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В статье определено приблизительное число деятелей Украин
ской революции периода Центральной Рады —  уроженцев Черни
говщины и активных участников событий 1917-1918 гг. в крае, 
проанализировано количество и качество современных научных 
исследований биографического характера и аналогичную научно- 
популярную литературу, составлено избранную библиографию пуб
ликаций.

Ключевые слова: Украинская Центральная Рада, Черниговщина, 
участники революционных событий, И. Шраг, библиография, исто
рико-биографические очерки, мемуары.

За висновками одного з провідних вітчизняних істориків В. Вер- 
сгюка, здобутки революції 1917-1921 pp. хоча й «. ..непогано вив
чені істориками... далеко не повним чином вкарбовані в історичну 
пам’ять. Історія революції, викладена академічно чи популярно, в 
шкільних чи вузівських підручниках, відтворена в літературі чи 
кіно, а особливо в публічному медійному просторі, це величезний 
ресурс мобілізації нації, формування української ідентичності. Гріх 
було б їм не скористатися» [7].

На Чернігівщині, як. мабуть, і в інших областях, у зв'язку із за
ходами з декомунізації—  перейменуванням вулиць, оновленням му
зейних експозицій тощо — постало чимало проблем. Одна з 
найголовніших —  брак достовірної, цікаво скомпонованої і в до
ступних виданнях розміщеної інформації про діячів Української ре
волюції, чиї життя чи діяльність у той чи інший спосіб пов’язані з 
Чернігово-Сіверщиною. Окрім усього іншого, святкування ювілею 
революції —  гарний привід для ревізії, систематизації вже наявних 
і оприлюднених матеріалів історико-біографічного характеру, ви
значення прогалин і вузьких місць у цій ділянці краєзнавчих пошу
ків, окреслення обсягів і напрямів подальшої роботи.

Готуючи на базі Чернігівської обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені В. Г. Короленка (далі — ЧОУНБ) наукові читання 
на тему «Визначні діячі Чернігівщини у подіях Української револю
ції 1917-1921 pp.», ми склали далеко не повний список — близько 
40 осіб. Критеріїв добору було два: участь у революційних подіях 
на теренах Чернігівщини (або принаймні народження тут) і наяв
ність доступної літератури чи джерел про ці постаті. Результати уна
очнені у вибраній бібліографії (див. Додаток 1).



У своїй роботі ми брали до уваги, що справа підготовки повно
цінних у науковому сенсі праць даної проблематики здебільшого ля
гала на плечі місцевих істориків, переважно викладачів двох 
профільних вишів — Чернігівського національного педагогічного 
університету імені Т. Г. Шевченка (далі — ЧНПУ) та Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя (далі — НДУ), а 
також працівників інших вишів, співробітників музеїв, бібліотек, 
аматорів-краєзнавців тощо. Отже, у першу чергу аналізували їхній 
доробок. Дослідження київських істориків, як правило, носять уза
гальнюючий характер і відіграють роль своєрідного дороговказу для 
розгортання місцевих студій [1; 2]. Факти з історії Чернігівщини та 
інших регіонів наводяться в них як ілюстрація до загальноукраїн
ських явиш і подій.

В останню чверть століття в області зроблено чимало для ви
вчення історії Української революції на Чернігівщині. Так, співро
бітники Чернігівського історичного музею їм. В. В. Тарновського 
організували чотири тематичні наукові конференції «Чернігівщина 
і чернігівці в Українській революції 1917-1921 років» (2009, 2011,
2013, 2017 р.). Щоправда, серед повідомлень, котрі прозвучали на 
них, біографіям чернігівських революційних діячів було приділено 
мало уваги. Варто виокремити .хіба доповідь працівників Ніжин
ського краєзнавчого музею імені 1. Спаського на тему: «Іполит Ко- 
валевський — представник Центральної Ради на Ніжинщині 
(1917-1919 роки)». Значно більше історичних портретів було пред
ставлено на читаннях, котрі відбулися в межах засідання клубу 
«Краєзнавець», що уже понад чотири десятиліття діє при відділі 
краєзнавства ЧОУНБ. Увазі учасників були представлені повідом
лення про постаті Василя Андрієвського, Олексія Бакуринського, 
Петра Ганжі, Євгена Онацького та Вадима Модзалевського. У цій 
самій бібліотеці започатковано також серію біобібліографічних ви
дань про чернігівських громадсько-політичних і культурних діячів, 
учених, письменників. Наразі тільки одна з праць цієї серії присвя
чена чернігівському діячеві, котрий відзначився і в роки Української 
революції. Це книга про доробок Аркадія Верзилова [Додаток 2, 29].

Перш ніж перейти до з ’ясування заявленої теми, варто зупини
тися на особливостях національно-визвольного руху на Чернігів
щині напередодні та на початку революції. Насамперед це виразна 
києвоцентричність чернігівських «українців», тобто свідома по
стійна орієнтація на аналогічні сили й організації Києва. Річ, оче
видно, не лише у географічній близькості двох міст, що наприкінці 
XIX ст. мали однаковий адміністративний статус — губернських 
центрів Російської імперії. Значно більшу роль відігравала та обста



вина, що особистості, котрі започаткували іі очолили рух, навчалися 
у Києві, мали там зв'язки серед проукраїнськи налаштованої про
фесури та колишніх однокурсників. В умовах революції таким 
чином забезпечувалися сталий зв’язок і підтримка заходів Централь
ної Ради. З особливою силою вони проявилися на Першому і, на 
жаль, єдиному губернському Українському з ’їзді у Чернігові, котрий 
розпочав роботу 8 червня 1917 р. (за ст. ст.). На з ’їзд прибули пред
ставники Центральної Ради — Микола Шраг, Євген Онацький 
Олександр Шульгин [Додаток 2, 10, с. 10]. Перші два — уродженці 
краю: М. Шраг народився у Чернігові, Є. Онацький — у Глухові.
О. Шульгин був одружений із чернігівкою Лідією Бублик-Погоріль- 
ською: 20 липня 1912 р. вони повінчалися у Катерининській цер
кві [4, арк. 301 зв., 302], що й донині с окрасою Чернігова.

Другою характерною для чернігівців особливістю національного 
руху стала, як на нас, вміла побудова взаємин із місцевими пред
ставниками поступових російських кіл. Підставою для порозуміння, 
а інколи й спільних виступів, була не тільки земська робота чи ді
яльність міських виборних органів, а й особисті симпатії, дружні 
відносини. Підкреслене прагнення до автономії в межах демокра
тичної федеративної Російської республіки з боку Центральної Ради 
поділялося її чернігівськими прибічниками й не створювало зайвої 
напруженості у стосунках із проросійськими силами в губернії Го
лова Чернігівської губернської управи, член партії Народної свободи 
Олексій Свєчин вийшов з її складу на знак незгоди з політикою ка
детських лідерів в українському питанні [9, с. 4]. Об’єднання зусиль 
давало можливість спільно протистояти монархічним, чорносотен
ним проявам у губернії, яких теж не бракувало. Крім того, ця єдність 
інтересів дала змогу обрати проукраїнського губернського комісара, 
відомого історика й громадсько-політичного та державного діяча 
Дмитра Дорошенка. Нарешті, важливим позитивним наслідком від
сутності конфронтації стала «Черниговская земская газета» (далі — 
ЧЗГ), редакція якої дот римувалася загалом проукраїнської орієнтації 
й охоче друкувала матеріали українською мовою. Публікації на її 
шпальтах нині стали чи не найважливішою базою інформації про 
події на Чернігівщині, зокрема й біографічного характеру.

Значно більш загрозливим фактором стала географічна близь
кість Чернігівської губернії до Росії. Ця особливість негативно по
значилася на ситуації в краї після Жовтневого перевороту. Численні 
конфлікти з червоноармійськими та чсрвоногвардійськими загонами 
закарбувалися на шпальтах ЧЗГ, а наступ радянських військ про
аналізований у науковій літературі. Інша річ, що на перших порах 
ці спроби не завжди закінчувалися перемогою більшовиків. Так,



М. Ковальчук наголосив: «Провал намагань спрямувати армійські 
частини на боротьбу з Центральною Радою і невдала експедиція 
1-го Мінського загону на Бахмач засвідчили військову слабкість 
радянського уряду». Однак і очільники УНР не спромоглися ско
ристатися «чудовою нагодою розбити ворога» [6, с. 292-293]. Як ві
домо, збройна агресія більшовиків досягла свого апогею у битві за 
Київ, а символом незламності волі українців став Крутяиський бій, 
що відбувся на території Чернігівської губернії.

Початок 1Ч[8 р. ознаменувався захопленням Чернігова червоно- 
гвардійським загоном, що складався із робітників Замоскворіччя на 
чолі і лівим есером М. Порадіним [Додаток 2, 1, с. 5], анексією біль
шовиками чотирьох північних повітів губернії (як виявилося —  на
завжди). Нетривалий період господарювання більшовиків у краї 
залишив по собі сумні наслідки — зокрема, імена перших жертв 
нової влади. Застреленому в центрі міста гімназистові Миколі Ле
бедю (помер 8 лютого 1918 р. від вогнепального поранення в голову)
10 лютого 1918 р. влаштували підкреслено урочистий похорон [5, 
арк. 138 зв., 139]. Його батько та старший браг згодом потрапили 
під коток сталінських репресій.

Зміни влади призвели до того, що, за винятком невеликого про
міжку часу осені 1919 р., радянська влада в краї встановилася уже
на початку 1919 р. Потужний повстанський рух і жорстокі заходи 
більшовиків із його придушення, масова еміграція учасників рево
люційних подій доби Центральної Ради зумовили незначну збере
женість діловодних документів. Джерела особового походження 
формувалися уже за кордоном і тривалий час були недоступними 
для радянських істориків. Серед наших земляків були люди, котрі 
створили потужний банк даних у вигляді мемуарів, епістолярію, на
укових праць, котрі не втратили свого академічного значення ії нині. 
Йдеться про Дмитра Дорошенка, Євгена Онацького, Миколу Кова- 
левського, Романа Бжеського, Миколу Ґалаґана. Не будемо зупиня
тися на постатях діячів всеукраїнського масштабу, котрі заслужено 
посіли місце серед очільників й активних учасників визвольних зма
гань. Варто тільки відзначити, що й Д. Дорошенко, і С. Онацький, і 
М. Ковалевський, науковому та публіцистичному доробку яких зав
дячуємо значною мірою нашим знанням про перебіг революційних 
подій на Чернігівщині, завжди наголошували на своєму чернігів
ському походженні або корінні.

Дослідження історії революційних подій, зокрема з’ясування біо
графічних даних, розпочалися ще на світанку незалежності. Пер
шим у поле зору місцевих істориків потрапив визнаний лідер 
національно-визвольного руху на Чернігівщині, авторитетний прав-



ник, адвокат Ілля Шраг ( 1847-1919). Його громадська діяльність ви
ходила далеко за межі губернії. На початок революції він уже понад 
чверть століття був активним учасником всеукраїнського руху Ре
волюцію сивочолий чоловік зустрів з натхненням юнака та щирим 
бажанням працювати заради здійснення її ідеалів. Фактично вся чер
нігівська історія доби Центральної Ради пов’язана з його практич
ною роботою. «З надзвичайною силою виявилося українське 
національне відродження і в самому початку вимагало того, щоб ви
творити організацію, яка б з ’єднала всіх українців. Такою міцною 
загальною організацією і була Українська Центральна Рада. Вона 
стала на чолі українського визвольного руху, вона дала йому належ
ний напрям, вона повела організовану боротьбу за визволення Ук
раїни з-під чужого ярма, вона утворила українську власть, 
українську державу. Щоб досягти сього, їй довелося вести довгу, 
уперту боротьбу не тільки з російським тимчасовим урядом, алез 
російським суспільством», — писав І. Шраг у 1918 р. [8, с. 5].

У 1993 р. на сторінках «Українського історичного журналу» з’яви
лася стаття, присвячена аналізові життєвого шляху та діяльності 
цього діяча [3], за 15 років по тому — монографія [Додаток 2,91]. Із 
2007 р. у Чернігові проводяться наукові ІІІрапвські читання, присвя
чені як постаті видатного земляка, так і подіям та діячам другої по
ловини XIX -  першої третини XX ст. Уже відбулося вісім 
конференцій, восьма, проведена восени 2017 р., була приурочена до 
140-річного ювілею І. Шрага. За матеріалами читань видано чотири 
випуски збірників доповідей і повідомлень. Загалом бібліографія 
цієї пріоритетної для нашої області особистості нараховує близько 
140 назв. Молодший син І. Шрага Микола Шраг (1894-1970) теж 
став помітною постаттю Центральної Ради. Бібліографія про нього 
менша за обсягом, але його звивистий, надзвичайно складний (хоча 
й типовий для учасника Української революції, який повернувся до 
УРСР) життєвий шлях теж інтенсивно досліджується [Додаток 2,95].

Образи тих чернігівських діячів губернського та повітового 
рівня, котрі, залишаючись на позиціях «обгцерусскости», якщо й не 
надто співчували, то й не перешкоджали розгортанню українського 
руху на теренах губернії, відтворені в біографічних студіях
О. Рахна [Додаток 2, 15, с. 299-347; 49]. Дехто з цих людей не пере
жив революційної доби. Так, О. Бакуринський разом із сином були 
розстріляні у Чернігові в 1919 р. [Додаток 2, 15, с. 309-310]. Дехто 
еволюціонував до українського руху, як от М. Могилянський, кот
рий уже в травні 1917 р. припинив членство в кадетській партії та 
приєднався до соціалістів-федералістів [Додаток 2, 65, с. 73-74, 80]. 
У ході першої війни радянської Росії проти УНР від рук більшовиків



загинув діяч старшого віку, член Братства тарасівців Василь Андрі- 
євський, помітний член Чернігівської громади, а наприкінці 1917 — 
на початку 1918 р. виконувач обов’язків голови Борзенської повіто
вій земської управи [Додаток 2, 18].

На жаль, чимало осіб, котрі, згідно з матеріалами періодики, були 
активними учасниками революційних перетворень у Чернігові та 
повітах, поки що не потрапили в поле зору дослідників. Гак, у 
списку активних учасників є прізвище В. Адаменка, але жодної пуб
лікації про цю особистість досі немає. Між тим, Василь Флорович 
був помітним освітнім діячем Чернігівщини, у 1917 р, його обрали 
до губернської земської управи. При розподілі обов’язків йому, як 
членові управи, випало редагувати ЧЗГ і «Земский сборник Черни- 
говской губернии» та керувати відділом народної освіти, книжковим 
складом, музеєм українських старожитностей, бібліотекою, архівом
і земською друкарнею [10, с. 4].

Загалом вибрана, далеко не повна, бібліографія цієї пріоритетної 
для нашої області теми нараховує понад 100 назв. Сподіваємося, що 
упродовж наступних років вийдуть друком нові розвідки, котрі роз
ширять коло діячів, дадуть повніше уявлення про їхній внесок у 
справу революційного оновлення та боротьбу за незалежність Ук
раїни.
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Уродженці Чернігівщини — діячі Української революції доби 
Центральної Ради у сучасній біографіці.

Демченко Т. П., кандидат історичних наук, доцент кафедри іс
торії України Чернігівського національного педагогічного універси
тету імені Т. Г. Шевченка (Чернігів);



Каганова І. Я., завідувач відділу краєзнавства Чернігівської облас
ної універсальної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (Чернігів)

Українська біографіє гика = Biographistica ukrainica. Київ, 
2017. -  Вин. 15. - С .  305—325.

Метою даної статті с встановлення кола діячів Української рево
люції доби Центральної Ради як уродженців Чернігівщини, так і без
посередніх учасників подій 1917-1918 pp. у Чернігово-Сіверському 
краї та аналіз переважно сучасної літератури історико-біографічного 
плану про їхню революційну діяльність. Для розуміння конкретної 
ситуації в реї іоні визначені особливості перебігу подій першого 
етапу революції, стисло прокоментовано стан джерельної бази.

Зі списку майже 40 діячів далеко не про кожного нині можна 
знайти наукову розвідку або принаймні науково-популярний нарис. 
Найповнішою на сьогодні виглядає бібліографія лідера чернігівських 
українців Іллі Шрага (приблизно 140 позицій). Є чимало постатей, 
чиї біографії ще не опрацьовані. Подана в додатку вибрана бібліо
графія (близько 100 назв) дає уявлення про певні досягнення пере
важно чернігівських істориків, вказує напрям подальших пошуків.

Клю чові слова: Українська Центральна Рада, Чернігівщина, 
учасники революційних подій, І. Шраг, бібліографія, історико-біо- 
графічні нариси, мемуари.

Natives of the Chernihiv region as figures of Ukrainian Revolution 
of the period of the Central Rada in modern biographical studies.

Tamara Demchenko, Candidate of Historical Sciences, Associate 
Professor o f T. Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University 
(Chernihiv);

lryna Kaganova, Head of Department of local history o f V. Ko
rolenko Chernihiv Region Library (Chernihiv).

Ukrainian Biographistics = Biographistica Ukrainica. Kyiv, 
2017. -  Vol. 15. -  P. 305-325.

The purpose of this articlc is to establish the circle of figures of the 
Ukrainian Revolution of the period of the Central Rada, who are both 
natives of the Chernihiv region and direct participants of the events of 
1917-1918. in the Chemihiv-Siversky region and analysis of predomi
nantly contemporary historical and biographical literature as for their re
volutionary activities. To understand the specific situation in the region, 
the features o f the course of events o f the first stage o f the revolution are 
determined and the state o f the source base is briefly commented on.

From the list o f nearly 40 figures, one can hardly find scientific re
search or at least a popular scientific essay about every person. The most



complete today is the bibliography o f the leader ofChemihiv Ukxainians 
Ilya Shrag (approximately 140 positions). There arc many figures whose 
biographies are not worked out yet. The bibliography (near 100 titles) 
presented in the appendix gives the idea o f certain achievements of mos
tly Chemihiv historians and indicates the direction o f further searches.

Keywords: Ukrainian Central Rada. Chemihiv region, participants of' 
revolutionary events, I. Shrag, bibliography, historical and biographical 
essays, memoirs.

Уроженцы Черниговщины — деятели Украинской револю
ции периода Центральной Рады в современной биографике.

Демченко Т. П., кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории Украины Черниговского национального педагогического 
университета имени Т. Г. Шевченко (Чернигов);

Каганова И. Я., заведующая отделом краеведения Черниговской 
областной универсальной научной библиотеки имени В. Г. Коро
ленко (Чернигов).

Украинская биографиегика = Biographistica ukrainica. -  Киев,
2017.-В ы п . 1 5 .-С . 305-325.

Целью данной статьи является установление круга деятелей Ук
раинской революции периода Центрального Рады как уроженцев 
Черниговщины, так и непосредственных участников событий 1917-
1918 гг. в Чернигово-Северском регионе и анализ преимущественно 
современной литературы историко-биографического плана об их ре
волюционной деятельности. Для понимания конкретной ситуации 
в регионе определены особенности хода событий первого этапа ре
волюции. сжато прокомментировано состояние базы источников.

В списке почти 40 деятелей, и далеко не о каждом в настоящее 
время можно найти научное исследование или по крайней мерс на
учно-популярный очерк. Наиболее полной на сегодня выглядит 
библиография лидера черниговских украинцев Ильи Шрага (при
близительно 140 позиций). Есть немало личностей, чьи биографии 
еще не изучены. Поданная в приложении избранная библиография 
(около 100 названий) дает представление об определенных дости
жениях преимущественно черниговских историков, указывает на
правление дальнейших исследований.

Ключевые слова: Украинская Центральная Рада, Черниговщина, 
участники революционных событий, И. Шраг, библиография, исто
рико-биографические очерки, мемуары.


