного революційного руху з необхідністю задоволення 
національних потреб поневолених націй.  

Будучи найбільш авторитетною фігурою в українському русі того часу, 
М.Грушевський зробив спробу конкретизувати зміст поняття “національно-територіальна 
автономія” щодо України. Його змістом було виділення всіх населених українцями земель 
імперії в окрему державно-територіальну одиницю з власним парламентом, системою 
виконавчої влади, освіти. Передбачалась також необхідність ліквідації централізму в 
церковному управлінні, штучної перетасовки етнографічних елементів в армії, що було 
одним з основних механізмів денаціоналізації та русифікації представників національних 
меншин імперії, створення умов для проходження військової служби якнайближче до 
батьківщини солдат. 

У той же час, на думку вченого, національно-територіальна автономія для України 
мала наповнитися реальним сенсом лише за умови, якщо вона стане загальним принципом 
реорганізації державного устрою Росії. Автономні права повинні були бути однаковими у 
всіх національно-територіальних утвореннях, без винятків та надання привілеїв тим чи 
іншим національностям. М.Грушевський постійно підкреслював, що автономія України 
зовсім не повинна суперечити інтересам представників інших національностей, що 
проживають на її території.  

Впроваджуючи у політичну практику гасла федералізму і автономії, керівництво 
Центральної Ради прагнуло досягти компромісу між російськими і українськими 
інтересами, що знайшло втілення у перших трьох Універсалах Центральної Ради. Проте 
історичні події початку XX ст. переконливо довели, що весь спектр політичних сил Росії 
навіть не прагнув їх збалансувати. Водночас фактом стало і те, що політичне керівництво 
Центральної Ради спочатку не наважувалося на різкий розрив з Росією, тобто на більш 
радикальні дії. Тому проголошення незалежності і самостійності України ІV Універсалом 
Центральної Ради відбулося лише у січні 1918 р. після початку радянською Росією 
воєнних дій проти УНР. Цей факт засвідчив, що українці є державним народом, здатним 
не тільки проголошувати, а й реалізовувати політичну волю. Ідея незалежності України 
стала стратегічним гаслом усього наступного українського суспільно-політичного руху, 
що її остаточно вдалося втілити у життя лише на початку 90-х рр. ХХ ст. 

Керівництво Центральної Ради усвідомлювало, що в багатоетнічній Україні 
залучити, крім представників титульної нації, представників інших національностей до 
державотворчих процесів можна лише послідовною демократичною етнонаціональною 
політикою, підкріпленою відповідною правовою базою, що свідчило б про наміри уряду 
не на словах, а на ділі вирішувати цю складну проблему. 

На цьому шляху особливе значення набуло ухвалення Центральною Радою двох 
законодавчих документів: “Закону про утворення єврейських рад і проведення виборів 
членів цих рад” (2 грудня 1917 р.) та “Закону про національно-персональну автономію” (9 
січня 1918 р.). 

Ухвалення першого закону було значною мірою обумовлене активністю єврейської 
національної меншини. Тоді вагому частку населення України становили євреї, що 
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мешкали переважно у містах та в містечках, рідше - в селах. Представники єврейської 
громади брали активну участь у політичному житті України. Серед євреїв були 
прихильники різних національно-політичних течій, що створили кілька впливових 
політичних партій. Активісти цих партій входили до складу Центральної Ради, сприймали 
її як свій орган, де виступали на його форумах, як його рівні члени з рівними політичними 
і національними правами. Інтереси українських євреїв Центральної Ради представляло 
окреме генеральне секретарство (міністерство) з єврейських справ УНР, яке 
функціонувало з середини червня 1917 р. як складова частина Генерального секретарства 
(міністерства) з міжнаціональних справ.  

Загалом генеральне секретарство (міністерство) з єврейських справ УНР діяло 
активно, і наприкінці листопада 1917 р. підготувало законопроект про механізм створення 
єврейських органів місцевого самоврядування. Останній було прийнято 2 грудня 1917 р. 
Згідно з цим законом у місцевостях із значною кількістю єврейської людності обирались 
єврейські громадські ради. У спеціальному розділі закону були сформовані тимчасові 
права про проведення виборів членів єврейських громадських рад. 

Кроки Центральної Ради щодо залучення представників єврейської національної 
меншини до державотворчих процесів в Україні фактично свідчили про початок 
становлення персональної автономії єврейського народу в Україні. 

У контексті формування сучасного міжнародного механізму захисту прав 
національних меншин досвід Центральної Ради заслуговує на особливу увагу з огляду на 
ухвалення нею 9 січня 1918 р. закону про національну персональну автономію. 
Центральна Рада при розробленні цього закону використала ідеї національно-
персональної автономії, висунуті соціал-демократами Австрії, однієї з найбільш 
багатонаціональних держав світу. Модель національно-персональної автономії 
австрійських соціал-демократів дозволяла задовольнити інтереси особистості, нації та 
держави одночасно, не порушуючи територіальної цілісності держав та не 
перешкоджаючи прогресивним інтеграційним процесам. Цей вид автономії мав декілька 
назв. По-перше, її називають національно-персональною, як таку, що передбачає 
входження індивіда у ту чи іншу національну спільність на добровільних персональних 
засадах. По-друге, цю автономію ще називають екстериторіальною, оскільки вона не 
пов’язується жорстко з територією. І, по-третє, таку автономію іменують культурною, 
тому що її компетенція обмежується, зазвичай, сферою культури. 

У світовій практиці це був перший закон про національну персональну автономію, 
що вводив поняття персональної автономії у загальні конституційні рамки. Нагадаємо, що 
цей закон, який складався з 10 статей, увійшов окремим розділом “Національні Союзи” до 
Конституції УНР (Статут про державний устрій права і вольності УНР). 

Цінним для формування сучасної етнополітичної парадигми є досвід Центральної 
Ради у справі імплементації прав національних меншин. Передусім, це політична лінія 
керівників Центральної Ради щодо залучення представників національних меншин до її 
складу. Якщо на початковому етапі існування представництво у ній запроваджувалось за 
територіальним (від губерній, українських колоній у Росії і міст Одеси, Катеринослава та 
Харкова), професійним та партійним принципами, то з середини літа 1917 р. останні були 
доповнені ще й національним принципом. 

Причини запровадження такої політики Центральною Радою виклав П.Христюк. 
Він, зокрема, писав: “…без введення в склад Центральної Ради представництва від 
національних меншостей не можна було так легко перетворитись в орган краєвої 
територіальної влади, до чого так прагнула і Центральна Рада, і Генеральний секретаріат”. 
13 липня 1917 р. Радою було детально обговорено питання про необхідність досягнення 
порозуміння і доповнення її представниками національних меншин. З цього питання 
Центральна Рада винесла наступну ухвалу: “Найбільш відповідним способом поповнення 
національного складу Центральної Ради визнати пропорційне представництво, по якому 
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національним меншостям дається число депутатських місць у складі Центральної Ради, 
згідно з численністю населення цих національних меншостей України”. 

Фактично цим рішенням Центральна Рада домоглася у тій складній революційній 
обстановці, по-перше, політичного консенсусу між українською демократією та 
неукраїнськими демократичними колами. По-друге, це рішення дозволило перетворити 
Центральну Раду з органу суто національного на тимчасовий крайовий парламент. Тобто 
Центральна Рада із введенням до свого складу представників національних меншин 
перетворилась на справжній центр політико-правового життя в Україні. 

Іншим важливим напрямом діяльності Центральної Ради у сфері задоволення прав 
національних меншин було створення у структурі її виконавчих органів (спочатку у складі 
Генерального секретаріату, а потім у Раді народних міністрів) - генерального секретарства 
(міністерства) з міжнаціональних (міжнародних) справ і трьох товаришів секретарів 
(міністрів) - з російських справ, з єврейських справ та з польських справ. Усі вони мали 
права повноважних членів уряду й іменувались генеральними секретарями або 
міністрами.  

Складні політичні обставини внутрішнього і зовнішнього порядку, в яких діяла 
Центральна Рада, завадили їй здійснити програму демократичних перетворень у сфері 
міжнаціональних відносин, чого вимагала тогочасна ситуація.  

Проте, ставши основним політичним чинником, Центральна Рада започаткувала 
процес формування в Україні державної етнополітики, прагнула вибороти право на 
суверенний розвиток не тільки українського народу, але й іншого поневоленого царизмом 
іноетнічного населення, яке проживало на території тодішньої України. Діячі Центральної 
Ради забезпечили високий рівень демократичності, гуманізму законодавчих актів, 
пов’язаних з міжетнічною сферою. Важливе теоретико-методологічне значення цих актів 
полягає в тому, що ними Центральна Рада, по-перше, визнавала факт поліетнічності, 
полікультурності, поліконфесійності українського суспільства, і, по-друге, демонструвала 
усвідомлення потреби у виробленні чіткої державної політики щодо регулювання 
етнонаціональних процесів. У контексті визначення сучасних засад етнополітики на 
особливу увагу заслуговує і діяльність Центральної Ради щодо створення нею відповідних 
управлінських структур у керівництві етнічними процесами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


