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ІСТОРІОГРАФІЯ
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СУЧАСНА ІСТОРІОГРАФІЯ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО
СЕЛЯНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ
(КІНЕЦЬ 10-х - ПОЧАТОК 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)

У статті досліджуються напрями сучасної історіографії українського
селянського повстанського руху наприкінці 1910-х - початку 1930-х років.
Автор аналізує погляди сучасних істориків на зародження, перебіг, напрямки
селянського повстанського руху, діяльність повстанських отаманів.

У роки української незалежності у середовищі істориків зросло
зацікавлення темою антибільшовицького селянського повстанського руху в
Україні. Радянська історіографія розглядала це явище як контрреволюційний
рух, політичний бандитизм. Дослідницьку діяльність істориків української
діаспори істотно обмежувала відсутність архівних матеріалів. Брак документів
лише певною мірою компенсувався наявністю спогадів учасників
повстанського руху. Особливої популярності з 1930-х років набули спогади
осавула 1-го куреня полку гайдамаків Ю. Городянина-Лісовського (Ю. Горліс-
Горського) “Холодний Яр” [19]. У роки незалежності ця праця неодноразово
перевидавалася. Загальною рисою усіх спогадів був брак документального
підтвердження описуваних подій. Мемуаристами висвітлювалися лише
окремі аспекти селянської повстанської антибільшовицької боротьби. Доступ
до архівних документів у 90-х роках ХХ століття відкрив нові можливості
для дослідників. Загалом, праці, присвячені селянському повстанському
рухові, що були опубліковані з початку 1990-х років до 2011 року можна
поділити на такі категорії: 1) узагальнюючі праці, що висвітлюють головні
тенденції і прояви селянського повстанського руху; 2) статті і монографії, що
розглядають регіональну, соціальну, ідейну специфіку селянської
антибільшовицької боротьби; 3) праці, присвячені провідникам і діячам
селянського повстанського руху.

Ґрунтовне дослідження історії селянського повстанського руху належить
історику П. Ісакову [27]. Дослідник на основi всебічного використання джерел
вiдтворив особливостi повстанського антибільшовицького руху селян
Лiвобережної України, визначив ареали його поширення, проаналiзував
динамiку кiлькiсних змiн таких показникiв, як чисельнiсть загонiв, тривалiсть
їхнього iснування, кiлькiсть повстанцiв, що перебували в загонах, їхнє
озброєння, проаналізував iдеологiю повстанського руху, iдентифiкував
основну масу повстанських загонiв Лiвобережжя (березень 1919 - листопад
1921 рр.). Науковець розглядав селянсько-повстанський антибільшовицький
рух як iсторичне явище, природу якого визначали чинники, пов’язанi з
соцiальними та ментальними особливостями українського селянства, полiтична
та соцiально-економiчна ситуацiя, викликана “воєнним комунiзмом”.
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Серед узагальнюючих праць, присвячених селянському повстанському
рухові, ми зупинимося на основних. Дослідники Д. Архірейський та В.
Ченцов селянську повстанську боротьбу розглядали в контексті відносин
влади і селянства [1]. На думку авторів, гостре невдоволення селянства
владою було викликане політикою примусового вилучення з села
сільськогосподарської продукції. Д. Архірейський та В. Ченцов вважають
термін “політичний бандитизм” абсолютно ненауковим, оскільки “під ним
більшовики розуміли усю сукупність виступів, заворушень, змов і заколотів,
збройної боротьби і підпільної діяльності будь-яких за своїм політичним
походженням і спрямуванням, соціальною базою і місцем перебування (за
кордоном чи всередині країни) сил, які поєднувалися лише спільністю своїх
антибільшовицьких і антирадянських гасел” [1, с. 90].

Історики вважають, що з наукового погляду коректніше розглядати
селянський стихійно-повстанський, збройний рух опору, діяльність безлічі
підпільних організацій як політичну опозицію. Хоча, дослідники визнають,
що термін “повстанський рух” вужчий за змістом від “політичної опозиції” і
“означає переважно той збройний рух опору, рушійною силою якого було
саме селянство, а бойовими гаслами - не стільки політичні, але переважно
економічні і навіть антидержавні взагалі” [1, с. 90]. Зародження селянського
повстанського руху історики Д. Архірейський та В. Ченцов пов’язують з рухом
антидержавної спрямованості (проти червоних, білих, проти УНР), але
перемога більшовиків зробила їх головним ворогом українського повстанця.
Дослідники приділяють увагу організаційним заходам більшовиків у боротьбі
проти селянства, особливо підкреслюючи у цьому процесі роль ЧК та
особливих відділів. Окрему увагу історики приділяють такому явищу, як
“червоний” чи “радянський бандитизм” [1, с. 106]. Дослідники зауважують,
що нове зростання антибільшовицьких настроїв у селі припадає на кінець
20-х років і пов’язане із соціально-економічною політикою влади [1, с. 120-121].

Проблемами селянського повстанського руху, становища українського
села в умовах становлення тоталітарного режиму займалася О. Ганжа [14;
15]. Серед причин зародження повстанського руху історик називає світову
війну, яка привчила людей до зброї і знецінила людське життя, наявність в
селі великої кількості зброї, відсутність досвіду мирної політичної боротьби
та нездатність урядових структур вирішити назрілі питання парламентськими
методами, поява у селі так званих “зайвих” людей, яким не було місця в
більшовицькій структурі суспільства [14, с. 7]. Зародження масового
селянського руху (спрямованого проти українських властей та союзних їм
німецьких і австрійських військ) О. Ганжа відносить до весни-літа 1918 року.
Нездатність українських урядів вирішити аграрні питання, а згодом -
репресивна політика більшовиків, призвели до набуття цим рухом
антибільшовицького характеру.

Розглядаючи загострення протиріч між владою та селянством
наприкінці 30-х років, історик Н. Бем досліджувала ставлення українського
селянства до колективізації, розкуркулення [5; 6]. Про різнобічні аспекти
протистояння українського селянства і влади наприкінці 1910-х - на початку
1930-х років йдеться у путівнику до музейної експозиції “Народна війна”,
автором якого є Р. Круцик [41]. Путівник містить багато документів про
селянську повстанську боротьбу.
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Серед праць українських дослідників, що містять розгляд проблеми
ворожнечі між владою та селянством, слід згадати роботи Я. Малика, який
проаналізував особливості встановлення більшовицької влади в українському
селі і показав не лише політичний аспект впровадження більшовицького
режиму, але й розглянув ідеологічний наступ більшовизму і розгорнуту цим
режимом психологічну війну проти українського селянства [46]. Селянському
рухові опору, політиці більшовиків в Україні присвятив дослідження Д.
Михайличенко [50]. Ряд публікацій з історії селянського повстанського руху
має Р. Подкур [57; 58]. Дослідник засвідчує, що інформаційні документи
органів ВУЧК-ГПУ УСРР, рішення державно-політичного керівництва
країни і республіки, місцевих партійних комітетів дають змогу простежити
масштаби повстанського руху в Україні, його соціальну базу, еволюцію
політичних угруповань та їхні відносини з більшовиками. Висвітлюючи опір
молоді політиці більшовицького режиму наприкінці 20-х - у першій половині
30-х років, В. Прилуцький дійшов висновку, що цей спротив мав переважно
стихійний характер, а, щоб запобігти спробам його організувати, каральні органи
фабрикували справи проти дійсних та потенційних ворогів режиму [60, с. 100].

Про різні аспекти українського руху опору у 20-30-х роках мова йде у
праці О. Полянського [59]. У статті В. Сергійчука мова йде про те, як
найзатятіші противники більшовицького режиму продовжували вести
боротьбу протягом 1920-х років [65]. Висловлюючи своє бачення селянського
повстанського рух, В. Солдатенко вважає, що “в ньому був втілений
матеріалізований активний вияв морально-психологічного несприйняття й
діяльнісного протесту проти будь-якого владного, передусім державницького
примусового начала, прагнення й поривання (значною мірою стихійні, слабо
усвідомлювані, а відтак - необґрунтовані, ілюзорні й утопічні) віднайти і
застосувати на практиці принципи співжиття, які уявлялися справедливими
для достатньо широких верств суспільних низів, такими, що відкривали шлях
до індивідуальної волі й свободи” [66, с. 282]. На його думку, такі поняття, як
“повстанство”, “політичний бандитизм”, “партизанщина” - це майже
однопорядкові явища.

Серед дослідників селянського повстанського руху слід згадати І.
Срібняка, який вивчав питання діяльності Партизанського-повстанського
штабу при Головній команді військ УНР у 1921 р. [67]. В.Улянич вважає, що
“Національно-визвольна боротьба тривала весь час після відходу української
регулярної армії на території Польщі, але це була вже не боротьба УНР проти
РСФРР на рівні регулярних армій, а Народна війна українства проти всіх
загарбників, карателів, окупантів…” [72, с. 61]. В. Щербатюк опублікував
низку досліджень, що стосуються не лише різних аспектів селянської
боротьби, але й діяльності пошукових експедицій як способу дослідження
селянського повстанського руху доби Української революції 1917-1921 років
[77-80]. У працях С. Кульчицького йдеться про селянський повстанський
рух як реакцію селянства на політику більшовиків [42; 43].

Безпосередньо історіографією повстанського руху як опору українського
селянства соціально-економічним заходам радянської влади наприкінці 1920-
х - на початку 1930-х років займався Б. Патриляк [55]. Історик зауважив, що
дослідники у своїх працях здебільшого зосереджували увагу на подіях кінця
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1929 та зими-весни 1930 років, але, водночас, менше приділяли уваги
проблемі селянського опору у 1928 та 1931-1933 роках.

Окрему увагу різним політичним, у тому числі й селянським, рухам на
території колишньої російської імперії присвятили російські дослідники М.
Веллер та А. Буровський. На їхню думку, перемога більшовиків будувалася
на таких речах, як суцільна безпринципність і система терору [10, с. 504-
505]. Російська дослідниця Т. Осипова розглядає питання становища
селянства в роки революції та війни [54].

Деякі іноземні автори вважають, що протистояння влади і селянства
не припинялося протягом 1920-1930-х років. Зокрема, характеризуючи
відносини радянської влади та селянства, французький історик Ален
Безансон твердить, що вони мали характер воєнного протистояння [3].
Італійський історик А. Граціозі має праці, присвячені протистоянню влади і
селянства. Деякі з них стосуються історії селянських рухів кінця 1910-х років
[20]. Розглядом селянських рухів проти колективізації на території СРСР на
початку 30-х років займався канадський історик Л. Віола [12]. Боротьбу проти
колективізації цей дослідник розглядав як громадянську війну між містом і селом.

До другої категорії історичних праць, які стосуються селянського
повстанського руху, можна віднести статті і монографії, що розглядають
регіональну, соціальну, ідейну специфіку селянської антибільшовицької
боротьби. Окремо слід згадати праці, що висвітлюють напрями у
повстанському русі. Однією з течій у повстанському русі був анархічний
напрям, очолюваний Нестором Махно. У цьому контексті слід згадати таких
дослідників, як П. Аршинова [2], М. Боровика [8], В. Верстюка [11], П.
Коновальчика [36], Т. Мармазову [47-49], О. Тимощука [71], В. Чопа [74], В.
Яланського [82]. Т. Мармазова дійшла висновку, що серед поглядів на
ідеологію махновського руху переважають думки про формальність анархізму,
вираженого головним чином у гаслах та протиставленні себе будь-якій владі
[49, с. 13]. У дисертаційному дослідженні В. Чопа розглянуто еволюцію
махновської ідеології, її вплив на  українське суспільство 1917-1921 років.
Автор дотримується тези про те, що махновська ідеологія мала національні
особливості, з огляду на що набула популярності серед місцевого населення.
В. Чоп охарактеризував також сутність політичної системи Гуляйпільської
республіки, реконструював її структуру та принципи функціонування,
особливості махновської моделі місцевого самоврядування [74, с. 18]. У 1993
році за редакцією Г. Борисова у Дніпропетровську вийшов збірник
документів, що стосуються махновського руху [52]. У Росії спостерігається
вагомий інтерес до руху під керівництвом Н. Махна. Цій темі присвячена
стаття В. Єрмакова [22]. О. Шубін присвятив монографію анархістському
руху, дослідивши практику повстанського руху в Росій та Україні у 1917-1922
роках, в тому числі - махновського [75]. У 2006 році у Москві за редакцією В.
Данілова та П. Шаніна був опублікований збірник документів, присвячених
селянському рухові в Україні і, зокрема, течії під проводом Н. Махна [53].

У ряді праць висвітлюється регіональна специфіка селянського
повстанського руху. У 1996 році був опублікований збірник матеріалів і
спогадів, присвячений збройній боротьбі у 1917-1930 роках на терені і в
околицях Холодного Яру [16]. У праці Р. Коваля “Операція “Заповіт” [29]
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мова йде про таємні чекістські операції “Заповіт”, “Щирі”, “Ліс” у 1922-1923
роках, спрямовані проти українського підпілля Катеринославської, Київської,
Кременчуцької, Миколаївської, Одеської, Полтавської та Херсонської губерній.
Історії селянського повстанського руху на Катеринославщині у 1921 р.
присвячена стаття Н. Ковальова [35]. Становищу і боротьбі селянства на
Півдні України наприкінці 1910 - на початку 1920-х років присвячено низку
праць Ю. Котляра [38-40]. У дисертації Я. Мотенка [51] комплексно
розглянуто розвиток селянського руху в Харківській губернії в період
Української революції 1917-1921 років. Дослідження включає соціально-
економічну характеристику селянства Харківщини, визначення чинників, що
вплинули на розвиток селянського руху і ставлення селянства до державних
інституцій та політичних партій, висвітлення особливостей селянських
виступів. На думку історика, “селянський рух на Харківщині слід розглядати
як  спробу самоорганізації найініціативнішої частини селянства з метою
захисту власних економічних, політичних і національних інтересів.
Домінуючим у суспільній свідомості селянства був соціально-утопічний міф
про зрівняльний розподіл землі як оптимальний засіб вирішення аграрного
питання” [51, с. 18].

Окремі дослідження присвячені селянському руху на Поділлі (К.
Завальнюк [23], А. Зінченко [24]). Зокрема, у праці А. Зінченка висвітлено,
як подільські селяни обстоювали господарську самостійність в умовах
податкового і соціально-політичного тиску нової окупаційної влади; у праці
йде мова про участь подільського селянства в антибільшовицькому русі
першої половини 1920-х та повстанні проти колективізації на початку 1930-
х років. Історико-документальні нариси Г. Іванущенка [26], присвячені
національно-визвольній боротьбі першої половини ХХ століття на Сумщині,
містять багато важливої інформацію про селянський повстанський рух. У
2011 році був опублікований збірник документів автора-упорядника Г.
Іванущенка [56], що включає нарис-огляд і документи з історії повстанського
руху та містить інформацію про причини і прояв селянської повстанської
боротьби на території Сумщини у 20-30-ті роки ХХ століття. Загостренню
протиріч між владою і селянством Сумщини, утворенню селянських
повстанських організацій наприкінці 20 - на початку 30-х років ХХ століття
присвячена публікація О. Вовка [13]. Історик В. Щербатюк констатує, що “в
основі селянського руху лежало невдоволення селянства аграрними
відносинами, що вилилося у боротьбу за землю, в ході якого українське
селянство вдавалося до вироблення власних норм регулювання життя” [81,
с. 187]. Дослідник В. Ревегук [61] займався вивченням історії повстансько-
партизанської боротьби на Полтавщині у 1917-1923 роках. Історик констатує,
що в ході багаторічної боротьби і жорстоких репресій з боку більшовиків
повстанський рух патріотичної спрямованості було знекровлено, наприкінці
1924 року на Полтавщині діяли виключно кримінальні злочинці, “але опір
більшовицькій диктатурі, хай навіть і пасивний, тривав. Остаточно воля
селянства до боротьби за кращу долю була зломлена колективізацією і
голодомором 1932-1933 років” [61, с. 235].

Дисертаційне дослідження А. Ішина [28] присвячене дослідженню
проблем, пов’язаних із антибільшовицькими  виступами  в  Криму,  і боротьбі
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проти них наприкінці 1920-1925 років. Дослідниками В. Іваненко та Н.
Романець [25] з’ясовано причини, перебіг і наслідки селянського руху опору
на Дніпропетровщині в умовах колективізації кінця 1920-х - початку 1930-х
років. Історією повстанського руху на Правобережній Україні займався П.
Стегній [68-70]. У дисертаційному дослідженні цей історик висвітлює
селянські повстання на Правобережжі у 1921-1923 роках, що перебували під
ідеологічним і організаційним впливом повстанських установ УНР. П. Стегній
розглянув діяльність Партизансько-Повстанського штабу, наддніпрянських
осередків УВО, Всеукраїнського Центрального повстанського Комітету та
місцевих повстанських організацій і загонів. Публікація історика С. Дровозюка
[21] висвітлює історіографію селянського самосуду 1917-1930-х років як
соціально-психологічного феномену.

Ще одну категорію робіт, що стосуються боротьби селянства,
становлять праці, присвячені провідникам і діячам селянського повстанського
руху. Серед таких можна вказати підготовлені до друку О. Білашем [4] спогади
свого батька - В. Білаша - учасника повстанської боротьби під керівництвом
Н. Махна, його заступника і начальника штабу. Низка історичних праць
висвітлює життя та діяльність лідера одного з напрямків селянського
повстанського руху - Нестора Махна. У роки української незалежності вийшли
праці таких авторів, як Т. Беспечний [7], В. Горак [17], В. Савченко [63], В.
Чоп [73], Л. Яруцький [83], присвячені лідерові анархістського руху. Говорячи
про російських істориків, що вивчали біографію Н. Махна, варто зазначити
С. Семанова [64], О. Шубіна [76].

Дисертаційне дослідження А. Лисенка [45] присвячене дослідженню
процесів формування та діяльності отаманських формувань (своєрідних сил
самооборони українського селянства) у контексті загальних подій
громадянської війни другої половини 1918-1919 років. Автор розглянув
передумови зародження отаманських формувань, принципи їх організації та
діяльності, визначив соціально-економічні та суспільно-політичні чинники,
що впливали на позиції отаманщини та внутрішні суперечності її розвитку.

Відомому лідерові повстанського руху Н. Григор’єву (Серветнику) в
роки незалежності присвячено низку публікацій. У цьому напрямку
працювали: С. Горак [18], А. Лисенко [44] та ін. Біографії повстанських
отаманів плідно досліджував Р. Коваль [31-34]. Окрема його праця
присвячена отаманові Зеленому (Данилові Терпилу), його стосункам із С.
Петлюрою, боротьбі проти Червоної армії та військ А. Денікіна у 1919-1921
роках. У 1997 році колективом авторів був опублікований збірник матеріалів,
що стосуються боротьби отамана Костя Степового-Блактитного [37]. Окремі
розділи праці В. В’ятровича “Історія з грифом “Секретно” висвітлюють
біографії повстанських отаманів: Григорія Чупринки [9, с. 19-27], Ю.
Тютюнника [9, с. 25-41]. У згаданій праці В. Ревегука [61] міститься інформація
про біографії, повстанську боротьбу отаманів Левка Христового, Андрія
Левченка, Максима Мандика, Володимира Греся (Гонту). В. Савченко у
дослідженні, що стосується селянських виступів в Україні, Росії, Білорусі,
окрему увагу приділив етимології слова “отаман”, біографіям ватажків
Холодного Яру та сусідських отаманських республік, отаманів з кола С.
Петлюри, поліському отаману Соколу [62].
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Отже, можна констатувати, що з початку 1990-х років у середовищі
істориків існує посилена увага до проблеми українського селянського
повстанського антибільшовицького руху. З цієї проблематики побачили світ
низка монографій, збірників документів, публікацій у періодичних виданнях,
було захищено кілька дисертацій. Увага до повстанського руху набуває
вузькоспеціалізованих форм, розкривається все більше деталей, з’ясовуються
нові біографічні дані лідерів селянського повстанства. Як в Україні, так і за
кордоном тема дослідження селянського антибільшовицького руху є дуже
актуальною. Маємо констатувати: одностайної думки щодо виникнення,
розвитку, хронологічних меж, напрямків боротьби селянства немає. Це
зумовлено різними підходами до вивчення проблеми і, власне, суперечністю
і багатогранністю самого селянського повстанського руху.
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Вовк А.В. Современная историография антибольшевистского повстанческого
движения в Украине (конец 10-х - начало 30-х годов ХХ столетия)

В статье исследуются направления современной историографии украинского
крестьянского повстанческого движения в конце 1910-х - в начале 1930-х годов. Автор
анализирует взгляды современных историков на зарождение, ход, направления
крестьянского повстанческого движения, деятельность повстанческих атаманов.

Vovk O.V. Modern historiography of antibolshevist peasant insurgent movement in
Ukraine (late 10th - early 30th of XX century)

In this article we are talking about areas of modern historiography Ukrainian peasant
insurgency in late 1910 - early 1930’s.The author analyzes the views of modern historians on
the origin, course, direction of peasant insurgency, insurgent activity atamans.
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