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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. 

Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, 3 розділів 

(10 підрозділів), висновків, списку використаних джерел і літератури (81 стор., 

749 найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 464 сторінок. 

Вступ. Актуальність теми дослідження зумовлена потребою 

комплексного й ґрунтовного дослідження історіографії селянського руху 

початку ХХ ст. Докладне вивчення цієї теми покликане переосмислити деякі 

застарілі підходи до висвітлення соціальних конфліктів і політичного життя 

в тогочасному українському селі, акцентувати недостатньо охарактеризовані 

дослідниками аспекти соціально-політичної активності селянства, зрештою, 

більш чітко визначити місце й значення розвідок селянських виступів 

в історичній науці. Потребує оновлення історіографічне бачення висвітлення 

революційних виступів у селі вітчизняною історичною наукою дожовтневого 

та радянського періодів. Детального розгляду заслуговують і дослідження 

суспільно-політичної активності селянства істориками за останні 25 років. 

Зростання кількості дисертацій та інших праць із досліджуваної теми свідчить, 

що минуле українського села є однією з найпривабливіших для науковців 

сторінок вітчизняної історії. 

Узагальнюючі історіографічні дослідження, в яких би комплексно 

розглядалися проблеми селянського руху в 1900 р. – лютому 1917 р., 

на сьогодні відсутні. Усе це зумовлює об’єктивну потребу поглиблення 

розгляду результатів історико-аграрних досліджень, ресурсу і потенціалу теми 

селянського руху зазначеного періоду, виявлення з позицій сучасної історичної 

науки характерних рис і напрямів історіописання, показу живого дискусійного 

зв’язку в науці між дослідниками різних епох. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

є складовою частиною наукових планів кафедри етнології та краєзнавства 

і виконана в рамках наукової теми історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Українська нація 

в західноєвропейському вимірі: історія та сучасність» (державний 

реєстраційний номер 11 БФ 046-01), що пов’язана з науково-дослідною темою 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Об’єкт дослідження – комплекс історіографічних джерел з історії 

селянського руху у Наддніпрянщині в 1900 р. – лютому 1917 р. 

Предмет дослідження – процес формування і розвитку наукових знань 

про суспільно-політичну боротьбу селян Наддніпрянщини на початку ХХ ст., 

основні тенденції та закономірності становлення концепцій селянського руху 

як частини аграрної історії України. 

Хронологічні межі дисертаційної роботи визначені двома вимірами: 

історіографічним і конкретно-історичним. Перший охоплює період від появи 

перших публікацій з історії селянського руху (1902 р.) до сьогодення; другий – 

часову і територіальну локацію селянського руху (1900 р. – лютий 1917 р.). 
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Географічні межі дослідження охоплюють сучасну державну територію 

України, а також місця діяльності істориків та видавництв. 

Метою дисертаційного дослідження є з’ясування стану, повноти 

і достовірності вивчення селянського руху в 1900 р. – лютому 1917 р. 

у вітчизняній та зарубіжній історіографії. 

Реалізація визначеної мети передбачає вирішення таких завдань: 

 з’ясувати стан наукової розробки теми; 

 виявити, систематизувати й охарактеризувати основні групи 

історіографічних джерел з історії селянського руху у Наддніпрянщині 

на початку ХХ ст., проаналізувати їхню структуру та репрезентативність; 

 окреслити історіографічні періоди дослідження селянського руху 

початку ХХ ст., з’ясувати й визначити їхні характерні риси; 

 проаналізувати та виявити відмінності класифікацій форм і методів 

селянських виступів, поданих у працях дослідників; 

 визначити й проаналізувати основні підходи істориків 

до трактування соціальних виступів селянства Наддніпрянщини в 1900 р. – 

лютому 1917 р.; 

 окреслити особливості вивчення приговорного руху 
1
 українського 

селянства періоду Першої російської революції; 

 розкрити погляди вітчизняних і зарубіжних учених на суспільно-

політичну природу Всеросійського селянського союзу та діяльність його 

українських осередків; 

 дослідити висвітлення науковцями концепцій вирішення аграрно-

селянського питання в програмах українських партій; 

 охарактеризувати та проаналізувати ступінь дослідження 

політизації селянського руху, його зв’язку з політичними партіями. 

Методологічною основою дисертації є принципи історизму, системності, 

об’єктивності, всебічності, наступності тощо. Для досягнення мети 

і розв’язання поставлених завдань використано як загальнонаукові, 

так і спеціальні методи: логічного та конкретного історіографічного аналізу, 

критики історіографічних джерел, порівняльний, типологізації, проблемно-

хронологічний, історико-ситуаційний, описовий, логіко-аналітичний тощо. 

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному дослідженні 

історіографії селянського руху 1900 – лютого 1917 років Наддніпрянської 

України. Виокремлено і детально вивчено чотири групи колізій, що охоплюють 

проблематику досліджень селянського руху: селянин-поміщик, селянин-

держава, селянин-селянин, селянин-церква. Уперше окремо охарактеризовані 

існуючі класифікації форм селянського руху в історико-аграрній літературі. 

Виявлені етапи становлення концепції приговорного руху українського 

селянства, а також конкретні погляди істориків на зміст селянських петицій 

                                           
1
 приговорний рух – ухвалення та адресування колективом селян до вищих 

інстанцій документально оформлених звернень сільських і волосних сходів, 

зібрань, мітингів, які містять політичні й загальноекономічні вимоги. 



3 

і характер громадянської активності селян з їх укладання. Удосконалено 

періодизацію історіографії селянського руху в Україні на початку ХХ ст., 

розуміння історіографічного концепту селянського руху, частинами якого 

визнані дослідження взаємовідносин українського селянства та політичних 

організацій і селянської політичної самоорганізації. Суттєво доповнені 

історіографічні джерела з теми дослідження. 

Практичне значення отриманих у дисертації результатів полягає 

в тому, що вони можуть посприяти більш глибокому розумінню процесів 

розвитку вітчизняного суспільствознавства, селянознавства, історичної науки, 

суспільно-політичної активності селянства, міждисциплінарних досліджень 

селянознавчої тематики (історико-психологічні, історико-соціологічні, 

історико-політичні, історико-етнологічні) тощо. Положення та висновки 

дисертації можуть бути використані для подальших наукових історико-

аграрних та історико-партійних досліджень, для написання підручників 

і навчальних посібників, розробки нормативних і спеціальних курсів з історії 

України та історії політичних учень. 

Апробація результатів дослідження. Загальна концепція, наукові 

висновки та результати дисертаційного дослідження оприлюднені у доповідях 

і виступах на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях: 

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, 

перспективи (Суми, 2011), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти» (Суми, 2011), 

ІХ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція з міжнародною участю 

(Суми, 2011), IV Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція 

(Житомир, 2011), Міжнародна науково-практичної конференція, присвяченої 

20-ій річниці Всеукраїнського референдуму «Українська державність: історія 

та сучасність» (Київ, 2011), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

з міжнародною участю: «Історико-філософські читання молодих учених» 

(Суми, 2013), ХІ Міжнародна конференція, присвячена проблемам суспільних 

наук (Москва, 2013), Міжнародна науково-практична конференція «Історико-

краєзнавчі дослідження: традиції та інновації» (Суми, 2013), Міжнародна 

науково-практична конференція «Києвознавчі читання: історичні 

та етнокультурні аспекти» (Київ, 2014), Міжнародна науково-практична 

конференція «Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого 

і сьогодення» (Суми, 2014), ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах 

глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 2015). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи 

відображено у 35 наукових працях загальним обсягом 55,2 д.а., зокрема, 

у двох одноосібних монографіях (23,2 і 5 д.а.), у 33 наукових статтях (27 д.а.), 

з яких 22 опубліковані в провідних наукових фахових виданнях (20,45 д.а.). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі «Методологія, історіографія і джерельна база 

дослідження» йдеться про процес історіографічного осмислення селянського 

руху 1900 р. – лютого 1917 р. у контексті сучасних методологічних підходів, 

проаналізована структура джерельного комплексу, охарактеризовані 

методологічні засади історіографічного пізнання. 

У підрозділі 1.1. «Стан наукової розробки й основні етапи вивчення 

історіографії селянського руху» на основі аналізу історіографічних джерел, 

що розкривають сутність селянського руху, а також його вивчення, 

визначаються основні етапи і провідні напрями вивчення селянського руху 

1900 р. – лютого 1917 р. 

Історіографія селянського руху відзначається суперечливим характером 

формування наукових висновків про процеси суспільно-політичної активності 

селянства, становлення його класової ідеології та форм соціального 

та політичного вираження. Тому інтерпретація змісту селянського руху 

залежала, насамперед, від політичних реалій. Через це в історичній літературі 

до 1990-х років фактично не зустрічається неупереджене ставлення авторів 

до даної тематики. Дореволюційні дослідники в аналізі агарного руху 

вирізнялися заполітизованим підходом, залежністю від конкретних партійних 

або провладних уподобань. Відповідно формувалося бачення процесів 

наростання кризи селянського господарства, соціального невдоволення у селі, 

характеру селянських виступів, їхніх наслідків і перспектив. 

Зокрема, консервативний погляд на ці процеси міститься в працях 

О. Спиридовича й М. Шаховського, ліберальний – у публікаціях В. Водовозова 

й В. Обнінського, помірковано марксистський – у роботах Ф. Дана, 

Ю. Мартова, П. Маслова, радикально-марксистський – у В. Леніна 

й В. Воровського, неонародницький – у Л. Слонімського і С. Сльотова. Хоча 

історіографічна критика, як така, у працях дослідників-сучасників селянського 

руху початку ХХ ст. не зустрічалася, полемічність творів деяких авторів 

передбачала звернення до історіографічного компоненту. Так, у «Перегляді 

аграрної програми робітничої партії» (1906 р.) В. Леніна є історичний нарис 

розвитку поглядів російських марксистів на аграрне питання – від дебатування 

його групою «Визволення праці» до конфлікту більшовиків і меншовиків 

у питанні націоналізації або муніципалізації землі 
1
. 

Історіографічний елемент міститься й у рецензіях праць з історії 

селянського руху. Так, в огляді «Аграрного питання в Росії» П. Маслова 

Л. Клейнборт відмітив детальне висвітлення автором «бурхливих моментів» 

селянського руху, визначення ним спадковості селянських виступів початку 

                                           
1
 Ленін В. І. Перегляд аграрної програми робітничої партії / В. І. Ленін // 

В. І. Ленін. Повне зібрання творів: в 55 т. – К., 1970. – Т. 12. – С. 225-230. 
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ХХ ст. із хвилюваннями у селі попередніх десятиліть, глибокий аналіз 

етапності селянського руху за три роки революції 
1
. 

Завоювання влади більшовиками в країні відбилося на встановленні 

виключно марксистської інтерпретації історичних процесів. У відповідному 

ключі писалися історичні твори. Щоправда, більш вільно інтерпретувалися 

події початку ХХ ст. у селі в 1920-х роках, коли авторський склад дослідників 

формувався не лише з істориків-більшовиків, але й з усього загалу соціалістів. 

У цей же період з’явилися праці з минулого селянського руху, написані 

фаховими істориками, які оцінювали революційні явища з методологічних 

позицій історичного матеріалізму. Від 1930-х років історична наука піддалася 

міфологізації. Замість вільного аналізу на марксистській основі авторами 

пропонувалася чітка догматична лінія викладу матеріалу. Під неї підбиралася 

фактологічна база дослідження. Як наслідок, перекручувався зміст подій 

і явищ, багато в чому нереалістично аналізувався характер селянського руху. 

Зокрема, здобутки агітації у селі з боку соціал-демократії приписувалися 

виключно більшовикам, конфлікти всередині селянства оцінювалися без 

відповідних на те причин часто лише в рамках другої класової боротьби між 

глитаями та біднотою тощо. 

Для вітчизняної історіографії 1930-х – першої половини 1950-х років було 

притаманним керуватися в оцінці історичних праць листом Й. Сталіна 

«Про деякі питання історії більшовизму» до редакції журналу «Пролетарська 

революція», «Зауваженнями на конспекти підручників з історії» (Й. Сталін, 

А. Жданов, С. Кіров), постановами Раднаркому і ЦК ВКП(б) «Про викладання 

громадянської історії в школах», постановою ЦК КП(б)У «Про політичні 

помилки і незадовільну роботу Інституту історії АН УРСР», а також «Історією 

ВКП(б). Короткий курс», що значно обмежувало наукову творчість учених, 

заганяли її в доктринерські рамки, примушували скептично оцінювати доробок 

істориків дожовтневого періоду та дослідників 1920-х років. У цілому ж для 

міжвоєнного періоду було характерним запобігати історіографічних оглядів 

у науковій літературі. Подібна тенденція частково зберігалася і в післявоєнний 

час. 

На становлення необхідності ретельного історіографічного аналізу 

наративів з історії селянського руху вплинули дисертаційні дослідження 

післявоєнної доби. Зокрема, у дисертації М. Ліщенка, присвяченій селянському 

рухові 1905-1907 рр. на Півдні України, розглянуті історичні праці об’єднані 

в групи буржуазної, дрібнобуржуазної та власне радянської історіографії. 

Відносно першої групи зроблено висновок про те, що вона мало приділяла 

уваги висвітленню боротьби трудящих або «висвітлювала невірно», 

«однобоко». Останнє, на думку автора, проявлялося в показі селянського руху 

відірвано від виступів робітничого класу, його демонстрації як боротьби 

                                           
1
 Клейнборт Л. Петр Маслов. Аграрный вопрос в России. Том I. Условия 

развития крестьянского хозяйства в России. Том II. Кризис крестьянского 

хозяйства и крестьянское движение. – СПб., 1908 г. / Л. Клейнборт // 

Образование. – 1908. – № 3. – С. 110-111. 
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переважно економічного характеру, відсутності розгляду антагонізму між 

куркулями та біднотою. Подібні «недоліки» М. Ліщенко виявив і в працях 

істориків другої групи. 

Негативно М. Ліщенко відгукнувся й про праці, які торкалися теми 

селянського руху, видані у 1920-х роках: їх автори обвинувачувалися ним 

у фальшуванні історії Першої російської революції, підтасуванні фактів, 

відсутності аналізу діяльності більшовиків у селі. Позитивно М. Ліщенком 

оцінювалися роботи істориків сталінської доби, зокрема, Л. Іванова, Ф. Лося, 

Г. Панкратової, а також авторів дисертацій, захищених за темою селянського 

руху в різних регіонах України протягом 1947-1953 рр. 
1
 

Майже ідентичну оцінку історіографії селянського руху подавали 

й інші представники повоєнного покоління істориків. П. Кудлай додав до неї 

резонне зауваження про недоліки «трафаретного» методу в роботі з анкетами 

авторів «Аграрного руху в Росії у 1905-1906 рр.» (видання Імператорського 

вільного економічного товариства, підготовлене на основі анкетних даних 

російськими вченими-статистиками й економістами). Решта критики зберігала 

огульний характер: історик протестував проти висновків першого покоління 

радянських істориків про фактичну відсутність у сільському середовищі 

більшовицької пропаганди, проти нерозмежованої в доробку вчених роботи 

більшовиків і меншовиків, проти даної ними позитивної оцінки тим вожакам 

селянського руху, які спрямовували його в мирне річище 
2
. Про авторів праць 

з історії селянського руху, виданих у 1920-х роках (В. Качинський, 

А. Козаченко, Н. Мірза-Авакянц), як про послідовників «порочної «школи» 

Покровського» з їх антиленінськими трактуваннями окремих сторін класової 

боротьби в селі, відгукувався П. Котлов 
3
. 

Вочевидь, подібна критика диктувалася не стільки особистими 

переконаннями істориків, скільки слідуванню усталеної поведінки нещадної 

критики всіх, хто не дотримувався генеральної лінії бачення історичного 

процесу. Як слушно зауважували українські дослідники В. Маслійчук 

та А. Портнов, радянські історики в умовах тоталітарного ладу запозичували 

безапеляційну стилістику «бойової партійності» Леніна і Сталіна 
4
. 

Проте, звичайно, усередині своїх праць науковці нерідко відходили від 

                                           
1
 Ліщенко М. О. Селянський рух на Півдні України (Херсонська і північна 

частина Таврійської губернії) в революції 1905 – 1907 років: Дис. … канд. іст. 

наук / М. О. Ліщенко. – К., 1953. – С. VII-ХХ. 
2
 Кудлай П. Д. Крестьянское движение на Черниговщине в 1905-1906 гг.: Дис. 

… канд. ист. наук / П. Д. Кудлай. – К., 1953. – С. 4-14. 
3
 Котлов П. Е. Крестьянское движение на Полтавщине в Первой русской 

революции 1905-1907 гг.: Дис. … канд. ист. наук / П. Котлов. – К., 1949. – С. 7. 
4
 Маслийчук В. Советизация исторической науки по-украински [Электронный 

ресурс] / В. Маслийчук, А. Портнов. – Режим доступа: 

http://www.intelros.ru/readroom/nz/n3-2012/14969-sovetizaciya-istoricheskoy-

nauki-po-ukrainski.html. 

http://www.intelros.ru/readroom/nz/n3-2012/14969-sovetizaciya-istoricheskoy-nauki-po-ukrainski.html
http://www.intelros.ru/readroom/nz/n3-2012/14969-sovetizaciya-istoricheskoy-nauki-po-ukrainski.html
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шаблонів і робили проміжкові висновки здебільшого на основі оброблених 

першоджерел. 

Певна лібералізація вітчизняної історичної науки, що почалася всередині 

1950-х років, вплинула на розширення тематики досліджень із селянського 

руху, у тому числі й її історіографії, яка порушувала межі шаблонної оцінки 

наукових творів. До спеціалізованих праць післясталінської епохи, присвячених 

радянській історіографії Першої російської революції, селянському рухові 

початку ХХ ст., відносяться роботи М. Лещенка, Ф. Лося, О. Нарочницького, 

Л. Олійника, П. Редькіна, В. Сарбея, Ф. Фірстової. Цими дослідниками критиці 

піддавалися не лише концепції селянського руху істориків дожовтневого 

періоду та 1920-х років, але й сталінської доби. Вихідним положенням 

історіографії 1950-1980-х років було визначення чітких критеріїв критики: 

точність наведених істориками фактів; введення в обіг нових джерел; 

їх кількісна та якісна репрезентативність; широке використання статистичного 

методу й заміна ним ілюстративного методу, який визнавався недосконалим; 

відсутність умоглядності у висновках; обов’язковий розгляд причинності 

селянського руху на основі історико-економічного аналізу. Окрім цих цілком 

раціональних доводів низка зауважень ґрунтувалася на історико-партійному 

баченні минулого. Найчастіше повторюваним докором було слабке висвітлення 

діяльності більшовицьких організацій у селі. 

Оригінальним дослідженням селянського руху стала стаття М. Лещенка 

«Історіографія класової боротьби в українському селі в роки першої російської 

революції 1905-1907 pp.», в якій здійснено огляд розвитку концепцій 

селянського руху. Прикметно, що погляд історика на «буржуазну», 

«дрібнобуржуазну» та «буржуазно-націоналістичну» історіографію жовтневого 

періоду не змінився з часу їхнього трактування в сталінську епоху. Належність 

авторів до протилежного революційному табору констатувалася вже як 

неодмінна умова помилковості їхніх положень та висновків: критикувався 

«економізм» аграрного руху в інтерпретації Б. Веселовського, А. Лосицького, 

В. Голубєва і В. Громана історик звинувачував у зневажливому ставленні 

до бідноти та перекручуванні дійсності, П. Маслова – в ігноруванні 

революційності селянства й ізольованому показі його боротьби від робітничого 

руху, С. Прокоповича – у негативному ставленні до селянських розрух 

і в замовчуванні факту спрямованості частини сільськогосподарських страйків 

проти куркулів. Отже, критика М. Лещенка традиційно для радянської 

історіографії спрямовувалася проти визначеної групи дослідників 

дожовтневого періоду (Б. Веселовський, П. Маслов, С. Прокопович і автори 

«Аграрного руху в Росії у 1905-1906 рр.»). 

У дусі установок історіографії сталінської доби М. Лещенко 

охарактеризував й історичну літературу міжвоєнної доби: суб’єктивізм оцінок, 

ідеалізація дрібнобуржуазних партій, «поверхневе висвітлення класової 

боротьби без належної кількісної й якісної характеристики причин, розмаху, 

форм, змісту й цілей руху», фактична відсутність розробки теми діяльності 

більшовиків у селі. Іншими факторами ослаблення вивчення селянського руху 

в 1930-1940-х роках історик цілком об’єктивно визначив формування культу 
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особи Сталіна та гітлерівську окупацію України. Головним здобутком 

довоєнної історіографії він визнав введення в науковий обіг багатьох архівних 

джерел, а також започаткування традиції регіональних комплексних досліджень 

з проблематики селянського руху. 

М. Лещенко не міг не відзначити сильні сторони праць своїх колег-

сучасників – оригінальність викладу, введення в науковий обіг великої 

кількості архівних документів і матеріалів, постановка і розв’язання ряду нових 

для історичної науки питань (соціально-економічні передумови руху, виступи 

селян у 1906 та 1907 pp., класифікація форм селянської боротьби тощо) 
1
. 

На успіхи радянських істориків у розробці проблем селянського руху 

звернула увагу й М. Симонова. Вона відзначила якісні зміни в розробці питань 

територіальної статистики селянського руху, уточнення класифікації його 

форм, підрахунку кількості селянських виступів і вдосконалення його 

методики, вивчення приговорного руху селянства, діяльності Всеросійського 

селянського союзу (ВСС), формування союзу робітничого класу та селянства 

тощо. До кола перспективних напрямів подальших історико-аграрних 

досліджень вона віднесла тематику антикуркульських виступів, аграрних 

страйків, місцевих організацій ВСС, боротьби соціал-демократів та есерів між 

собою за вплив на нього, діяльності есерівського Селянського союзу, зрештою, 

створення анотованого списку селянських революційних організацій. На жаль, 

авторка приділила недостатню увагу дослідженням української тематики. 

Наприклад, праці М. Лещенка згадуються М. Симоновою переважно 

в контексті опису використання статистичних методів підрахунку селянських 

виступів. Роботи О. Живолупа, Л. Іванова, А. Кожевника, П. Котлова, 

В. Михайлової розглядаються лише побіжно. Недостатня обізнаність 

історіографа з аграрно-історичною літературою УРСР призвела до хибних 

висновків про поодинокість досліджень сільськогосподарських страйків 
2
. 

Низка історіографічних праць, які торкалися питань селянського руху, 

належить В. Сарбею. Він відзначив фактичну наповненість теми аграрного руху 

напередодні та в період революції 1905-1907 рр., але зауважив відсутність 

на середину 1980-х років розвідок з діяльності серед селянства груп 

та комітетів есерів, українських соціал-демократів, спілчан і Селянського 

союзу. І хоча дослідник реальну проблему ще прикривав штампами радянської 

історичної науки, як-то «викривання опортуністичної сутності» 

небільшовицьких партій, «фальсифікації буржуазно-націоналістичної 

історіографії» (приховування другої соціальної війни у селі), він фактично 

                                           
1
 Лещенко М. Н. Історіографія класової боротьби в українському селі в роки 

першої російської революції 1905-1907 рр. / М. Н. Лещенко // Історіографічні 

дослідження в Україні. – 1968. – № 1. – С. 76-94. 
2
 Симонова М. С. Крестьянское движение 1905-1907 гг. в советской 

историографии / М. С. Симонова // Исторические записки. – 1975. – № 95. – 

С. 204-248. 
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означив ті майбутні напрями наукових робіт, до яких звернулися вже історики 

незалежної України 
1
. 

Подібні зауваження зробили П. Варгатюк і П. Шморгун: нові завдання 

української історіографії селянського руху початку ХХ ст. вони вбачали 

в дослідженні впливу на нього дрібнобуржуазних партій та груп, але, 

передусім, з метою порівняння в рамках дискурсу історії організацій 

РСДРП(б) 
2
. 

Період незалежності України відкрив простір для вільного осмислення 

процесів минулого, беззастережного співставлення різних концепцій, 

висновків, що дозволяє критично оцінити здобутки попередників і відтворити 

реальну картину селянського руху. Ці зрушення були зазначені у 2005 році 

С. Світленком – тематика революції пройшла етап часткового теоретико-

методологічного переосмислення, очищення від догм і стереотипів. Історик 

прогностично наголосив на необхідності відійти від тенденцій згортання 

аналізу й навіть замовчування революційних подій, які хоча й закінчилися 

поразкою, але сприяли формуванню основ громадянського суспільства 
3
. 

Розробка історіографії селянського рух у пострадянській історіографії 

відбувалася переважно в межах дисертаційних досліджень. Переосмислення 

радянського наративу з історії селянського руху 1905-1907 рр. віднаходимо 

в працях С. Євсеєнка. Він проаналізував зміну парадигми аграрного руху 

в радянській історіографії – від визнання Першої російської революції 

в якості «селянської» до приділення селянам ролі своєрідного підсобного 

працівника народної революції, гегемоном якої визнавався робітничий клас. 

С. Євсеєнко виступив на підтримку дослідників, які за свої праці, видані 

в 1920-х роках, підпадали під сувору критику істориків більш пізнього 

радянського часу. Діалог з критиками, зокрема, Ф. Лосем, Л. Олійником, 

М. Лещенком, історик провів на користь висновків їхніх попередників. 

Зокрема, це стосувалося припущень щодо широкої участі в революційних 

виступах усіх категорій селянства, переважання за статистикою селянських 

виступів 1906, а не 1905 року. Водночас окремі положення в працях Ф. Лося 

охарактеризовані С. Євсеєнком як необ’єктивні. Наприклад, стосовно 

відвернення українською буржуазією селянства від соціальної боротьби 

                                           
1
 Историография истории Украинской ССР / [отв. ред. И. С. Хмель]. – 

К., 1986. – С. 216-217; Сарбей В. Г. Монографічна розробка історії класової 

боротьби робітників і селян України в період імперіалізму / В. Г. Сарбей // 

Український історичний журнал. – 1974. – № 6. – С. 54. 
2
 Варгатюк П. Л. Забуті події та імена: із історії більшовицьких організацій 

України в дожовтневий період / П. Л. Варгатюк, П. М. Шморгун. – К., 1990. – 

С. 98, 102. 
3
 Світленко С. І. Теоретико-методологічні проблеми вивчення історії 

демократичної революції 1905-1907 рр. в Україні / С. І. Світленко // 

Демократична революція 1905-1907 рр. в Україні: Актуальні проблеми 

вивчення: Матеріали Міжрегіональної наукової конференції, (Дніпропетровськ, 

24 лютого 2005 р.). – Дніпропетровськ, 2005. – C. 12. 
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національно-культурними питаннями, опису надто широкої участі українських 

селян в повстаннях на Донбасі, вибуху селянських виступів під впливом 

боротьби робітничого класу. Критиці піддалася установка на декларування 

активної участі більшовиків у розгортанні селянського руху, організований 

характер антипоміщицьких виступів селян тощо 
1
. 

Реабілітація поглядів на селянський рух дослідників дожовтневого 

періоду, істориків 1920-х років, критичне осмислення здобутків радянської 

історіографії й аналіз перших кроків на шляху до вивчення селянської 

соціальної активності в сучасній історіографії – риси, притаманні для 

досліджень В. Бондаря, О. Герасименко, В. Магася, Ю. Присяжнюка, О. Реєнта, 

В. Шевченка та Б. Янишина
 2
. 

У цілому комплексне історіографічне дослідження, присвячене розгляду 

всієї сукупності основних рис та проявів селянського руху, 

ані в радянський, ані в пострадянський період вітчизняної історіографії, 

так і не було представлене. Аналіз стану наукової розробки теми засвідчує, 

що вітчизняна історіографія не має належного висвітлення формування 

концепцій селянського руху початку ХХ ст. Потребує історіографічного 

обґрунтування поняття селянського руху як особливого явища соціального 

конфлікту, що багато в чому визначав весь хід протистояння між владою, 

церквою, поміщиками й селянством у цілому, а також його прояви в межах 

внутрішньоселянської боротьби. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» системно розглянуто 

сукупність історичних і  історіографічних джерел, які склали джерельний 

комплекс дисертації. Здійснено його поділ за видовим принципом на такі 

основні групи: 1) архівні документи; 2) опубліковані збірки документів 

                                           
1
 Євсеєнко С. А. Революційні події 1905-1907 років в Україні в радянській 

історіографії: Дис. … канд. іст. наук: 07.00.06. – Донецьк, 2005. – С. 76-77, 88-

93, 124, 134-144; Євсеєнко С. А. Селянський рух у 1905-1907 рр. в Україні 

(радянська історіографія проблеми) // Український селянин. – 2004. – Вип. 8. – 

С. 50–55. 
2
 Бондар В. Аграрно-селянське питання другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

в радянській історіографії / В. Бондар // Історіографічні дослідження 

в Україні: Зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 21. – С. 238-257; Бондар В. В. Сучасна 

історіографія пореформеного селянства / В. В. Бондар, Ю. П. Присяжнюк // 

УІЖ. – 2011. – № 2. – С. 191-192; Герасименко О. В. Селянський рух 

на Лівобережній Україні. (1900 – лютий 1917 рр.): Дис. … канд. іст. наук: 

07.00.01 / О. В. Герасименко. – Чернігів, 2008. – С. 9-36; Магась В. О. 

Всеросійський селянський союз в Україні у 1905-1907 рр.: Дис. … канд. іст. 

наук: 07.00.01 / В. О. Магась. – Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 10-30; 

Реєнт О. П. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз / 

О. П. Реєнт, Б. М. Янишин // УІЖ. – 2004. – № 4. – С. 12; Реєнт О. П. 

Селянський рух в українських губерніях часів Першої світової війни (здобутки 

радянської історіографії 1920-х рр.) / О. П. Реєнт, В. М. Шевченко // Проблеми 

історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2013. – № 22–23. – С. 317-323. 
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і матеріалів; 3) опубліковані мемуари українських та російських політичних 

і громадських діячів, спогади учасників або очевидців селянського руху, 

які переважно друкувалися в історико-революційній радянській періодиці 

1920-х років, а також у ювілейних виданнях до річниць революції 1905-

1907 рр.; 4) періодичні видання; 5) монографічні й узагальнюючі дослідження, 

у тому числі матеріали наукових конференцій; 6) навчальні посібники, 

довідникові та науково-популярні праці; 7) дисертації та автореферати 

дисертацій. 

Оригінальні документи архівів використовувалися для перевірки, 

уточнення, підтвердження чи спростування фактичних даних, які зустрічаються 

в історичних творах. Крім того, вони служили доповненням до окремих 

положень і висновків у дослідженні. Серед них – документи й матеріали 

Центрального державного історичного архіву України в м. Києві, Державного 

архіву Полтавської області, Державного архіву Сумської області, Державного 

архіву Чернігівської області, Державного архіву Російської Федерації, 

Російського державного архіву соціально-політичної історії, Російського 

державного історичного архіву. 

Комплекс використаних документальних джерел – це, передусім, 

листування чиновників, рапорти поліцейських і жандармських чинів, 

які безпосередньо стосуються селянських виступів чи діяльності політичних 

організацій та їхніх членів у селі. Низка матеріалів – присуди сільських громад, 

листівки, звернення і програми політичних партій. Серед залучених документів 

– матеріали Центрального державного історичного архіву України в м. Києві, 

із фондів Харківського губернського жандармського управління (ф. 336), 

Чернігівського губернського жандармського управління (ф. 1439), Колекції 

листівок (листівки монархічних і поліцейсько-провокаторських партій) (ф. 838). 

Інформативна документальна база з проблем селянського руху 

представлена колекціями Державного архіву Російської Федерації. Наприклад, 

фонд Департаменту поліції МВС (1880 – 1917 рр.; ф. 102) містить документи, 

що протоколювалися чиновниками МВС різних рангів. Це найповніша збірка 

свідчень про селянський рух. 

Цінні свідчення щодо селянського руху в Україні містяться 

і в Російському державному історичному архіві. Зокрема, серед справ фонду 

Ради міністрів (ф. 1276) – збірка селянських петицій до царя, що укладалися 

і відправлялися згідно з Указом Сенату від 18 лютого 1905 року про прийом, 

розгляд та обговорення Радою міністрів усіх пропозицій від громадськості 

щодо вдосконалення державного ладу. 

У фондах Державного архіву Полтавської області – Канцелярія 

полтавського цивільного губернатора (ф. 83), Полтавський окружний суд (540), 

Управління тимчасового генерал-губернатора м. Кременчука і його округи 

(763), Державного архіву Сумської області – Колекція окремих документів 

дожовтневого періоду і періоду Жовтневої революції (ф. Р-2362), Державного 

архіву Чернігівської області – Чернігівське губернське присутствіє (ф. 127) 

переважно міститься листування місцевих поліцейських і цивільних чинів 

із губернськими органами влади стосовно нападів на куркульські й поміщицькі 
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садиби, виявлення опозиційних елементів у селі, діяльності політичних партій 

у повітах, Всеросійського селянського союзу й самодіяльних груп селян. 

Вагомою джерельною базою для розробки дисертації стали публікації 

документів, законів, указів, постанов, протоколів, ухвалення з’їздів і нарад, 

присудів, рапортів поліцейських і військових чинів, програм політичних 

організацій та інші матеріали, що висвітлюють революційні виступи 

в масштабах усієї імперії або окремо регіонів України 
1
. 

Значний комплекс джерел дисертації складає мемуарна література. Це – 

спогади діячів українського національного громадського та політичного рухів, 

колишніх членів РСДРП, есерів, активістів ВСС, які у своїх спогадах, поряд 

з аналізом різних політичних подій, що відбувалися в Україні у роки революції, 

висвітлювали й окремі питання ментальності селян, їхньої соціально-політичної 

позиції, розбіжностей в общині, особливостей взаємовідносин селянства 

та політичних організацій, рівню їхньої впливовості на сільських жителів, 

репресій проти учасників селянського руху тощо 
2
. 

Публіцистика 1900-х років представлена матеріалами партій, громадських 

організацій, консервативної та ліберальної преси. Періодичні видання, 

як і архівні джерела, відіграють важливу роль для уточнення, перевірки, 

доповнення, аргументації фактичного матеріалу наукових публікацій. 

Винятком є статті А. Корнілова «Фактичні дані про настрої селян» 

                                           
1
 Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.: Програмні документи 

перших українських політичних партій / [упоряд. В. С. Журавський]. – К., 1992. 

– 96 с.; Документи та матеріали до селянських рухів на Полтавщині 

в революцію 1905-1907 рр. // Записки Полтавського інституту соціального 

виховання. – Полтава, 1930 / [авт.-уклад. Ф. Герасименко]. – Т. V. – С. 33-88; 

Історія українських політичних партій: Хрестоматія-посібник. Кінець ХІХ ст. – 

1917 р. / [упоряд. Б. І. Корольов, І. С. Михальський]. – К., 2003. – Ч. 1. – 561 с.; 

Крестьянское движение в России в 1901-1904 гг. Сборник документов / 

[сост. В. И. Вебель, М. А. Гузунов, С. В. Казакова, Н. А. Мальцева, Э. С. Паина, 

Э. Н. Филиппова; ред. А. М. Анфимов]. – М., 1998. – 698 с.; Полный сборник 

платформ всех русских политических партий. – СПб., 1906. – 135 с.; 

Революционные события 1905-1907 гг. на Полтавщине. Документы и 

материалы / [сост. Ф. И. Бойко и А. И. Момот]. – Х., 1957. – 263 с. 
2
 Гончаров Р. Л. З революційної боротьби на селі / Р. Л. Гончаров. – 

Х., 1931. – 75 с.; Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901- 

1914 роки) / Д. Дорошенко. – Вінніпег, 1949. – 167 с.; Єфремов С. Щоденник. 

Про дні минулі (спогади) / С. Єфремов. – К., 2011. – 792 с.; Козиленко М. 

До повстання сорочинських селян / М. Козиленко, Ф. Вільченко // Літопис 

революції. – 1930. – № 6. – С. 287-302; Мазуренко С. Крестьяне в 1905 г. – 

М., 1925. – 89 с.; Черкунов А. Н. Революционное движение среди крестьян на 

юге России и социал-демократия (Из личных воспоминаний) / А. Н. Черкунов // 

Каторга и ссылка. – 1925. – № 2. – С. 103-117; Чикаленко Є. Спогади / 

Є. Чикаленко. – Нью-Йорк, 1955. – 504 с.; Щербак А. П. 1905 год в Сумском 

уезде / А. П. Щербак // 1905 рік на Сумщині. – Суми, 1930. – С. 129-143. 
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і С. Блеклова «Селянський союз» у ліберальному щотижневику «Право» 
1
, 

які аналізуються нарівні з науковими розвідками приговорного руху в Росії. 

У цілому публіцистика дає можливість здобути нерідко оригінальну 

інформацію, що не зустрічається ніде в інших джерелах. Це стосується 

біографічних даних «аграрників», окремих деталей селянської боротьби, 

громадської думки відносно селянського руху, які містяться в таких виданнях, 

як «Вільна Україна», «Вестник Партии народной свободы», «Голос сахарника», 

«Людина і світ», «Полтавщина», «Право», «Революционная Россия». 

У монографічних та узагальнюючих дослідженнях селянського 

революційного руху початку ХХ ст., які складають основний блок джерельної 

бази, висвітлюється загальноросійська, українська й регіональна проблематика 

питань причинності селянського руху, особливостей його протікання 

на українських теренах, діяльності політичних організацій. До них також 

відносяться спеціалізовані історіографічні та джерелознавчі дослідження. 

В історіографії дожовтневого періоду селянська боротьба добре висвітлена 

в працях Б. Веселовського, В. Водовозова, В. Громана, В. Леніна, П. Маслова, 

О. Пономарьова, К. Сівкова. 

Значну групу історико-революційних й історико-аграрних творів становить 

наукова література 1920-х років. Вона відзначалася недогматичним підходом 

до історичного минулого, певним плюралізмом думок істориків, доволі 

реалістичним поглядом науковців на роль небільшовицьких 

(«непролетарських») партій в організації селянського руху. Саме цими 

якостями відзначаються праці О. Гермайзе, С. Глушка, Й. Дроздова, 

В. Іванушкіна, В. Качинського, Н. Мірзи-Авакянц, А. Ріша, М. Свідзінського, 

П. Христюка, С. Щупака й ряду інших авторів історико-популярних 

та наукових робіт, що заклали основу української історіографії селянського 

руху початку ХХ ст. 

Якісно інший історіографічний матеріал представляють ґрунтовні праці 

вітчизняних радянських та сучасних дослідників аграрної та політичної історії 

України В. Борисенка, П. Варгатюка, О. Висоцького, А. Глушковецького, 

В. Головченка, О. Гори, Г. Губенко, В. Дубінського, О. Живолупа, 

Б. Заброварного, С. Іваницької, Г. Касьянова, В. Колесника, О. Коломійця, 

О. Коника, О. Кривобока, П. Кудлая, Ф. Кунцевича, І. Кураса, О. Лебеденка, 

М. Лещенка, М. Ліщенка, Ф. Лося, В. Магася, В. Михайлової, О. Г. Михайлюка, 

О. В. Михайлюка, Л. Могильного, С. Наумова, Г. Нільве, Л. Олійника, 

І. Омельянчука, А. Павка, Д. Пойди, Ю. Присяжнюка, І. Пшука, І. Реви, 

І. Сабадирьова, В. Сарбея, Є. Сизоненка, В. Солдатенка, В. Сусорова, 

Ф. Турченка, О. Федькова, В. Шевченка, П. Шморгуна, М. Якименка та ін. 

Усе це автори ґрунтовних спеціалізованих наукових творів, а також робіт 

із дотичних проблем аграрного руху в Україні – діяльності у селі політичних 

партій, розробки ними аграрно-селянського питання, формування союзу 

                                           
1 
Блеклов С. Крестьянский союз / С. Блеклов // Право. – 1905. – № 38. – С. 3142-

3153; Корнилов А. Фактические данные о настроении крестьян / А. Корнилов // 

Право. – 1905. – № 33. – С. 2689-2999. 
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робітничого та селянського класів, зв’язку селянського руху із загальним 

революційним підйомом у країні. 

Не оминали українську тематику аграрного руху також російські радянські 

та сучасні історики-аграрники, які порівнювали характер розгортання 

селянського руху в Україні з іншими регіонами Росії. В їх числі відомі вчені 

А. Анфімов, О. Буховець, Р. Ганелін, С. Дубровський, Л. Ємелях, О. Кураєв, 

М. Леонов, Б. Литвак, Д. Люкшин, Б. Міронов, Г. Панкратова, М. Покровський, 

А. Пясковський, Л. Сенчакова. Окрему групу праць складають історико-

партійні дослідження, що частково розкривають тематику взаємовідносин 

українського селянства та партій, а також проблематику усвідомлення 

партійними теоретиками завдань аграрної реформи. Серед їхніх авторів – 

В. Гінєв, К. Гусєв, Х. Єрицян, С. Канєв, Д. Колесниченко В. Комін, 

В. Кривенький, А. Курьонишев, М. Леонов, Д. Павлов, М. Размолодін, 

Г. Салтик, С. Тютюкін, В. Шелохаєв. 

Навчальні посібники, довідникові та науково-популярні праці 

розширюють джерельну базу матеріалами загального значення, пояснюють 

доцільність застосування термінів, правильність звернення до методів 

дослідження, у стислому вигляді дають уявлення про етапи загального розвитку 

історіографії, їхнє тематичне наповнення. Багатий історіографічний 

та джерелознавчий матеріал представлений у колективних працях українських 

радянських істориків 
1
, а також у курсі лекцій Я. Калакури 

2
. 

Дисертації та автореферати дисертацій являють собою велику групу 

використаних джерел, які презентують певні сходинки досягнень вітчизняної 

науки в дослідженні селянського руху. Прикметно, що дисертації, захищені 

в радянський період, попри певні стислі ідеологічні рамки, притаманні для 

написання історичних робіт того часу, досі зберігають свою актуальність, 

вирізняючись унікальними підходами до висвітлення окремих сторін історії 

селянського руху (участь жіноцтва в селянських протестах, антивоєнні виступи 

селян під час Російсько-японської війни, погроми цукрових заводів 

на Правобережжі, окремі епізоди локальних селянських виступів), які пізніше 

або мало зачіплялися іншими дослідниками, або не висвітлювалися зовсім. 

Ця «зникла» на довгий час картина наукового бачення теми селянського руху 

у Наддніпрянщині на початку ХХ ст. повертається до дискусії завдяки 

повторному її обговоренню. 

У дослідженні аналізуються висновки та положення дисертацій (як повних 

текстів, так і авторефератів) радянських українських істориків (З. Березняк, 

А. Буцик, М. Гамрецький, Г. Герман, М. Гирич, А. Гришин, М. Демченко, 

Б. Зільберман, І. Зозуля, П. Кудлай, М. Ліщенко, В. Михайлова, В. Мотренко), 

                                           
1
 Историография истории Украинской ССР / [отв. ред. И. С. Хмель].– К., 1986. – 

555 с.; Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади / 

[Гапусенко І. М., Гуржій І. О., Клоков В. І. та ін.]; відповід. ред. 

П. М. Калениченко. – К., 1973. – 254 с.  
2
 Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій / Я. С. Калакура. – 

К., 2012. – 512 с. 
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а також українських та російських істориків пострадянського періоду 

(А. Білоус, О. Герасименко, С. Донченко, В. Дубінський, С. Євсеєнко, 

С. Іваницька, О. Кривобок, А. Курьонишев, В. Магась, Л. Могильний, 

О. Г. Михайлюк, Н. Сіталова, О. Федьков, О. Шевченко та ін.). Цей комплекс 

дисертацій охоплює різні питання минулого українського селянства: агітація 

політичних партій у селі, реакція селянства на Столипінську аграрну реформу, 

складання наказів депутатам Державної Думи, висвітлення аграрно-селянського 

питання в українській пресі того часу, а також формування українськими 

партіями аграрно-селянських програм. З усього комплексу дисертаційних 

досліджень особливо виділяються роботи О. Герасименко та В. Магася, 

які безпосередньо пов’язані з темою селянського руху. 

У комплексі названі джерела дозволяють створити цілісне уявлення про 

еволюцію історичної думки відносно проблематики селянського руху 

Наддніпрянської України. Звичайно, панівне місце серед них за числом 

звернень та за кількістю займає п’ята група джерел – наукові публікації 

(монографії, книги, статті наукових періодичних видань і збірників, статті 

та тези конференцій, рецензії). У цілому джерельний комплекс дисертації 

є достатньо репрезентативним. Вивчення і критичний аналіз кожної групи 

історіографічних джерел дозволяють виробити системне бачення процесу 

формування концепцій селянського руху на всіх етапах розвитку вітчизняної 

історичної науки з початку ХХ ст. до сьогодення. 

Підрозділ 1. 3. «Методологічна основа та методи дослідження» містить 

характеристику ключових принципів та основних методів і засобів пізнання, 

які склали методологічний інструментарій роботи. 

Методологічними правилами дослідження слугували усталені 

в історіографії принципи історизму, системності, об’єктивності, всебічності, 

наступності. Застосування принципу історизму допомогло з’ясувати процес 

започаткування дослідження селянського руху, постановку найперших 

проблемних питань, формування та еволюцію концепцій селянського руху, 

їхню спадковість та органічний зв’язок, виявити вплив конкретних обставин 

та правил наукотворчості на характер відображення істориками подій 

минулого. 

Принцип наукової об’єктивності зумовив незалежність суджень від 

світоглядних і суспільно-політичних орієнтацій істориків, відображення всього 

спектру варіативності їхніх міркувань, допоміг з’ясувати ступінь залежності 

дослідників від пануючих догм чи форматів наукового мислення. 

Принцип системності вплинув на визначення цілісності комплексу 

історичної літератури як об’єкту дослідження, виявлення його різноманітних 

зв’язків, спадковості теорій або їхньої конфліктності й взаємовиключення. 

Це обумовило врахування здобутків учених дожовтневого періоду, радянських, 

українських та зарубіжних істориків. У зв’язку з цим актуальним є і принцип 

всебічності, що визначив орієнтацію не лише на персональні здобутки вчених, 

але й на виявлення загальних тенденцій, притаманних для певного 

історіографічного періоду. 
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Звернення до принципу наступності допомогло простежити спадкоємність 

знань про селянський рух, їхній розвиток у межах історичної науки, 

встановлення традицій історіописання, переймання авторських прийомів, 

виявлення можливостей через розкриття однієї теми опановувати іншими. 

Для виконання дослідницьких завдань використовувалися методи 

конкретного і логічного історіографічного аналізу, критики історіографічних 

джерел, періодизації та класифікації, проблемно-хронологічний, історико-

порівняльний, ретроспективний, описовий методи тощо. 

Застосування історико-хронологічного, історико-ситуаційного, проблемно-

хронологічного, ретроспективного, описового методів допомогло з’ясувати 

специфіку історіографічних періодів та визначити вплив конкретно-історичної 

ситуації на історіографічний процес. Історичні методи дали змогу зіставити 

регіональні історіографічні явища із загальним історіографічним процесом 

селянського руху. 

Розкриття своєрідності, специфічних особливостей кожного окремого 

історичного твору, виявлення історіографічних фактів, їхнє співвідношення 

з іншими історіографічними явищами, рушійними силами його розвитку, аналіз 

історіографічного процесу нагромадження знань про селянський рух початку 

ХХ ст. у загальних межах історичної науки стали можливими завдяки 

зверненню до методу логічного історіографічного аналізу. 

Метод конкретного історіографічного аналізу дозволив виявити причини 

певного авторського підходу до висвітлення питань селянського руху. 

Зокрема, за його допомогою відзначено підпорядкування історіописання 

дожовтневого періоду вузькопартійним доктринам, наявність плюралізму 

думок в історіографії 1920-х років, доктринерство історичної науки сталінської 

доби, розширення фронту досліджень у радянській історичній науці від 

середини 1950-х років до розвалу СРСР, лібералізацію історичного процесу від 

початку 1990-х років. 

Таким чином, застосування вказаних принципів і методів, поєднання 

різних підходів до тлумачення історіографічних джерел допомагають 

осмислити історіографію селянського руху на території Наддніпрянської 

України в 1900 р. – лютому 1917 р. Використання новітніх підходів 

у вивченні соціально-політичних перетворень у селі вказаного періоду дає 

можливість усебічно й об’єктивно проаналізувати мету, характер, ідейний 

зміст, організаційні форми та наслідки селянського руху в житті українського 

народу. 

Другий розділ «Дослідження соціальних виступів українського 

селянства» розкриває зміст історіографії соціального руху селянства, форм 

його боротьби, участі селянства в деструктивних діях. 

У підрозділі 2. 1. «Класифікація в історичній науці форм і методів 

боротьби селянства» розглянуті вироблення та розвиток типологій форм 

селянської боротьби. Визначено, що історики дожовтневого періоду 

користувалися конкретною класифікацією селянських розрух, пов’язаних, 

передусім, з боротьбою аграріїв за свої економічні інтереси. Зокрема, 

російський історик та економіст Б. Веселовський виділяв такі форми, 
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як погроми, порубки, «захоплення поміщицьких луків» (потрави), захоплення 

та зорювання поміщицьких ґрунтів, захоплення продовольчих запасів, «рух за 

зміну орендних умов», підпали, страйки, приговорний рух, повстання, відмова 

від сплати повинностей, відмова від обрання членів землевпорядної комісії, 

«боротьба з духовенством», селянські мітинги та демонстрації. З невеликими 

відмінностями подібна класифікація подавалася й іншими дослідниками 

дожовтневої доби. 

Радянські автори міжвоєнного періоду були схильними підбирати групи 

форм виступів відповідно від особливостей того чи іншого регіону. 

Так, порубки здебільшого траплялися на Поліссі, а «рух чиншовиків» – 

на Волині. Ґрунтовна проробка класифікації селянського руху здійснена 

в працях радянських учених післясталінської доби – А. Анфімова, П. Кудлая, 

М. Лещенка, Ф. Лося, О. Г. Михайлюка. Найзручнішою для користування 

виявилася схема М. Лещенка, яку серед сучасних дослідників вдосконалила 

О. Герасименко. 

Виявлення особливостей класифікацій аграрних виступів на різних етапах 

існування вітчизняної історичної науки дозволяє відтворити періодизацію 

розвитку концепції форм селянського руху: І етап (дожовтневий період, 1920-

1930-ті роки) – наслідування істориками поліцейської термінології селянських 

правопорушень з поясненнями на конкретних прикладах змісту тих чи інших 

методів боротьби; ІІ (1940-1970-ті роки) – розробка оригінальних схем 

класифікацій селянського руху, намагання підвести їх під кількісну складову 

для зручності підрахунків селянських виступів та сумарності застосування 

певних методів селянської боротьби; ІІІ (від 1980-х років до сьогодення) – 

уточнення та деталізація існуючих схем, передусім, М. Лещенка. 

Отже, проблема вироблення класифікації форм селянського руху 

залишається перспективною і дискусійною темою вітчизняного селянознавства. 

Її пролонгація в нинішній історіографічний період певною мірою зумовлена 

стуханням загального інтересу історичної науки до теми селянського руху, 

а також відсутністю абсолютно нових пропозицій щодо даного питання з боку 

істориків-аграрників. 

Підрозділ 2. 2. «Селянські виступи: аналіз змісту» присвячений дискурсу 

соціальної боротьби селянства. З’ясовано, що в цілому, незалежно від опису 

форм селянської боротьби, часу її протікання в межах 1900 р. – лютого 1917 р., 

сутність селянських виступів у контексті питання, проти кого вони були 

спрямовані, складає чотирикутник колізій селянин-поміщик, селянин-селянин, 

селянин-держава, селянин-церква, гранями якого і є історіографічна дискусія 

проблематики аграрного руху. Символами цих вузлових моментів 

в історичній науці, відповідно, стали добре досліджені Полтавсько-Харківське 

повстання 1902 року, Нижньосироватське повстання 1915 року, Сорочинське 

повстання 1905 року і виступ селян слободи Павлівки Сумського повіту 

в 1901 році. 

В історіографії селянського руху при опису змісту виступів помітна якісна 

зміна методологічного підходу. Дослідники дожовтневого періоду, 

як правило, на початку обговорювали саму проблему, а потім добирали певну 
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кількість фактичних даних, розподілених за географічним показником. 

Представники першого покоління радянської історіографії значну увагу 

приділяли самому характеру виступів, їхнім рушійним силам, вдаючись 

у деталі і намагаючись відтворити емоційну атмосферу, що панувала під час 

класових боїв селянства. Історики післявоєнного періоду значне місце 

приділяли описам конкретних конфліктів селян, розподілених за формами руху 

або його напрямами (конфлікти з поміщиками, суспільно-політичні виступи 

тощо). Як правило, ілюстрація форм руху на прикладах доповнювалося 

статистичними даними, що робило праці вчених обґрунтованим науковим 

наративом. Попри сучасну критику положень та висновків, здійснених 

радянськими істориками, зазначимо, що це зовсім не псує наукової значущості 

їхніх творів, які й сьогодні залишаються в багатьох моментах оригінальними 

та інформативними працями. 

Сучасною тенденцією історіографії є намагання пов’язати соціальну 

активність селянина епохи революції з філософськими, психологічними 

та соціальними аспектами селянського життя, зрештою, вивчити особистість 

селянина-протестувальника, ментальність сільського інсургента. 

У зв’язку зі зміною акцентів у розгляді характеру селянських виступів 

історики по-різному висвітлюють питання, ким був селянин революційної 

епохи, яким легальним, громадським, традиційним імперативам він підлягав, 

як впливали загальноросійський та український революційний рухи, партійна 

діяльність на зростання класової свідомості селян. Для дослідників 

дожовтневого періоду селянство представлялося єдиним класом-станом. 

Радянськими істориками воно поділялося на дві нерівні групи – трудове 

селянство, позбавлене яких-небудь соціальних вад, окрім недостатньої 

організованості під час виступів, та заможники-глитаї – суто реакційна маса 

селянства. Сучасна історична наука схильна бачити селянство єдиною 

соціальною групою, згуртованою не стільки територіальними чи майновими 

відносинами, скільки спільними ментальними ознаками. Головною з них 

визнається установка на те, що землею повинні розпоряджатися лише ті, 

хто на ній працює, що формувало відповідне завдання під час виступів – 

витиснення з неї паразитарних (неселянських) елементів. 

Підрозділ 2. 3. «Страйковий рух українського селянства: 

історіографічне бачення» висвітлює погляди істориків на характерні 

особливості виступів сільськогосподарських робітників. 

В історіографії страйкового руху селянства основним предметом дискусії 

було питання визначення превалювання його «пролетарських» або «аграрних» 

форм. Сучасні дослідники схильні пояснювати причини страйків 

соціокультурними зрушенням у житті села. Зокрема, російський історик 

Д. Люкшин, виходячи з позицій концепції «етики виживання», в особливостях 

проведення сільськогосподарських страйків вбачав прояви не стільки 

економічних та соціальних інтересів наймитів, скільки конфлікт селянського 

традиціоналізму та ринкової моралі дідичів. 

Значне місце приділене класифікації страйків. У схемі М. Лещенка 

виділені страйки без зняття та зі зняттям робітників, страйки «першої» 
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та «другої» соціальних воєн, спрямованих проти поміщиків і сільських 

підприємців відповідно, а за основними ознаками – страйки постійних 

сільськогосподарських робітників, страйки одних селян і страйки сільських 

пролетарів за участю селян. Запропонована М. Лещенком класифікація 

доповнена іншими істориками наступними характеристиками: організованість-

неорганізованість, малочисельність-багаточисельність, з пролетарськими, 

аграрними чи змішаними вимогами. Враховувалася також географія поширення 

даного типу спротиву. 

Дискусійним питанням радянської історіографії також була проблема 

критеріальних ознак організованого страйку на відміну від тих виступів, 

що відбувалися стихійно. Зразковим у цьому відношенні було дослідження 

страйкових виступів селян Київщини А. Буциком, який визначив наступні 

ознаки організованості страйків: 1) відсутність штрейкбрехерства; 2) наявність 

власне організаційних дій – вироблення переліку вимог на сільських сходах, 

а також призначення дати і часу початку виступу; 3) призначення 

уповноважених для переговорів з адміністрацією економій та обрання 

страйкових комітетів. 

Окрема увага приділена дебатуванню істориками вимог сільських 

страйкарів, їхній раціональності залежно від домінування «пролетарського» 

чи «аграрного» типу виступу (передусім, підвищення зарплати та скорочення 

робочого часу), визначення ними процентного співвідношення страйків 

у різних регіонах Наддніпрянщини відповідно до загальної кількості 

селянських виступів. 

Відмітною ознакою історіографії вказаної проблеми є те, що вона так 

і не стала темою гострих наукових суперечностей між істориками. Не підлягала 

сумніву ефективність страйкової боротьби селянства, його відповідність 

організованим формам робітничого руху, а також перспективи переростання 

страйків за умов загострення політичної ситуації у виступи насильницького 

характеру – погроми економій, повстання, створення «селянських республік». 

Таким чином, не дивлячись на понад столітній досвід вивчення 

селянського руху початку ХХ ст., сутність його проблематики має широкий 

формат навіть при видаленні суміжних питань – зв’язку селянського 

та робітничого рухів, партійної роботи у селі, селянської самоорганізації тощо. 

Проблемні зони селянського руху в соціальному вимірі – класифікація 

селянського руху, тлумачення змісту, ефективності та характеру селянських 

виступів – означені і розглянуті з урахуванням ідейного тла історіографічної 

епохи. Розширення фронту селянознавчих досліджень, зростання їхньої 

джерельної бази, потреба в ревізії догматичного погляду деяких сторін 

соціальної активності селянства створюють прецедент для продовження 

традиції історіописання селянської революції, появи нового типу наративу, 

який враховував би матеріальні чинники наростання соціальної напруги у селі, 

розвій політичної культури селянства, його ментальні особливості 

та їх екстраполяцію на конкретну соціальну поведінку, зворотну реакцію 

держави та суспільства на виклики селянської боротьби. 



20 

У третьому розділу «Концепції суспільно-політичної боротьби 

селянства» розкривається зміст історико-аграрних та історико-партійних 

досліджень, у центрі уваги яких опинялася проблема залучення селянства 

до політичного життя, зростання їхньої громадянської свідомості. 

У підрозділі 3. 1. «Приговорний рух як відображення суспільно-

політичних ідеалів українського селянства в працях вітчизняних 

та зарубіжних учених» показана еволюція дослідження громадянської позиції 

селянина. Першим актом його громадянської активності стала активна участь 

у приговорному русі, вивченням якого почали займатися ще вчені 

дожовтневого періоду. При цьому вже в їхніх працях з’являлися різні 

пояснення даного феномену. Наприклад, М. Кроль називав накази, 

що «знаходилися в щільному спадкоємному зв’язку з присудами», 

віддзеркаленням надій і прагнень «однорідного класу селян-землеробів». 

К. Сівков селянські присуди оцінював як важливе джерело вивчення 

політичних і соціальних ідей селянства напередодні ухвалення Положення про 

Державну Думу. Для П. Маслова вони були яскравими прикладами доцільності 

його теорії муніципалізації землі, а також підтвердженням назрівання 

демократичних реформ, які стали гаслом масового селянського руху. 

О. Пономарьов накази депутатам І Думи розглядав в якості демонстрації руху 

селянського мислення від «землі» до «волі». Б. Веселовський у присудах бачив 

ідейну складову селянського руху. Зрештою, А. Корнілов убачав у петиціях 

вираження селянського погляду на недоліки вітчизняної суспільно-політичної 

системи. 

Серед українських радянських істориків вагомий внесок у розгляд 

приговорного руху зробили Г. Герман та В. Михайлова. Г. Герман єдиний 

із радянських істориків проаналізував групу т. зв. «чорносотенних наказів» – 

звернень селян до правих депутатів Думи. Автор акцентував увагу на тому, 

що в них питання малоземелля озвучене так само актуально, як і в усіх інших 

приговорах. А от у переліку політичних вимог якраз і проявлялася очевидна 

різниця: селяни наказували обранцям «твердо стояти за царя», 

а з опозиціонерами «компанію не заводити». В. Михайлова по-новому розкрила 

зв’язок приговорного руху із загальною динамікою революції. На відміну від 

попередньої позиції радянських істориків, що петиційні кампанії тільки 

відволікали селянство від революційної боротьби, вона відтворила зворотну 

картину – зростання селянських виступів вело до інтенсифікації вироблення 

петицій. 

У пострадянській історіографії єдиними спеціалізованими дослідженнями 

приговорного руху Наддніпрянщини стали праці Р. Топки, присвячені 

формуванню та змісту суспільно-політичних ідеалів українського селянства 

за наказами до І Державної Думи. Історик створив повнотекстову базу даних 

«Накази та ухвали селян України до І Державної Думи» та здійснив її аналіз 

за допомогою документалістичного й семантичного контент-аналізу. 

Із 264 документів він виділив 2138 первісних одиниць обліку, розподілених 

за 42 категоріями, що дозволило йому «вилучити… різні аспекти буденної 

свідомості». Він підсумував, що політичні вимоги в наказах «не можуть 
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вважатися селянськими», оскільки «роль селянства полягала лише в обробці 

(обговоренні) привнесених ззовні (до того ж, можливо, незадовго до моменту 

упорядкування наказу) політичних категорій». Показником цьому є копіювання 

з партійної літератури політичних вимог «зі збереженням місця розташування 

категорій у тексті і їхній насиченості» («група наявності партійної агітації»). 

При цьому введення у накази вимог місцевого значення Р. Топка розцінив 

як спробу приховати «партійний» характер звернення. 

У цілому в сучасній український історіографії відбулася певна редукція 

у вивченні петиційних кампаній періоду Першої російської революції: 

приговори продовжують виконувати здебільшого ілюстративну функцію 

та фактично не виокремлюються в самостійний предмет дослідження. 

Підрозділ 3. 2. «Всеросійський селянський союз в Україні: аналіз 

та концепції його діяльності» присвячений дискусії в історичній науці щодо 

природи політичної самоорганізації селянства. 

Основними дискусійними питаннями розвідок з минулого ВСС 

є визначення міри політичної самостійності Союзу, його 

залежності /незалежності від лібералів, есерів, меншовиків. У радянській 

історіографії склалося бачення Селянського союзу як організації з подвійною 

природою – революційний «низ» і опортуністичний «верх», що було зумовлено 

двома протилежними характеристиками, які дали цій організації В. Ленін 

та А. Шестаков. Якщо для першого вона була «потужною та життєвою 

організацією… дійсно народною, масовою…, здатної застосовувати дійсно 

революційні методи боротьби», то для провідного історика сталінізму – 

«організацією дрібної буржуазії», оформленою в політичну партію (правіша 

за есерів). Звідси – різні інтерпретації політичного обличчя Селянського союзу 

в радянській історіографії – від заперечення якої-небудь прогресивної ролі 

Всеросійського селянського союзу до міфологізації вагомої ролі більшовиків 

у створенні та діяльності його місцевих осередків, як, наприклад, у працях 

Г. Губенко та С. Дубровського. 

Відносно об’єктивне відображення природи та діяльності Селянського 

союзу подавала частина дослідників міжвоєнного періоду – брати Мазуренки, 

М. Свідзінський, Й. Дроздов. Український сегмент ВСС досліджувала 

в післясталінську епоху О. Кирюхіна, яка означила та коротко описала 

діяльність найактивніших осередків Союзу у Наддніпрянщині: 

Катеринославський, Новомосковський, Миргородський та Сумський повітові 

комітети. Критерієм активності вчена обрала їхню діяльність з організації 

та проведення конференцій. Значну увагу роботі українських комітетів 

Селянського союзу приділили англійський вчений Т. Шанін, російські 

дослідники А. Курьонишев та Д. Колесниченко. 

По-справжньому широко і повно діяльність Селянського союзу 

проаналізована сучасними істориками В. Магасем та О. Федьковим, 

які визначили його як конструктивну силу селянської самоорганізації, дійсно 

народної за своєю ідеологією та принципами. Вчені глибоко дослідили питання 

формування осередків Союзу. Зокрема, ними з’ясовано, що з другої половини 

1905 р. по січень 1906 р. в Україні діяло 7 губернських (ураховуючи Харківське 
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губернське Бюро сприяння), 19 повітових, 39 волосних та 285 сільських 

організацій ВСС. Кількість же членів Союзу в період найвищого підйому 

революції, за їхніми підрахунками, сягала близько 120 тис. осіб. 

Загалом сучасні українські та російські дослідники Селянського союзу 

одностайні в думці щодо руйнівних репресивних заходів як зовнішньої 

причини занепаду селянської організації, але розходяться в аналізі внутрішніх 

винуватців її краху. Для українських істориків відхід ВСС від тактики «мирної» 

боротьби знаменував слабке місце в роботі організації, для російських – 

навпаки, її дотримання трактується як прояв недалекоглядності керівників 

Союзу, які таким чином гальмували революційний потенціал організації 

й втрачали можливість розгорнути справжню селянську війну проти режиму. 

У підрозділі 3. 3. «Вітчизняна історіографія розробки аграрно-

селянського питання в програмах українських партій початку ХХ ст.» 
відзначені етапи та якісні зміни в аналізі істориками аграрних програм 

українських політичних організацій. 

Уточнено, що розгляд еволюції концепції аграрно-селянського питання 

в теоретичному доробку українських політичних сил починається від Братства 

Тарасівців. В основі аграрних проектів вже модерних українських партій, 

доводили історики, лежали ідеї соціальної справедливості, визнання 

невід’ємного права селянства на землю. У зв’язку з цим дослідниками 

простежено і характеристику ідеологічного обличчя українських партій, адже 

зміст їхніх програм залежав, передусім, від ідеології, яку вони сповідували, від 

їхньої орієнтації на зразки вирішення аграрного питання партіями інших націй, 

від власної економічної оцінки становища селянського господарства 

Наддніпрянщини. Водночас, як вірно зазначила С. Донченко, на аграрні вимоги 

партій впливала й їхня тактика. Якщо ліберали дотримувались еволюціонізму 

в розвиткові суспільства, то, відповідно, і тактика вирішення аграрно-

селянського питання була спрямована на його поступове розв’язання. 

І навпаки, ліві партії, які схилялися до революційної боротьби, націлювалися 

на негайну націоналізацію чи соціалізацію землі. 

Узагальнений підхід до теми характерний для сучасної української 

історіографії. По-перше, у пострадянський історіографічний період змінилася 

методологія дослідження у плані відходу від розгляду програм партій у якості 

беззаперечного доказу чистоти їхньої ідеологічної репрезентативності. 

Відтепер критичне осмислення аграрних частин програм партій відбувається 

обов’язково із залученням інших матеріалів – партійних звернень, прокламацій, 

стенограм з’їздів, мемуарів, які значно розширюють і доповнюють 

дослідження. По-друге, для уточнення передбачуваного партіями майбутнього 

аграрного ладу важливим стає з’ясування ідейно-теоретичної ідентифікації 

партії – прихильність марксизмові, народництву, лібералізмові, поміркованому 

соціалізмові. При цьому досі залишається дискусійним питання про дійсну 

позицію українських ліволіберальних партій з їхнім невизначеним до кінця 

статусом політичних сил соціалістичної орієнтації. По-третє, вагомою 

складовою аналізу істориків є актуалізація партійних методів боротьби за зміну 

аграрного ладу. Без розстановки подібних акцентів дослідження концепції 
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аграрно-селянського питання стає реферативним, сухим, позбавленим 

проблемного характеру. 

Підрозділ 3. 4. «Політичні організації й селянський рух в Україні 

початку ХХ ст. у вітчизняному та зарубіжному історіописанні» визначає 

межі дискусії щодо залучення селянства до діяльності політичних організацій, 

їхньої підтримки селом, суб’єкт-суб’єктним відносинам між партіями 

та селянством. 

Сучасні дослідники тотожні в думці про «нав’язаний» селу світ політики, 

який входив у певне протиріччя з традиційним світоглядом селянства. 

Розуміння цього факту змушувало партії шукати оптимальні форми роботи 

з хліборобами. Саме розбіжностям у цій роботі, різниці в агітації, оцінці 

ефективності діяльності партій у селі в цілому і присвячено цей параграф. 

Історико-партійні дослідження в СРСР суворо детермінувалися його 

політичною системою, що визначало панівний напрям наукового пошуку – 

вивчення діяльності більшовиків у сільському середовищі. Оскільки реального 

матеріалу історикам бракувало, вони вимушені були «більшовизувати» 

позафракційні організації РСДРП, спілчанські та меншовицькі осередки. 

Завдяки цьому була добре описана діяльність Херсонського комітету сільських 

організацій – провідного за масштабами роботи у селі осередку РСДРП. 

Значне місце в дослідженнях посідає діяльність у селі есерів, анархістів, 

кадетів та всього спектру українських партій. З’ясовано, що однією 

з найуспішніших партій у сільській місцевості, на думку сучасних дослідників, 

була партія есерів. Зокрема, А. Оксенюк вважає, що вона випереджала РСДРП 

через «відсутність адекватної партійної програми» останньої, а також завдяки 

перевагам есерівської партійної організації, сумісної із сільськими традиціями 

виборності. В українській історіографії добре описана діяльність есерів 

в окремих регіонах, як Південь (Н. Сіталова, В. Сусоров) та Чернігівщина 

(О. Кривобок). 

Вплив анархізму на селянство в основному розкритий на прикладі 

діяльності гуляйпільського «Союзу бідних хліборобів». З’ясовано, що сучасні 

українські історики здебільшого оцінюють гуляйпільську групу як реальну 

політичну організацію, що мала певний вплив на селянство. 

За В. Волковинським, «Союз» був реальною терористичною організацію, 

спілкою «примітивних анархістів», «своєрідним конгломератом традиції 

Запорозької Січі, які переплелися з бажанням шляхом вбивств поміщиків 

та державних чинів хоча б на деякий час відчути незалежність і повну 

свободу», у якій вони вбачали майбутнє щасливе життя 
1
. 

Певне місце істориками відведене також діяльності серед селянства 

кадетів, монархістів та українських партій. При цьому проблема 

взаємовідносин селянства та російських правих і лібералів висвітлена ще 

недостатньо – бракує, передусім, регіонального матеріалу, зберігають силу 

застаріли установки на політичну природу цих організацій. 

                                           
1
 Волковинський В. Нестор Махно: легенда і реальність [Електронний ресурс] / 

В. Волковинський. – Режим доступу: www.makhno.ru/lit/Volkovin/01.php. 

http://www.makhno.ru/lit/Volkovin/01.php
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Серед українських партій, узагальнили історики, найбільшою 

популярністю користувалися спочатку рупівці, а згодом спілчани, які широко 

пропонували селянам звернення до страйкової форми боротьби. Загалом, 

за останні вісім років відбулося оновлення історіографічної бази дослідження 

діяльності українських партій. 

Таким чином, історіографія проблеми селяни–політика здебільшого 

формувалася не поступово, шляхом вільного наукового діалогу, 

переосмислення відомих фактів, доповнення й уточнення вже вказаних даних, 

що відповідає рисам нормального наукового процесу, позбавленого політичної 

заангажованості, а стрибкоподібно, відповідно динаміці розвитку вітчизняного 

суспільства минулого століття. Не дивлячись на помітні успіхи в пізнанні 

проблеми селянського руху, процес дослідження суспільно-політичної 

боротьби селян далекий від завершення. Потребує переосмислення діяльність 

РСДРП у селі. Недостатньо висвітлені питання аграрного напряму діяльності 

інших загальноросійських партій. Поглиблення вивчення вже добре описаних 

істориками тем повинно здійснитись і в регіональному вимірі. Такі розвідки 

наділять історичну науку цікавим та оригінальним матеріалом, 

продемонструють регіональні відмінності селянської політичної активності, 

дозволять відтворити в динаміці загальний образ громадської активності 

аграріїв. 

У Висновках узагальнені результати дослідження, сформульовано 

узагальнюючі положення та висловлено низку пропозицій. 

– Встановлено, що незважаючи на доволі широку презентацію поняття 

«селянський рух» в історичній літературі, актуальність теми в різні 

історіографічні періоди, досі не було здійснено комплексного дослідження 

з історіографії соціально-політичної активності українського селянства початку 

ХХ ст. Найґрунтовнішою розвідкою з даного питання за весь період 

селянознавчих студій є стаття М. Лещенка (1968), яка на сьогодні є застарілою, 

передусім, з методологічної точки зору: на ній відбилися історіографічні 

тенденції радянського періоду науки з негативізацією альтернативних 

до пануючої парадигми поглядів; публікація презентує лише першу половину 

всього історіографічного періоду й охоплює далеко не повний перелік проблем 

селянського руху. У сучасних історіографічних дослідженнях, попри критично 

переосмислені позиції радянських авторів, відсутнє фронтальне висвітлення 

теми аграрного руху. Як правило, історики обмежуються оглядом тієї 

літератури, що використовується ними в межах певної проблематики 

(регіональної, галузевої, прикладної). Виняток становлять публікації В. Бондаря 

й С. Євсеєнка, присвячені всьому комплексу радянської історіографії 

селянського руху в Україні, проте автори охопили лише незначний сегмент 

такої літератури. 

– Історіографічними джерелами дослідження є, передусім, спеціалізовані 

наукові публікації та рукописи дисертацій різних історіографічних періодів 

розробки теми аграрного руху. Для аналізу цих джерел використовувалися 

архівні матеріали, опубліковані документи, матеріали преси, словники 

та навчальні посібники. 
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– Виявлені якісні відмінності в історіографічному процесові дозволили 

встановити та обґрунтувати періодизацію історіографії селянського руху 

в Україні 1900 р. – лютого 1917 р.: означено шість періодів. Вони відмінні один 

від одного методологічними підходами до розгляду теми, акцентуацією 

вагомих питань із точки зору істориків та епохи, яку вони представляли, 

історичним мисленням дослідників та історіософськими підходами, 

професійним рівнем усвідомлення істориками теми, динамікою її вивчення 

тощо. Найбільш інтенсивно селянський рух в Україні вивчався, судячи 

з переліку спеціалізованих праць у часі, у 1906-1914, 1925-1930, 1946-1959, 

1968-1978 роках, від 2007 року до сьогодення тощо. Актуальність 

або тимчасове відсторонення від теми зумовлювалося суспільно-політичною 

вагою селянського руху, як у випадку з дожовтневою історіографією, 

ювілейними датами революційних подій, які отримували замовлення з боку 

партійного керівництва в СРСР та УРСР (1925 і 1955 роки), незадовільним 

станом розробки теми (1940-1950-ті роки), накопиченням документальної бази 

досліджень, впровадженням нових методів (1970-ті роки), розширенням 

тематики історичних досліджень, потребою перегляду висновків і положень 

радянської історичної науки (2000-ні роки). 

– З’ясовано, що виявлення дослідниками суттєвих відмінностей 

реалізованих селянами способів боротьби породило проблему класифікації 

форм селянського руху. Частина істориків спиралася на поліцейську 

термінологію селянських правопорушень, що було характерним для 

історіографії дожовтневого й міжвоєнного періодів. Від 1940-х років наростає 

тенденція об’єднати в одній схемі категорії спрямованості селянського руху 

(проти кого – поміщика, куркуля і т. д.; за що – боротьба за сервітути, 

пасовиська, ліси; проти чого – приватизації землі відрубниками, 

сільськогосподарського перепису тощо), участі окремої групи селянства 

(чиншовики, строкові робітники, біднота), конкретних форм і методів утілення 

протесту (потрави, порубки, приговорний рух, страйк, напади на садиби та їх 

погроми тощо), репресивних дій влади на прояви непокори селян і реакції 

на них останніх (сутички з військами та поліцією, напади на поміщиків 

і представників влади). Намагання врахувати різні прояви селянського руху 

вело до появи значної кількості типологізацій, що, як правило, недостатньо 

узгоджувалися між собою. Це, у свою чергу, зумовлювало розбіжності 

в підрахунках селянських виступів, у самому категоріальному визначенні 

«селянський виступ», висновках про характер прояву класової війни 

(абсолютизація насильницьких та нівелювання «мирних» методів боротьби). 

На сьогодні найвдалішою залишається класифікація М. Лещенка – 8 основних 

форм, виділених за рядом характерних ознак. Історики-сучасники вносять у неї 

певні удосконалення, але, як правило, не наважуються на розробку власної 

типологізації. Загалом нині спостерігається тенденція до узгодженої 

схематизації форм селянського руху, виробки такого варіанту класифікації, 

який міг би задовольнити більшість істориків-аграрників. 

– Визначено, що незалежно від періоду історіографії перелік розв’язуваних 

істориками проблем селянського руху залишався стандартним. Серцевину 
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проблематики соціальних виступів селянства займали блоки конфронтацій 

селянин-поміщик, селянин-держава, селянин-селянин і селянин-церква. 

В історико-партійному вимірі проблематика селянського руху стосується 

як взаємовідносин селян та партій, так і питання формування селянами власної 

політичної організації (Всеросійський селянський союз, Український 

селянський союз), ступені його самостійності від пануючих партійних ідейних 

парадигм, вироблення та відстоювання власне «селянської ідеології», в основу 

якої покладалися принципи досягнення «землі» й «волі». 

Уже для першого історіографічного періоду став актуальним аналіз змісту 

соціального руху селянства, виявлення його форм і тенденцій. Характерним 

є те, що перелік і назви форм селянського руху постійно змінювався. Даний 

процес і до сьогодні є незавершеним та потребує своєї стандартизації, 

що об’єктивно полегшить роботу істориків, наділивши їх критеріями 

характеристики селянських виступів. 

Живою темою селянознавчої дискусії залишається зміст соціальних 

виступів селянства, їх мотивація та результативність. Здебільшого історики 

пояснювали їх матеріальними факторами, зважаючи на кількісні показники 

достатності селянських господарств (розмір ділянок на сім’ю чи на душу, 

кількість тяглової худоби, наявність потрібного реманенту, хлібного бюджету 

селянської родини тощо). На сьогодні присутній і ідеалістичний підхід 

до проблеми, представлений у вітчизняному історіописанні, передусім, 

працями О. В. Михайлюка та Ю. Присяжнюка. Ці історики розглядають 

сутність селянського руху як реакцію аграріїв на державне втручання 

в традиційний селянський світ, розшарування селянського «миру», втрати 

старої гармонії аграрного світу. 

Зазнає змін і розгляд внутрішньоселянських конфліктів, які в радянській 

історіографії аналізувалися в контексті «другої соціальної війни», а нині 

пояснюються багатьма дослідниками із соціально-психологічної точки зору. 

– Громадська й політична активність селянства в історіографії виділена 

в кілька блоків: приговорний рух селянства, його участь у діяльності 

Всеросійського селянського союзу, взаємодія селянства та політичних партій 

тощо. Приговори є мірилом ментальності й ідеології сільського мешканця, 

без чого осмислення логіки та сенсу селянської революції стає вкрай 

ускладненим. Саме таку роль селянським петиціям відводили дослідники 

дожовтневого періоду (Б. Веселовський, О. Пономарьов, К. Сівков). Серед 

радянських істориків комплексно приговори селян України в якості джерела 

розуміння селянської психології дослідила В. Михайлова, а серед сучасних – 

В. Топка. 

– З’ясовано, що частина істориків верхньою межею селянської революції 

визначає гуртування селянства в осередки Всеросійського селянського союзу, 

яка засвідчила, з одного боку, готовність селянства вийти за межі свого 

локального світу й долучитися до загальнодержавної справи, а з іншого, – 

вказувала на підвищення рівня його політичної культури. 

Дослідження діяльності Селянського союзу в Україні до недавнього часу 

не знаходило логічного довершення у вигляді фундаментальної праці, 
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яка б узагальнювала різні історіографічні підходи до природи ВСС та спиралася 

на значну кількість документальних джерел. Негативізація образу Селянського 

союзу, здійснена одним із провідних радянських істориків міжвоєнного періоду 

А. Шестаковим, вплинула на тривалу консервацію тематики Союзу. Попри те, 

що діяльність селянської організації висвітлювали вітчизняні вчені (П. Котлов, 

П. Кудлай, М. Лещенко, О. Михалюк), як правило, її історія подавалася 

неповно, стисло, із застереженнями щодо впливу на її роботу з боку 

непролетарських партій. Отже й сама історія селянського руху в революції 

1905-1907 рр. залишалася без визначення реальної ролі та місця ВСС 

у суспільно-політичному житті села. Цей пробіл заповнений уже сучасними 

науковцями В. Магасем і О. Федьковим, які у спільній праці проаналізували 

причини й динаміку формування організації, форми та зміст її діяльності, 

характер її взаємозв’язку з партіями тощо. 

– Здобутком сучасної історіографії стало дослідження інтерпретації 

істориками аграрно-селянського питання в теоретичному доробку українських 

партій. Дискусійним питанням залишається співвідношення реальних замислів 

партійних теоретиків з декларативною частиною партійних програм. Приміром, 

не завжди проголошення соціалістичних перетворень, як в Українській 

народній партії, доводять історики, було свідченням справжньої «лівизни», 

ідейним кредо партії. Дискурс аграрних програм українських партій тісно 

пов’язаний із самим характером селянського руху, який відбивався на їхньому 

змісті, з його осмисленням партійними інтелектуалами, а разом із ними – їхніми 

дослідниками (С. Донченко, В. Дубінський, С. Іваницька, О. Кривобок, 

П. Лукашевич, В. Мойсієнко, А. Павко, О. Федьков). 

– Встановлено, що історики давали однакову оцінку ролі партійної агітації 

та організаційної роботи партій у селі – вона сприяла політичному вихованню 

селянства, підвищенню рівня його громадянської зрілості та здатності 

до самоорганізації. На сьогодні в історіографії актуальним залишається питання 

про характер взаємовідносин політичних сил та аграріїв: суб’єкт-об’єктні 

чи суб’єкт-суб’єктні зв’язки. Нині панує думка про те, що селянство завжди 

залишало за собою право власного погляду на речі та швидше намагалося 

використати партії для своїх інтересів, а не навпаки. 

В історіографії українських політичних партій значне місце відведено 

діяльності РУП та Спілки, що зумовлювалося, з одного боку, їхнім статусом 

старіших українських партій, а з іншого, – кооптацією до радянської історичної 

науки її колишніх членів, широким висвітленням їхньої партійної роботи 

в мемуаристиці. 

Настання сталінської епохи перервало відносно вільне дослідження 

українських політичних партій і, звісно, їхню взаємодію із селянством. Певне 

повернення до цієї теми спостерігаємо в роботах 1970-1980-х років, 

однак по-справжньому широкий науковий інтерес до неї проявився 

лише на початку 1990-х років. Надалі аспекти взаємовідносин політичних 

партій і селянства найбільш глибоко досліджувалися А. Білоус, 

В. Головченком, Г. Касьяновим, В. Колесником, О. Кривобоком, Л. Могильним, 

С. Наумовим, Н. Сіталовою та О. Федьковим. 
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Не дивлячись на пророблення істориками багатьох проблем аграрного 

руху, низка питань, пов’язаних із ним, досі залишається вакантною для 

досліджень. Це стосується недостатньо розглянутих питань громадської 

активності селянок (лише в дисертації А. Буцика виділений окремий підрозділ 

із даного предмету), як гендерного аспекту теми, значення Російсько-японської 

війни в наростанні протестних настроїв селянства, участі релігійних сектантів-

селян у революційних виступах та особливості постановки ними визвольних 

завдань. Потребують дослідницької уваги питання взаємовідносин українського 

селянства та єврейства, єврейських погромів, селянського антисемітизму та, 

навпаки, солідарних дій українських хліборобів і єврейської меншини. 

Залишається фактично без ревізії проблема взаємовідносин українського 

селянства та РСДРП. Лише фрагментарно (по окремих регіонах) досліджений 

вплив на селянство з боку кадетів і анархістів. Відкритим залишається питання 

щодо вироблення стандартизованої класифікації форм селянського руху. 

«Білі плями» зберігаються й у сфері регіональних досліджень. Наприклад, 

досі залишається фактично невивченим організований селянський рух 

у Лохвицькому повіті під керівництвом повітового комітету Селянського 

союзу, що фактично заволодів владою в регіоні. Перспективним для 

дослідження є питання характеру взаємовідносин партій та селянства в окремих 

місцевостях Наддніпрянщини. 

Попри означені нерозв’язані проблеми історичної науки на шляху 

до всебічного пізнання минулого селянського руху, а разом із ним і історії 

нашої Батьківщини загалом, задані останнім часом історичною наукою темпи, 

зростання кількості дослідників селянського руху не можуть не вселяти 

оптимістичного погляду на появу нових наукових відкриттів, зміцнення 

й розширення загальної концепції аграрної історії України. 
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АНОТАЦІЯ 

Кудінов Д. В. Селянський рух у Наддніпрянській Україні в 1900 р. – 

лютому 1917 р.: історіографія. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук 

зі спеціальності 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні 

історичні дисципліни. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – К., 2015. 

У дисертації розглянутий комплекс історичних праць з проблематики 

селянського руху в українських губерніях у складі Російської імперії початку 

ХХ ст. Систематизовані й кваліфіковані основні групи історіографічних джерел 

з історії селянського руху 1900 р. – лютого 1917 р. Опираючись на них, 

дисертант визначив основні історіографічні періоди дослідження селянського 

руху, виявив суттєві відмінності в аналізі його процесів і явищ. 

Проаналізована історична література, присвячена соціальним виступам 

селянства, описані її ключові змістові елементи: класифікація форм селянського 

руху, вузлові проблеми селянин-поміщик, селянин-селянин, селянин-держава, 

селянин-церква, аналіз змісту селянських виступів. Виділена історіографія 

страйкового руху українського селянства, виявлені спільні риси в доробку 

вчених з вивчення цього способу боротьби з власниками: прагнення 

класифікувати страйкові виступи, визначити умови, за яких перемагали 

їх учасники, виявити місцеві особливості страйків. 

Розглянута історіографія суспільно-політичної активності українського 

селянства на початку ХХ ст.: висвітлення істориками приговорного руху, 

створення та розвитку організацій Всеросійського селянського союзу 

у Наддніпрянщині, а також спроб частини активістів ВСС й українських 

лібералів утворити Український селянський союз, аналіз дослідниками 

діяльності політичних партій в сільській провінції та розробки партійними 

теоретиками аграрних проектів, що відбивали в тій чи іншій мірі настрої самого 

селянства. 

Аналізуються здобутки сучасної вітчизняної історіографії. Визначені 

основні її напрями, відмінності від попереднього радянського періоду розвитку 

історичної науки, узагальнене нове концептуальне бачення селянського руху 

початку ХХ ст. Уточнені непереглянуті або ще не вивчені загалом окремі 

аспекти селянського руху; обґрунтовано рекомендації щодо подальшого 

дослідження проблеми. 
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АННОТАЦИЯ 

Кудинов Д. В. Крестьянское движение в Надднепрянской Украине 

в 1900 г. – феврале 1917 г.: историография. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06 – Историография, источниковедение и специальные 

исторические дисциплины. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – К., 2015. 

В диссертации исследован комплекс исторических работ по проблематике 

крестьянского движения в украинских губерниях в составе Российской 

империи начала ХХ в. Систематизированы и квалифицированы основные 

группы историографических источников по истории крестьянского движения 

1900 г. – февраля 1917 г. Опираясь на них, диссертант определил основные 

историографические периоды исследования крестьянского движения, выяснил 

существенные отличия в анализе его процессов и явлений. 

Проанализирована историческая литература исследования социальных 

выступлений крестьянства. Описаны ее ключевые содержательные элементы: 

классификация форм крестьянского движения, узловые проблемы крестьянин-

помещик, крестьянин-крестьянин, крестьянин-государство, крестьянин-

церковь, освещение содержания крестьянских выступлений. Выделена 

историография забастовочного движения украинского крестьянства, выявлены 

общие черты в работах ученых, касающиеся данного способа борьбы 

с собственниками: стремление классифицировать стачечные выступления, 

определить условия, при которых побеждали их участники, выяснить местные 

особенности забастовок. 

Рассмотрена историография общественно-политической активности 

украинского крестьянства в начале ХХ в.: освещение историками приговорного 

движения в деревне, создания и развития организаций Всероссийского 

крестьянского союза на Надднепрянщине, а также попытки части его 

активистов и представителей либеральной украинской интеллигенции 

образовать Украинский крестьянский союз, анализ исследователями 

деятельности политических партий в сельской провинции, и разработки 

их теоретиками аграрных проектов, в той или иной мере отображающих 

настроения самого крестьянства. 

Анализируются достижения современной отечественной историографии. 

Определяются основные ее направления, отличия от предшествующего 

советского периода развития исторической науки, обобщено новое 

концептуальное видение крестьянского движения начала ХХ в. Установлены 

еще не пересмотренные или не изученные вообще отдельные аспекты 

крестьянского движения; обоснованы рекомендации касательно дальнейшего 

исследования проблемы. 
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SUMMARY 

Kudinov D. Peasant Movement in Dnieper Ukraine in 1900
th

 – February of 

the 1917
th

 : The Historiography. – Manuscript. 

Dissertation for earning Doctor of Historical Sciences degree in 07.00.06 –

Historiography, Source Study and Special Historical Disciplines. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, The Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – K., 2015.  

The dissertation studies a range of historical works covering the issue of peasant 

movement in Ukrainian governments as a part of Russian Empire 

at the beginning of the 20th century. Main groups of historiographical sources 

on the history of peasant movement in the 1900th – February of the 1917
th 

are systematized and qualified. Based on that, the author defined main 

historiographical periods of the research and revealing of the peasant movement 

question, distinguished key distinctions in the analysis of its processes 

and phenomena and specified methodological, ideological and political approaches 

used by historians in describing of sociopolitical life of Ukrainian countryside. 

Historical literature investigating peasant demonstrations is analyzed and its key 

content parts are described, namely peasant movement forms classification, peasant 

demonstrations subject matter analysis, problem units description (peasant-landlord, 

peasant-peasant, peasant-state, peasant-church). It is pointed out that the researches 

from different generations are consentient in their estimation of “First social war”: 

the peasantry in various ways attempted to supplant landlords out of land. 

The differences in scientific discussion concern just the plan of further actions: 

whether to assign expropriated fields to personal use and then to private property 

or strictly keep the course on nationalization. Furthermore, there is no unity about 

the vision of conflicts within the peasantry. In case of Soviet scientists and partly 

of pre-October researches the conflicts in peasant environment were characterized 

from the point of view of class war: between rural capitalists and proletarized 

peasants. Contemporary historiography in this regard puts emphasize on socio-

psychological component of the question: the contradiction of public morals under 

the conditions of the countryside capitalization, opposition to state interference 

in peasants’ affairs, mental unpreparedness of the peasant majority 

to individualization, economic insecurity, punishments of public decisions breakers 

(especially in case of joint decision to perform demolitions in landlords’ estates). 

“Peasants-state” conflicts are mainly examined within the framework of antagonism 

to repressive actions of the authority; it is stated that they rarely had “pure” form. 

It is proved that the historiography of peasant movement in actions against the church 

distinguished the same forms as those peculiar to the struggle against the landlords. 

The difference concerned only those aspects of the conflict when the protests of the 
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peasantry didn’t have material basis and where aimed against abuses by clergy 

or were caused by the alternations in attitude of peasant young generation to faith. 

The historiography of the strike movement of Ukrainian peasantry 

is distinguished separately. Common traits in the works of scientist investigating this 

method of struggle with proprietors are defined: the attempts to provide 

the classification of strike actions, define the conditions on which their participants 

won, specify local peculiarities of strikes.  

The historiography of sociopolitical activity of Ukrainian peasantry at the 

beginning of the 20th century is investigated. As a result the next issues 

are covered: description by the historians of the prigovor movement in the rural areas, 

creation and development of the All-Russian Peasant Union (ARPU) organizations 

in the Dnieper Ukraine, as well as the efforts of some ARPU activists together with 

part of Ukrainian liberals to establish Ukrainian Peasant Union, performance 

of political parties in rural areas and development of agrarian projects by parties 

theirists, which more or less revealed  the mood of the peasantry. Since prigovors and 

nakazy (peasant petitions) are the highlighters of sociopolitical consciousness 

of agrarians and, in the same time, an argument in political programs, the importance 

of their research is emphasized. The discourse on agrarian peasant question 

in theoretical groundwork of Ukrainian parties is studied in context of historiography 

of peasant movement as a reflection of changes which had taken place in peasant life 

along with revolutionary situation development and the revolution itself. Particular 

attention is given to the historiography of the question of relations between the 

Bolsheviks party and the peasantry as a prevailing theme in Soviet period. 

It is proven that the historians had to recourse to the mythologization of the 

Bolsheviks’ propaganda leading role in the countryside, crediting the merits of other 

RSDRP factions and social-democratic parties to the party of Lenin in order 

to introduce the past of the Communist party of the Soviet Union in more favorable 

light. Moreover, qualitative changes in the estimation of the relations between other 

parties and the peasantry in post-Soviet Ukrainian and Russian historiography 

are also demonstrated.  

The activity if All-Russian Peasant Union locations is distinguished as 

a separate issue in the peasant movement historiography. It is revealed that there 

developed an ambivalent attitude to the Peasant Union. On the one hand, basing 

on the positive characterization of this peasant organization made by V. Lenin, 

the historians noted its revolutionary nature, closeness of its desire to nationalize land 

to the position of RSDRP (Bolsheviks) after 1905. On the other hand, because of the 

fierce criticism from A. Shestakov, they specified the counter-revolutionary character 

of the organization guidance, its dependence from the Socialists-Revolutionaries and 

the Liberals. It is stated that the objectivization of ARPU past took place as late as 

in post-Soviet historiography thanks to the works of Ukrainian historians V. Magas 

and O. Fedkov, and Russian historians D. Kolesnichenko and A. Kurenishev. 

The groundworks of contemporary national historiography are analyzed. Its key 

directions, differences from preceding Soviet period of historical science 

development are defined, new concept visions on peasant movement at the beginning 

of the 20th century are summarized. Un- or underconsidered separate aspects 
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of peasant movement are pointed out, recommendations for the future research of the 

issue are substantiated. 
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