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Питання української національно-демок-
ратичної революції в Україні та боротьба за украї-
нську державність у 1917-1918 рр. були завжди 
актуальними в українській вітчизняній та зарубіж-
ній історіографії, зокрема велику увагу дослідни-
ків привертала зовнішньополітична діяльність як 
Центральної Ради, так і радянського уряду РСФРР 
та Народного Секретаріату радянської УНР, на-
самперед, стосовно питань війни та миру. Догово-
ри, укладені в Брест-Литовську Центральною Ра-
дою та радянською Росією знайшли досить широ-
ке відображення в літературі [1]. Навколо Брест-
ського миру в Україні точилася гостра політична 
боротьба, окремі малодосліджені аспекти якої і 
має на меті висвітлити автор цієї статті. 

Припинення імперіалістичної війни та укла-
дення негайно демократичного миру стало одним 

із першочергових вимог народних мас з перших 
днів народно-демократичної революції в Україні. 
Тому робітники і селяни гаряче підтримали Дек-
рет про мир, прийнятий на ІІ Всеросійському 
з’ їзді Рад 26 жовтня (8 листопада) 1917 р. Вимогу 
якнайшвидшого укладення миру, проведення не-
гайних переговорів воюючих сторін проголосила 
й Центральна Рада у своєму ІІІ Універсалі від 7
(20) листопада 1917 р. 

На заклик радянського уряду Росії, як відомо, 
відгукнулись лише країни Четвертного союзу, з 
якими і розпочалися переговори у Брест-
Литовську 9(22) грудня 1917 р., а закінчилися 3 
березня 1918 р. підписанням мирного договору. В 
ході цих переговорів Центральна Рада 27 січня (9 
лютого) 1918 р. уклала з Німеччиною та її союз-
никами Берестейську угоду.  

Брестський мир та політична боротьба навколо нього           
в Україні 

 

 У статті висвітлено питання політичної боротьби в Україні, зокрема на обласних, губернсь-
ких та повітових з’ їздах Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів навколо умов Брест-
ського миру, укладеного Радянською Росією 3 березня 1918 р. з країнами Четвертного союзу, оцін-
ки Берестейської угоди Центральної Ради, підписаної з Німеччиною та її союзниками 27 січня (9 
лютого) 1918 р. 

The articlt deals with the questions of political struqqle in Ucraine, particularly at local and reqional 
conqresses of workers’ soldies’ and peasants’ deputies reqardinq the conditions of the Brest Treaty. 
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Мирний договір УНР з країнами Четвертного 
союзу припиняв стан війни між ними, встановлю-
вав кордони України, передбачав вивід військ 
противників за їх межі, започатковував диплома-
тичні та консульські стосунки. Обидві сторони 
проголосили взаємну відмову від відшкодування 
військових витрат, обмін військовополоненими. 
Особливе значення мала ст. 7 угоди, яка регулю-
вала економічні відносини між УНР та країнами 
Четвертного союзу і передбачала поставки продо-
вольства з України до Німеччини та Австро-
Угорщини. Таємна стаття договору стосувалася 
утворення в межах Австро-Угорщини окремого 
коронного краю Східної Галичини та Північної 
Буковини [2]. Додатковими умовами Берестейсь-
кої угоди були збройна допомога УНР для бороть-
би з більшовиками та позика в сумі мільярда крб. 
Однак цей договір був укладений тоді, коли 
Центральна Рада фактично втратила владу в Укра-
їні, він став швидше засобом тиску Німеччини та 
її союзників на делегацію радянської Росії. Таким 
чином, Берестейська угода, з одного боку, означа-
ла визнання незалежної УНР як суб’єкта міжнаро-
дного права, а з другого – привела до окупації 
України австро-німецькими військами. 

В ході мирних переговорів з радянською Росі-
єю Німеччина та її союзники ставили до неї жорс-
ткі умови, які Раднарком РСФРР змушений був 
прийняти, підписавши надзвичайно тяжкий Брест-
ський мир. Договір припиняв стан війни між обо-
ма сторонами, з-під юрисдикції Росії вилучалися 
Україна, Прибалтика, значна частина Білорусії та 
деякі інші території, окуповані німецькими та 
австрійськими військами. Ст. 2 договору говори-
ла, що сторони будуть утримуватися від агітації і 
пропаганди проти урядів, державних та військо-
вих установ іншої сторони, в т.ч. в областях Росії, 
зайнятих державами Четвертного союзу. 

Росія мала якомога швидше очистити від своїх 
військ території Східної Анатолії, Карс, Ардаган, 
Батум і передати їх Туреччині, провести повну 
демобілізацію своєї армії, відвести у свої порти 
військові кораблі або роззброїти їх, очистити від 
мін акваторій Балтійського й Чорного морів й 
відновити на них судноплавство. Сторони зобо-
в’язалися поважати територіальну цілісність і 
суверенітет Персії та Афганістану, відпустити на 
свободу військовополонених. Вони взаємно від-
мовляються від відшкодування військових витрат, 
відновлюють дипломатичні, консульські та право-
ві відносини, дію російсько-німецької торговель-
ної угоди 1904 року. 

Радянська Росія повинна була негайно укласти 
мир з УНР і визнати Берестейську угоду від 27 
січня (9 лютого) 1918 р. Вона мала припинити 
будь-яку агітацію та пропаганду проти уряду і 
громадських організацій УНР. Німеччина та її 
союзники зажадали ратифікації Брестського дого-
вору у двотижневий термін після його підписання 
[3]. Таким чином, умови цих угод були тяжкими 
як для Росії, так і для України: від Росії була від-
торгнута значна частина території, а в Україні 
встановився окупаційний режим. 

Повідомлення про хід переговорів систематич-
но друкувалися в пресі й викликали гостру диску-
сію серед різних політичних сил. 

В Україні боротьба за припинення імперіалі-
стичної війни та укладення миру була особливо 
гострою, зокрема на обласних, губернських та 
повітових з’ їздах рад, на зборах місцевих органі-
зацій політичних партій, в органах місцевого 
самоврядування. 

Питання про війну і мир було одним із 
центральних на з’ їздах рад. Обговорення його 
мало два етапи. На першому, тобто з листопа-
да 1917 по 18 лютого 1918 року, основною на 
з’ їздах була вимога негайного припинення вій-
ни і укладення демократичного миру. На 
другому етапі, в умовах наступу австро-
німецьких військ і Центральної Ради, на перший 
план виступає організація збройної боротьби для 
захисту радянської влади в Україні, ставлення до 
Брестського миру. 

Всього протягом листопада 1917 – березня 
1918 року відбулося три обласні, вісім губернсь-
ких з’ їздів рад і дві губернські конференції, ба-
гато повітових [4]. Кожний з’ їзд рад виявляв 
своє принципове ставлення до імперіалістичної 
війни і до умов миру, висунутих Німеччиною та 
її союзниками. Основну масу делегатів станови-
ли робітники й селяни, які були переважно без-
партійними і співчували більшовикам або лівим 
есерам. Це й визначило характер прийнятих ре-
золюцій з питань війни і миру. На окремих 
з’ їздах досить численними були меншовики, 
праві есери, представники українських націона-
льних партій, що обумовило гостру боротьбу на 
них. Ця боротьба особливо посилилася під час 
підготовки і укладення Брестського договору, 
коли ліві російські есери виступили проти нього, 
а пізніше розірвали блок з більшовиками і стали 
непримиренними ворогами радянської влади. 
Частина більшовицьких організацій і рад Украї-
ни наполягала на веденні революційної війни 
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проти Німеччини. Резолюції проти Брестського 
миру прийняли Миколаївський, Горлівсько-
Щербинівський, Харківський та деякі інші комі-
тети РСДРП(б) [5]; Полтавська, Катеринослав-
ська, Ізюмська, Харківська та деякі інші ради 
[6]. Українські есери та есдеки, виступаючи на 
з’ їздах, захищали мир, укладений Центральною 
Радою з країнами Четвертного союзу. 

Делегати з’ їздів рад, які відбулися в листо-
паді-грудні 1917 р., знаходились під впливом 
Жовтневої революції в Росії і Україні, були зна-
йомі з декретами про мир і землю. Тому, вису-
ваючи лозунг “Вся влада радам”, з’ їзди одночас-
но вимагали встановлення негайного демократич-
ного миру. Трудящі маси схвалювали декрет про 
мир. Так, у наказі делегатам від Новоастрахансь-
кої волості Старобільського повіту на VI з’ їзд 
рад Харківської губернії (21-23 січня 1918 р.) 
говорилось, що селяни волості підтримують 
декрети про мир і землю і вимагають “негайного 
демократичного миру без анексій і контрибуцій 
та самовизначення народу” [7]. Аналогічного 
змісту були й інші накази. Важливо, що в них 
ставилась вимога саме з а г а л ь н о г о  миру, 
відкидались домагання Центральної Ради на ук-
ладення сепаратного миру. Рада Сердюцького 
отамана Орлика полку наказувала своїм делега-
там на Катеринославський губернський з’ їзд рад 
(28-30.01 1918 р.): “Домагатись, щоб жодна ав-
тономна влада зокрема (це був натяк на Центра-
льну Раду. – П. Т .)  не робила сепаратного миру 
без згоди всього російського народу” [8]. 

У всіх наказах підкреслювалось, що війна 
має імперіалістичний, загарбницький характер, 
що вона є вигідною для буржуазії і тому весь 
тягар витрат на неї треба перенести на плечі бур-
жуазії. До цього зводився і наказ селян Байрацької 
волості Полтавської губернії делегатам на Полтав-
ський повітовий з’ їзд Рад (січень 1918 р.). Мешка-
нці с. Макарцівки згаданої волості вимагали пове-
рнення додому солдатів, а також військовополоне-
них всіх воюючих країн [9]. 

Виконуючи волю трудящих мас, делегати 
з’ їздів рад України підтримували декрет про мир, 
прийнятий II Всеросійським з’ їздом рад, схвалю-
вали зовнішню політику російського радянського 
уряду, спрямовану на негайне укладення демокра-
тичного миру і припинення імперіалістичної війни. 
Глухівський повітовий з’ їзд рад Чернігівської 
губернії, який працював 14-16 листопада 1917 р., 
наприклад, схваливши декрет про мир, вимагав 
негайного здійснення його [10]. 

Прагнення народів до миру було настільки 
великим, що навіть представники дрібнобуржуаз-
них партій не насмілювалися виступити проти ньо-
го, однак вимагали обов’язково погоджених дій із 
союзниками. Останнє викликало протест переваж-
ної більшості делегатів. У рішеннях Херсонського 
губернського з’ їзду рад (21-23.11.1917) говори-
лось про необхідність рішучої боротьби за припи-
нення війни, хоч ця боротьба і суперечить інте-
ресам союзників, тобто країн Антанти [11]. 

З’ їзди рад України підтримали звернення 
РНК РСФРР до всіх воюючих країн з пропозицією 
укласти мир  та початок мирних переговорів у 
Брест-Литовську. “Нам потрібен, головним чином, 
мир, що б то не було”, – говорив на II з’ їзді Рум-
чероду, який працював 10-22 грудня 1917 р., 
солдат Раткін [12]. “В разі відмови від миру на-
ших союзників, – заявив солдат Чежор, – ми не 
зупинимося, запропонувавши сепаратний мир 
нашим противникам, вірячи, що це буде шлях до 
загального миру” [13]. 

З’ їзд підтримав зовнішню політику РНК 
РСФРР, схвалив мирні переговори з країнами Чет-
верного союзу, звернувся до армій країн Антанти і 
їх народів із закликом примусити уряди цих кра-
їн взяти участь у мирних переговорах з Німеччи-
ною та її союзниками і попередив останніх про 
те, що в разі висунення ними тяжких умов солда-
ти Румунського фронту дадуть відсіч загарбни-
кам [14]. 

Губернські і повітові з’ їзди рад  в  кінці 1917 – 
на початку 1918 року також вимагали припинен-
ня війни і укладення демократичного миру. 
“Підтримати політику РНК, – писали в своєму 
рішенні делегати Луцького повітового з’ їзду рад 
Волинської губернії 26 січня 1918 р., – беручи до 
уваги сорокамісячну бойню і повне виснаження 
народних сил як фізичних, так і моральних, на про-
тивагу буржуазній хижацькій політиці “війни до 
переможного кінця” протиставити якнайшвидший 
мир за формулою самовизначення народів” [15]. 
Подібні рішення прийняли Одеський повітовий 
з’їзд рад Херсонської губернії (8-11 січня 1918 р.) 
та Дніпровський Таврійської губернії (25-31 січня 
1918 р.) [16]. 

На Катеринославському губернському з’ їзді 
рад 28 січня 1918 р. з доповіддю про мир висту-
пила С.І. Гопнер. Не відкриваючи дебатів по до-
повіді, з’ їзд вирішив прийняти резолюцію про 
мир, вироблену Катеринославською радою робіт-
ничих і солдатських депутатів. В ній відзначало-
ся, що інтереси пролетарської революції і всіх 
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трудящих вимагають якнайшвидшого укладення 
миру на основі самовизначення націй, без анек-
сій і контрибуцій. З’ їзд вітав миролюбну зовніш-
ню політику РНК РСФРР, визнав своїми пред-
ставниками в Брест делегацію ЦВК рад України 
і Народного Секретаріату (а не Центральної Ра-
ди) і доручив їй працювати на Брестських пере-
говорах у повній взаємодії з делегацією радянсь-
кої Росії. З’ їзд зажадав якнайшвидшого обміну 
військовополонених, схвалив декрет про органі-
зацію робітничо-селянської армії [17]. 

Таким чином, у листопаді 1917 – січні 1918-
 р. з’ їзди рад в Україні одностайно схвалили 
ленінський декрет про мир, вимагали негайного 
припинення війни і укладення справедливого 
демократичного миру. 

Центральна Рада, уклавши 27 січня (9 люто-
го) 1918 р. сепаратний договір з кайзерівською 
Німеччиною, відкрила шлях в Україну австро-
німецьким окупантам, які 18 лютого розпочали 
наступ на всьому фронті. Ось чому організація 
збройного опору окупантам, ставлення до Брест-
ського миру стали головними питаннями на 
з’ їздах рад, які пройшли в кінці лютого – на по-
чатку березня 1918 року. З’ їзди давали різну 
оцінку договору, укладеному Центральною Ра-
дою. “Зрадницьким” назвав його Полтавський 
губернський з’їзд (19-24 лютого 1918 р.) [18]. У 
рішенні Херсонського губернського з’ їзду рад 
(24 лютого – 1 березня 1918 р.) сказано, що до-
говір був укладений “ за рахунок робітників, 
солдатів і селян решти Росії” [19]. 

На з’їздах Рад розгорнулася боротьба між біль-
шовиками і українськими есерами та есдеками. Біль-
шовиків, ЯКІ засуджували політику Центральної 
Ради, підтримували ліві есери. В той же час точи-
лася гостра боротьба між більшовиками і лівими 
російськими есерами. Більшовики наполягали на 
укладенні миру за будь-яку ціну, ліві есери закли-
кали до ведення “революційної війни”. 

З доповідями і промовами з питань війни і 
миру на з’ їздах виступили відомі діячі партії 
більшовиків. Так, у лютому 1918 р. на Херсонсь-
кий губернський з’ їзд рад прибув Г.К. Ор-
джонікідзе. Він говорив: “Армії у нас немає, у 
нас продовольча розруха, і тому ми воювати не 
можемо” [20]. Г.К. Орджонікідзе підтримали 
делегати – більшовики і безпартійні. “Тепер в 
радах наступив перелом. Багато рад і організацій 
дійшло висновку, що мир повинен бути укладе-
ний”, – заявив більшовик Скляр на з’ їзді [21]. 
Селянин Щербина схвалив політику більшови-

цької партії: “Ми прибули з місць і від імені 
тих, хто прислав нас, я вітаю більшовиків, які 
прагнуть миру” [22]. Була відкинута резолюція 
українського есера Юдченка, де позитивно оці-
нювався договір Центральної Ради з німцями. 

Фракція більшовиків у своєму проекті резо-
люції про війну та мир схвалювала зусилля РНК 
РСФРР, спрямовані на припинення імперіалісти-
чної війни; наступ німецьких військ на Росію 
розглядала як похід міжнародного імперіалізму 
проти молодої республіки рад. У більшовицькій 
резолюції висловлювалась надія на зміцнення і 
поширення соціалістичної революції в умовах 
зростання світового революційного руху. Ця 
резолюція пропонувала трудящим Росії і Украї-
ни ще тісніше згуртуватися навколо рад, встано-
вити сувору революційну дисципліну, роззброїти 
контрреволюціонерів і розпочати організацію 
загонів Червоної Армії. Разом з тим більшовики 
схвалювали намір Раднаркому РСФРР укласти 
мир з Німеччиною на умовах, запропонованих 
нею до перерви мирних переговорів у Бресті в 
січні-лютому 1918 року [23]. 

Ліві есери на цьому з’ їзді вимагали револю-
ційної війни, їх представники заявляли: “Ми заги-
немо, але не здамося імперіалістам” (Яшкін); 
“війна з буржуазією – до перемоги” (Федоров); 
“ми краще поставимо замість Росії пам’ятник, 
але не зрадимо революції” (Ангелов)” [24]. Скла-
дений ними проект резолюції містив гучні фрази 
про здійснення світової соціалістичної революції. 
Вони запевняли, що під час наступу німецькі 
війська, зіткнувшись з трудящими масами Росії, 
запаляться “революційним ентузіазмом”. Все це, 
на їх думку, прискорить німецьку революцію, а 
разом з нею – і світову. Жодного слова в цій ре-
золюції не було сказано про надзвичайно тяжкі 
умови, які склалися в Росії, жодного слова про 
Брестські мирні переговори [25]. 

Незважаючи на свою чисельну перевагу на 
цьому з’ їзді, ліві есери змушені були прийняти 
за основу більшовицьку резолюцію, прикрасив-
ши її гучними фразами про “світовий револю-
ційний пожар”, “ світову соціалістичну револю-
цію” тощо. Резолюція, прийнята з’ їздом, в ціло-
му схвалювала діяльність російського радянсь-
кого уряду щодо укладення мирного договору, 
хоча й недооцінювала силу німецького імперіа-
лізму. Всі ради губернії згідно з резолюцією 
зобов’язані були розпочати організацію загонів 
Червоної Армії [26]. 

Полтавський губернський з’ їзд рад (лютий 
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1918 р.) звернувся до трудящих із закликом дати 
відсіч австро-німецьким окупантам і “буржуазно-
націоналістичній” Центральній Раді [27]. 

Питання про мир і організацію відсічі загарб-
никам стояло на черзі дня повітових з’ їздів рад 
України в кінці лютого – березні 1918 р., напере-
додні і після укладення Брестського миру. Олек-
сандрівський повітовий з’ їзд рад Катеринослав-
ської губернії  1 березня 1918 р. вирішив негайно 
розпочати організацію загонів Червоної Армії і 
партизанських бойових дружин [28]. 

Поза всякою чергою Катеринославський по-
вітовий з’ їзд Рад 2 березня 1918 р. обговорив 
питання про наступ Німеччини і запропоновані 
нею нові, ще тяжчі умови миру. Доповідь зроби-
ла С.І. Гопнер. Вона охарактеризувала умови 
миру, запропоновані Німеччиною, обґрунтувала 
згоду на ці умови РНК РСФРР, зачитала список 
Рад, які виступили “за” і “проти” укладення до-
говору. Виступи делегатів на з’ їзді свідчили про 
глибоке розуміння ними складного становища. 
Солдати-фронтовики підкреслювали, що стара 
армія не мала змоги продовжувати війну і вима-
гала демобілізації. Після тривалого обговорення 
з’ їзд ухвалив: “Крок Народних Комісарів 
(РНК РСФРР – П.Т .) ,  які згодились підписати 
мир, визнати вимушеним і викликаним надзви-
чайно важкими обставинами моменту”. Резолюція 
засуджувала політику Центральної Ради і закли-
кала трудящих вступати до лав Червоної Армії. 
Питання про організацію збройної боротьби з 
окупантами і Центральною Радою з’ їзд запропо-
нував обговорити на всіх підприємствах, органі-
заціях, волосних і сільських сходах повіту, а та-
кож на найближчому губернському з’ їзді Рад 
[29]. 

Гостра боротьба велася і на II Лохвицькому 
повітовому з’ їзді Рад Полтавської губернії 
(березень 1918 р.). Ліві російські есери та мен-

шовики вимагали продовження війни з Німеччи-
ною. Від їх імені есер Казаков зачитав проект 
резолюції, де пропонувалось скликати негайно 
Всеросійські установчі збори, які  б відхилили 
мирні умови, запропоновані Німеччиною та її 
союзниками. З трибуни з’ їзду 4 березня 1918 р. 
есер Зюзько закликав делегатів засудити щойно 
укладений Брестський мирний договір. Україн-
ські есери та есдеки, в свою чергу, зажадали 
схвалення Берестейської угоди, укладеної 
Центральною Радою. Так, Табуранський і Тютю-
нник, захищаючи цю угоду, посилались на роз-
вал армії ,  продовольчу розруху, “відсутність 
єдиної федеративної влади в Росії”, скаржились, 
що “демократія центральних держав (тобто Ні-
меччини та її союзників. – П.Т.) не пішла твердо 
проти загарбницьких домагань своїх буржуаз-
них урядів”. З’ їзд більшістю голосів схвалив 
Брестський договір. У резолюції, прийнятій на 
пропозицію більшовиків, вказувалось, що трудя-
щі України протестують проти грабіжницьких 
умов миру, але “беручи до уваги абсолютну не-
можливість вести війну з центральною коаліці-
єю, з’ їзд розглядає укладення миру, як підкорен-
ня грубому насильству” [30] (таблиця). 

Таким чином, з підтримкою Брестського ми-
рного договору виступили Установчий з’ їзд Рад 
Тавриди 7 березня 1918 р., Перекопський пові-
товий з’ їзд Рад Таврійської губернії 20 березня 
1918 р. та ін. Прикладом того, наскільки гострою 
була боротьба між більшовиками і лівими есера-
ми навколо умов Брестського миру, може бути 
Павлоградський повітовий з’ їзд Рад Катеринос-
лавської губернії 15 березня 1918 року. Питання 
про поточний момент викликало бурхливі дебати. 
“Сувора необхідність примушує нас укласти 
мир”, – заявив на з’ їзді делегат Будаков. “Мир 
неприйнятний, але підписати його необхідно”, – 
підтвердив делегат Дискантов. Представники лі-

З’їзди Дата Ставлення до миру 

Губернські 

І Установчий з’їзд Рад Таврійської губернії 7-10.03.1918 За 

Повітові 

Олександрійський Катеринославської губ. 1-2.03.1918 За 

Катеринославський 2-3.03.1918 За 

ІІ Лохвицький Полтавської губернії 2-5.03.1918 За 

Бахмутський Катеринославської губ. 8.03.1918 За 

Павлоградський Катеринославської губ. 15.03.1918 За 

Козелецький Чернігівської губернії 17-20.03.1918 За 

Перекопський Таврійської губернії 20.03.1918 За 

Харківський Харківської губернії 22-25.03.1918 Проти 

Ставлення з’ їздів Рад до Брестського миру [31] 
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вих есерів вимагали “ведення революційної вій-
ни”. З’ їзд прийняв більшовицьку резолюцію, в 
якій говорилося: “1) Схвалити політику Народ-
них Комісарів; 2) визнати, що навіть у разі укла-
дення важкого для нас миру селяни, робітники і 
солдати скористаються миром як тимчасовою 
передишкою для зміцнення своєї влади” [32]. 

Отже, огляд рішень з питань війни і миру 
свідчить, що більшість з’ їздів Рад в Україні схва-
лили зовнішню політику більшовиків (за винят-
ком Харківського повітового з’ їзду, що відбувся 
22-25 березня 1918 р., яким керували праві есе-
ри), визнали Брестський мир вимушеним. Одно-
часно вони негативно поставились до політики 
Центральної Ради, закликали до організації відсі-
чі австро-німецьким окупантам. Українські націо-
нальні партії в основному підтримали Берестей-
ську угоду від 27 січня (9 лютого) 1918 року, 
наголошуючи на тому, що вона означала визнан-
ня УНР як суб’єкта міжнародного права, підтве-
рджувала статус України як незалежної держа-
ви. 
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1918. – 8 березня; ЦДАГО України, ф. 5, оп. 1, 
спр. 99, арк. 127; Рубач М.А. Вказ. праця. – С. 108; 
Вестник УНР, орган ЦВК Рад України і Народного 
Секретаріату. – 1918. – 22 березня; Центральний 
державний архів вищих органів влади і органів держав-
ного управління України, ф. 1572, оп. 1, спр. 1, арк. 50. 

32. ЦДАГО, ф. 5, оп. 1, спр. 99, арк. 127. 
 
 Надійшла до редколегії 10.10.2002 р. 
 


