
Центральна рада в історії України 

 

Вступ.   Центральна Рада в історії України займає своє окреме місце. Вона 

є результатом як місцевих, так і тодішніх загальноросійських тенденцій на 

територіях колишньої Російської імперії. В цьому році ми святкуємо, 

згадуємо й відзначаємо етапну епохальну подію – Лютневу революцію 1917 

року.  Взагалі, вся ця історична доба була об’єктивно  зумовленою  добою 

революційних змін та перетворень.  

Матеріали та методи.  Історичний метод, метод вивчення краєзнавчих 

джерел.  

Результати та обговорення. Слід окремо зазначити наступне: революція 

у лютому 1917 року відбулася у тодішній столиці Російської імперії місті 

Петрограді. Не у Києві, не у Ташкенті  чи навіть не у тодішній Москві – 

другій столиці держави. Лютнева революція на відміну від Жовтневої, була 

революцією «згори».  Це питання виходить за межи наш тез, проте тут ми 

лише зазначимо, що на відміну від революції 1905 р., Лютнева революція 

1917 р. відбувалася лише у столиці, головним чином у столиці. В ній узяли 

участь усі тодішні елітні групи – від  родичів нашого останнього імператора 

Миколи ІІ й військового керівництва до таких неявних, але впливових 

суспільно-політичних сил  як масони. Участь тодішніх масонів у лютневих 

подіях є, на превеликий жаль, і до сих пір поза увагою провідної кількості 

дослідників цього історичного періоду. Переходячи до нашої теми, зазначмо, 

що масонами були такі ключові фігури як О.Ф.Керенський, 

М.Ф.Грушевський, перший голова Тимчасового уряду Росії князь Г.В.Львов. 

Вони входили до складу масонської ложі «Великий Схід».  

До Центральної Ради ввійшли представники всіх українських 

національних партій – Української соціал-демократичної робітничої партії 

(УСДРП),Української партії соціалістів – революціонерів ( УПСР), 

Української народної партії (УНП), інших партій і громадсько-політичних 

груп. Очолив Центральну Раду видатний український історик, активний діяч 

українського національного руху М. Грушевський. Важливу роль у її 

діяльності   відіграли В. Винниченко, С. Єфремов, Б. Мартос, С.Петлюра, І. 

Стешенко, П. Христюк та ін. Членами Центральної Ради стали майже всі 

відомі українські письменник, історики, юристи,діячі кооперації, інші 

представники інтелектуальної еліти України.  

Висновок. Центральна  Рада відіграла  свою об’єктивну роль в історії всіх 

революційних перетворень на землях, які згодом увійшли до складу 

радянської України.  
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