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2. Статус національних меншин за Української держави гетьмана 
П.Скоропадського та Директорії УНР 

Нелегка доля спіткала закон про національно-персональну автономію. В лютому 
1918 р., коли Київ був захоплений радянськими військами полковника Муравйова, він був 
скасований, а національні міністерства розігнані. Кількома тижнями пізніше Центральна 
Рада і уряд Української Народної Республіки, повернувшись до столиці, відновили 
діяльність цих установ. А 28 квітня на останньому засіданні Малої Ради при обговоренні 
Конституції УНР цей закон було включено до неї восьмим розділом. 

На початку травня 1918 р., коли в Україні до влади прийшов гетьман 
П.Скоропадський, генеральний секретар гетьманського уряду заявив про несумісність 
національних міністерств за ситуації, яка склалася в країні. Через декілька днів у інтерв’ю 
журналістам П.Скоропадський підтвердив чутки про можливу ліквідацію цих органів. 
Зазначалася і причина: “Всі громадяни України рівноправні”. 

Нічого не дали спроби преси, партій, національних меншин, особливо єврейських, 
викликати незадоволення громадськості цим кроком уряду. На заклики боротися з 
“ворогами персонально-національної автономії” мало хто відгукнувся. Не вийшло 
очікуваного ефекту від загального засідання Національних рад міністерств у справах 
росіян, євреїв і поляків, яке зібралося для обговорення спільних дій на захист своїх 
завоювань. Висловлювалися лише припущення про терміни ліквідації даних органів. 

Через деякий час, 8 липня 1918 р., Ф.Лизогуб, голова гетьманського уряду, на його 
засіданні заявив, що закон про національну персональну автономію, виданий 
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Центральною Радою, припиняє свою дію, а національні міністерства скасовуються, так як 
“національні привілеї можуть сприяти тільки розквіту національної боротьби”. Він  
пообіцяв, що “уряд буде допомагати змаганню національностей”. Протести з цього 
питання залишилися без відповіді. 

Коли до влади прийшла Директорія УНР, то згідно з її постановою чинність закону 
про персонально-національну автономію було відновлено, а при уряді тимчасово 
засновано відділ у справах національних меншин до затвердження відповідних 
міністерств. Трапилося так, що розпочало роботу лише одне з них - з єврейських справ. 
Скориставшись наданою можливістю, міністерство з єврейських справ одразу ж взялося 
за роботу. У його заклику до єврейського народу оповіщалося про “спроможність повного 
здійснення його прав на власну мову і культуру, на автономне упорядкування свого 
внутрішнього життя”. Йшлося про створення широкої мережі початкових і середніх шкіл, 
різних типів курсів, учительських семінарій і навіть національного університету та 
забезпечення цих закладів усім необхідним.  

Незважаючи на складну ситуацію, в якій опинилася Директорія УНР в той час, 
вона надавала посильну допомогу єврейським навчальним закладам та культурним 
установам. Єврейське національне міністерство щомісячно мало отримувати 3 млн. крб. 
на їх потреби. Крім того, державна скарбниця на цей же період виплачувала йому по 300 
тис. крб. на видання підручників рідною мовою, котрих гостро не вистачало. 

Незважаючи на  пануючу анархію та воєнний стан, Директорія віднайшла певне 
місце в своїй політичній програмі етнонаціональним питанням. У “Зверненні до 
російської, єврейської і польської демократії на Україні” (листопад 1918 р.), 
опублікованому мовами цих меншин, Директорія УНР декларувала відновлення 
принципів етнонаціональної політики Центральної Ради, підтверджувала необхідність 
відновлення дії національно-персональної автономії та тимчасового відновлення 
відповідного Міністерства, заснування відділу у справах національних меншостей.  

Ініціатором таких рішучих політичних кроків став колишній член Центральної Ради, 
депутат Єврейського національного зібрання С.Гольдеман. Його пропозицію підтримав 
В.Винниченко, який наполягав одночасно на відновленні діяльності колишніх міністерств 
(російського, польського, єврейського). Саме з цих міркувань в ухваленому 10 грудня 
1918 р. у Вінниці, ще до переїзду у Київ, рішенні відновити чинність Закону “Про 
національно-персональну автономію” передбачено тимчасово заснувати Відділ у справах 
національних меншин на чолі з С.Гольдеманом. Директорія відмінила 24 січня 1919 р. 
закон часів гетьманату про скасування національно-персональної автономії. 

 Проголошуючи відродження національно-персональної автономії і демонструючи 
цим демократичні засади на противагу централізаторському одновладдю режиму 
П.Скоропадського, Директорія вочевидь розраховувала на прихильність національних 
меншин України. Таке спрямування в політиці нової влади особливо помітно 
простежується на початку її діяльності. У Декларації Директорії УНР також 
наголошувалося, що поновлення національно-персональної автономії забезпечує право 
кожної нації на вільне життя. Загальнополітичним кредо Директорії було продиктоване 
наступне положення Декларації: “Директорія ставить собі за мету національну злагоду і 
дружне поєднання трудової демократії всіх націй, що заселяють Українську землю”. 

Реалізація головних положень Закону “Про національно-персональну автономію” 
найбільше відповідала інтересам євреїв, які в особі Єврейського національного 
секретаріату вітали перемогу Директорії УНР. Проте наданими законом правами ця 
національна меншина скористалася не відразу. Причина полягала у різних поглядах євреїв 
на перспективи власної автономії. 

Слід зазначити, що важливим чинником у формуванні стосунків Директорії УНР з 
національними меншинами стала правотворча робота у напрямі проведення виваженої 
мовної політики. 1 січня 1919 р. було затверджено Закон “Про державну мову в УНР”. 
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Ухвалення таких демократичних за суттю правових актів свідчить про те, що 
Директорія УНР продовжувала толерантну етнонаціональну політику, започатковану 
Центральною Радою. Однак із загостренням соціально-економічних, політичних і 
національних суперечностей державній владі не вдалося тримати під контролем 
виконання громадянами чинного законодавства, а розгул анархії призводив до спалахів 
поширеного злочину - єврейських погромів. 

Останній критичний період діяльності Директорії, обмеженої невеликою територією, 
обтяженою військовою і внутрішньопартійною боротьбою, унеможливлював широку 
реалізацію національно-персональної автономії. Однак навіть за таких умов влада УНР не 
відмовлялася від тих принципів демократії, які були проголошені на початку української 
революції. Крім того, вже перебуваючи в еміграції й сподіваючись на повернення, уряд 
УНР ухвалив правові акти, у яких також йшлося про права національних меншин. Таким 
був, наприклад, закон 1921 р. “Про Раду Республіки”.  

Навіть після остаточної поразки української революції національні меншини 
продовжували перебувати в полі зору уряду УНР. Підтвердженням цього є, зокрема, 
документи про матеріальну допомогу С.Петлюри єврейським біженцям в еміграції.  

На жаль, розпочату роботу було незабаром припинено. Під натиском радянських 
військ Директорія УНР покинула Київ, а нова влада швидко скасувала єдине національне 
міністерство як непотрібне. А вже після того від “напруженої творчої праці демократичної 
єврейської спільності протягом чотирьох років революції не залишилося нічого, хіба що 
туманні спомини про щось світле, що потонуло у темному страху й стражданні, які 
збереглися в народній пам’яті від погромної доби, яка, у якімсь парадоксальному збігу 
обставин, зійшлася з будівлею автономного національного життя”. 

Отже, законотворчий процес Директорії УНР не мав чітко визначеної концепції та 
перспективної стратегії. Події, що супроводжували цей етап державотворення, вимагали 
швидкого реагування на злободенні проблеми, що виникали, і це заважало визначитися з 
пріоритетами, що вимагали законодавчого забезпечення.  

Історія зі ставленням державних інституцій до національних меншин, які 
утверджувалися в Україні після лютого 1917 р., повчальна. Досвід, накопичений в цьому 
напрямку за доби Центральної Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії УНР, 
свідчить, що успіх розбудови незалежної України багато в чому залежить від участі всіх 
народів, які проживають в нашій республіці. Треба враховувати їх специфічні інтереси, 
особливості, реально оцінювати можливості їх задоволення, бути послідовними у 
здійсненні накреслених заходів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


