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МІНІСТР ВНУТРІШНІХ СПРАВ УНР 
ІСАК МАЗЕПА ТА ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА 

УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ
(квітень — грудень 1919 р.)

Досліджується діяльність Ісака Мазепи на посаді міністра 
внутрішніх справ українського уряду та внутрішня політика УНР 
у квітні — грудні 1919 р., висвітлюються заходи українського уря-
ду, спрямовані на стабілізацію внутрішньої ситуації в країні.
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Исследуется деятельность Исака Мазепы на должности ми-
нистра внутренних дел украинского правительства и внутрен-
няя политика УНР в апреле — декабре 1919 г., освещаются меры 
украинского правительства, направленные на стабилизацию 
внутренней ситуации в стране.

In the article on material of archival and published sources activity 
of Isak Mazepa in position of minister for internal affairs of the Ukrain-
ian government and domestic policy of UPR in April — December of 
1919 are investigated, the measures of the Ukrainian government, sent to 
stabilizing of internal situation in a country, are illuminated.

Ключові слова: УНР, внутрішня політика, І. Мазепа, влада, Мініс-
терство внутрішніх справ, Директорія, міністр внутрішніх справ.

Порівняно легко здобувши перемогу над гетьманцями, Дирек-
торія виявилася не готовою дати відсіч новому ворогові — Радянській 
Росії. Наприкінці березня 1919 р. ситуація на фронті стала критич-
ною. Під контролем військ Директорії залишилась лише вузька смуга 
землі вздовж старого російсько-австрійського кордону, більша части-
на території України перебувала під більшовицькою владою. Разом 
з успіхами більшовицьких військ в українському суспільстві швидко 
поширювались і прорадянські настрої, а ліві погляди ставали панів-
ними. Українська держава, позбавлена зовнішньої підтримки, опини-
лась один на один з могутнім ворогом. Саме збалансована внутрішня 
політика могла консолідувати українське суспільство на боротьбу з 
Радянською Росією та збільшити шанси УНР на виживання.

Постаті Ісака Мазепи, одного з лідерів УСДРП, українські 
дослідники Р. Васковський, О. Висоцький, А. Голуб, А. Грищенко, 
Р. Губань, О. Любовець, Л. Нагорна приділили значну увагу. Проте 
роль І. Мазепи, одного з найвпливовіших міністрів з дуже широки-
ми повноваженнями, у внутрішній політиці УНР доби Директорії 
з-поміж широкого кола розглянутих питань висвітлено побіжно. 
Тому означена проблема потребує докладнішого розгляду. Відповід-
но, наукова новизна нашої роботи полягає в детальному аналізі вну-
трішньополітичної діяльності українського уряду І. Мазепи.

Метою цієї статті є дослідження діяльності українського 
соціал-демократа І. Мазепи на посаді міністра внутрішніх справ 
УНР та аналіз заходів українського уряду, спрямованих на стабілі-
зацію внутрішньої ситуації в країні.
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Уряд С. Остапенка замість того, щоб виправляти катастрофіч-
ну для української державності ситуацію, керувався у своїй політиці 
сподіваннями на зовнішню допомогу і не приділяв належної уваги 
внутрішньополітичним проблемам. На думку П. Христюка він «за-
дубів в обіймах Антанти» [8, с. 108]. П. Феденко згадує, що «уряд на 
цей період розпався», і внаслідок цього: «Грізна анархія запанувала 
на території, що номінально була під владою УНР, всюди ширилися 
безладдя, зневіра, безнадійність» [7, с. 183].

Українські соціалісти не поділяли надій уряду С. Остапенка на 
допомогу Антанти. На цьому ґрунті між українськими політичними 
партіями розпочалася боротьба, яка затягнулась на довгий час і вре-
шті вийшла за рамки звичайних міжгрупових змагань.

Роз’єднання українських національних сил, яке розпочалося 
під впливом більшовицької фази революції, вступило в нову ста-
дію — затяжної і гострої боротьби між правими групами та рево-
люційно налаштованою частиною українського табору, в складі якої 
був І. Мазепа. Наслідки цього протистояння, у формі різноманітних 
політичних авантюр, боляче позначались на розбудові української 
держави і, в результаті, закінчились трагічно для неї.

У республіці все наполегливішими ставали вимоги повернути 
до уряду представників соціалістичних партій. 9 квітня 1919 р. ви-
йшли постанова № 1592 та наказ № 134 Директорії УНР про демісію 
уряду С. Остапенка і створення Ради Народних Міністрів під керів-
ництвом Б. Мартоса, в якій І. Мазепу було призначено міністром 
внутрішніх справ [10, арк. 70; 11, арк. 5]. Отже, з призначенням на 
одну з ключових посад в уряді І. Мазепа, окрім політичної діяльності 
члена ЦК УСДРП, зосередився на державній праці.

Перед новим урядом ставились наступні завдання: 
— припинити громадянську війну в Україні; 
— укласти мир з РСФРР і не входити до військових союзів проти неї; 
— забезпечити легальну діяльність всіх політичних партій, які не 

виступають проти незалежності УНР; 
— негайно організувати трудові ради на місцях; 
— переглянути закон про трудові ради. 

Переговори з Антантою новий Кабінет мав проводити на умо-
вах визнання самостійності УНР, невтручання у внутрішні справи 
республіки і виведення військ з території України [3, с. 207].



88

У внутрішній політиці новий уряд оголосив курс на зміцнен-
ня демократичного ладу в республіці. Першим кроком у цьому на-
прямку було створення на місцях робітничо-селянських трудових 
рад «для контролю над діяльністю місцевих властей» [19, арк. 10]. 
Хоча це положення й було значною поступкою есерам і незалежним 
соціал-демократам з боку провідників УСДРП, воно було спрямова-
не, передусім, на об’єднання українських сил проти зовнішніх воро-
гів. І. Мазепа, знаючи, що значна частина українського суспільства 
живе «радянськими» ілюзіями, погоджувався з указаною формою 
організації влади на місцях. Він вірив, що народні маси після біль-
шовицької «школи» цінуватимуть демократію і УНР залишиться 
на демократичних позиціях [6, с. 72]. На думку І. Мазепи, завдання 
українського уряду на той час полягало в тому, щоб бойові сили ре-
волюційної України фактично об’єднати, незважаючи на політичні 
«ріжниці, які в дійсності більше були в термінах і назвах» [1, с. 31].

Обіцяючи селянству демократичну земельну реформу, яка 
мала наділити його землею, уряд вдався до спроби залучити на свій 
бік найчисленнішу верству українського суспільства. Адже на той 
час більшовики перейшли від популістських обіцянок до політики 
продрозкладки, одержавлення землі, використання земельного фон-
ду для створення радгоспів, комун, інших форм колективних госпо-
дарств, обмеження вільної торгівлі. Все це підняло селян проти ко-
муністичної влади. І. Мазепа висловлювався за те, щоб керівництво 
УНР прийняло умови повстанців щодо трудових рад на місцях з та-
ких мотивів: залучити їх до співпраці з урядом, аби поглибити кон-
такт з лівими українськими силами, які піднімали повстання проти 
більшовицької окупації за лінією фронту і тим підготувати умови 
для наступу регулярної армії; припинити агітацію есерів та неза-
лежних соціал-демократів проти «внутрішньої реакції», під якою 
вони мали на увазі фронт Директорії. Він пропонував, провівши ви-
бори, залучити національно свідомих громадян до органів місцевого 
самоврядування, обраних іще в 1917 р. [8, с. 30].

Щоб знайти спільну мову з робітництвом, уряд пообіцяв по-
ряд з допомогою у відбудові промисловості, забезпеченням держав-
ною допомогою безробітних та організацією державних робіт вільне 
функціонування профспілок та співпрацю з ними.

Для порозуміння з «соціалістичними протибольшевицьки-
ми силами по той бік фронту, які стоять на ґрунті самостійності 
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України» за згодою УСДРП, УПСР та уряду 18 квітня було ухвалено 
такі умови:

«1. Партії й організації, які борються проти большевиків, ви-
знають засаду народоправства.

2. При першій можливості скликається чергова сесія Трудо-
вого Конгресу з тим, що не виключається можливість зміни вибор-
чого закону.

3. Трудові ради на місцях мають контрольні функції до вирі-
шення питання про форму влади в центрі і на місцях.

4. Директорія залишається як тимчасова вища влада, рекон-
струйована в порозумінні з соціалістичними партіями, що стоять на 
ґрунті суверенности України.

5. Правительство організується на основі коаліції соціалістич-
них партій.

6. Гарантується легальне існування партій, що раніше знахо-
дилися в контакті з большевиками, але тепер повстали проти боль-
шевиків, або зайняли негативну до них позицію.

7. Правительство і Директорія не заключать з Антантою до-
говорів, які б могли привести на Україну чужоземну військову силу.

8. Всі ці умови поширюються також на територію Галичини» 
[2, с. 45].

Ці умови разом з інформаційними листами було розіслано че-
рез спеціальних кур’єрів МВС у різні райони України.

Як бачимо, курс уряду був націлений на організацію внутріш-
нього фронту проти зовнішніх ворогів, а І. Мазепа як відповідаль-
ний за внутрішню політику України мав забезпечити впровадження 
намічених планів у життя.

Як свідчить аналіз доповідей товариша міністра внутріш-
ніх справ Г. Нянчура та повітових комісарів за березень — квітень 
1919 р., державні інституції до повітового рівня внаслідок руйнуван-
ня більшовиками, а також через брак координованих вказівок з боку 
належних вищих інстанцій в більшості регіонів, фактично, не існу-
вали. Ставлення населення до української влади було нейтральним, 
за винятком тих місцевостей, де більшовики влаштовували «загаль-
ний грабіж та звірства» [12, арк. 145]. Агітаційної роботи на місцях 
не проводилось, внаслідок чого населення не знало не лише про полі-
тику УНР, а навіть про саму структуру влади [12, арк. 153—157 зв.]. 
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МВС лише надавало гуманітарну допомогу населенню прифронто-
вої місцевості, яке втратило засоби для існування [14, арк. 31]. Отже, 
перед новим міністром внутрішніх справ стояло завдання виправити 
недоліки в організації адміністративної структури держави та нала-
годити внутрішнє життя республіки.

І. Мазепа розпочав готувати працівників МВС для боротьби з 
більшовицькою пропагандою та для інформування і підтримки тих 
верств населення, які спочатку ставилися прихильно або пасивно до 
агресії з боку Москви, а потім узялися до зброї проти більшовиць-
кого режиму. МВС за допомогою військового відомства переправ-
ляло через кордон своїх комісарів для організаційної роботи в тилу 
ворога. Представники МВС інформували населення в тилу ворога 
про «стан речей на Україні» та діяльність уряду УНР. Міністр вну-
трішніх справ постійно контролював суспільні відносини на тери-
торії України, окупованій поляками, більшовиками і білогвардій-
цями. Представники МВС, за дорученням І. Мазепи, проводили 
інформаційно-агітаційну роботу також серед українського населен-
ня російських губерній та на Кубані [18, арк. 272].

І. Мазепа був одним з ініціаторів створення при військових 
частинах УНР Державної інспекції, яка мала боротися з «отаман-
щиною», пропагандою більшовиків і реакційних російських груп 
в армії та інформувати військо про політику уряду. Вже пізніше, 
перебуваючи на посаді Голови РНМ, І. Мазепа підписав закон про 
встановлення «Статуту Державного інспекторату Армії Української 
Народної Республіки», за яким Державний інспекторат, як представ-
ництво уряду в армії, отримав дуже широкі повноваження.

Як зазначала газета «Україна», Державна інспектура стала 
об’єд нав чим органом тилу і фронту, який безпосередньо інформував 
уряд про загальний стан армії. Вона вела «безупинну боротьбу зі зло-
чинним елементом, та взагалі зі всіма, хто ставиться до Української 
державності вороже», контролювала ведення господарства та націо-
нального виховання в військових частинах. Завдяки роботі Інспекту-
ри відбулося «припинення вакханалії з крадіжкою скарбових грошей 
та майна» та було вироблено план реорганізації постачання армії [4].

Реформування Кошу охорони республіканського ладу на 
Україні та Державної інспекції при Армії УНР, проведене за ініціа-
тивою Мазепи, допомогло на деякий час стабілізувати ситуацію на 
підвладній УНР території [13, арк. 1].
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І. Мазепа докладав значних зусиль для викорінення ганебного 
явища — погромів національних меншин — і був непримиренним 
до розпалювачів міжетнічної ворожнечі. Перебуваючи на найвищих 
урядових посадах, він вживав найрішучіших заходів для захисту єв-
рейського населення та організовував фінансову допомогу жертвам 
погромів, асигнуючи значні кошти на допомогу бідному єврейсько-
му населенню, яке потерпіло від погромів [18, арк. 213].

Через представників МВС в Особливій слідчій комісії, утво-
реній 27 травня 1919 р., він отримував відомості про хід розсліду-
вання єврейських погромів. І. Мазепа забезпечував безперебійне фі-
нансування Особливої слідчої комісії для розслідування єврейських 
погромів, що позитивно впливало на ефективність її роботи [20, 
арк. 47].

Однією з основних функцій керованого І. Мазепою міністер-
ства була охорона правопорядку на території УНР. Відновлений або 
заново організований міліційний апарат на місцях не тільки охоро-
няв правопорядок, а й вступив у боротьбу з бандитизмом та спеку-
ляцією, але недостатність фінансування зменшувала ефективність 
цього органу. Часто розпорядження органів державної влади не ви-
конувались, бо бракувало міліційних сил, які могли б примусити 
це зробити.

Для вирішення цього завдання і для «обслуговування всіх міс-
цевостей, яким може загрожувати небезпека порушення державного 
ладу» І. Мазепа створив новий підрозділ — жандармерію — та вклю-
чив до її складу кінну частину. Мешканцям сіл і містечок, щоб вони 
убезпечили себе від пограбувань та незаконних реквізицій, а також 
допомагали уряду в наведенні порядку було наказано організувати 
охорону, до складу якої мали увійти всі чоловіки. Комісари різних 
адміністративно-територіальних утворень повинні були створювати 
загони самооборони, які мали боротися з анархією і бандитизмом 
до відновлення діяльності повітової міліції. Але самоохорону в біль-
шості сіл організувати не вдалось, адже на цей захід селяни дивлять-
ся як на неприємну натуральну повинність [5].

Наступним важливим для життєдіяльності держави завдан-
ням, яке стояло перед І. Мазепою, була організація тимчасової влади 
на місцях: «господарчо-економічних і адміністраційних органів для 
управління адміністративними, культурно-господарськими, земель-
ними та харчовими справами і негайного переведення нових виборі в 
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по трудовому принципу для керування зазначеними справами на 
місцях» [9, арк. 144]. Для об’єднання діяльності всіх цих органів та 
ефективнішого їх використання було вирішено утворити в губерні-
ях та повітах колегії з представників цих органів, а в селах та волос-
тях залишити чинні органи влади.

В циркулярі міністра внутрішніх справ губерніальним та 
повітовим комісарам від 11 червня 1919 р. вказано, що Уряд УНР, 
з важаючи на необхідність об’єднати діяльність органів місцевого са-
моврядування та провести вибори за трудовим принципом, розроб-
ляє новий закон про систему місцевого управління. А до вступу в 
дію цього закону потрібно було відновити діяльність губерніальних, 
повітових, волосних та сільських комісарів, а також земських, зе-
мельних та продовольчих управ [16, арк. 12].

Щоб прискорити організацію місцевого адміністративного 
апарату за наказом І. Мазепи до військових частин було відряджено 
спеціальних уповноважених МВС. Представникам МВС надавалися 
такі повноваження: 1) бути посередниками між військовим коман-
дуванням з одного боку і населенням та цивільною владою — з дру-
гого; 2) відновлювати адміністративний апарат у селах і волостях; 
3) ознайомлюватись з умовами життя самоврядувань і їхніми по-
требами та повідомляти уряду про ці потреби; 4) інформувати насе-
лення про діяльність уряду. Після призначення повітового комісара 
представник МВС не мав права втручатись в справи адміністрації 
[17, арк. 1].

24 червня 1919 р. міністр внутрішніх справ затвердив «Прави-
ла щодо тимчасової організації адміністративного апарату і встанов-
лення порядку і спокою в місцях, звільнених від большевицької вла-
ди». Цим документом встановлювались права і обов’язки владних 
інституцій на місцях — від сільських до губерніальних. Сільські 
комісари мали призначатися за погодженням з громадою, волосні 
та повітові — в порозумінні з місцевими громадськими організаці-
ями. Комісари були зобов’язані проводити в життя закони й розпо-
рядження Уряду УНР та стежити за їхнім виконанням державними 
інституціями і громадськими установами; відновлювати комісаріа-
ти нижчих рівнів та контролювати їхню діяльність; організовува-
ти народну самооборону та апарат міліції; відновлювати діяльність 
земств, які називались народними управами, та земельних управ 
відповідних рівнів; разом з представниками військової влади прово-
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дити мобілізацію; створювати відділи інструкторів-інформаторів та 
контролювати їхню роботу [15, арк. 3—6 зв.]. Це була спроба побу-
дувати регіональну виконавчу владу.

Отже, внутрішня політика уряду УНР в досліджуваний період 
була націлена на організацію внутрішнього фронту проти зовнішніх 
ворогів. Впроваджувані українським урядом і, зокрема, зусиллями 
І. Мазепи заходи — організація тимчасової влади на місцях, реорга-
нізація органів місцевого самоврядування та місцевих органів вико-
навчої влади, викорінення погромів національних меншин сприяли 
тимчасовому налагодженню внутрішнього життя на контрольова-
ній Директорією частині України. 
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