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КУБАНЬ - 

Історично Кубань належала Україні. Найбільшою 
складовою Війська Запорозького була саме Кальмі-
уська паланка. Українці на Кубані аж до Голодомору 
складали переважну кількість населення. 

Майже сто років тому почалася запекла боротьба за вплив на Кубань між Укра-
їною і проросійським Доном. 4 січня 1918 року на заклик української Чорномор-
ської Ради 29 політичних партій і організацій підтримали Третій Універсал Цен-
тральної Ради України і звернулися до Кубанського Військового Уряду із закликом 
приєднатися до Матері-України. Як завжди, заважали такому приєднанню ті, хто 
наїхав із російської глибинки. Як правило, це були особи, заражені імперським 
більшовизмом, які мутили воду і дурили простий народ.

Проте, як би там не було, а 28 січня 1918 року Кубанською крайовою військовою 
радою на чолі з Н. С. Рябоволом на землях колишньої Кубанської області була про-
голошена незалежна Кубанська Народна Республіка як частина майбутньої Росій-
ської федеративної республіки.

Але «любов» до Московії закінчилася дуже швидко, і вже 16 лютого 1918 року 
Кубань була проголошена незалежною самостійною Кубанської народною респу-
блікою (з 4 грудня 1918 офіційно – Кубанський край) – нове державне утворення 
на території колишньої Кубанської області й Кубанського козачого війська, ство-
рене після розпаду Російської імперії і яке існувало в 1918-1920 роках. Найбільш 
впливовими політичними силами цього державного утворення були «чорноморці» 
і «лінійці». «Чорноморці», сильніші економічно й політично, представляли украї-
номовне чорноморське козацтво та стояли на проукраїнських позиціях. «Лінійці» 
представляли російськомовне лінійне козацтво й орієнтувалися на «єдину та непо-
дільну Росію».

Незважаючи на потужну більшовицьку пропаганду, за період із весни до осені 
1918 року в Кубані стався перехід більшості козачого населення до виступу проти 
більшовиків. Цьому сприяла конфіскація і переділ військових земель, мародерство 
деяких червоноармійських загонів, що складалися з іногородніх, а також акти роз-
козачення.

28 травня 1918 року в Київ прибула делегація глави Крайової ради Рябовола. 
Предметом переговорів стали питання встановлення міждержавних відносин і 
надання Україною допомоги Кубані в боротьбі з більшовиками. Одночасно велися 
переговори про приєднання Кубані до України. Вже наприкінці червня Українська 

Исторически Кубань принадлежала Украине. 
Самой большой составной Войска Запорожского была 
именно кальмиуская паланка.

Украинцы на Кубани, вплоть до Голодомора, составляли подавляющее большинство.
Почти сто лет тому назад началась упорная борьба за влияние на Кубань между 

Украиной и пророссийским Доном. 4 января 1918 года, на призыв украинской Черно-
морской Рады 29 политических партий и организаций поддержали Третий Универсал 
Центральной Рады Украины и обратились к Кубанскому Войсковому Правительству 
с призывом присоединиться, когда-то отторгнутой Кубани, к Матери-Украине. Как 
всегда, мешали такому присоединению понаехавшие из российской глубинки иного-
родние, как правило, лица, зараженные имперским большевизмом, которые мутили 
воду и дурили простой народ.

Но как бы там ни было, а 28 января 1918 года Кубанской краевой войсковой радой 
во главе с Н. С. Рябоволом на землях бывшей Кубанской области была провозглашена 
независимая Кубанская народная республика как часть будущей Российской федера-
тивной республики.

Но «любовь» к Московии закончилась очень быстро, и уже 16 февраля 1918 года 
Кубань была провозглашена независимой самостоятельной Кубанской народной рес-
публикой (с 4 декабря 1918 года официально – Кубанский край) новое государствен-
ное образование на территории бывшей Кубанской области и Кубанского казачьего 
войска, созданное после распада Российской империи и существовавшее в 1918–1920 
годах. Наиболее влиятельными политическими силами этого государственного образо-
вания были «черноморцы» и «линейцы». «Черноморцы», более сильные экономически 
и политически, представляли украиноязычное черноморское казачество и стояли на 
проукраинских позициях. «Линейцы» представляли русскоязычное линейное казаче-
ство и ориентировались на «единую и неделимую Россию».

Несмотря на мощную большевицкую пропаганду, за период с весны до осени 1918 
года в Кубани произошёл переход большинства казачьего населения к выступлению 
против большевиков. Этому способствовала конфискация и передел войсковых 
земель, мародерство некоторых красноармейских отрядов, состоявших из иногород-
них, и акты расказачивания.

28 мая 1918 года в Киев прибыла делегация главы Краевой рады Рябовола. Пред-
метом переговоров стали вопросы установления межгосударственных отношений и 
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ІСТОРИЧНА ОБЛАСТЬ УКРАЇНИ ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАИНЫ
Этот материал мы публикуем сразу на двух языках: украинском и русском. Надеемся, что всем будет понятно, почему именно так.

Цей матеріал ми публікуємо відразу двома мовами: українською і російською. Сподіваємось, що всім буде зрозуміло, чому саме так.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75988766
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004650271990


держава відправила в Кубань 9700 гвинтівок, 5 млн. патронів, 50 тис. снарядів для 
3-дюймових гармат.

Подібні поставки здійснювалися і надалі. У той час, коли Добровольча армія 
готувалася до походу на Катеринодар, українська сторона запропонувала висадити 
десант на азовському узбережжі Кубані. В цей час мало розпочатися підготовлене 
козацьке повстання. Планувалося об'єднаними зусиллями вигнати більшовиків і 
проголосити об'єднання України й Кубані. З Харкова на азовське узбережжя була 
перекинута дивізія Натієва (15 тисяч чоловік), проте план провалився як через 
подвійну гру німців, так і через зволікання вищих чинів військового міністерства.

У той час пріоритетними напрямками внутрішньої 
політики Кубанського краю були: вирішення соціально-
економічних проблем, заходи щодо переведення на 
українську мову навчальних закладів у районах, де українці 
складали більшість. У зовнішній політиці – боротьба з 
більшовизмом, орієнтація на Україну, зокрема підтримка 
руху за об'єднання з Україною (спочатку на федеральній 
основі).

23 червня в Новочеркаську пройшло засідання Кубанського уряду, на якому 
вирішувалося питання про те, на кого орієнтуватися в подальшому – на Україну 
або Добровольчу армію. Верх взяли добре проплачені прихильники об'єднання з 
добровольцями, але надалі відносини між Добровольчою армією і кубанськими 
лідерами різко загострилися. Добровольці розглядали Кубань як невід'ємну час-
тину Росії, прагнули скасування кубанського уряду й Ради і підпорядкування ота-
манові Кубанського козачого війська, командувачу Добровольчої армії. Кубанці ж 
прагнули відстояти свою самостійність та орієнтувалися на Україну. Кубансько-
денікінське протистояння особливо загострилося після 13 червня 1919 року. В цей 
день на Південно-російській конференції голова Кубанської крайової ради Микола 
Рябовол виступив із промовою, в якій гостро критикував денікінський режим. Цієї 
ж ночі він був застрелений у холі готелю «Палас» співробітником Денікінської 
особливої наради. Це вбивство викликало неймовірне обурення на Кубані. Кубан-
ські козаки стали залишати регулярну армію. Наступні події призвели до того, що 
дезертирство кубанців стало масовим і їх частка у військах Денікіна, що в кінці 
1918 року становила 68,75 %, до початку 1920 року впала до 10%, знекровивши її.  
Що стало однією з причин поразки білої армії.

Тепер Кубанська крайова рада вже відкрито оголосила, що боротися потрібно 
не тільки з Червоною армією, а й з монархізмом, що спирається на армію Денікіна. 
На початку осені депутатами крайової ради велася активна пропаганда відділення 
Кубані від Росії, почалися активні переговори з Українською Народною Республі-
кою про приєднання. Одночасно делегація Кубані на Паризькій мирній конферен-
ції порушує питання про прийняття Кубанської народної республіки в Лігу Націй.

3 березня 1920 року зміцніла Червона армія почала Кубано-Новоросійську 
операцію. Добровольчий корпус, донська й кубанські армії стали відходити. 17 
березня Червона армія увійшла в Катеринодар. Кубанська армія була притиснута 
до кордону Грузії і 2-3 травня капітулювала. Кубанська Народна Республіка, її 
уряд і Кубанське козацьке військо були скасовані. Кубань разом із Черномор’ям 
насильно увійшли до складу РСФСР у вигляді Кубано-Чорноморської області. Однак 
масовий козацький повстанський рух тривав до 1922 року, а окремі повстанські 
загони діяли до 1925 року. Протягом 20-х і 30-х років XX століття Кубань зали-
шалася ареною масових репресій, розкозачення, розкуркулення і масштабного 
голоду.

З не таких вже й давніх історичних подій слід робити правильні і своєчасні 
висновки. Якби Кубанська Народна Республіка всупереч підривним діям зсере-
дини її проросійських елементів як білого, так і червоного забарвлення, рішуче 
зробила крок до об'єднання з УНР, то зберегла б і себе, і УНР у складі єдиної 
України. Тоді ні більшовицька Москва, ні «білий» рух не змогли б їм перешкодити 
знайти справжню, визнану світовим співтовариством, незалежність. Без України 
в Кубані не було б ні проімперської радянської влади, ні проімперського білого 
руху. У кращому випадку вони воювали б між собою, послаблюючи і знищуючи 
один одного.

Отже, громадянська республіка, як і територіальна цілісність України, 
лежать у темряві історії, і тільки від нас залежить подальша доля активних, і 
«можливих» у перспективі громадян нашої Республіки.

________________________________________________________________________

оказание Украиной помощи Кубани в борьбе с большевиками. Одновременно велись 
переговоры о присоединении Кубани к Украине. Уже в конце июня Украинская 
держава поставила в Кубань 9700 винтовок, 5 млн. патронов, 50 тыс. снарядов для 
3-дюймовых орудий.

Подобные поставки осуществлялись и в дальнейшем. В то время, когда Доброволь-
ческая армия готовилась к походу на Екатеринодар, украинская сторона предложила 
высадить десант на азовском побережье Кубани. В это время должно было начаться 
подготовленное казацкое восстание. Планировалось объединёнными усилиями 
изгнать большевиков и провозгласить объединение Украины и Кубани. Из Харькова на 
азовское побережье была переброшена дивизия Натиева (15 тысяч человек), однако 
план провалился как из-за двойной игры немцев, так и из-за промедления высших 
чинов военного министерства.

В то время приоритетными направлениями внутренней 
политики Кубанского края были: решение социально-
экономических проблем, мероприятия по переводу на 
украинский язык учебных заведений в районах, где украинцы 
составляли подавляющее большинство. Во внешней 
политике – борьба с большевизмом, ориентация на Украину, 
в частности поддержка движения за объединение с Украиной 
(сначала на федеративной основе).

23 июня в Новочеркасске прошло заседание Кубанского правительства, на кото-
ром решался вопрос о том, на кого ориентироваться в дальнейшем – на Украину или 
Добровольческую армию. Верх взяли хорошо проплаченные сторонники объединения 
с добровольцами, но в дальнейшем отношения между Добровольческой армией и 
кубанскими лидерами резко обострились. Добровольцы рассматривали Кубань как 
неотъемлемую часть России, стремились к упразднению кубанского правительства 
и Рады и подчинению атамана Кубанского казачьего войска, командующему Добро-
вольческой армии. Кубанцы же стремились отстоять свою самостоятельность, ориен-
тировались на Украину. Кубанско-деникинское противостояние особо обострилось 
после 13 июня 1919 года. В этот день на Южно-русской конференции глава Кубанской 
краевой рады Николай Рябовол выступил с речью, в которой остро критиковал дени-
кинский режим. Этой же ночью он был застрелен в холле отеля «Палас» сотрудником 
деникинского Особого совещания. Это убийство вызвало неимоверное возмущение 
на Кубани. Кубанские казаки стали покидать действующую армию; последующие 
события привели к тому, что дезертирство кубанцев стало массовым, и их доля в вой-
сках Деникина, в конце 1918 года составлявшая 68,75%, к началу 1920 года упала до 
10%, обескровив ее. Что стало одной из причин поражения белой армии.

Теперь Кубанская краевая рада уже открыто объявила, что бороться нужно не 
только с Красной армией, но и с монархизмом, опирающимся на армию Деникина. В 
начале осени депутатами краевой рады велась активная пропаганда отделения Кубани 
от России, начались активные переговоры с Украинской народной республикой о при-
соединении. Одновременно делегация Кубани на Парижской мирной конференции 
ставит вопрос о принятии Кубанской народной республики в Лигу Наций.

Но, 3 марта 1920 года окрепшая Красная армия начала Кубано-Новороссийскую опе-
рацию. Добровольческий корпус, донская и кубанские армии стали отходить. 17 марта 
Красная армия вошла в Екатеринодар. Кубанская армия была прижата к границе Грузии 
и 2-3 мая капитулировала. Кубанская народная республика, её правительство и Кубан-
ское казачье войско были упразднены. Кубань вместе с Черноморьем насильно вошла в 
состав РСФСР в виде Кубано-Черноморской области. Однако массовое казачье повстан-
ческое движение продолжалось до 1922 года, а отдельные повстанческие отряды дей-
ствовали до 1925 года. На всём протяжении 20-х и 30-х годов XX века Кубань оставалась 
ареной массовых репрессий, расказачивания, раскулачивания и масштабного голода.

Из не таких уже и давних исторических событий следует делать правильные 
и своевременные выводы. Если бы Кубанская народная республика, вопреки 
подрывным действиям изнутри её пророссийских элементов (как белой, так и крас-
ной окраски) решительно шагнула на объединение с УНР, то сохранила бы и себя и 
УНР в составе единой Украины. Тогда ни большевицкая Москва, ни белое движение 
не смогли бы им помешать обрести настоящую, признанную мировым сообществом, 
независимость. Без Украины и Кубани не было бы ни проимперской советской 
власти, ни проимперского белого движения. В лучшем случае, они воевали бы между 
собой, ослабляя, и уничтожая друг друга.

Подводя итог: гражданская республика, как и территориальная целостность 
Украины, лежат в темноте истории и только от нас зависит дальнейшая судьба 
действующих, и возможных граждан нашей республики.
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