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~·країнсьюtіі соціллістнчнніі рух, що а nінцем _ХІХ. та 
на початну ХХ. століття став до боротьби за. соцІяльне й 
-ваціональне визволення українського народу, чекає ще на 

свого історпка. . . . . 
Чекає на свого історика й Українська Партш Соцшшстш-

Революціонсрів. . ... 
Досі на тему впюн-шення, розвитІ:\у та працІ ЦІЄІ nартн 

маємо лише кілька згадоl\, ро:зниданнх у nооДJ:ІНоІШХ n~Ісан
нях ріжних авторів та nіль І:\ а спецілльних оrлндJ в чн J?ОЗВІДОН. 

Не ставимо своїм завданнн;:\І і і\Ш, в данному разІ, nисати 
історію партії. Хочемо лише нанресшІтІІ основні віхи її. 

Кажучи про винпинення Унраїнсьnої Партії Соціллістів
Революціонерів, не моаша не :з гадатп тпх, свого часу, nоши
рених тверджень од .nю1х ще ti сьоrо!.І;ні дехто не може звіль
нитися. Це твердію'нн.n про с:rіпс наnодіб.чення її російської 
<<Партії Соціл.;Іістів-Рсво.'Іюціонrріu», ;jале;нність від вnли
вів росііісьюtх та зрештоІu прu НР.а~ібність УПСР са:\юстійно 
орієнтуватися в реальних. впмоrах ущщїнсьnого життя. 

Для ножноrо, хто зни.с підеташІ та снсте:ш1 соціялістич
ного світогляду, с .nен о ШlСІ\ільюІ таnі твердшеннп носять 
поверховий хараnтср. А і~торІРІІІі фанти та обєктивна дій
сність свідчать про ці:шовнту їх Gс;шідстаuність. 

Українсьна Партія Соціп.~істів-Рсволюціонеров, лк одна 
з соціялістичнпх nартііі, мас спільні аага:Іьні основп в си· 
·стемі соціялістпчноrо світоr.'Ілду, що Їloro аустрічаємо у со
ціялістичних партій, І'р~'п чи течііі інншх народів, ли Захід
ньої Европи таи народів б. Росії (вірменсьІ:\а nартія <<дашна
кцютую>, грузинська партія соц.-федералістів революціо
нерів, Білоруська Партія Соціялістів-Революціонеnів). J~e 
'Парт_ії, що будуюч~ свій світогляд на плюралістичній*) основі 
рушІйних сил суспшьноrо nроцесу, прніімають інтеtf"\альність 
-соціялізму••) та відс~оюють мет.од б~зпосередньої акції в nере-
веденню його в житт1. Тану сшльюсть основних засад сонія
лістично-революційного світогляду можна бачити в УПСР 
і з Партією Соціллістів-Революціонерів російською. Це 

• Вплив богатьох чинників на суспільне життя. 
. ••) 9укуnність і :рівніст.ь всіх працюючих верств в соціл

л~стич:~пй перебудовІ (робІтни~тво, селянство, труд. інте
.JІІrенцІя) а не першенство одноІ з них. 

з 



останне є тим більш зрозумілим ще й з тої причини, що Дніп
рянщина, де зродилася УПСР, мала чимало спільного з 
Росією (властивою) в суспільно-політичних умовах свого 
буття. 

Зрештою, проти твердження сліпого наподіблення чи 
спадновости наже і сама історія вининнення як Партії Соц.-
Рев. (рос.) тан і УПСР. · 

Перші rpynи Партії Соц.-Рев. (рос.) почаш·r виникати 
переважно на українсьних землях та на землях сусідніх 
ів ними з переважаючою більшостю українсьного населення 
(Вороніжчин~, Rурщина) в другій половині 1890-х років. 
Одним із головних центрів об єднання поодиноюІх ор І' ані
вацій в ПСР була Rиївсьна rpyna. Тан само поважну ролю 
в справі обєднання <<nівденних~> rpyn, отже, rруп, що виникли 
ва українсьних землях, у ПСР відіграла Воронівька !'рупа. 
В серпні 1897 року у Вороніжі відбувся перший формальний 
вївд цих І'руп, в якому взяшІ участь І'рупи: Київська, Пол
тавсьна, Харківсьна, Воронівька та Петербурзька. На 
цьому зїзді ухвалено було перевести обєднання всіх пред
ставлених І'руп в одну оріанізацію та прппяти назву <<Партії 
Соціялістів-Революціонерів>>. Дальші зїзди цієї партії до 
року 1900. відбувалися на унраїнських землях: Полтава 
(листопад 1897), І\иїв (серпень 1898,) Харків (кінець літа 
1900)*). 

Про працю цих зїздів можна посуджувати за характери
стикою, що її дає історик партії, кажучи, напр. про 1\иїв
ський зїзд: <<В проІ'рамі цього зїаду бачимо відсвітлення 
пануючого в південних та східних ірупах с.-р. бажань ви
ходити в своїх нз.строях ів умов сучасного життm>**). Це при
воднло до того, що праці зїадів конкретно відбувалися під 
впливом сучасних умов життя на українських землях у 
першу qергу. Вплив цих же умов відбувався і на складанню' 
проІ'рамови:х основ партії, починаючи ще з її попередпиці 
<<Нар. Волі>>. Головну ролю в цьому nідограла думка україн
ців і в першу чергу глибоко критична оцінка М. Драгома
нова в напрямі необхідности введення до обсягу револю
ційно-соціялістичної діяльности боротьби аа політичну волю, 
поставивши її в нерозривний зв явок із боротьбою на соціяльно
еІ;{ономичному !'рунті. До такої думки привело українських 
соціллістів помимо позитивного спостереження ними ходу 
історії західно-европейських народів також і свідомість того, 
що вибореиия політичної волі може дати міцний !'рунт для 
пропаіанди національно-нультурвих та соціяльно-економич
вих ВИЗВОJJЬНИХ ідей на ·}Т:країні. 

*) Перший загальнопартійний зїзд ПСР відбувся р. 1906. 
у Виборзі. 

**) С. Слетон - <<Н истории возни:кновения Партии Со .. 
циалистов-Революционеров)> Петроrра.д. 1917., ст. 80. 



Вплнв цісї ~умип помічастьея вже н середині семпдесятпх 
років, а по:штнвні рез~rаьтатн їrого датуються початком 
вісі:-.1десятпх років м. ст., ношІ росіІісьиі революціііно-соція
лістпчні !'рупп остаточно Віnе внзналп потребу боротьби за 
nо::Іітпчн~r во:по. 

Пі;з: вп:шво:м думои українсишх же соціл;уістів постав
лено було цшш І'рупюш і справу розвя::нш національного 
питання в формі перебудови Росії на народньо-фе~ернтпвному 
!'рунті, з внзнаннш.І повної рівноправности всіх націоналt.
ностеft Росії. Зрештою під вп:пшом цих ше умов і їJ:рюи 
було поставлено націона:~ьну справу і на першому аагально
партііІному зїці ПСР року 1 ~JOG, зфорІ\іу."Іюn::шши її ро:з
вязання в спеціяZІьнШ ре:-золюції зі :зазначенням праnа І'ож
ної нації на самовшшаченнн. 

Отже, ношІ говорптп про <<впанвш), то, лк бачимо, чп не 
снорше моп.;на булоб говорити нро вшшвп українські в nро
цесі творення ПСР, а не навпаюr. Нолнж ~о цих історичних 
фантів додати ще тоП фант, що перпшіі формальнІІіі :зї:.Jд 
рос. Партії Соц.-Рев., що прпіішш і са:\ІУ на3DУ партії -
<<ПСР>>, відбувся ~tafiжe через дссптІ. роІ>ів по вшшнненню 
орІ'аFізації уираїнсьюtх соціл.1істіn-рсво;уюціонерів та n:и
працюванню нею самостіnного профаму, то тнм більш можна 
бачити в згаданих тверд;·неннпх, Ga навіть у твердженнях 
про наподобленнл на :зви, иолн не :з;уу :rю:~ю, то в ліпшому ви
ладну, непоінформованість та повеnховість. 

І, 

п·ятьдесят роківтомупід впливом м. Драгоманова виникла 
в б. Росії перша самостійна уираїнська соціялістпчна орІ'ані
вація. Маємо на думці гурток української молоді у Петер
бурзі, що року 1885. виділився ві загального землнцтва. Була 
це та орІ'анізація, норотенькі згадки про яку зустрічаємо в де
ного з авторів праць, що торкаються громадсько-nолітичного 
pyxJ..., п. наз. орІ'анізації українсьиих соціллістів-федералістів 
(В. Дорошенко-<< Українство в Росії)>, М. Шаповал <<Революцій
вий соціялізм ва Україні>>), або <<гуртка 13 .» {М. Василів). Зре
штою про цю орІ'анізацію читаємо в споминках М. Бернштам
Иістяковсьної (<<Українські гуртю1 в Ниїві другої половини 
1880-х та початку 1890-их років>> - <<За сто літ)>. кн. ІІІ.) 
та одного з активних учасників орІ'анізації М. Галина, спо
гади якого оnублінуван р. 1932. Українсьний Науковий 
Інститут у Варшаві. 

Більш-менш докладно сnинившись· на виникненню та 
праці цієї орІ'анізації. М. Галин ствердп\ус прпнлттн нею 
назви «Української СоціFІл-Революційної Партії», що ста
вила своїм завданням орt'анізацію: самостійного УІ\раїнського· 
nолітичного руху, закладання українських соцілліетичних 



·ос~_ред.~\Їв та .. :звя:за~ня 'і~ у політпчпу ЦІ.тнсть ~· фор~Іі само
стшноІ унрашсьно1 пощтпчної соціялістпчної партії ... 

3 метою реалізації поставленах орrанізаціііннх ~~ав;::tань, 
гурто~. цей, u.щ таким чином нr~ бпран :харю-\теру е~rбріо~.~ 
ncp~o1 с.амостІііної уираїнсьної політпчної партії в б. Росн, 
видІлив 13 свого скла;::tу номітет, до нкого вііішлн: 1\І. Галнн, 
М. Васи~їв, П. Линтварів, М. Чернюпів та Д~І. Пстровсмшfі. 
Цей ном1тет доручин дном своїм членам - М. Черншuоnу 
та М. Василїву nипрацюuатп проснт партіііного проrрам~· . 
. Дорученнл це згаданими членами було шшонано. Після об-
говорення проєнту проrраму на І\омітеті, було його пере
··Слано, через члена номітету Дм. Петровсьного, до :Мнх. 
Драгоманова. 

М. Драгоманіn проглянув та зробив до проєнту свої 
зау~аження (див. <•Лнстн :м. Др:но:шшова до Ів. Франна. 
Льшв. 1906. ст.190-192) піr..:rн чого р. '1~8() нроr.нт Пt!!і був 
'~<.омітетом ~статочно :затвершснніі. Цеtі про(рам, одІІІІ і а 
ЙОГО <illTOpШ, а Сё:.\1\ІС l\1 . .l.$ac11.1111 J'· 1~11~ ІІІІ)'і•.ІІІ>УВіШ ~· <•Jа
ПИСНаХ Наунового Товарнетва і~І. ІІІ•·ІІ'ІІ'ІІІ;а·• а но,'1.аннnм 
.деяних данних щодо fioгu історії та а JJідпоnіддю на· :Jаува
ження М. Драгоманова. 

Проrрам цеfі мас тоІІ осuіі.:шлнІі ittт~.:pec.; і цінність, що в 
.він фактично сдншtм доку~t••нто~І, що сnід'ІІІТl• про орrані
.заційно-оформленніІ ШШJНІМ унрuінс.:ЬІ\оЇ но:Ііт&І'ІІІоЇ д~·м1ш 
Вlсімдеснтнх рuнш МІш~· .ІоІ'о сr.,.ІІ1Т н. 1іІJ,~іІІ•''ІІІ тt: І>t:'І' н J нJ
tраму, М. ВасІІJІЇU не lШLІ:ІШІ на то'ІІІ)' нu:my орІ.'ані:щції, 
.думки яної НИ:\І зфор~tу.:н.uвані .• "ІІІІІІІ! шшів вступ, що ха
рактеризує її, як організ~щію унрuїІІ<.:І.юtх с.;оцішІістів фсдt.:
ралістів революціонегів. 

М. Галин попог.нюс нuннрt·тtюю вкааівкою на те, що 
наголовок проrраму •ю~tіт~том Gуло uстанuuшто, fШ <•Про
:tрам Українсью1х Соціял-Революціонеріu". 

Орrанізація цн проіснувала до 1888 року проваднчи свою 
:працю в звязку з гурткам11 .<<по.;ІітикіВ•> (<<драгuианівеьtщ~нt~>), 
що в ті часи вини~<али в бшьшнх асереднах ~: нраїни •·. 

Протягом нас~уп~9го десятиліт~н основні думии про
іраму цtєї орtаюзацн з~аходили. вщrук .. серед поо~Ішо.юt~ 
-осіб ЩО шукаЮЧИ: ШЛЯХІВ ДО BTlЛeHHfl І~ В ОрfаНІЗаЦІЙНl 
-фор~и, :зрештою війшли до силаду РеволюцІйної Українсьної 
Партії (РПУ) при її юш~rкн~нню Р?КУ 1.900. На п~:а:rиу ~я 
партія обсднувала в с.об1 nc1 украшсью реnо.'ІІ?ЦІЙНІ ~ечй: 
.соціялісти:чно-революц1йну народшщьиу, марнсшсьну 1 на
віть нац.-революційну. Серед її чле~ів ЦІ•о.rо ~еріоду бачимо, 
-мііІ\ іншими, і таких представюшш соЦІЯ'ІlСТІІчно-реnuлю
:ційної наро;::tницької течії як М11иита Шапоnал, Олександер 

*) М. Бернштам-Ністяковська - <<Українські гуртки в 
Київі другої половини 1880-х та початку 1890-х років~> -
-<<За сто літ>>. 1928. ІІІ. 



Мицюн, Вінтор ч~хівсьний та ін. Та не::Jабаром у іЮІТТ" 
Р"УП почала особливо :виявлятися перевага марнсівсьио
течй. Це привело до виходу з неї соц.-J;>еВ?люційни~ народ: 
ницьних елєментів. Частина з них тод1 шшла до 1снуючо1 
вже на Унраїні Партії Соціллістів-Революціонерів _(ро~.)~ 
частина залишившпсь nоза партісю взялася до орІ'аюзацІfі
ної nраці на провінції творячи унраїнсьиі гуртни соціллістів
революціонерів. На початну ці гуртю-І виявляли себе не ду~е 
виразно. Лише денні з них брали антивну участь в орІ'аю
зації аІ'рарних рухів (Полтавщина, Хариівщина, аокрема 
груnа на Золотонощині). 

До рону 1905 гуртни ці не творили орІ'анізаційної Gдно
сти. Щойно по революції 1905 рану почали вошІ в цьому на
прямі антивізунатиен, звяауючись між собою та з Rиїnом. 
Протягом ронів 1906-1907 можна було помітити впнииання: 
в ріжних місцях нових гуртнів }'нраїнсьІшх Соцінлістів
Революціонеріn. У Rнєві n цеН час nрацюшш НІ\ орІ'ані:-затор 
С. Єфремов. У Харноnі аюшавсн гуртоІ\ при участи М. За
ліsняна. 3 vчастю Мию•тн Illanuua:щ та А. ТоШШ1І('Всьного 
аанлався гуртон у Ч;угусві. У Хар~>ові в цсіі час серед членів 
гуртка обговорювалася сnрава (іороТІ.ііІІ аа стnnрення само
стійного <•ЯемРлJ,Іюrо фонnу•> в ра:1і ннв:таrпІ'ІІІІІІ :Jf':\tлi на 
"Унраїні. Подібне відбувалосн і 1.1 ЇІІІІІІІХ місцях. Під :вnливом 
унр. соц.-рев. в цей час по се;шх шшосилІtся масово nриго
вори про силикання Унраїнсьиого Селниеького Зїзду у Rиєві. 
Зїзд мав бути склиианиtt Централею, що вже утворилася 
в участю М. Стасюка. В цеn же час провадилася, поодшююtr.tи 
членами гуртків праця в напрямі орІ'аніаації селянства в 
«"Унраїнсь:иі Селянсьиі Спілюt». Тан, напри:илад, таку працю в 
цей час провадив О. Мицю:и на Полтавщині та Катеринослав
щині та lНU!l *). Тодіж внникла боНоnа орІ'аніаацш рсво.пю
ційно-соціллістичного характеру з назвою <•Оборона Унра
їню> (<<"Українсьиа Народи л Обороню>). Рону 1907. відб~·всн 
установчий зїзд Уираїнсьиої Партії Соціялістів-Революціо
нерів. ПроІ'раму партії однак на цьому зїзді не пршшли, 
а лише окремі точкп його виложені були у низці nідозв. 

Таних відовn партії на прикінці 1906. і в р. 1907. б~' Л() 
видано иілька. Поруч із ванликами щодо соціяльно-еноно
мічноУ боротьби, відозви ці :виразно аааначували основне· 
домагання і ціль партії-здобуття самостійної Унраїнсьної 
ДержаВи в демонратичним республінанським ладом. Висовую
чи ідею державної самостійности України, УПСР вважала, що
прантичнимнрономдо її здійснення в:виборення автономного ла
ду та силинання Уираїнсьиого Установчого З1браннн у Ниєві. 

Тодіж в~дбу~ся зїзд і <<<?борони. України~>, що ухвалив 
влити орtаюзац1ю до УПСР шдпроводом Головної Ради УПСР. 

*) 3 недру:иованих [ще спогадів О. Мицю:иа, за яні на 
цьому місці снладаю подяку. 
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Того ш рону був першиН лоІ'альний вис1•уп уираїнсьиих 
-.соцінлістіu-рсвоJІюцlонерів на парляментарній трибуні а 
точно nиробленим проtрамом. Був це виступ таюrх послів 
я:к Хвіст 1 Довгополів ·ra ін. Цінавим є уступ того проІ'раму 
в земельному питанні, в яному читаємо: <<В ді.лянці еионо
мічній на перший плян ми вхісувавмо домагання аемлі на
родові, якою мають нористvватися лишень ті, що виладають 
у неї свою працю. Для цьоГо ми вважаємо за необхідне про
вести в запонодавчому порядну примусове вивласнення у 

краєвий фонд казенних, удільних, кабінетних, манастир
сьюtх, церионних і всіх приватно-власницьних земель, що 
перевищують трудову норму, для передання їх у порівне 
.користування трудовому народові>> ... 

Зрештою р. 1908 .. розпочала свою активну діяльність 
. ·І'_рупа .УИІ~аїнських соціллістів-революціонерів на Черни
ГlВЩИНl (шд проводом В. Чехівсьного) . 

. Але реющія наступних років, із її безоглядним пере
слщуванJ:ІЯМ грома;:~;сько-політичного життя, з її карними 
еиспеди:ц1ями:, масовими процесами та карами відбилася і на 
слабому ще в ті часи: орrанізмі УПСР та підиосилR її молоді 
сили. Багато її членів опиюшнся в тюрьмах, дехто пішов 
на зас.лання, як напр. Хвіст та ін. Дехто з активних працьов
ників еміrрував за Rордон. Одннм із таких був і :М. Заліз
няк, що з доручення орІ'анізації розпочав за кордоном пар-
.тіііну видавничу працю •). · 

Щойно в серпні 19·11 рану партія . знову виступила зі 
:ваклином поновлення старнх орІ'анізацШ та закладання 
.нових. Заклик цеН чнтає:\ю у відозві Головної Ради УПСР. 

Подавши оцінну сучасно·га політичного становища, Го
.ловна Рада звертається до всіх товаришів, співчуваючих 
та до всіх живих рево:поцііінпх снл із заклпRом: <<тісніше 
·стати в ряди: борців проти урядоної сваволі, економічного 
визисну та політичного іі національного безправн україн
ського народ..v,>. Заsн?.чtшши, що не зважаючи на всі зусилля 
реакції <<багато орІ'анізацііі і товаришів, не по1шадаючн рук, 
і далі провадять без перерон соціялістпчно-революцШну 
пропаІ'анду та орІ'анізацію між народом)> Головна Рада УПСР 
вназувала в цій відозві на брак ще одноцільної міцної орІ'а
.нізації, створення якої Fбачала в nершу чергу у склпRанню 
·партійного зїзду, до шюго sаклпкала товаршuів готуватися,. 
·тут же відозва виазувала і на те, що Головна Рада ·упСР 
придержується незмінн~х з~са~ пар!іііноrо ПJ~оІ'раму і т~н
тини. <<Ми є ~rнраїнсью сОЦlЯЛlСТИ 1 революцюнерн - шд

нреслювала відозва. - Разом із працюючим се."Іннством, 
пролетаріятем і інте.11іtенцією іідемо на борот1.бу за спав-

*) Всього видано було поверх 30. нааn бі."Іьuшх брошур 
ріжю1х авторів (Драгоманов, Наnцкпй, Бах, 3алізннн, Ми
хайлеюю, Лібкнех·r та ін). 
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Н<'Н\111 \'ІІІ\ЇІІЛk'І'ІІ'ІІІІІХ ОШІІІНШ, :Іа еНОІІОМЇ'ІІІУ іі ПОЛіТИ'ІНJ 
ріннtс1'1• -- ;щ eoцiшtial\t>). І 'І'j''І' ще Ішаначала онрсмішність 
зап;щш. унраїнцін у соціЛJ~істнчн~іі ~оро•гьбі ~ловами: 

,,~:нраїtщі G онрема п~цtп :.1 ВlДІ\ШПІИМІ~, ннн у дру_гих 

HapІ)Д.lll, обС'l'аШШаМИ: ПОЛІТИЧНИМИ, еНОНОМlЧНИМИ 1 суrПlЛЬ

Нl\МН та нультурно-просвітпимю>. А Т?МУ. <<будуймож -
:заtі.rпша.nа відозва, - сnою власну орІ'аш:lаЦІЮ>>*) ... 

ІІаелідни відновленої діяльности незабаром виявили· 
ся. 3 начатну 1912. рану відноnили свою пра~ю деякі 
заnмер.11і було орІ'анізації та почалн шш~шати: нош. ~ пер
ших треба згадати і Rиївсьн:у та. Харюuсьну орrашзацн. 
3 нових орІ'анізацій, що в цих ранах почали себе виявляти, 
булп тані, ян напр., БарІІІІІпольсьІШ, ІІоnо-БасансьІШ (:lа
нладені Одинцем), ПухоJЗсьна (на Вороніжчпні) та ін. Поза 
Україною 1З цих ранах виникали гуртни унраїнсьних соц.
_революціонерів у МоскJЗі, Петербурзі, Дорпаті. 

~т звязну з війною 1914 рану партtєю було випущено 
нілька відозв, в яких зясоnувалося її становище до війни 
та заклиналося унраїнсьний нарід до посилення боротьби 
з російським урядом. Вназуючи на визпен унраїнсьного 
селянства й робітництва та переслідуnаннп російсьним 
урядом унраїнсьного нультурного жнттн і руху, nі;з;озnи ці 
занлинали до орІ'анізованої боротьбн за свої права: 

<<Борімося за права свого народу. Борімосн за Ного само
стійність, щоби він сам правпв собою, сюt чере:1 сnо їх людей 
давав собі лад. Борімося за самостійну, ні від ного пе залежну 
'УнраїнуІ Бо коли ми будемо самі панамп на своїй землі, 
тоді адобудемо собі й краще життя ... 
· Самостійна, ні від кого не залежна Унраїна ... - ось наша 
ціль!... Хай жиJЗе революція для здобуттп вільної УнраїниІ>> 
-читаємо 1З одній з тих JЗідозв, що починалася зверненням: 
~Брати селянеІ>> 

Друга відозва, видана харніnсьним гуртном УПСР до 
<<Братів хліборобів>>, занлинала, у звnзну з оповіщенням 
війни, не піддаватися на облесливі слова царату про виз
;волення чужих народів~. але дбати про власне визnолення. 
Для того - унииати йти до війсьна по мобілізації, а но ли 
не можна булоб цього масово перевести, то не звертати: зброї 
по повороті, а обернути її проти ворогів унраїнсьного с~лян
ства для боротьби за сJЗої права. Про ці права у nідоаві <<до 
українського народу>>, що була JЗидана по двох місяцях 
війни, читаємо: - <<Самостійна У .країна мислима лише. nри 
nереведенню в життя нашого давнього гасла - земля для 

селянІ Бо лише відібрання землі JЗід nольських і московських 
nанів дасть нам наново силу ... >>. 

*) Повний текст JЗідоави nодано мною в статті: <<До істо
рії Української Партії Соціялістів-Революціонерів>> - <<Віл~а
иа Спілка>>, 1927-29. аб. ІІІ. 
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Звертає. па себе увагу відозва до українського робітниц
тва, в якій висловлюється думка, що лише усунепил націо
вального гніту одного народу над другим створює відповідні 
умови для клясової боротьби пролетаріяту проти своєї f.іур
жуаsії. <с"Українсьне робітництво -читаємо в цій відозві -· 
бореться не лише за національне визволення, воно бореться 
також за визволепня соціяльне, за визволення праці від 
найдавів напіталу. Але воно знає~ що лише усунення націо
нальної неволі, лише свобіднии роапитон унраїнського на
роду дадуть йому змогу всю силу обернути на боротьбу 
проти r.учасного иапіталістичноrо ладу,>. 

"У відозві до унраїпсьної інтелігенції читаємо: <<Понесіи 
в яи найширші круги нашої суспільности й нашого народу 
гасло самостійної, ні від кого незалежної "Унраїви в границях 
цілої тої території, на яній живе наш народ)). Занівчувться 
відовва гаслом: «Хай живе "Унраївська демократична Рес-
публінаІ Хай живе самостійна "Україна!)>*) 

Всі відозви цього часу, видаНl на Унраїні й ванордоном 
та поширювані серед народу на Унраїні виразно підкрес
люютІ. ш:шх Gupo1·ьuи за вшшолення власними силами 
та n інт~рссах ~·нраїнсьного пароду па всіх заселених ним 
аемллх о tvrІюtрафічннх ме;r,ах. 

ІІаnGі:Іьш помітну діrІЛьність під цю пору виявила ни
Івсьна орtнні:Jацін, що рuиу 1915 спромоглася навіть на ви
даюш cour·o неш•І'а.lиюrо орІ'ану п. наз. <<Боротьба>> та діяльно 
пі:ІтрІІМ.)'ІJа.1а }"нра'інсьниtt Політиtrний Червоний Хрест 
в noro анції. То~І.}' l'pyna ця ставала фантичним центром 
ЇІІІІІІІХ орtаніаанШ. ні:Іьнkть nних збільшувалася. 

(•l)o JIOThiia•• ВІІ ход11.1а нід 11 рuводом :М. .Rовалевськоrо. 
Між с'ІІіnроGітнииами були між іншими С. Єфремов, Л. Rо
валіn. А. Полонсьюrft та ін. R)R це nерший партійний орІ'ан 
'УПСР**), в якому між іншими матеріялами був опубліко
ваІшй nроєкт проtраму УПСР, вироблений юІїнською орtа
нізацісю. Рону 191 б цей проект був виданий оиремою бро
шурою п. наа., <сПроскт проІ'раму партії "У. С.-Р .)>, при
нятого ииївсьиою І'рупою уl-\раїнr.ьюtх соціялістіn-револю
ціоверів))•**) 

На ціж рони (1915-1916) припадає антивна діяльність 
українсьних соціллістів-революціонерів в нооперації та ріж
вих орІ'анізаціях, ЛІі напр., <сlОнацьна Спілна'> та ін. 

Та не зважаючи на розвптои орІ'анізацій на мі(цях, 
заповіджений партіnниfІ зїзд в цей період силинати не по-

*) Повний тенет відозви подано в передмові до брош~'ри 
Ю. Ручна <<Російсьні соціялістн і теперішня війна'> '1915 р. 

**) Огляд пресІІ УПСР (1915-1935) зроблений мнuю в 
«ТрудоЕа "Уираїна)> 193ft., ч. (1. 11-12. 
***J Зміст проситу подано мною в статті <<До історії ~··кр. 
П. Соц.-Револ.))- Вільна Спілна)>, ч. ІІІ. 
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щастило. Натомісць у січні 1915 роиу відбувся у :Мосиві 
вїзд делеІ'атів уираїнсьиих соцілліетичних партій - уnра
ІвсьюІх сод.-дем., та унр. соц.-революціонерів. На цьому 
вївді між іншим обговорювалася справа утнорепня єдиної 
української соціялістичної партії шляхо~ обєднання орІ'а
нізацій. До порозуміння однаn прийти не пощасти.;tо. П1сля 
ванриття зїзду, частина його, що силадалася з представнп
нів українських соц.-революціонерів відбула своє оиреме 
засідання, в якому в числі інших взяли участь :М. 1\оnа
nевський, Л. Ковалів, М. Полоз, М. Шраг та ін. 

Щойно роиу 1917 було склинано другий, установчий 
Р.ізд партії в днях q-5 квітня. На зїзд nр.ибулн представ
ники партійних орІ'анівацій Ниївщини, Полтавщини, Чер
нигівщини та Катеринославщини. Серед делеІ'атів буш• 

. партійні робітвикі, які повернулися щойно зі заслання т:t. 
повиходили з вязниць. До президії входили: l\-1. 1\овалев
сьиий, Л. Ковалів, В. Залізня:к, П Хрнсrюn. Зїзд шшіс 
визиу ухвал, що торкалися оцінии сучасного nолітичного 
с~ановища, становища партії в справах аІ'рарніі·і, робітІ и
ЧІй та· орІ'анізаційних. Був обраний Центрадь1ші1 Коміт~т 
Партії. 

Звертав на себе увагу постановu :й:щу п cnpani СІ\.шшаннн 
Української Установчої Ради та самостІt1ного ннрішеннн нR 
вій господарсько-еnономічннх справ }''нраїнн. Не мею.ш 
варта уваги nостанова вїзду в справі етнорення на Укра'fні 
вдивої української соціялістичної партії, ДJІЛ чого зїадlJМ 
бул;о доручено Ц. К. nодбати лро моншІшість обсднання всіх 
унраїнських соцілліетичних течій нарошшцьиого характРJІУ. 
Зокрема прийнято було ухвалу ню;\о Українсьної Соц.-ДРІМ. 
Роб. Партії в такій редакції: 

<<Доручити Ц. І\. партії роароСі"ти rштаннл про те, на 
яких умовах моглоб відбутttсл :зсднuннн Унраїнсt.кої ІІартії 
Соц.-Революціоиерjв з Унраїнсьною Соц.-Дем. Роб. Пар
тією». 

Зрештою ввернено було увагу на координацію діяльности 
всіх соцілліетичних nартій недержавн11х народів Росії, що • 
провадять боротьбу за національне визволеннн, в mop:\ti 
створення Центрального Міжнароднього орtану (Ради)-. 

До Центра.11ьного Комітету Партії було на цьому ~Ії<Jді 
обрано: Л. Бочковського*), В. Залізняка, В. Ігнатенка, 
Л. Ковалева, Н. Коржа**), І. Маввсьного, П. Христюка, 
О. Шлейчепка. 
у звязку а розгортанням подій, що відбувалося швидким 

темпом та для вирішення біжучих справ орІ'анізаційного та 
вагально-політичного харакrеру, протягом року відбулося 
ще два партійних зїзди та дві конференції. 

*) Розстріляно большевиками у Полтаві р. 1918. 
**) Розстріляно Київською Ч. К. у Києві .~ітом 1919 року. 
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'У днях 3-6. червня відбулася нонферевція, в якій в::~яло 
участ~ nоверх 60. представників партійних орtанізацій. 
~а ц~й конференції підкреслено становище партійних opta
Hl<Jaцiй щпдо самостіnного вирішення на Україні земельного 
nитання та в:1агалі всіх справ господарсько-економічного 
хара~еру, обговорено справу державно-правного ставовища 
УкраІни та прийнято для партії гасло <сБорітсся-поборетеІ~>. 

ІІ~и обговоренню. питання державно-правно~ становищ~ 
Укр~ІНІІ, RонференцlR ВІtсловІшасп за федерацІю при умов1 
рса:н:Jації її ш:шхом вnазаннм словами, що <•федерацію 
МОЖfІа ТІЮJНІТІІ ТЇЛЬІШ Ш.'ІЛХОМ ДОГОВОру сувереННІІХ націй, 
а не наtш:tунатаt згори•) (DІІсс. Охр11мовнча). Цю думну було 
аформут.онано 11. партійНІt)f зї:щом, що відб)'1JСЯ в днях 
15-1 У :шшrн 191 і. н поетанові щодо nшm:хення незалежної 
волі УІЧ>аїtн·t.ноrо н:-аро.:t~ в ІІапрFІl'tі створення Української 
Самоетаіtвuї ,.{t'"""JІ<~ТІІЧІІ"і Рt>спуб.,іtш, що єдина моше рі
шатІІ про тані 'ІІІ і11ші rтоr~·шш :1 ішшrмаr дер;наваr.ш. У за
нnтому етаtІоІІІtщу ·11 •:. ~tГta•taІJ підстав•t розвитку таиих 
умов е~·,:ві:ІЬІІІІГо ;юsnн ~·ираїнн, що спрнллнб розвиткові 
КЛІІеоІІоі сні;\І)\10<"ТІІ ~·fЧtаІІІt~ЬІШХ ІІріlЦЮЮЧІІХ мас у Ш\ПрЛМЇ 
мішнаро;tш.оІ с:о:ІідарtІсJс·таІ, НІ\ рішшх ч:Іенів міжнар()ДІІього 
союау тр~·.·t.,ІІІІХ \Іас·, ~-•••·рнttс.tІІ••І :to i;tf!Ї соціяліз\1у. 

На ні.tстаtн ІН•оГо, '' ІІJІ<ШТІІ'ІІІіН дін.,июсти, ЦІ\. заняв 
станоІШЩР Gоротьr.,, :~1 с·ун•~v··tшість ~·ирuїюr, що можна 
баЧІІТІІ :1 ІІоІ'ІІ ІІІІІ'ТіІІfОІІ ~· НіІЩЇ .1ШШІJІ Та ~. СЄрПНН. 

с·Внхо~tН'ІІІ ~ пршщІш~· нічІІ~І неuіі)tеженоrо самоо;зна
ЧСІШН нації,-- І\ аж~ ІІІ'JНІІtt :1 tщх постанов, -вважаючи:, що 
тільtш само насІ.).lt>НІІJІ ~-нраЇІІІІ ~tar: право рішатп про май
бутню до.,ю ~·нраіtІІІ і про її nі;ttюшt>ннп ;щ Роr.ії, стоючи 
ра:зом ;1 т11~1 на стшювш~і, •~!оо фе;.tерацін моню ?ути заклю
чена тІ.~ьІш ш:тхо~І ;r.оtІJІ()DІ.,ьного догоnору МlіІ\ суверен

НІІМІІ націнмн, ~1 ІСР nн:шас неоGхі;.t.нюІ сн::шкання У ста
нончих Зборів }'нраїшt на <?снові nселюдf!.ОГО, тас:\шого, 
рівноІ'о, нрнмоrо іі пр~rюрцюнального . nпоорчого права. 
УстановtІі ЗборІІ ~ошш.ю nстаноnнтІt. п~ЛlТІІчнніі лад Унра
їни, nept'ПCCTII ВСІ СQЦlЛЛЬНО-ЄНОНО:\ІlЧНl рефо_ршІ (впершу 
чергу реформу аtрарну), І!РОГ?.лоснтн суn~ренюсть Унраїни, 
ветаношІти nщношl•ння }' нранш до Рос в та DІtробнти ті 
умовн. на ~·ш х ~· ир->а їн_~ l\IOH~.t:> прнс~.rпнтн д.о федерації з 
іншюш ніlЦІЮІІІ u. 1 осв\сьrОІ Імп~'Рll·>. 

Цеа• станоnнщс б~·:ю 11\t:> pa:J ш;:{І-\f't'СЛРІЮ І-\ОНІ\ІРреннією 
5.-6. вересня резолюцією внесеною Г. ~Іиха.йличенком*), 
про ян наfішвндче СІ-\Jшнаннп ~увереннп~. ~· l'раІНс~кнх Уста
новч11х Зборів неза.,еашо nщ Всероснtеькпх } становчшс 
Зборів. . '\ .. .. . ,.. n 1 Третіі\ партн~~шІ зш;r. _ ш;\оуnся ~ днях ~ .-2't. листо-
па;І.)'· На зїзд прІІС\у,,о до :>ОО Дl~ .. ,еrатІВ. По:-.шмо обrоnорення 

•) Розстрілянпfі деНІшінцями 3. Х 11. 1919 р. 
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"Та вирішення поточних справ, ::~їнд спинився на виробленні 
-соціяльно-реuолюціfіноrо проІ'раму діяльности та тактики 
в напрnмі виразної і рішучої клясовоі політИІ->И партії. 

На цей час припадають вибори до Українських Уста
новчІІх Зборів та до Всеросійських У становчих Зборів, 
в яю1х партія рішила взяти: участь з тактичних мотпвів. 
На цих виборах, партія здобула найбільшу кількість голо
·сів (73%). А при виборах до Українських Установчих Збо
рів УПСР разоl\І з Укр. Селянською Спілкою здобула 142 
мандати на 208 обраних членів. Ви:борп не з-могли відбу
·тися лИше в 4. округах: херсонському, харківському, 
та-врійському та острогожському, що мали дат11 ще 93 по
слів. Передвиборчі данні свідчили, що й в цпх окрvгах 
УПСР мала переважаючий вплив. .. 

У ЦІІХ же часах, на одному із засідань ЦК., ухвалено 
-створити бойову партійну орІ'анізацію, що й було здіїІснено 
в першу чергу Rиївсьним Rомітетом під наа. <<БоііовпІі кv
рінь)>, а пізніще, такі ж куріні розпочали партіііні ореані
зації орІ'анізувати в інших місцях на провінції. 

· Четвертий зїзд партії відбувся нс.аеrа:rьно ВїІ\с під час 
гетьманської влади в днях 13.-16. травнн '1 V 18 pui>y. Про
йшqв цей зїзд під знаком ро:знолу партії, нас:rі;.(но:о.І чого 
частина членів партії створила ореанізацію .1івих У. С. Р. 
прийнявши назву <<боротьбістів)> (аа ор І'аном <<Боротьба»); 
.друга частина створила ОрІ'анізаційне Бюро Центральної 
течії УПСР у відміну від правої течії, що ,J.ya\e ма:zо проя
явила. антивности, як в той час так і пізніще. Вона, лише 
в 1921 році, по занятті України совітсьними віfіськами, 
випустила була відозву на еміІ'рації від Ореанізаційного 
Бюра, після ЯКQЇ і зовсіМ" замовкла. Течія <сборотьбістів)> 
півніш обєдналася з незалежною УСДРП і створила Україн
ську Номуніетичну партію, шо потім бу.тrа большевиками 
міквідована. Центральна течія УПСР, залишаючись незмінно 
:иа поаиці:ях самостійности і незалежности Українсьної Народ
ньої Республ1ки, ще довший час шукала можливос1е.1 ьід
новити єдність партії. Але всі переговори 8 <<боротьбістамю>, 
що провадилися на початну, .не дали бажаних паслід1йв. 
«Боротьбісти>> безповоротно стали на шлях, що 8 кожним 
днем все більш віддалював їх t~ід УПСР поки не привів до 
КП(б)У. Центральна течія щ1брала значіння єдиної партіІ 
УПСР, що відбула дві конференції- 28. січня 1919 року 
(Київ) та 7-8. вересня (ВІнниця) тогож року, ставши- на 
принцип трудової демократії та боро:rьби за українську 
державну неаалежвіст:t> з одного боку з совітською Москвою, 
.а з другого а Денікиним. З цією метою ·було переведено 
орl'анівацію повстанчих tруп на підбитих ворожими силами 
частинах Унраіни під з_верхнім проводом Центрального 
ПовстанЧ()ГО Комітету. Чимало загинуло в. цій боротьбі 
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ні:\,:\ІШІІ\ '1,'\І'НіІ\ lllll''ti\•). ІіІІІ'а'І'ІоІІХ ІІfІСІІІідtнІІСІІІ :tШІЩІ•Іtо, 
t'Hi\1'1\H:\1\t\ І'ІІ\ІЇ'ГІ'ІоНІІІІІ ІІ.'ІІЩІІІІІ ІІІ:ІІІіІІІ, 1111 'ГО С'ТІ\,ІІСІС'J\ ltiiiiJI. 1 

в,.,,., lІuтр~Ішом (І'onuвu Ц. Н.), МаJІUnітком (СотwІо), Щади· 
аоввм та б. ш. 

В 1\ІЖ ТІНІШЇ 11\\1'11 ІН\ft(ііJІІ•ІІІ \11\ІІrУнt!'ІІОУ rіОр()Тf,(ІИ ІIO;tna. 
1\ШН\1'11 НартіІІ 11\t' ІЩНІІІ't\ :1 tнtІ\І~іІІНіІІІІІХ І'ІІІІf'( 'IJII'IIill Jt, 
Одриюt - ч.тшнu Ц. 1\. (а післn ІІетрошса - І'олоnи Ц. К.), 
що вмuр 11ід 'l'ІІФУ днн 16 шtстопацу 1919 роиу вnхnорівwи nід 
час відвідІІН шnиталіn, ЯІ< міністер вдоровля. 

Сшшд Ц. Н. ІЮ t:Мl•ртн J(. ( •дрини, t•.н.тmдаnсп rt тоr<иХ 
тоnаршнів: І. JІнанніnеьноІ'о, .М .• flюбшret.rюro, 'Іорнасьноrо, 
.Jl. Пlрамченна, В. Голуuовича. 

Більша частина членів Ц. Н. цьоІ'о силаду аалишилаея 
на Унраїні післн :шхоnленнн її соnітсьними оіnсьиами. 
Частина члоніn п:1ртії ра:.юм i:J ноодиноними члонами Ц. К. 
у листопаді 1920 рон у uиомі. rpynaлu за нордон, де n цой час 
вже провадила працю Занордонна Дс.!'еІ'ацін УПСР у снладі: 
М. Грушевсьноrо, М. lllpaгa, М. Чечшш, Д. lcaf:nичa та 
О. ~уковсьного. 

3 цього часу відкр1шастьсл ноnа сторінна шиттп і діnль
ностІ·І }ТПСР, як на Vираїні так і аа кордоном. 

ІІ. 

Другим партійним иїздом, що відбувся в Києві 15-19. 
mшня 1917 р. була прийнnта проІ'рама партії. Порівняймо
іі а проІ'рамою Петербурзьної організації 1885-6 р. 

ПроІ'рама 1885-б р. поділена на три основних відділи: 
t) нультурний бjн діяльности, 2) політичні стремління і 
З) енономічні вимоги. 

Порівнюючи головні точни цеї проtрами а програмою· 
1917 р. можна виразно помітити їх спільність в основі роз
вявании поставлених питань. Ріжкицю монша помітити 
пише в тому, що ноли npotpaмa 1885-б р. переважно ставить. 
питання та робить спроби обІ'рунтовання в напрямі орrа
віваційно-пропагандивної праці то проtрама 1917 р. nодаа 
вже деталі нонмретного переведення завдань та реалізаціІ· 
політичного світогляду щодо соція.льно-енономи'Іної та на
ціона.льно-по.лjтичної перебудови )Ниття Vнраіни. 

Визначаючи свов місце в національному та міжнарод· 
ньому житті, органівація 1885 р. таи формулює його у своlй 
проІ'рамі: «Ну.льтурний бін '\Іашої діяльности вианачавтьсR 
тим, що ми націоналісти. У вас нема наунових данних (тай 
ледве чи хто вможе їх дати}, ва підставі яних можна бупоб 
думати, що в майбутньому вниннуть національности і все 
пюдство ві.лвтьсR в однорідне ціле; в си.лу цього ми відмо
вляємося від праці ва :користь фікції ВJІИ'М'R людства, що 

*) Пугач й Зарудний ро:-Jстrіляні в Київі більшооинаИІJ, 
в січні 1918 року. 



-мусіла б tіти н супрово;{і іІ'нор~·вання та по~ав.Іення націо
вальних рис, т. с. страждання пшвої особи. Обє~навня :~юд
·ства в области ну:~ьтурніn !'tШ вбачаємо в обє;щавні наукою 
,.а вауновою і;r.еєю поступу, що зовсім не вик:~ючає націо
нальної індивідуальностю>*) a:re <<... ми не хоче~Іо ізо:uова-
·,.ися n жити так, щоби наші інтереси виключали або проти
речили інтересам других національностей, а в сприянню 
-ц~~у вільному роз~иткові ми вбачаємо працю у впсоній 
111р1 космополітичну»**). 

Цим точкам, що в інших відді:~ах прОІ'ра}ш ~шють від
·повщве поширення- відповідає т. І. впдді:rу А. проrрами 
УПСР з 1917 року, де фор)Іула <<КОС)Іопо;rітиз~ІУ'> nporpaШI 
1886. року нонкретизується в фор:-.tулу інтернаціона.:tьвих 
!ВЗаємовідносин, що виходить з права ноп-шої нації б;'-ТТИ 
ріввою між іншими inter pars а не існ~"вавня п о-з а або 
по-над націями бо це буде s11pra або extra а не inter 
(М. Драгоманов). 

<<Стоюqи на І'рунті міжнароднього рево:uоцііtного соція
_JІізму -каже ця то·-ша проrрами 1917. ро ну - і прпє;::щJ-ю
·чись до клясової боротьби трудівиичІL"'{ мас J·cix націй, Унра
їнська Партія Содіялістів-Революціонерів вважає, що до 
заг.альио-mодських ідеалів ведуть націона.:tьні ш:rяхи й 
свідомо стоїть в оборові національних цінностеіt усіх наро-
дів)>***), признаючи необхідним <<боротися за тані :\tіжнародні 
відносини, якіб... відповідали соціялістичнп!.І nринципам 
рівности всіх націй nеред Інтернаціоналом». 

Констатуючи безправне ставовище українського народу в 
Росії в культуриому відношенні, nроІ'рама 1886. року вва
жає визвольвий шлях в цій галузі сnільним з ВІІзволенням 
всіх інших народів, що перебувають в Росії в тано:\tуж ставі. 
<<... ми не уявляємо собі нашого визволення - читаємо в тій 
проl'рамі- бев такогож визволення польсьиої, тtтовської, 
білор1ської, латишськоІ народностей, без визволення Кав
казьких вародиостей та великої маси ипородчеських племен 
та без надання прав на вільний нультурний розвиток народ
иостям вкраплевим серед українського народу, а тому ста
в:аио ·собі обовязном сприяти, насні.пьки це в наших силах, 
культурному визволенню всіх nаневолених народностей 
Рос. Імп.)>t). Цебто те, що програмою. 1917. розвинено в фор
мі найширшого забезпечення прав нацІональних меншинtt). 

Відділ другий про:tрами 1885-.6. р. зазначує стремління 
«До повної національної автономІї (самовизначення) Укра
·їви, до саиоуправліивл ва демократичних основаХ>>. Роз-

*) Проl'раиа: т. І. в~і.л А. 
**) Про:tрама: т. 5. в1ддш А. . . 

·•••) Проtрама 1917 року~· І: вІддш А. 
t) Проrраиа 1886.р. т .•. вІ~. А. 

rtt) Проrрама 1.917. р. т. 4. вІД. А. 
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виваючи цю ·rочну проІ'рами наже, що <<історично~ІУ прав~ 
протиставимо право ножної народности на вільний роз
витон>>*). Що до форм взавмовідношень між народами та 
державами, проІ'рама висуває федерацію. Беручи цю форму 
для унрїнсьноrо народу проІ'рама виразно підкреслює 
стремління до цілиовптої дерашвної незалежности, як до 
шляху, шшм унраїнській народ міг би приступити до феде
рації... «ставим питання- читаємо в цьому місці про
І'рами - щодо нашої цілковитої незалеЖности в час ноли 
може наступити переворот; ми не бачимо в таніfі постановці 
питання протиріччя супроти чиїх будь інтересів і навпани, 
бачимо І'арантію від посяганнн на наші>>**). Кажучи про 
територію проІ'рама :зазначує, що <<термін>> <<Унраїна» уяв
ляється нам в маНбутньому терміном інтеtральним в полі
тичному роау~Іінні***І>). 

Порівнююч11 ці точюr :з проІ'рамою 1917. року, знахо
димо їх та~І снупченими n формулюванні, що ню-не:- <<Пар
тія вважас в найблюf\Чому маНбутньому перебудову су
часних імперінлістнчшrх, сепарованих держав на федера
цію демонратичннх респуGліІ, ... Обспг суверенности і форма 
федеративної спо:Іуюr пunшші бути установлені лише шля
хом доGровідьної у~юnн між суnеренними націями ... ». <<Щоm 
до 'Унраїни - ка;ке цn пpol'pa~ta -то партія буде боротися 
аа те, щоб Україна прнступнла до федерації з іншими наро
дами, як демонратІІ'ІІІа ресnубліка, n своїх етноІ'рафічних 
межах, незалежно від сучасної дер:.навпої приналежности 
унраїнсьюtха емель)>t). Отже -через са~rостійність, неза
лежність, через суверенність лише може бути шлях до фе
дерації з іншими народа!'tш і державами. Поруч з тим ян 
в одній тан і в другііі проtрамі, виразно підкреслений со
борний харантер українсьюtх земель, ян діючих нонтра
tентів можливої федерації. Цей соборний харантер в про
грамі 1886. рону виладено в термін «інтеІ'ральности 'УRра
їии в політичному розумінню>>, що понр:ивається з формою 
демонратичної республіни в етноtрафічних межах, незалежно 
від сучасної державної приналежности українських земель 
- в проtрамі 1917 ро ну. Щодо політичного устрою, то 
як одна тан і друга програма передбачують устрій демо
кратичний, що розвинуто у відділах присвячених роз
рішенню справ соцінльно-еноuомічних обох проtрам. Так 
проІ'рама 1886 ро ну, спи:няючись на цьому питанню 1 виразно 
піднреслює соціялістичний шлях розвязання енономічних 
взаємовідносин. 

*) ПрСJІ'рама 1886. р. точни 1. и 2. від. В. 
**) ПроІ'рама 1886. тт. 1-5. від. В. 

•••) Тамже т. 5. від. В. 
t) Проtрама 1917. т. 5. від. А. 
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<<ІЦо стосується економічних відношень - читаємо там
то ми в соціллістами, стоїмо за перехід заводів до рук ро· 
біт. ичих і землі до рук сельських громад ... » Длл практич· 
ного здійснення цього завдання пj:юrрама вважає необхіц· 
ним <<перебудову світогляду людини, зміну її інстинктів 
та звичок, шляхом до чого мо ше бути лише встановленнь 
політичних свобод, що дадуть можливість робити щосе 
істотне (реальне) в цьому напрямі>>. Сучасні умови, дужя 
далекі від цих вимог, а тому проtрама вважає <<потрібною 
і безумовно можливою й тепер тану пропаrанду)>, задачи 
яної мусілиб полягати у внесенню до революційних рухів>> 
поправни на соціялізм т. є. в попередженню виnривлених 
енономічних взаємин в майбутньому після енономічного 
перевороту>>*). Тому профама нанреслює ноннретнпй шлях 
пропаrандистичної праці членів своєї орrанізації. 

Порівнюючи цю основну точну проrрамп 1886. рону у 
вирішенні соціяльно-енономічних справ 3 відповідним роз
ділом проІ'рами 191?. ро ну, бачимо їх подібність, що зфор
мульовано з тою лише відміною, що тоді, лн проrрама 1886 
ро ну лише ставить справу теоретично, - проrрама 191?. 
рону підходить до розвязання вже праІ-\тнчно, поширюючи 
та ноннретизуючи ПJстуляти профамн 1886. 

<<Партія -наже проrрама 191?. рон у - домагається не
гайної націоналізації всіх тих галузей господарства, яні 
обслуговують найnенучіші житьові потреби людности (за
п:іаниці, пароплави, вугільна і цунрова промисловість і 
т.ін.) та монополізації й державного надзору над виробами 
тих галузей промислу, націоналізація нотрих пони що не
можлива>>**). 

Щодо сільсьного господарства, то <<Партія виходить 8 
того становища,- наже ця npotpaмa- що велина поши
ревість на Унраїні трудових форм сільського господарства 
поруч 8 велиним вемлевластвицтвом, і тісно звязана а цим 
енспльотація бевземельвого і малоземельного селянства 
поміщинами, ставить в неможливі умови правильний роз
витон сшьсного господарства на 'Україні, і тим утворює 
!рунт для соціялістичного руху серед трудового селянства. 
Вважаючи, що необхідною умовою розвитну цього руху· 
в перехід землі до руи трудово :го народу, партія вимагає, 
ян мінімуму реформ для трудового селянства, негайного 
переведення соціллізації землі ... >>***). Далі йде деталізація 
прантичних заходів для реалізації цієї реформи. 

Беручи обидві ці проІ'рами в цілому, ввертав на себе 
увагу спільність основних засад. Це міцно ввявує їх між 
собою, ян проІ'рами не лише одного політичног9 світогляду, 

*) ПроІ'рама 1886. р. від. С. 
**) ПроІ.'рама 1917. р. т. І. від В. 

***) 'Уступ до підвіддшу І. від, В. (там же). 
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&ЛР. Й JIH ІІJЮ(рами ОДJІоj 1/fJJiiTИ'ftfІJf fi;ІJffll, ІJИJfИКНf!ПНЯ ЯКИХ 
ІІОЛІ•)ІШтt. д11ом доІінм мі;к cr,fjoJo рі~к(, nідмівнии. Tr,;U, НІС 
nopшn нро(рuмн склад:ІЛ:Jf;Н n дr,бу (Jcraтoчиorr, ;tовершеввя 
JІЇ ІСП ЇДІЩІ У унр а ЇJІf;ЬІЮГfJ ІІЗ JHJJ1Y, JIK націJ ТЗ ~З()r.'lfi,DI(IJ"O 
придушсшrл будь якr,r·о nільного руху crJПiR.1ЬHo А ва.піо
налмrо пuJюnол;.:них мас, друr·а npr,tpaмa є прQЗуктr,м ;хr,І.іи, 
копи революційні хвилі 1917. року ві;tкрили ;urя УПСР 
Авери лідлілля та поставили перед нею конкретні 33.В;Іа.ВІІЯ 
реалі:1аціУ основних думок, покла;хених в проtракі 1886., 
як думок лише теор~ичних, як вислову .;unne по.аітвчноrо 
світогляду гуртка. Цим пояснюється і той фаJСТ, що перша 
проІ'рама, аформуmовавши цей світогляд, чи не вайrо.."ІоВВЇПІJ 
увагу звертає на опрацьовання шляхів та кето.::tів пропа
tанди його серед ширших мас. Натомісць у .::tpyri.A про
tрамі (1917.) знаходимо, побіч а формузою політичвоrо 
світогляду, що в основному в повторенням світогзлду, ви-

о с.ловленоrо у проl'рамі :з 1885. року, дета."ІЬву розробКJ 
вже конкретної реалізації його в жиnі 'України. 

Звертають на себе увагу деякі точки та првкітки перmоі 
програми з р. 1886. в частині, присвяченій справі пропа
tавди. 

. Нажучи про пропаtан:~;у в галузі культурно-націова;ІЬ
ВІЙ проl'рама ця передбачує працю серед мас rоаовввх чи
ном силами інте:Ііtенції та поодиноких о;:оtнпць се:zявства. 
В галузі політичній - передбачує впкориставвя: t) загазь
во-російсько rоревоmоційного руху, 2) сепаратиетичних стре
клінь деяких вародів та З) децентралістичні рухи деяких 

· провівцій а метою самоуправи. 
Даючи пояснення агаданих вами зауваженвь до про-

. t'рами, зJ>облених М. Драгоиавовнu, М. Василів, що був 
. одним а тих кому дор)"Чено було випрацювати пр~нт про
tрами, вказує, що в точці сепаратистпчнІІХ стреu;Пвь ма:zося 
ва увазі, окрім Польщі, також •досить ріш~-чnй. рух Спбі
рRRів і ПОЧаТОК ТО;:(ЇШНЬОГО руху cepe;t МО.:ІО;tЇЖЇ ,:{ОНСЬh"ОГО 
козацтва»*) . 

І в цій галузі, як і в культурній, проl'рама п~ре;tбачув 
сили івтеліl'енції, а впливи на мас11 вважає потрібнn:м снеро
вувати в напрямі- о ..• впкладів основ політачної свобо;ж.n• ... 

о та навязуватиІ) з традиціями козацтва та Січ11 Запорозької• 

Найближчою задачею в галуаі соціяльно-еконо)(ЇчвіІ 
проІ'рама висовує осприянвя народженню )~раїнсьної со
ціялістичної івтеліl'енції~ та подає шляхJІ й t'пос~)бІІ тrро
паІ'аиди серед народу. Щодо ЦІІХ способів, то звертають ва 
себе увагу, між інши:м, такі дві примітно: 1) поширюваивя 
серед вароду сектантських навчань і 2) терор. 

*) М. Василів: оПрнчІІнок до історіІ украІнсьнм\.) N'X1 
в Росії,о оЗНТШ» t 912 кн. ll ст t51. 
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Примітка З. до відд.ілу ПfJ:Jітичного каже: 11Ми нічого 
ве 1188110 прQ"l'и учасrи украУнців, що ясно уr;відоилюють 
себе такими, в терористичних підприємстваD. 

М. Драгоманов, даючи своJ gауnажения до проtраии, 
епиннвся між іншим і на цій примітці піддаючи П иритиці. 
OJIO такі підприємства, на йCJro дуииу, не варт говорити, 
Іх можrrа лише робити, коли кому доведеться, але ставити 
ІЮ проІ'раии не варто*). 

Зрештою, ви8начаючи своє иісце сере;( сучаr;ноrо ПfJ:Jі
тичноrо життя та підкреслюючи своє станоnющ~ до інших 
птrітичпих орtані:JаціА, як а боку соція;хьно-пrJлітичноrо 
так паціональноr(J, npotpaиa 1886. року в примітці 1. полі
тичного відділу 3а:тачус: 

*··· ии стоУио ?,а самостіАний спосіб діяння українців і, як 
~ртіі, висловлюємосн проти апитrя а ааrапьно-росН'fськими 
партіями, а також проти признання української партіl 
фракдією будь-якоІ :з нихь. · 

Була це одна а тих перших орtаніаацій, що пориваючи 
а культурницьким українофільством стала на шлнх само
стійиоІ попітичноІ діяльности. Зформулювавши політичний 
світогляд у своІй проtраиі, поклала вона ту основу орtа
ніоованоІ політично! праці, що в пізніших часах вияnилася 
я ии::щі гуртків, виступів та установчому партійному аїаді 
1907. року й 3рештою розгорну лас я в 191 7. році, иіцво 
стоючи на засадах 1886. р. 

Лід вппивои праитичноІ праці та політичного досвіду 
чииапо иожна спостеріrrи відмін в праці УПСР піаніших 
ІІасів. Чимало відмів иожна побачити і в П проектах проtраии 
після 1917. року. Але треба сконетатувати одно, це веамін
вість основних, головних засад накреспен•іх в житті партіІ 
аятдесят років тоиу. 

•) И. Драгоманов: •Листи 11.0 J. Франка й івm.• Львів, 
t906. 
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