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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. 

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., 
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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 часу 

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

другий – часову і територіальну локацію селянського руху (1900 р. – лютий 

1917 р.). 

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 українського 

селянства періоду Першої російської революції; 

 розкрити погляди вітчизняних і зарубіжних учених на суспільно-

політичну природу Всеросійського селянського союзу та діяльність його 

українських осередків; 
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 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 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-
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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. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення і результати, 

викладені у дисертації, отримані автором самостійно. Усі публікації за темою 

дисертаційного дослідження виконані ним одноосібно. 

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). 
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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.). 



10 

РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЯ, ІСТОРІОГРАФІЯ І 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Стан наукової розробки й основні етапи вивчення історіографії 

селянського руху 

 

Аналіз історіографії селянського руху свідчить про суперечливий 

характер формування наукових висновків на це явище. Оскільки проблема 

селянської суспільно-політичної активності була щільно пов’язаною 

з політичними реаліями, беззастережного ставлення авторів до даної 

тематики, принаймні до сучасності, фактично не зустрічається. 

Дореволюційні дослідники агарного руху були членами політичних партій 

або співчували певним партіям чи офіційному державному курсу. Відповідно 

формувалося бачення процесів наростання кризи селянського господарства, 

соціального невдоволення селян, характеру селянських виступів, їх наслідків 

і перспектив. Зокрема, консервативний погляд на це знаходимо в працях 

М. Шаховського й А. Ющенка, ліберальний – В. Водовозова, В. Обнінського, 

помірковано марксистський – Ф. Дана, Ю. Мартова, П. Маслова, радикально-

марксистський – В. Леніна, В. Воровського, неонародницький – 

Л. Слонімського. Хоча історіографічна критика, як така, в працях 

дослідників-сучасників селянського руху початку ХХ ст. не містилася, 

полемічність творів деяких авторів передбачала звернення до аналізу 

історичних джерел. Зокрема, «Перегляд аграрної програми робочої партії» 

(1906 р.) В. Леніна містить історичний нарис розвитку поглядів російських 

марксистів на аграрне питання – від дебатування його групою «Визволення 

праці» до конфлікту більшовиків і меншовиків в питанні націоналізації 
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або муніципалізації землі 
1
. В. Водовозов в своєму огляді селянського руху 

1905–1906 рр. в європейській частині Росії відмітив деякі методологічні 

та змістові компоненти «Аграрного руху в Росії у 1905–1906 рр.» – основного 

джерела його статті 
2
. 

Історіографічний компонент містився і в рецензіях до історичних праць 

з історії селянського руху. Так, в огляді «Аграрного питання в Росії» 

меншовицького теоретика П. Маслова Л. Клейнборт відмітив детальне 

висвітлення автором «бурхливих моментів» селянського руху, визначення 

ним спадковості селянських виступів початку ХХ ст. з хвилюваннями села 

в попередні десятиліття, глибокий аналіз етапності селянського руху за три 

роки революції. Все це, на думку рецензента, повинно було забезпечити 

успіх новому виданню 
3
. Дійсно, книга П. Маслова на рівні з «Аграрним 

рухом в Росії у 1905–1906 рр.» на довгі роки залишалася важливим 

історіографічним джерелом і неодмінно включалася в огляд історіографії 

до дисертаційних досліджень. 

Завоювання влади більшовиками в країні відбилося на встановленні 

виключно марксистської інтерпретації історичних процесів. Щоправда, більш 

вільно інтерпретувалися події початку ХХ ст. у сільській місцевості в 1920-х 

роках, коли авторський склад формувався не лише з числа істориків – 

послідовників ВКП(б), але й з усього загалу соціалістів. У цей же період 

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

В. І. Ленін. Повне зібрання творів: в 55 т. – К.: Політвидав України, 1970. – 

Т. 12. – С. 225–230. 

2
 В. В. Крестьянское движение в 1905-6 гг. // Вестник Европы. – 1909. – 

Т. III. – С. 317, 320, 323. 

3
 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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з’являються праці з минулого селянського руху професійних істориків, 

що оцінювали революційні явища з методологічних позицій історичного 

матеріалізму. Від 1930-х років історична наука піддалася значній 

міфологізації. Замість вільного аналізу на марксистській основі авторам 

пропонувалася сувора догматична лінія викладу матеріалу, а вже під неї 

добирався фактаж дослідження. В результаті, з’явилося чимало перекручень 

змісту реальних подій та ствердилася тендиційність оцінки характеру 

аграрного руху в цілому. Зокрема, здобутки агітації соціал-демократів серед 

селянства приписувалися виключно більшовикам, конфлікти всередині 

селянства часто оцінювались без відповідних на те причин лише в рамках 

«другої класової війни» між глитаями й біднотою і т. ін. Вказані тенденції 

відбивалися і в історіографічній частині. У 1920-х роках розігралася 

справжня баталія між братами Мазуренками і А. Шестаковим відносно 

трактування ролі та місця Всеросійського селянського союзу у розгортанні 

аграрного руху. У книзі «Бунт землі» (1923) А. Шестаков заперечив який-

небудь самостійний політичний статус Селянського союзу, який, на його 

думку, був проектом ліволібералів та неонародників, що, зрештою, 

і відбилося на поміркованості рішень з’їздів ВСС у 1905 р. А. Шестаков 

також заклав тезу про подвійну природу ВСС з революційним низом 

та реакційним проводом. Зрештою, спокусився на авторитет В. Леніна, якому 

дорікав за перебільшення революційності Селянського союзу, 

підпорядкованого кадетам, есерам та меншовикам (у різних працях 

А. Шестакова комбінація представництва цих сил в керівництві ВСС 

змінювалася). Натомість Мазуренки спростовували ці твердження, 

відстоюючи самостійність ВСС, характеризували його як революційну силу, 

що, власне, знаходило підтвердження в оцінці В. Леніна 
1
. Вже в пізній 

                                           
1
 Мазуренко В. К истории крестьянского движения 1905 г. / В. Мазуренко, 

С. Мазуренко // Пути Революции. – 1926. – № IV. – С. 11–43; Мазуренко С. 

Крестьяне в 1905 году / С. Мазуренко. – М.: Новая Деревня, 1925. – 89 с.; 
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радянській історіографії позиції А. Шестакова за заперечення помилок 

більшовицьких партійних організацій у справі налагодження роботи в селі, 

надтої негативізації ролі есерів (ПСР виражала інтереси заможних верств 

села), перебільшення ролі внутрішньокласової боротьби селянства 

у порівнянні з першочерговим завданням витиснення поміщика піддали 

критиці Є. Луцький і А. Алаторцева 
1
. 

Для сталінського періоду вітчизняної історіографії було притаманним 

керуватися в оцінці історичних праць окрім авторитетної думки В. Леніна 

листом Й. Сталіна до редакції журналу «Пролетарська революція» 

«Про деякі питання історії більшовизму», «Зауваженнями на конспекти 

підручників з історії», 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 «Коротким курсом історії ВКП(б)», що значно звужували наукову 

творчість учених, заганяли її в доктринерські рамки, примушували огульно 

оцінювати доробок істориків дожовтневого періоду та багатьох дослідників 

1920-х років. Так, Ф. Лось у вступі до своєї монографії, присвяченої ПРР 

в Україні, відзначив, що праці, підготовлені до 20 та 25-річного ювілеїв 

революції 1905 р., «здебільшого були написані з неправильних 

методологічних позицій. Всі вони застаріли і не можуть задовольнити 

                                                                                                                                        

Шестаков А. Всероссийский крестьянский союз / А. Шестаков // Историк-

марксист. – 1927. – №. 5. – С. 98–102; Шестаков А. Крестьянская революция 

1905–1907 гг. в России / А. Шестаков. – М.-Л.: Госиздат, 1926. – 63–72 с.; 

Шестаков А. В. Бунт земли (Крестьянская революция 1905—1907 гг.) / 

А. В. Шестаков. – М.: Красная новь, 1923. – С. 49–56. 

1
 Алаторцева А. И. А. В. Шестаков – историк революции / А. И. Алаторцева // 

История и историки. Историографический ежегодник, 1976. – М.: Наука, 

1979. – С. 287–288; Луцкий Е. А. Андрей Васильевич Шестаков / 

Е. А. Луцкий // История СССР. – 1967. – № 3. – С. 139. 
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радянську громадськість». Історик нарікав попередникам за регіоналізм, 

відсутність показу спільної мети народів Росії в революційній боротьбі, 

провідної ролі російського робітничого класу, нехтування питанням 

боротьби більшовиків проти меншовиків і буржуазних націоналістів 
1
. 

В цілому ж у селянознавчих працях міжвоєнного періоду дослідники, 

як правило, запобігали звертатися до історіографічних оглядів. 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 аграрному 

рухові 1905–1907 рр. Півдня України, проаналізовані історичні праці 

об’єднані в групи буржуазної історіографії (праці авторів «Аграрного руху 

в Росії у 1905–1906 рр.», В. Веселовського, С. Прокоповича), 

дрібнобуржуазної історіографії (історик проаналізував лише роботу 

П. Маслова) і власне радянської. Відносно першої групи зроблено висновок 

про те, що буржуазна історіографія мало приділяла уваги висвітленню 

боротьби трудящих, або «висвітлювала невірно», «однобоко». Останнє, 

на думку автора, проявлялося в намаганні показати селянський рух відірвано 

від руху робочого класу, як переважно боротьбу економічного характеру, 

до того ж позбавлену внутрішньоселянських конфліктів. Подібні «недоліки» 

М. Ліщенко виявив і в доробку істориків другої групи. Негативно він 

відізвався й про праці за темою селянського руху, видані у 1920-х роках: 

«більша частина робіт, присвячених революції 1905–1907 рр. в Україні, 

написана з буржуазно-націоналістичних позицій»; їх автори звинувачувались 

у фальшуванні історії революції, підтасовці фактів, нехтуванні аналізом 

діяльності більшовиків серед селянства. Натомість позитивно М. Ліщенком 

                                           
1
 Лось Ф. Є. Революція 1905-1907 років на Україні / Ф. Є. Лось. – 

К.: АН УРСР, 1955. – С. 5–6. 
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оцінювалися праці істориків сталінської доби і авторів спеціалізованих 

дисертацій, захищених протягом 1947–1953 років 
1
. 

Фактично ідентичну оцінку історіографії селянського руху подавали 

й інші дисертанти. П. Кудлай додав до неї резонне зауваження про недоліки 

«трафаретного» методу роботи з анкетами авторів «Аграрного руху в Росії 

у 1905–1906 рр.» Решта критики зберігала огульний характер: історик 

протестував проти висновків радянських істориків 1920-х років про фактичну 

відсутність більшовицької пропаганди в сільському середовищі 

і розмежування роботи більшовиків та меншовиків, проти позитивної оцінки 

вожаків селянського руху, які спрямовували його в мирне річище 
2
. 

В подібному дусі про історіографію 1920-х років відгукувався П. Котлов: 

В. Качинського, А. Козаченка, Н. Мірза-Авакянц він охарактеризував 

як послідовників «порочної «школи» Покровського» з притаманними ним 

антиленінськими трактуваннями окремих сторін класової боротьби 
3
. 

Вочевидь, подібна критика диктувалася не стільки особистими 

переконаннями авторів, скільки слідуванню усталеної поведінки нещадної 

критики всіх, хто не дотримувався генеральної лінії бачення історичного 

процесу. Як слушно зауважували українські історики В. Маслійчук 

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

                                           
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. Е. Котлов. – К., 1949. – 

С. 7. 
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безапеляційну стилістику Леніна і Сталіна «бойової партійності» 
1
. В тому, 

що починаючи з початку 1930-х років суспільствознавці були, перш за все, 

партійцями, а потім вже науковцями, виявились переконаними 

А. Алаторцева і В. Дунаєвський («вульгарна політизація 

суспільствознавства», «вимога всіх сталінських суджань в якості одкровення 

приймало різкі форми») 
2
. Проте, звичайна річ, всередині своїх праць 

історики відходили від 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 з тематики 

агарного руху, в тому числі і його історіографії, яка виходила за межі рамок 

доктринерської оцінки наукових творів. І канонізація В. Леніна відіграла тут, 

на думку Т. Шаніна, доволі позитивну роль. Коли в добу Відлиги відбувалося 

«повернення» до багатьох праць лідера більшовиків, їх нове прочитання 

та інтерпретація висновків «допомогло відновити деяку міру реалізму 

у відношенні дискусії про селянську боротьбу 1905–1907 рр.» 
3
, що, зокрема, 

спостерігалося в певній реабілітації ВСС: «селянські спілки» знов знаходили 

місце в працях з минулого селянського руху в якості саме революційної сили. 

                                           
1
 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. 

2
 Алаторцева А. И. Советская историческая наука на переломе 

20–30-х годов / А. И. Алаторцева // История и сталинизм. – М.: Политиздат, 

1991. – С. 250; Дунаевский В. А. О письме Сталина в редакцию журнала 

«Пролетарская революция» и его воздействии на науку и судьбы людей / 

В. А. Дунаевский // История и сталинизм. – М.: Политиздат, 1991. – С. 290. 

3
 Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907→1917–

1922 гг. / Т. Шанин – М.: Весь мир, 1997. – С. 250. 

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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Серед спеціалізованих праць цього періоду, присвячених радянській 

історіографії ПРР і селянському рухові початку ХХ ст., слід назвати роботи 

М. Лещенка, О. Нарочницького, Л. Олійника, П. Редькіна, В. Сарбея 

і Ф. Фірстової. Ними піддавалися критиці не лише концепції селянського 

руху авторів дожовтневого періоду та першого десятиліття радянської 

історіографії, але й сталінської доби. Зокрема, О. Нарочицький визначав, 

що історична наука цього періоду відзначалася «рядом спрощень і деякими 

догматичними трактуваннями» 
1
. Вихідним положенням історіографії цього 

періоду стало визначення чітких критеріїв критики: точність наведених 

істориками фактів; введення в обіг нових джерел; їх кількісна та якісна 

репрезентативність; широке використання статистичного методу і заміна ним 

недосконалого ілюстративного методу; відсутність умоглядності 

у висновках; обов’язковий розгляд причинності селянського руху на основі 

історико-економічного аналізу. Окрім цих цілком раціональних доводів 

низка зауважень виходила з умов політичної дійсності. Найчастіше 

повторюваним докором було слабке висвітлення діяльності більшовицьких 

організацій серед селянства, незважаючи на те, що архівні джерела 

здебільшого не містять інформацію про фракційні розбіжності соціал-

демократів в агітації селян (особливо в умовах ПРР, коли значна кількість 

провінційних організацій РСДРП заявляла про свою позафракційність). 

Без фактору документальної бази дискурс більшовики-селяни опинявся 

приреченим на небуття, що, власне, і сталося з крахом радянської системи. 

Не допомогло радянським дослідникам і звернення до сурогатних методів 

роботи, наприклад, свідомому приписуванню результатів роботи різних 

соціал-демократичних організацій більшовикам. 

                                           
1
 Нарочницкий А. Л. Историография революции 1905–1907 гг. Основные 

итоги и задачи изучения / А. Л. Нарочницкий // Актуальные проблемы 

советской историографии Первой русской революции. Сб. ст. – М.: Наука, 

1978. – С. 12. 
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Оновленню акцентів історіографічних досліджень історії селянського 

руху сприяв вихід у 1955 р. в журналі «Питання історії» статті П. Редькіна 

і В. Фірстової. Її поява засвідчила кінець «епохи Шестакова» в історіографії 

селянського руху. Автори фактично заявили про збочене бачення історії 

Селянського союзу, нав’язане науці з боку А. Шестакова і вітали вихід 

публікації О. Кирюхіної з історії ВСС. Позитивно розцінювалися істориками 

і дисертаційні дослідження українських науковців за попередні роки. В них 

відзначалася потужна фактологічна база, наявність кількісних методів 

підрахунку селянських виступів, показ динаміки зростання політичної 

свідомості селянства, висвітлення селянського руху в період відступу 

революції, розробка питання форм і методів селянського руху – риси, які 

в подальшому на кілька десятиліть визначили методологічний підхід 

до розв’язання проблеми суспільно-політичної активності селян 

у вітчизняному історіописанні 
1
. 

У 1960-ті роки висновки з вивчення селянського руху в межах ПРР були 

зроблені й українськими істориками. Зокрема, Ф. Лось і Л. Олійник дали 

позитивну характеристику працям істориків-аграрників, вихід яких 

пов’язувався з 50-річним ювілеєм революції 1905–1907 рр. Якість цих 

досліджень істориками визначалася за двома критеріями: широта 

і репрезентативність джерельної бази; розробка питання союзу робочого 

класу та селянства 
2
. Якщо перший чинник відповідав загальному 

підвищенню наукового рівня праць історики, то другий свідчив про 

збереження «партійного замовлення» в науці. 

                                           
1
 Редькин П. К. О литературе по истории крестьянского движения 

в революции 1905–1907 годов / П. К. Редькин, В. Н. Фирстова // Вопросы 

истории. – 1955. – № 11. – С. 124–128. 

2
 Лось Ф. Є. Стан і завдання вивчення революції 1905–1907 років на Україні / 

Ф. Є. Лось, Л. В. Олійник // УІЖ. – 1965. – № 1. – С. 36. 
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Фундаментальним дослідженням історіографії селянського руху періоду 

ПРР стала стаття М. Лещенка, в якій історик здійснив огляд розвитку 

концепції селянського руху за 60 років, що передували виходу публікації 

(1968). Прикметно, що його погляд на «буржуазну», «дрібнобуржуазну» 

та «буржуазно-націоналістичну» історіографію дожовтневого періоду 

не змінився з часу їх трактування в сталінську добу. Належність авторів 

до протилежного революційному таборорові констатувалася як неодмінна 

умова помилковості їхніх положень та висновків: критикувався «економізм» 

аграрного руху в інтерпретації Б. Веселовського; А. Лосицького, В. Голубєва 

і В. Громана, яких історик звинуватив у зневажливому ставленні до бідноти 

та перекручуванні дійсності. П. Маслову він дорікав за ігнорування 

революційності селянства й відмежування його боротьби від робочого руху, 

С. Прокоповичу – за негативне ставлення до селянських розрух 

і в замовчуванні факту спрямованості частини сільськогосподарських 

страйків проти куркулів 
1
. 

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 

проблеми діяльності більшовиків у селі. Іншими факторами ослаблення 

розробки проблеми селянського руху історик цілком об’єктивно визначив 

складання культу особи Сталіна та окупацію України під час ІІ Світової 

війни. Головним здобутком довоєнної історіографії він назвав введення 

у науковий обіг багатьох архівних джерел, а також започаткування традиції 

регіональних комплексних досліджень з проблематики селянського руху. 

                                           
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. 80. 
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М. Лещенко не міг не відмітити 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 і 1907 pp., класифікація форм селянської боротьби 

тощо). Водночас він не соромився критикувати колег, визнаючи за ними 

недоліки суперечності висновків, неправильність окремих тверджень, 

неточність формулювань, переважання описовості і звернень 

до ілюстративного методу, слабкий аналіз великого і цікавого фактичного 

матеріалу, «недостатній показ людей» – активних учасників революційної 

боротьби, суб'єктивізм в оцінці окремих явищ і подій, надмірне цитатництво 

тощо. Натомість Л. Олійник в працях М. Лещенка відзначив не підкріплену 

доказами декларативність заяви про політичне безправ’я та національне 

гноблення селян, фактичну відсутність розробки проблеми національно-

визвольного руху, тісно переплетеного з соціальними виступами, а також 

пояснень причинності гостроти внутрішньокласових конфліктів в окремих 

регіонах України 
1
. 

При всій справедливості вказаних зауважень відзначимо, що проблема 

національно-визвольного руху українського селянства не знайшла 

відображення і в сучасній історіографії. Для цього існують певні об’єктивні 

причини: національним рухом на початку ХХ ст. була охоплена переважно 

частина української інтелігенції, представники «третього елементу», 

тоді як селянство і робітництво лише почало усвідомлювати потреби 

боротьби за національне визволення. 

Основні здобутки вітчизняної сторіографії селянського руху були 

узагальнені М. Лещенком, Ф. Лосем і Л. Олійником у колективній 

монографії «Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади» 

                                           
1
 Олійник Л. Революція 1905–1907 pp. на Україні в радянській історіографії / 

Л. Олійник // УІЖ. – 1980. – № 12. – С. 134–140. 
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(1973). Історики відмітили широту фактологічної бази досліджень своїх 

колег-попередників і сучасників, дотримання ними чіткої періодизації, 

виведення оригінальних висновків, підняття окремих цікавих тем з минулого 

революційних подій у селі. Особливо підкреслювався внесок у розвиток 

концепції класової боротьби українського селянства М. Лещенка за всебічну 

характеристику класової боротьби в українському селі, за детальне вивчення 

історіографії й джерел з історії селянського руху в Україні, глибокий аналіз 

соціально-економічних причин підйому соціальної боротьби у селі, 

застосування власної методики «кількісної й якісної характеристики розмаху, 

напрямів, змісту і форм класової боротьби» 
1
. Також М. Лещенко, Ф. Лось 

і Л. Олійник відмічали фактичну відсутність належної уваги авторів до 

тематики діяльності Всеросійського селянського союзу – відкритої 

та перспективної теми 
2
. Праці О. Кирюхіної, які охоплювали 

загальноросійські межі діяльності Союзу, довгий час залишалися чи не 

єдиними якісними орієнтирами в історіографії. Власне й українські історики 

довгий час зхалишалися далекими від розв’язання поставленої задачі. 

Зокрема, М. Лещенко в своїй найбільш ґрунтовній монографії обмежився 

доволі коротким оглядом дій різних комітетів ВСС в Україні, який не давав 

цілісного уявлення про форми роботи та впливовість організації 
3
. 

Певний внесок в розгляд радянської історіографії аграрного руху зробив 

М. Приймак, відмітивши оригінальні доробки радянських істориків 

А. Шестакова (більшовицька агітація в селі), Є. Осокіна (боротьба 

                                           
1
 Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади / 

Гапусенко І. М., Гуржій І. О., Клоков В. І. та ін. – К.: Наук. думка, 1973. – 

С. 120–135. 

2
 Лещенко М. Н. Історіографія класової боротьби в українському селі… – 

С. 91; Лось Ф. Є. Стан і завдання вивчення революції… – С. 36. 

3
 Лещенко М. Н. Українське село в революції 1905–1907 рр. / М. Н. Лещенко. 

– К.: Наук. думка, 1978. – С. 189–194. 
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з куркулем), П. Першина (приговорний рух), О. Кирюхіної (ВСС), 

П. Климова (союз робочого та селянського класів) 
1
. 

Ґрунтовним історіографічним дослідженням літератури з історії 

селянського руху в 1905–1907 рр. є стаття М. Симонової (1975), 

яка відзначила якісні зміни в розробці питань територіальної статистики 

селянського руху, уточнення класифікації його форм, підрахунку кількості 

селянських виступів та вдосконаленні його методики, приговорного руху 

селянства, діяльності ВСС, формуванні союзу робочого класу та селянства 

тощо. До кола перспективних напрямів подальших історико-аграрних 

досліджень вона віднесла тематику антикуркульських виступів, аграрних 

страйків, місцевих організацій ВСС, боротьби есдеків та есерів між собою за 

вплив на нього, діяльності СС ПСР, 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 хибного висновку про 

поодинокість дослідження сільськогосподарських страйків 
2
. 

Навпаки, широку презентацію історіографії селянського руху в Україні 

зустрічаємо в колективній монографії українських радянських істориків 

                                           
1
 Приймак Н. И. Советская историография первой русской революции 1905–

1907 гг. (середина 30-х – 60-е годы) / Н. И. Приймак // Советская 

историография классовой борьбы и революционного движения в России. – 

Л.: ЛГУ, 1967. – С. 36, 47. 

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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«Революційна боротьба трудящих України в 1905–1907 рр.», які визначили 

такі її вузлові проблеми: дослідження складання союзу робочого класу 

та селянства в контексті історії боротьби більшовиків за аграріїв; форми 

агітаційної діяльності більшовиків у селі; подолання теорії 

«двокуркульства»; підрахунки селянських виступів і обґрунтування самого 

поняття «селянський виступ». Зазначалися слабкі місця історіописання, 

як недостатнє висвітлення дііяльності ВСС і боротьба більшовиків проти 

впливів на селянство з боку непролетарських партій 
1
. Значно доповнюють 

ці положення тези А. Анфімова й Т. Осипової стосовно сучасної 

їм історіографії: історична наука досягла успіхів в аналізі приговорного руху, 

ідейно-політичної боротьби більшовиків за селянство, ленінський аграрній 

програмі, але залишила нерозробленими питання діяльності в селі РСДРП(б) 

і дрібнобуржуазних партій. Історики зауважували, що, не дивлячись 

на чисельні спеціалізовані дослідження, й досі історична наука чітко 

не уявляє собі, що «являли собою в соціальному, політичному й партійному 

відношенні соціально активна меншість селянства і його пасивна 

більшість» 
2
. 

Окремій грані історіографії дожовтневого й радянського періодів 

селянського руху 1905–1907 рр. в Росії – методиці підрахунку селянських 

виступів –присвячена стаття В. Тюкавкіна, який акцентував зміну їх фіксації 

від поповітового виявлення до суммарності конкретних випадків, відзначив 

                                           
1
 Революційна боротьба трудящих України в 1905–1907 рр. / Демченко Є. П. 

та ін. – К.: Наукова думка, 1980. – С. 267–269. 

2
 Анфимов А. М. Историографические итоги и задачи изучения истории 

российского крестьянства периода империализма / А. М. Анфимов, 

Т. В. Осипова // Советская историография аграрной истории СССР (до 

1917 г.). – Кишинев: Штиинца, 1978. – С. 7–9. 
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вагомий внесок у статистику селянських виступів М. Лещенка, успіхи 

радянської історіографії в складанні хронік аграрного руху загалом 
1
. 

Ряд історіографічних праць, які зачіпляли питання селянського руху, 

належать В. Сарбею. Він відзначив наповненість теми аграрного руху 

напередодні та в роки ПРР, акцентувавши при цьому відсутність на середину 

1980-х років розвідок з діяльності серед селянства есерів, українських 

есдеків, спілчан і осередків ВСС. І хоча історик реальну проблему прикривав 

фразами традиційного радянського наукового мислення, як-то «викривання 

опортуністичної сутності» небільшовицьких партій, «фальсифікації 

буржуазно-націоналістичної історіографії» (приховування другої соціальної 

війни в селі), він фактично означив ті майбутні напрями наукових робіт, 

до яких звернулися вже історики незалежної України 
2
. 

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), «бо інакше ми матимемо однобічну уяву і спрощуватимемо 

діяльність більшовиків». Крім того, історики відзначили, що попри вихід 

низки праць, присвячених «практичній діяльності більшовицьких організацій 

по залученню селянства та інших трудових верств населення на бік 

робітничого класу», робота місцевих комітетів та груп РСДРП(б) і досі 

                                           
1
 Тюкавкин В. Г. Историографические итоги изучения размаха крестьянского 

движения в период Первой русской революции / В. Г. Тюкавкин // Проблемы 

историографии и источниковедения истории трех российских революций. 

Межвуз. сб. науч. тр. – М., 1987. – С. 24–35. 

2
 Историография истории Украинской ССР / Отв. ред. И. С. Хмель. – 

К.: Наук. думка, 1986. – С. 216–217; Сарбей В. Г. Монографічна розробка 

історії класової боротьби робітників і селян України в період імперіалізму / 

В. Г. Сарбей // УІЖ. – 1974. – № 6. – С. 54. 
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не була висвітлена достатньо предметне, що сучасні їм дослідники 

не підраховували кількість більшовицьких селянських організацій, 

не встановили прізвищ їх керівників та активістів, не вказали на конкретні 

факти їхньої діяльності 
1
. 

Огляд історіографії селянського руху в СРСР можна завершити цікавим 

поглядом на реалії радянського селянознавства Т. Шаніна. Для того щоб 

відсіяти «насіння від плевелів» – ортодоксальний марксизм радянського 

ґатунку від неординарного мислення радянських істориків – він 

запропонував судити про їхні твори за кількома «командними» 

ствердженнями («претензіями»): 1) Селянський рух був взаємозв’язаний 

з робітничим рухом; динаміка останнього визначала й перебіг селянських 

виступів. Відповідно стверджувалася точка зору про гегемонію робітничого 

класу в селянській революції. 2) «Більшовики і тільки більшовики, керовані 

Леніним, розробили перед революцією єдиний реалістичний аналіз, в якому 

передбачили селянське повстання». Також РСДРП(б) відіграла рішучу роль 

в організації та спрямуванні селянської боротьби. При цьому на партію 

не покладалася відповідальність за поразку революції. 3) Міра революційної 

боротьби прямо залежить від наявності й ініціативи сільського пролетаріату, 

якому приписувалася провідна роль в усьому селянському рухові. 

«Обґрунтованість» і «науковість» такої літератури він пояснив свавільним 

підбором свідчень, включенням або виключенням потрібних/непотрібних 

фактів, підтасуванням доказової бази 
2
. 

Звісно, англійський вчений піддав критиці найбільш огульні прояви 

радянського історичного мислення, залишивши утаємниченими свої 

позитивні враження від творів ряду радянських авторів. Якщо взяти на себе 

                                           
1
 Варгатюк П. Л. Забуті події та імена: із історії більшовицьких організацій 

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

К.: Політвидав України, 1990. – С. 98, 102. 

2
 Шанин Т. Революция как момент истины… – С. 250–253. 
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сміливість домислити те, що не вимовив Т. Шанін, слід назвати успіхи 

радянських істориків у розробці методології використання масових джерел 

селянських виступів, у розкритті ряду суттєвих тем (приговорний рух 

українського селянства, участь селян у спільних виступах з робітниками, 

їх антипоміщицька боротьба, класовий характер внутрішньоселянських 

конфліктів тощо), суворому економічному обґрунтуванні причинності 

селянських виступів. Одночасно опора виключно на матеріалістичне бачення 

історичного процесу, примат догми в науковій роботі значно уповільнювали 

як темпи розвитку історичної теорії, так і її якісні показники. 

Період незалежності України відкрив простір для вільного осмислення 

процесів минулого, можливості беззастережного співставлення різних 

концепцій, висновків, що дозволив критично осмислити здобутки 

попередників і відворити більш реалістичну картину селянського руху. 

Ці зрушення були відмічені ще у 2005 році С. Світленко – 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 розхитуванню самодержавного режиму й формуванню основ 

громадянського суспільства 
1
. 

Розробка історіографії селянського рух в пострадянській історіографії 

відбувала переважно в межах дисертаційних досліджень. Зокрема, 

переосмислення радянського наративу з історії селянського руху періоду 

ПРР віднаходимо в працях С. Євсеєнка. Він проаналізував зміну парадигми 

                                           
1
 Світленко С. І. Теоретико-методологічні проблеми вивчення історії 

демократичної революції 1905–1907 рр. в Україні / С. Світленко // 

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

вивчення: Мат. Міжрегіон. наук. конф. (Дніпропетр., 24 лютого 2005 р.). – 

Дніпропетр.: ДНУ, 2005. – C. 12. 
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аграрного руху в радянській історіографії – від визнання «селянської» 

революції 1905–1907 рр. до відведення селянству ролі своєрідного 

підсобного працівника революції, яка в сталінський та післясталінський 

періоди історіографії характеризувалася як революція робочого класу 

або «народна революція». В об’єктиві уваги дослідника опинилися праці 

таких відомих радянських істориків як В. Качинський, Н. Мірза-Авакянц, 

М. Лещенко, Ф. Лось, І. Рева та ін. 

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

в 1920-х роках, підпали під сувору критику науковців більш пізнього 

радянського часу. Діалог з їхніми критиками, зокрема, Ф. Лосем, 

Л. Олійником, М. Лещенком, автор провів на користь висновків істориків 

1920-х років. Зокрема, це стосувалося припущень щодо широкої участі 

в революційних виступах у селі всіх категорій селянства, переважання 

за статистикою селянських виступів 1906, а не 1905 року. Водночас окремі 

положення в працях Ф. Лося показані автором як необ’єктивні (намагання 

української буржуазії відвернути селянство від соціальної боротьби через 

його заохочення національно-культурними питаннями, надто широка участь 

українських селян у повстаннях на Донбасі, провокування селянських 

виступів боротьбою робочого класу, організований характер 

антипоміщицьких виступів селян) 
1
. 

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

історіографії: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / С. А. Євсеєнко. – 

Донецьк, 2005. – С. 9–14; Євсеєнко С. А. Революційні події 1905–1907 років 

в Україні в радянській історіографії: Дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / 

С. А. Євсеєнко. – Донецьк, 2005. – С. 76–77, 88–93, 124, 134–144; 

Євсеєнко С. А. Революційні події 1905–1907 рр. в Україні в історіографії: 

сучасний погляд на радянську концепцію / С. А. Євсеєнко. – К.: МАУП, 2005. 

– 193 с.; Євсеєнко С. А. Селянський рух у 1905–1907 рр. в Україні (радянська 
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Критичне осмислення поглядів на селянський рух дослідників 

дожовтневого й радянського періодів, перші кроки на шляху до вивчення 

селянської соціальної активності на нинішньому етапі розвитку історичної 

науки – риси, притаманні сучасній історіографії. Зокрема, В. Бекетова 

та Є. Чернов відмітили відсторонення від дійсних причин селянських 

виступів у публікаціях авторів «Історичного віснику», а О. Герасименко 

вказала на ряд фактичних та методологічних недоліків у працях дослідників 

міжвоєнного періоду І. Флеровського, О. Городцова й Я. Крастиня 
1
. 

В. Бондар і Ю. Присяжнюк акцентували сучасний підхід до розгляду 

селянського руху скрізь призму реакції селянства на капіталістичну 

модернізацію, його суспільно-політичній самостійності, зміни характеру 

відносин з державою 
2
. Окремо В. Бондар проаналізував праці ряду 

радянських істориків-аграрників, з’ясував особливості їх методологічного 

підходу, класифікації селянських виступів, ступінь впливу ідеології 

на зроблені науковцями висновки. Відзначивши цінність радянського 

історіописання в збільшенні фактологічного матеріалу, В. Бондар, разом 

з тим, відзначив його однобокість – «селянство вивчалося в контексті його 

                                                                                                                                        

історіографія проблеми) / С. А. Євсеєнко // Український селянин. – 2004. – 

Вип. 8. – С. 50–55. 

1
 Бекетова В. М. Події революції 1905–1907 років в Україні у висвітленні 

журналу «Исторический вестник» / В. М. Бекетова, Є. А. Чернов // 

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

вивчення: Мат. Міжрегіон. наук. конф. (Дніпропетр., 24 лютого 2005 р.). – 

Дніпропетр.: ДГУ, 2005. – C. 87; Герасименко О. В. Селянський рух 

на Лівобережній Україні (1900 – лютий 1914 рр.) у радянській історіографії / 

О. В. Герасименко // Сумська старовина. – 2011. – № XXXV. – С. 180–181. 

2
 Бондар В. В. Сучасна історіографія пореформеного селянства / 

В. В. Бондар, Ю. П. Присяжнюк // УІЖ. – 2011. – № 2. – С. 191–192. 
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соціального розшарування, класової боротьби та союзу з робітничим класом 

тощо» 
1
. 

Оновлення історіографічного погляду на селянські виступи періоду ПСВ 

віднайшло в публікаціях О. Реєнта, В. Шевченка та Б. Янишина. Вчені 

акцентували дискусію радянських істориків-аграрників щодо показника 

«масового селянського виступу», статистики протиправних дій селянства, 

взаємозалежності економічного становища селянства та його суспільно-

політичної активності, докладно розглянули зміст окремих робіт істориків-

аграрників, проаналізували якість використання ними джерел 
2
. 

В цілому, комплексне історіографічне дослідження, присвячене розгляду 

всій 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 проблеми засвідчує, 

що вітчизняна історіографія не має належного висвітлення формування 

концепцій селянського руху початку ХХ ст. Потребує обґрунтування 

вживаного істориками поняття «селянський рух» як особливого явища 

соціального конфлікту, що багато в чому визначало весь хід протистояння 

між владою, церквою, поміщиками й селянством у цілому, а також його 

прояви в межах внутрішньоселянської боротьби. Заідеологізоване бачення 

                                           
1
 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. 

2
 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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революційних процесів 1900 – лютого 1917 років вимагає належної ревізії, 

звернення до історіографічного аналізу різних концепцій і підходів. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

Джерельна база дослідження підпорядкована історіографічному 

характеру роботи і відзначається перевагою в своєму переліку наукових 

праць різних авторів, котрі досліджували тематику селянських рухів початку 

ХХ ст. в Україні чи Російській імперії в цілому. Однак, певне місце в роботі 

відведено й іншим джерелам, які використовувалися як допоміжний матеріал 

для порівняння, уточнення, підтвердження чи контраргументації інформації, 

наведеної дослідниками. Загалом, використані такі групи джерел: 1) архівні 

джерела; 2) опубліковані збірки документів і матеріалів; 3) опубліковані 

мемуари українських і російських політичних і громадських діячів, спогади 

учасників або очевидців селянського руху; 4) матеріали періодичної преси; 

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 використовувалися для перевірки, уточнення, 

підтвердження чи спростування фактичних даних, які зустрічаються 

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

положень і висновків дисертації. Серед них 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 архівних джерел – це, передусім, переписка 

чиновників, рапорти поліцейських і жандармських чинів, які безпосередньо 

стосуються селянських виступів чи діяльності політичних організацій у селі. 



31 

Низка матеріалів – присуди сільських громад, листівки, звернення і програми 

політичних партій. Серед залучених документів – матеріали ЦДІАУК 

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

Чернігівського губернського жандармського управління (ф. 1439), а також 

листівки монархічних партій (ф. 838). 

Інформативна документальна база з проблем селянського руху 

представлена колекціями ДАРФ. Зокрема, у фонді Департаменту поліції 

МВС (1880–1917 рр.) (ф. 102) представлена найповніша колекція свідчень 

про селянські виступи, що містяться у відредагованих та проаналізованих 

вищими чинами МВС загальних оглядах революційного руху. 

Деякі матеріали, пов’язані з діяльністю політичних партій у селі, 

зберігаються у фондах РДАСПІ. Зокрема, фонд Колекції документів 

політичних партій, організацій і груп у Росії (1880–1917 рр.) (ф. 334) містить 

оригінальні матеріали про діяльність українських політичних партій. 

Цінні свідчення щодо селянського руху в Україні розміщуються 

і в РДІА. Зокрема, серед справ фонду Ради міністрів (ф. 1276) є колекція 

селянських петицій на ім’я імператора, що укладалися і відправлялися згідно 

Указу Сенату від 18 лютого 1905 р. 

З фондів ДАПО (ф. 83, 540), ДАСО (ф. Р-2362), ДАЧО (ф. 127) були 

використані справи листування місцевих поліцейських і цивільних чинів 

із губернськими органами влади стосовно підпалів, нападів на куркульські 

й поміщицькі садиби, виявлення опозиційних елементів у селі, діяльності 

політичних партій і організацій. 

Вагомою джерельною базою для розробки дисертації стали збірники, 

документи, матеріали, в яких опубліковані закони, укази, постанови, ухвали 

з’їздів, нарад, присуди, рапорти поліцейських і військових чинів, програми 

політичних організацій та інші матеріали, присвячені проблематиці 

революційних виступів у масштабах усієї імперії або окремо України. 

Залежно від того, коли видавалися ці документи, вони мали й свої 

особливості у висвітленні революційних перетворень початку ХХ ст. 
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Враховуючи це, опубліковані документи слід поділити в чотири категорії. 

До першої відносяться матеріали, які публікувалися вслід за подіями 

революційних виступів та розпоряджень влади (наприклад, щотижневик 

«Право» публікував як укази, маніфести, урядові декларації, так і матеріали 

судових процесів над «аграрниками») у дожовтневий період. Особливу групу 

документальних джерел складають збірки партійних програм, протоколи 

або матеріали з’їздів політичних організацій, витяги з партійних 

конференцій, засідань центральних комітетів, які виходили окремими 

виданнями в 1900-ті роки. Останні вирізняються між собою за коментарями 

укладачів – схвальними чи критичними, залежно від політичної позиції 

укладача, його партійності тощо. 

Другу категорію формують збірники, опубліковані в 1920-ті роки. 

Їхньіми особливістями є менша в порівнянні з більш пізнім радянським 

періодом заідеологізованість, зверненість до розкриття різних аспектів 

діяльності лівих партій у селі, політичної самодіяльності селянства, 

каральних заходів царату проти учасників селянського руху. 

До третьої категорії увійшли хрестоматії, які вийшли з друку в 1940–

1980-ті роки. Вони були більш ретельно підготовлені й описані, чітко розбиті 

на тематичні групи відповідно до періодів революції, виділених радянською 

історіографією, і географічних меж, мали добрий археографічний опис, 

коментарі й передмову. Додавались і матеріали, які стосувалися не тільки 

безпосередньо подій революції, але й періоду назрівання революційної 

ситуації, загострення кризи селянського господарства, виступів селян 

Полтавщини й Харківщини в 1902 р. тощо. Однак головним недоліком цих 

збірок є відсутність матеріалів, пов’язаних з діяльністю опозиційних партій 

і організацій, крім більшовицьких; допускалася лише публікація матеріалів, 

пов’язаних з діяльністю ВСС. Особливо ретельно добиралися документи, які, 

на думку укладачів збірників, повинні були засвідчити складання союзу 

робочого класу та селянства, висування останніми вимог, близьких 

за змістом до програми РСДРП або більшовицькій платформі, що, по суті, 
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забезпечувало асиметричний підхід до репрезентативності всієї сукупності 

документів. Звісно, упускалися документи, що суперечили догматичному 

баченню революційних процесів або свідчили про лояльність селян 

до режиму. 

Четверта категорія – документи, видані в пострадянський час. У них 

розкривається організуюча й просвітницька робота українських 

та загальноросійських партій, яку вони проводили серед селян, показується 

думка протилежної сторони – представників влади – на причинність 

та характер аграрного руху. 

Значне уявлення про еволюцію аграрного питання в теоретичному 

доробку українських партій надають хрестоматії з історії національних 

українських політичних організацій. Особливо слід відмітити «Історію 

українських політичних партій», укладену на основі багатства архівних 

джерел та матеріалів української преси, що висвітлюють проблему 

становлення, виробки платформ, стратегії і тактики українських партій. 

Значною інформативністю (діяльність загальноросійських політичних 

організацій, вироблення ними аграрних проектів, наявність різних 

фракційних і групових підходів до вирішення аграрно-селянського питання, 

звітність партійних комітетів і груп в їх роботі із селом) виділяються 

збірники документів і матеріалів, опублікованих у 1990-х роках 

видавництвом Російська політична енциклопедія. Фактично, ці збірки 

висвітлюють і питання політичного руху селян, що тимчасово знаходилися 

під впливом тих чи інших організацій. 

Автор також звертався до законодавчих актів, окремих указів Російської 

імперії, які стосувались правового становища селянства, регулювали систему 

трудових відносин, зміцнювали порядок охорони держави. Ряд подібних 

документів представлений оригінальними виданнями дожовтневого періоду. 

Комплекс мемуарних джерел представлений спогадами діячів 

українського національного громадського та політичного рухів 

Д. Дорошенка, С. Єфремова, О. Лотоцького, В. Приходька, А. Ріша, 
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Є. Чикаленка, колишніх членів РСДРП Б. Лінцера, М. Пижова, 

С. Сови-Степняка, О. Черкунова, есерів Р. Гончарова, В. Херсонцева, 

активістів ВСС та інших політичних діячів, які поряд з аналізом різних 

політичних подій, що відбувалися в Україні у роки революції, висвітлювали 

й окремі питання ментальності селян, їх соціально-політичної позиції, 

розбіжностей в общині, особливостей взаємовідносин селянства 

та політичних організацій, рівню їхньої впливовості на сільських жителів, 

проведення репресій проти учасників селянського руху тощо. 

Публіцистика 1900-х років представлена матеріалами партій, 

громадських організацій, консервативної і ліберальної преси. До періодичних 

видань автор переважно звертався з тією ж метою, що і до архівних джерел –

уточнення, перевірки, доповнення, аргументації фактичного матеріалу 

наукових публікацій. Відмітимо, що періодична преса дає можливість 

здобути нерідко оригінальну інформацію, що не зустрічається ніде в інших 

джерелах. Це стосується біографічних даних «аграрників», окремих деталей 

селянської боротьби, громадської думки стосовно селянського руху. Автором 

використані публікації таких газет та журналів, як «Вільна Україна», «Вісник 

партії народної свободи», «Голос сахарника», «Людина і світ», 

«Полтавщина», «Право», «Революційна Росія». 

Узагальнюючі дослідження селянського революційного руху кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. і окремо періоду революції 1905–1907 рр. висвітлюють 

загальноросійську, українську й регіональну проблематику питань 

причинності селянського руху, особливостей його перебігу на українських 

теренах, діяльності політичних організацій, а також історіографічні 

та джерелознавчі питань селянознавства. 

Селянський рух початку ХХ ст. почав вивчатися ще його сучасниками, 

які намагалися дати найбільш узагальнене уявлення про його природу 

та характер в межах всієї імперії Романових з виокремленням регіональних, 

у тому числі «малоросійських», відмінностей його протікання. Окрема увага 

дослідниками приділялася приговорному рухові селян. Загальною 
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особливістю оглядів нещодавніх селянських розрух дожовтневого періоду 

є відчутнє підпорядкування авторів певній ідеології (ліберальній, 

неонародницькій, марксистській), що, проте, зовсім не применшує їхнього 

наукового значення. В цьому відношенні інформативними працями є твори 

Б. Веселовського, В. Водовозова, В. Громана, М. Кроля, В. Леніна, 

П. Маслова, Ю. Мартова, О. Пономарьова, К. Сівкова, В. Тотоміанца. Окреме 

місце посідає книга «Аграрний рух в Росії у 1905–1906 рр.», підготовлена 

оглядачами Імператорського вільного економічного товариства. Її джерельну 

базу склали анкетні дані, заповнені респондентами з місць, що походили 

з різних соціальних груп. Опис селянського руху в українських губерніях 

здійснювався економістами, статистиками й публіцистами В. Громаном 

(Південь), О. Лосицьким (Правобережжя) і В. Голубєвим (Лівобережжя). 

Значну групу історико-революційних й історико-аграрних творів 

становить наукова література 1920-х років, яка відзначалася недогматичним 

підходом до історичного минулого, певним плюралізмом думок істориків, 

доволі реалістичним поглядом на роль «непролетарських» партій 

в організації селянського руху, їхній агітаційно-пропагандистській діяльності 

тощо. Особливо відмітимо інформативні праці Й. Гермайзе, С. Глушка, 

Й. Дроздова, В. Іванушкіна, В. Качинського, Н. Мірзи-Авакянц, А. Ріша, 

М. Свідзінського, П. Христюка, С. Щупака й ряду інших авторів, які заклали 

основи української історіографії селянського руху початку ХХ ст. 

Якісно інший історіографічний матеріал представляють наукові праці 

вітчизняних радянських та сучасних дослідників аграрної й політичної історії 

України П. Варгатюка, О. Висоцького, В. Головченка, О. Гори, 

В. Дубінського, О. Живолупа, С. Іваницької (С. Чмир), Г. Касьянова, 

В. Колесника, О. Кривобока, П. Кудлая, Ф. Кунцевича, І. Кураса, 

О. Лебеденка, М. Лещенка, М. Ліщенка, Ф. Лося, В. Магася, В. Михайлової, 
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О. Михайлюка, О. В. Михалюка 
1
, С. Наумова, Л. Олійника, А. Павка, 

Д. Пойди, Ю. Присяжнюка, І. Реви, Ф. Турченка, О. Федькова, П. Шморгуна, 

М. Якименка та ін. Всі вони є авторами ґрунтовних наукових творів, 

які становлять основний блок історичних праць за спеціалізованою 

тематикою українського селянського руху, а також дотичних проблем – 

діяльності політичних партій у селі, розробки ними шляхів вирішення 

аграрно-селянського питання, зв’язку селянського руху із загальним 

революційним підйомом в країні. 

Значну групу історіографічних джерел становлять праці радянських 

та сучасних російських істориків-аграрників, які не оминали українську 

тематику проблеми, а також 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. Окрему групу праць складають історико-партологічні 

дослідження, що частково розкривають тематику взаємовідносин 

українського селянства та партій, а також розвивають проблематику 

усвідомлення партійними теоретиками завдань аграрної реформи. Серед їх 

авторів – В. Гінєв, К. Гусєв, С. Канєв, В. Комін, В. Кривенький, М. Леонов, 

Д. Павлов, М. Размолодін, С. Тютюкін, В. Шелохаєв. Значний український 

матеріал міститься і в наукових творах, присвячених історії ВСС, написаних 

Д. Колесниченко й А. Курьонишевим. 

Хоча селянський рух в Україні не виокремлювався західними 

істориками в якості окремої теми, деякі загальні оцінки відносно аграрних 

хвилювань у східнослов’янських народів варті уваги. Це стосується праць 

дослідників-русоїстів М. Маліа (Маля), Р. Пайпса, Ф. Кокена, С. Серегні, 

                                           
1
 Тут і далі посилання на праці Олександра Володимирович Михайлюка 

подається з повними ініціалами на відміну від згадувань робіт Олексія 

Григоровича Михайлюка. 
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Т. Шаніна й істориків російського зарубіжжя Ю. Ізместьєва, С. Пушкарьова 

й М. Раєва. Характерно, що їхній погляд на проблему відносин в тріаді 

селянство-поміщик-держава виявляється в зовсім іншому, не звичному для 

вітчизняної історіографії ракурсі. Вказані дослідники виходили у своїх 

міркуваннях про характер селянського руху з традиціоналістських установок 

селянства, його дезадаптації до нових ринкових умов. Також ними 

дебатується змінність та непослідовність політики царської адміністрації, 

що створювала ефект «холодного душу» для селянства і об’єктивно сприяла 

його революціонізації. 

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, про наукову атмосферу кожного з них. У цьому 

відношенні особливе значення посідає курс лекцій Я. Калакури «Українська 

історіографія» (2012) 
1
. Актуальними для даного дослідження є лекції 

ХІІ–XVIII, що відбивають характер розвитку вітчизняної історичної науки 

в ХХ ст. Багатий історіографічний та джерелознавчий матеріал 

представлений у колективних працях «Розвиток історичної науки на Україні 

за роки Радянської влади» (1973), «Історіографія історії Української РСР» 

(1986), статті часопису «Історіографічні дослідження в Україні» (від 1968 р.), 

а також у підручнику «Історія Української РСР» І. Рибалка (1978). 

Справжні імена деяких дослідників дожовтневого періоду, приховані 

псевдонімами або криптонімами, були розшифровані завдяки словникам 

псевдонімів 
2
. Вони вказані в оригіналі 

1
. Імена авторів, більш відомих 

                                           
1
 Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій / Я. С. Калакура. – 

К.: Генеза, 2012. – 512 с. 

2 
Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.) / 

О. І. Дей. – К.: Наук. думка, 1969. – 559 с.; Масанов И. Ф. Словарь 
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за своїми зміненими прізвищами (Ф. Дан, В. Ленін, Ю. Мартов, 

М. Равич-Черкаський, Й. Сталін), залишені без змін. 

Значну групу використаних джерел становлять дисертації 

та автореферати дисертацій, які презентують певні сходинки досягнень 

вітчизняної науки в дослідженні селянського руху. Більше того, вони 

змінюють пануюче нині уявлення про періодизацію історіографії селянського 

руху. Зокрема, це стосується низки дисертаційних досліджень кінця 1940-х –

початку 1950-х років, які як ідейно, так і змістовно передували серії 

тематичних наукових публікацій доби Відлиги та Застою. Тексти цих 

дисертацій фактично не використовувалися в історичних та історіографічних 

роботах більш пізнього часу і зараз знов введені в історіографічний обіг. 

Це роботи З. Березняка, А. Буцика, М. Гамрецького, Г. Германа, М. Гирича, 

Б. Зільбермана, І. Зозулі, П. Кудлая, М. Ліщенка. Прикметно, що попри 

існуючі ідеологічні рамки, притаманні для написання історичних робіт того 

часу, вони досі зберігають свою актуальність, вирізняючись унікальними 

підходами до висвітлення окремих боків селянського руху (участь в ньому 

жіноцтва, 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. 

У роботі, звичайно, аналізувалися висновки та положення дисертацій 

(як повних текстів, так і авторефератів) більш пізнього періоду. Зокрема, 

радянських українських істориків (А. Гришин, М. Демченко, В. Кудь, 

                                                                                                                                        

псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т. 1 / 

И. Ф. Масанов. – М.: Всесоюз. книж. палата, 1956. – 442 с.; Те саме. – Т. 2, 

1957. – 387 с.; Те саме. – Т. 3, 1958. – 415 с. 

1
 Наприклад, В. Горн (В. Громан), А. Єгоров (Ю. Мартов), П. Марєв 

(О. Пономарьов), П. Орловський (В. Воровський), В. В. (В. Водовозов), А. І. 

(А. Жук). 
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В. Михайлова, В. Мотренко), українських та російських істориків 

пострадянського періоду (О. Герасименко, С. Донченко, С. Євсеєнко, 

О. Кривобок, А. Курьонишев, В. Магась та ін.). Даний комплекс дисертацій 

охоплює різні питання минулого українського селянства. Автори 

не обов’язково в них розглядали виступи селянства, але торкалися суміжних 

тем – агітації політичних партій у селі, реакції 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 слід виділити спеціалізовані 

праці О. Герасименко та В. Магася. О. Герасименко в своїй дисертації 

на прикладі Лівобережжя показала фактичну безперервність селянського 

руху, яке при кожному черговому спалаху набувала нових якостей 

та видозмінювало вже апробовані засоби боротьби. В дисертації В. Магася, 

присвяченій діяльності ВСС, акцентовані передумови його появи, участь 

українських делегатів на всеросійських та регіональних з’їздах Селянського 

союзу, організаційна діяльність його місцевих комітетів, висвітлена робота 

найбільш активних з них, змальовані портрети селянських ватажків 

та представників «третього елементу», причетних до створення осередків 

Союзу. 

Разом названі джерела дають цілісне уявлення про еволюцію історичної 

думки відносно проблематики селянського руху Наддніпрянщини. Звичайно, 

панівне місце серед них за за кількістю та числом звернень займають наукові 

публікації. В цілому, джерельний комплекс дисертації є достатньо 

репрезентативним. Вивчення і критичний аналіз кожної групи 

історіографічних джерел дозволили виробити системне бачення процесу 

формування концепцій селянського руху на всіх етапах розвитку вітчизняної 

історичної науки з початку ХХ ст. і до сьогодення. 
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1.3. Методологічна основа та методи дослідження 

 

Важливим інструментарієм наукової роботи є методологія дослідження. 

Серед усіх існуючих визначень цього поняття автор вживає його в значенні 

«концептуального викладу мети, змісту, методів дослідження, 

які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, 

систематизованої інформації про процеси та явища» 
1
. Метод наукового 

пізнання розуміється як система послідовних, розумових і практичних 

операцій, націлених на розв’язання певних пізнавальних завдань 

з урахуванням поставленої мети 
2
. А методи історіографії – як творчо 

осмислені способи та прийоми пізнавальної діяльності історіографа, 

спрямовані на встановлення в руслі методологічного аналізу об’єктивної 

істини 
3
. 

Методологія дисертаційного дослідження охоплює філософську, 

загальнонаукову і частково-наукову методологічні типи, що зумовило 

використання в науковій праці як загальних, так і спеціальних методів 

дослідження. Філософська методологія дозволила зробити окремі висновки 

на рівні теоретичних міркувань, окреслити сутність наукової роботи над 

дисертацією, встановити місце історіографії селянського руху в контексті 

як історичного знання, так і в загальних гносеологічних межах. 

                                           
1
 Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: 

підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання, 2008. – С. 59. 

2
 Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень: 

Навч. посіб. – К.: Кондор, 2009. – С. 78; Рузавин Г. И. Методы научного 

исследования / Г. И. Рузавин. – М.: Мысль, 1975. – С. 21. 

3
 Зевелев А. И. Историографическое исследование: методологические 

аспекты: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «История» / 

А. И. Зевелев. – М.: Высш. шк., 1987. – С. 32. 
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Загальнонаукова методологія визначила звернення до загальних методів 

наукового пізнання і загальнонаукових методологічних підходів 

(історичного, системного, структурно-функціонального). Історичний підхід 

дав змогу простежити накопичений досвід вирішення наукової проблеми, 

проаналізувати та оцінити історичні факти, етапи еволюції концепцій 

селянського руху українського селянства у хронологічній послідовності, 

виділити прогресивні сторони наукових доробків. Системний підхід дозволив 

комплексно підійти до дослідження всього оглянутого масиву наративних 

джерел, що функціонують у межах єдиного знання. Структурно-

функціональний підхід використовувався у виявленні особливостей 

трактування питань селянської активності в межах одного історіографічного 

періоду. Інформаційний підхід зумовив розкриття особливостей, унікальності 

змісту історичних праць за найхарактерніших їхніх інформаційних ознак. 

Вони не лише свідчать про обсяги знання в кожній з них, але й вказують 

на стиль наукового мислення, культуру й етику вченого. 

Робота над дисертацією розпочалася із з’ясування понятійного апарату, 

необхідного для виконання поставлених завдань: історіографія, історіографія 

селянського руху українського селянства на початку ХХ ст., селянський 

(аграрний) рух, форми селянського руху, види селянського руху, селянські 

виступи, селянознавство, аграрно-селянське питання, соціальна активність 

селянства та ін. Зокрема, поняття «історіографія» розглядається ідентично 

визначенню О. Зевелєву як елемент культури, історичне явище, частина 

суспільної думки і спеціальна галузь історичної науки, що вивчає питання 

виникнення ідей, поглядів, концепцій та боротьбу між ними 
1
. Історіографія 

селянського руху українського селянства на початку ХХ ст. – як галузь 

історіографії вітчизняної історії, яка досліджує становлення і розвиток 

концепцій селянського руху вказаного періоду. Селянський рух –як соціальна 

та політична діяльність селянства, спрямована на трансформацію існуючого 

                                           
1
 Зевелев А. И. Историографическое исследование… – С. 8. 
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суспільно-політичного ладу й аграрно-земельних відносин. Автор упевнений, 

що дане поняття виходить за межі уявлення про нього як про виключно 

селянські виступи, форми їх прояву та результати. Воно також охоплює 

віддзеркалення селянської активності в практичній діяльності політичних 

організацій і реакційні прояви соціальної поведінки селян. 

На основі аналізу різноманітної спеціальної літератури був з’ясований 

суб’єкт селянського руху початку ХХ ст. – різні за розміром групи селянства, 

а також представників всіх класів та прошарків населення, які долучаються 

до виступів аграріїв. Виявлено, що селянський рух включає велику кількість 

різноманітних аспектів (психологічних, економічних, соціальних, 

етнологічних, політичних тощо). Це зумовило завдання теоретико-

методологічного синтезу – «безумовної умови подолання кризи» історичного 

пізнання 
1
. 

Методологічними правилами дослідження слугували усталені 

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

наступності. Застосування принципу історизму допомогло з’ясувати процес 

започаткування дослідження, постановку найперших проблемних питань, 

формування та еволюцію концепцій селянського руху, їх спадковість 

та органічний зв’язок, виявити вплив конкретних обставин та правил 

наукотворчості на характер відображення істориками подій минулого. 

Принцип наукової об’єктивності був використаний при аналізі 

історичних праць. Він зумовив незалежність суджень від світоглядних 

і суспільно-політичних орієнтацій авторів, відображення всього спектру 

варіативності їхніх міркувань, допоміг з’ясувати ступінь залежності 

дослідників від пануючих догм чи форматів наукового мислення, дозволив 

беззастережно проаналізувати стан дослідження селянського руху, виявити 

                                           
1
 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования / 

И. Д. Ковальченко. – М.: Наука, 2003. – С. 454. 
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добре опрацьовані і, навпаки, слабо розкриті історіографією аспекти 

проблеми даного дисертаційного дослідження. 

Керуючись принципом системності, було означено цілісність комплексу 

історичної літератури, як об’єкту дослідження, виявлено його різноманітні 

зв’язки, спадковість теорій або їхню конфліктність і взаємовиключення. 

Це спонукало врахувати здобутки вчених дожовтневого періоду, радянських, 

українських і зарубіжних авторів, різні типи історичної літератури тощо. 

У зв’язку із цим актуальним для дисертаційної роботи є і принцип 

всебічності, який зумовив орієнтацію не лише на персональні здобутки 

вчених, але й на виявлення загальних тенденцій, притаманних для певного 

історіографічного періоду, простежити підходи до вивчення проблеми 

представниками різних наукових шкіл, з’ясувати всесоюзні, національні 

(республіканські), регіональні особливості розвитку аграрно-історичної 

думки. Так, всебічний аналіз праць засвідчив, що для радянських істориків 

післявоєнної доби було характерним звернення, передусім, до архівних 

джерел, нехтування мемуарами в якості цінних матеріалів дослідження, 

суперечливість висновків, які зумовлювалися, з одного боку, вільною 

інтерпретацією інформації документів і відсутністю суворої методології в 

роботі з архівними джерелами, а з іншого боку, накладанням на власну думку 

догматичного історичного наукового мислення. Інша суперечливість – 

доведення цінних фактів про діяльність т. зв. непролетарських партій скрізь 

призму огульної критики їхньої діяльності. Лише такий підхід давав змогу 

розкрити характерні особливості їхнього функціонування серед селянства. 

Звернення до принципу наступності допомогло простежити 

спадкоємність знань про селянський рух, їхній розвиток у межах історичної 

науки, встановлення традицій історіописання, переймання авторських 

прийомів, підштовхування через розкриття однієї теми до опанування 

іншими. Зокрема, в сучасній історіографії склалася фактична «подільська 

школа» вітчизняного селянознавства, поштовх до розвитку якої дав 

ще у 1990-х роках О. Федьков – дослідник селянського руху та політичних 
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організацій Правобережжя. В результаті, початок нового століття 

ознаменувався появою нової генерації істориків, які розробляли проблеми, 

пов’язані із селянським рухом (А. Глушковецький, В. Дубінський, 

В. Магась). 

Для виконання дослідницьких завдань використовувалися такі методи: 

конкретного і логічного історіографічного аналізу, критики історіографічних 

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

порівняльний, ретроспективний, описовий та ін. Зокрема, можливість 

порівняти та зіставити праці різних авторів, а також комплексів історичної 

літератури між періодами дав історико-порівняльний метод наукового 

пізнання. Додатково він дозволив з’ясувати новизну, унікальність низки 

історичних творів, особистий внесок учених у становлення концепції 

селянського руху в Україні початку ХХ ст. Виявлення особливостей розгляду 

різних питань селянського руху, з’ясування найбільш суттєвих ознак 

кожного етапу його вивчення, в яких відбилися не лише еволюційні, 

але й революційні зміни, стало можливим завдяки методу періодизації 

та класифікації. 

Застосування історико-хронологічного, історико-ситуаційного, 

проблемно-хронологічного, ретроспективного, описового методів допомогло 

з’ясувати специфіку історіографічних періодів, вияснити вплив конкретно-

історичної ситуації на історіографічний процес. Історичні методи допомогли 

зіставити регіональні історіографічні явища із загальним історіографічним 

процесом селянського руху. 

Розкриття своєрідності, специфічних особливостей кожного окремого 

історичного твору, виявлення історіографічних фактів, їх співвідношення 

з іншими історіографічними явищами, рушійними силами його розвитку, 

аналіз історіографічного процесу нагромадження знань про селянський рух 

початку ХХ ст. в загальних межах історичної науки стало можливим завдяки 

зверненню до методу логічного історіографічного аналізу. 
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Метод конкретного історіографічного аналізу дозволив виявити причини 

певного авторського підходу до висвітлення питань селянського руху. 

Зокрема, з його допомогою роз’яснено підпорядкування історіописання 

дожовтневого періоду вузькопартійним доктринам, наявність плюралізму 

думок в історіографії 1920-х років, доктринерство історичної науки 

сталінської доби, розширення фронту досліджень в 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 у Наддніпрянській Україні 

в 1900 – лютому 1917 роках, встановити якісні зміни в історичному процесі 

та їхній вплив на становлення концепції селянської боротьби. 

*** 

Не дивлячись на понад столітній дискурс селянського руху початку 

ХХ ст. прогалиною вітчизняної історіографії залишається проблема вивчення 

формування та розвитку його концепції, на якій відбилися революційні зміни 

в історії українського суспільства за понад столітній період, що передує 

сучасності. Розгляд цієї проблеми потребує безвідносного і беззастережного 

підходу до дослідження зазначеної теми, поваги до авторської позиції 

істориків, обґрунтування їхніх поглядів як суб’єктивними чинниками, 

так і впливом духу епохи, в якій вони творили. 

Підібрана джерельна база об’єднує не лише об’єктові праці, 

але й джерела потрібні для історіографічного аналізу – оригінальні архівні 

документи, хрестоматії, словники, посібники. 

Реалізація поставленої мети дослідження вимагає спирання на міцну 

методологічну базу. Опис та характеристика класів методологій, принципів, 

методів наукового дослідження складають частину загального комплексу 

наукового пізнання. Окрім спеціальних методів історіографічного пізнання 

автор в формулюванні своїх думок, суджень і висновків спирався 
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і на комплекс загальнонаукових методів, з яких аналіз, синтез, порівняння 

і конкретизація стали основним інструментарієм наукової роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИСТУПІВ 

УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА 

 

2.1. Класифікація в історичній науці форм і методів боротьби 

селянства 

 

В історичній літературі, присвяченій селянському рухові, тема форм 

селянської боротьби займає важливе місце. Дослідники, як правило, уникали 

їхнього порівняння, дотримуючись власного бачення щодо моделювання 

і типології селянських виступів. Подібне зауваження, звичайно, є доволі 

умовним, оскільки історики все-таки враховували формулювання видів 

виступів у документах МВС Російської імперії (як правило, 

це не визнавалося авторами) та в працях попереднього покоління науковців-

аграрників. Крім того, у більшості спеціалізованих праць дослідники 

не акцентували увагу на теоретичній проробці цього матеріалу і просто 

використовували вільно підібраний ними перелік форм аграрних виступів 

при вказівці на їхні факти. Це зумовило наявність великого різноманіття 

типологій, а також підходів до їхнього обґрунтування. 

Дискусія щодо форм селянських виступів вимагає понятійного 

визначення. Серед істориків-сучасників ясність у розуміння понять «форма», 

«вид», «напрямок селянського руху» та «селянський виступ» внесла 

О. Герасименко, яка звернула увагу на те, що вказані поняття нерідко 

змішуються в розумінні істориків і запропонувала наступну схему 

категоріальної чистоти понять: «форма руху» – це методи соціального 

протесту; «вид селянського руху» – це «зміст руху»; «напрямок» показує, 

проти кого (чого) спрямований рух, за що йде боротьба: за землю, проти 

поміщиків, місцевої влади, уряду тощо. «Селянські виступи» О. Герасименко 

визначила як «прояви соціального протесту, що містять в собі порушення 

суспільного порядку, встановленого панівними верствами, державним 
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законом і в яких беруть участь більш або менш значні маси трудящого 

населення кількістю 15 і більше чоловік». З категорії виступів дослідниця 

виокремила страйки, критерієм яких вона назвала «колективну відмову 

трудящих від роботи і висування ними економічних, політичних та інших 

вимог», а також повстання «як найвищу форму соціального протесту» 

(відкриті збройні виступи трудящих за повалення старого суспільного ладу 

і встановлення нового) 
1
. Саме в такому значенні вказані поняття будуть 

зустрічатися в тексті даної роботи. 

Серед дослідників дожовтневого періоду – сучасників ПРР – одним 

із найперших типологізацією форм селянських виступів представив 

російський історик та економіст Б. Веселовський. У своїх працях він виділяв 

погроми, порубки, захоплення поміщицьких луків, поміщицьких ґрунтів, 

продовольчих запасів, «рух за зміну орендних умов», підпали, страйки, 

приговорний рух, повстання, відмову від сплати повинностей, відмову від 

обрання членів землевпорядної комісії, «боротьбу з духовенством», селянські 

мітинги та демонстрації. При цьому два останні види протестів він об’єднав 

у групу політичних виступів з уточненням, що «боротьбу з духовенством» 

слід розуміти як комплекс заходів селянства, спрямованих переважно 

на скорочення грошових видатків на церкву (вимагання встановлення такси 

на треби, відмова від виплат на утримання духовенства),а також конфлікти 

на ґрунті оренди церковних земель, підпали й погроми садиб духовенства. 

Про інтенсивність тих чи інших форм виступів Б. Веселовський судив, 

виходячи з кількісних даних (чисельність селянських акцій, сума нанесеної 

ними матеріальної шкоди), які ранжував по регіонах Російської імперії. 

Зокрема, в Україні, за його даними, найбільший розмах погромів восени 

                                           
1
 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. 52–60. 
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1905 р. спостерігався в Катеринославській губернії, де загальна сума збитків 

власників становила 775 тис. руб.
1
 

Багато в чому ідентичний погляд на форми селянського руху знаходимо 

в книзі П. Маслова «Аграрний рух в Росії»: порубки, потрави, страйки, 

сутички з поліцією тощо. Оригінальність він проявив в іншому – у намаганні 

прив’язати пануючі форми селянської боротьби до районів їхнього 

поширення та періоду революції. Тож П. Маслов за основу класифікації 

самого селянського руху обрав три найпоширеніші типи методів селянської 

боротьби – порубки, погроми і страйки. Відповідно селянські розрухи могли 

приймати форми порубочного, погромного, страйкового, страйково-

порубочного, страйково-погромного, порубочно-погромного рухів. 

Співвіднесеність тому чи іншому регіонові певного типу руху визначалася 

П. Масловим завдяки підрахунку і ранжуванню кількості виступів певної 

форми. Приміром, для України у 1906 р. селянський рух отримував у цілому 

«страйковий» характер (за неточними підрахунками П. Маслова страйки 

становили 75% від усієї кількості виступів) 
2
. 

Узгодження форм селянського руху з періодами ПРР віднаходимо 

в праці М. Саваренського. Так, порубки, погроми, страйки були 

характерними для її начального етапу та вищої стадії. Слідом за П. Масловим 

М. Саваренський районував Україну як територію з переважанням 

страйкового руху з поправкою на високий відсоток погромних акцій, 

притаманних для Лівобережжя та Півдня. Ці регіони, на його думку, «були 

перехідним районом від «страйкового» південно-західного (Правобережжя) 

                                           
1
 Веселовский Б. Аграрное движение в 1907 году / Б. Веселовський // 

Образование. – 1907. – № 8. – С. 10–15; Веселовский Б. Крестьянский вопрос 

и крестьянское движение в России (1902–1906 гг.) / Б. Веселовський. – 

СПб.: Зерно, 1907. – С. 86–87, 95, 123–125. 

2
 Маслов П. П. Аграрное движение в России / П. П. Маслов. – 

СПб.: Обществ. польза, 1908. – Кн. 2. – С. 326–327. 
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до «погромного» середньо-землеробського (Центральний Чорноземний 

район та Харківщина) районів. На Лівобережжі і Півдні погромний рух 

відбувався в 57% їхніх повітів, в 26% поряд з погромами траплялися страйки, 

в решті повітів були відмічені порубки і погроми та порубки. У наступному 

році в цих регіонах страйково-погромний тип руху залишався, проте 

з більшим превалюванням «чисто страйкових» форм (48%) 
1
. 

Критерієм для подібного районування виступало не превалювання тих 

чи інших форм виступів у загальному підрахунку, а кількість повідомлень 

з місць про застосування певних способів боротьби. Такий підхід 

пояснюється методикою збору інформації – анкетуванням, до якого вдалося 

Імператорське вільне економічне товариство. У виданні ІВЕТ «Аграрний рух 

в Росії у 1905–1906 рр.» теж значне місце відводилося формам селянського 

руху, узагальнених за регіональною ознакою. Так, в огляді селянського руху 

на Лівобережжі, здійсненого В. Голубєвим, бачимо різні схеми класифікації 

для губерній. Зокрема, відносно Харківщини він виокремив 10 його видів, 

а для Чернігівщини – 15. При цьому далеко не всі вказані форми були вдало 

та чітко сформульовані. Наприклад, відносно Чернігівщини вказувалися такі 

типи виступів, як «погрози підпалом», «розбирання огорожі», «крадіжка 

взагалі», «загальний збуджений настрій». тоді як політичні за своїм 

характером виступи не згадувалися зовсім. Звісно, винити В. Голубєва 

у непрофесійній класифікації не можна, оскільки вона запропонована 

авторами анкетних листів. Не дивлячись на це, при всіх відзначених 

незручностях, огляди, представлені в «Аграрному русі», якраз цінні саме 

своїм регіональним підходом. Вказане районування форм руху, навіть без 

абсолютних чисельних показників, у цілому вірно показувало загальну 

картину селянських виступів. Так, на Харківщині воно приймало форми 

                                           
1
 Саваренский Н. Экономическое движение крестьян / Н. Саваренский // 

Борьба общественных сил в русской революции. Вып. III. – М.: Типо-лит. 

Рус. тов-ва, 1907. – С. 18, 23, 31, 38. 
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покосів, потрав, попасів, страйків і зняття з робіт, вивезення хліба, буряка, 

соломи з ланів, погромів, порубок, підпалів хліба та сіна, закриття винних 

лавок, зміни місцевої влади. На Чернігівщини, окрім цього, – єврейських 

погромів, а на Правобережжі – боротьби за сервітути та виступів орендарів 
1
. 

Прикметне, що дехто з істориків уже радянської доби подібну класифікацію 

беззастережно брав за основу, як, наприклад, О. Живолуп 
2
. 

Своєрідне розуміння характеру селянських виступів знаходимо 

в українського публіциста Ю. Лавріненка. Він поділяв форми селянського 

руху на нижчі («стихійні голодні бунти, грабунки і нищення великих маєтків 

без формулювання політичних вимог») та вищі («організовані страйки, 

повстання, утворення політичної селянської організації «Селянська спілка», 

формулювання політичних вимог на різних зборах, виступи проти царського 

імперського абсолютизму»). Відповідно, за логікою автора, до «нижчих» 

форм потрапляли всі виступи, які мали економічну мотивацію, навіть тоді, 

коли вони були добре організовані (дивно, що в такому випадку страйки 

наймитів ним віднесені до групи «вищих» форм). Відмітимо, 

що Ю. Лавріненко єдиний з дослідників, хто відніс діяльність створення 

Селянського союзу саме до форм селянського руху, що є цілком 

виправданим 
3
. 

Значною різноманітністю визначалися класифікації форм руху 

в радянській історичній науці. При цьому різниця тут стає особливо 

помітною, якщо порівнювати групування типів селянської боротьби між 
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різними історіографічними періодами. Радянські історики Астрови подібно 

до П. Маслова форми селянського руху структурували в динаміці, залежно 

від часу їхнього прояву. Так, селянські хвилювання до 1902 р. здебільшого 

приймали вигляд «суперечки з окремими поміщиками» за землю, відрізки, 

вигони тощо. Для періоду ПРР вони виокремили дві групи форм виступів – 

економічні й політичні. До першої були віднесені розгроми поміщицьких 

маєтків та економій, підпали, розбирання поміщицького хліба, порубки лісу, 

масові потрави, звезення сіна та хліба, захоплення та зорювання землі, 

орендний рух, сільськогосподарські страйки. До другої – мітинги, відмова від 

сплати повинностей та виборів до землевпорядних комісій, приговорний рух, 

бойкот органів місцевої влади та заміна їх революційними комітетами 
1
. 

«Орендний рух», виділений Астровами, – поняття доволі широке. 

Боротьба за покращення умов оренди зустрічається в якості самостійної 

форми і в класифікації С. Дубровського з уточненням, що за конкретними 

методами боротьби «орендний рух» міг набувати вигляд страйку 

чи захоплення землі 
2
. А. Козаченко на фактах показав, які саме: підпали 

з метою добитися кращих умов укладання орендної угоди з поміщиком, 

бойкоти і страйки 
3
. Однак насправді перелік засобів тиску на поміщика 

можна сміливо збільшити фактично до всього арсеналу селянської боротьби. 

Тож «орендний рух» у будь-якій класифікації втрачає яку-небудь 

специфічність. 

Окрему главу своєї роботи формам селянського руху приділив 

В. Качинський. «Найпростішою» з них він назвав групову або масову заяву 
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селянами своїх вимог (приговори). Цей вид протесту історик кваліфікував 

в якості «прелюдії» виступів, які надалі могли приймати інші форми –

ухвалення петицій, влаштування страйків чи мітингів (якщо вимоги мали 

політичний зміст). Серед інших форм селянських виступів він назвав 

порубки, попаси, бойкот, погроми, підпали, захоплення землі, розбирання 

врожаю, переобрання сільської та волосної старшини, відмовляння від 

ужитку горілки та сплати податків, збройний опір царським силовикам 
1
. 

Комплекс форм селянського руху, до якого звертався відомий 

радянський історик-аграрник Є. Мороховець, умовно був поділений ним 

на економічні виступи селянства (порубки, потрави і захоплення сіна, вивіз 

хліба з ланів, зорювання, погроми, орендні страйки та страйки наймитів) 

і політичні (відмова від сплати податків, зміна сільської та волосної влади, 

політичні мітинги і демонстрації, збройні виступи). Подібно до дослідників 

дожовтневого періоду появу тих чи інших форм він ставив у залежність від 

районування аграрних виступів. Так, підпали і погроми, згідно з наведеними 

ним даними, були більш характерними для Лівобережжя («район 

найбільшого поширення продовольчої оренди та кабальних відносин»), 

захоплення землі – для Півдня України, потрави луків, захоплення сіна 

та звезення хлібів з ланів – скрізь по Україні, страйки – для Лівобережжя 

і Правобережжя відповідно. При цьому саме ці виступи, на думку історика, 

демонстрували найбільше граней та різних значень серед усіх інших форм 

руху, бо могли спричинятися бажанням селян вижити поміщика з землі, 

скоротити робочий день, добитися збільшення заробітної плати, примусити 

власника віддати ґрунти в оренди чи покращити її умови тощо 
2
. 
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Загалом для радянської історичної науки було притаманним пов’язувати 

прояви тих чи інших форм селянського руху з економічними особливостями 

регіонів, що ми побачили вже на прикладі класифікації Є. Мороховця. 

Така тенденція простежується і в історичних роботах 1920-х років інших 

науковців. Зокрема, А. Зецкер вважав, що на Поділлі аграрний рух 

відзначався «більшою внутрішньою загостреністю з причин подільського 

малоземелля та суцільного землеволодіння поміщиків, од чого особливо 

тяжко було селянам, що їх експлоатували поміщики й орендарі панських 

маєтків та підприємств». Відповідно історик форми аграрного руху 

розподілив з урахуванням їхньої актуальності в даному регіоні: страйки 

наймитів; «захоплення економії, маєтку чи заводу»; випаси, потрави 

і грабіжницькі «нічні наскоки на поля економії»; порубки; підпали. 

Оригінальності цій класифікації додало виділення в якості окремої форми 

протестів рух за тверезість, що проявлявся у масовому відмовлянні від 

вживання горілки, розбитті «монопольок» тощо 
1
. 

Специфіка проявів форм селянського руху на Київщині відзначена 

В. Іванушкіним, який, характеризуючи місцеві особливості селянського 

та поміщицького господарювання, виокремив для цього краю рух 

чиншовиків та боротьбу за сервітути. Актуальність обох форм виступів 

зумовлювалася правовою невизначеністю користування чиншовою орендою 

та луками поміщиків, що консервували докапіталістичні відносини в селі. 

Боротьба за сервітути і чиншовий рух, проте, не проявлялися якими-небудь 

специфічними діями інсургентів. Потрави, випаси, порубки – ось реальний 

зміст селянських виступів, що наповнював прояв невдоволення за порушення 

стародавніх прав у сприйняття селян 
2
. Тож виділення таких форм 
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селянського руху є доволі сумнівним і скоріше відповідає причинності його 

прояву. 

А. Гришин специфічною для південноукраїнського регіону формою 

селянських виступів назвав конфіскацію в поміщиків, заможників, а також 

у представників місцевої влади та поліції хліба, худоби, грошей, майна. 

За його підрахунками у 1900–1904 pp. тут сталося щонайменше 16 випадків 

такої експропріації 
1
. Доволі рідкою формою селянського руху, на яку 

вказують дослідники, було усуспільнення поміщицьких маєтків, передача 

їхнього управління управляючим чи комітетам ВСС, обраним самими 

селянами. Подібні прецеденти описані відносно дій революційного селянства 

в с. Варварівка Вовчанського повіту та с. Хотінь Сумського повіту 
2
. 

Це доволі рідкісні приклади націоналізації по-селянськи, ідея якої 

відштовхувалася від громадського егалітаризму та общинної трудової етики, 

характерної для Слобожанщини, як району збереження общинного 

землекористування. 

Взаємозв’язок особливостей економічного розвитку регіонів і специфіки 

проявів тих чи інших форм селянського руху чітко простежується в праці 

П. Першина. Ступінь збереження залишків феодалізму, рівень матеріальних 

статків сільського населення, розвиток капіталістичних відносин 

у сільському господарстві, те, «наскільки сильним був вплив більшовицької 

партії» – ось фактори домінування тих чи інших методів боротьби. 

За розмахом селянського руху, вважав він, перше місце посідали райони 
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торгового зернового господарювання, до яких відносилася Південна Україна 

(відповідь на експлуатацію маси найманих робітників у вигляді страйків), 

друге – райони цукрового виробництва, до якого потрапляли Поділля, 

Київщина, Південна Чернігівщина та Харківщина (чинники, що формували 

соціальний протест у формі орендних страйків та погромів, – низький рівень 

заробітної плати, висока ціна на землю, значний відсоток малоземельних 

та безкінних селян) 
1
. 

Якщо узагальнювати всі форми селянського руху, що наводилися 

істориками, то набір методів селянського руху можна представити наступним 

чином: розгроми і підпали поміщицьких маєтків; захоплення в поміщиків 

харчів і фуражу; зорювання поміщицьких ґрунтів; «опір грабіжницькому 

розмежуванню землі»; потрави; попаси; порубки; боротьба за спірні ділянки 

землі і лісу; боротьба за сервітути; страйки; бойкот поміщиків (припинення 

всіх контактів з економією); руйнація цукрових заводів; протести проти 

межування; відмова від виборів до комісій землевпорядкування; сутички з 

охороноюи та поліцією; фізична розправа над гнобителями; відмова від 

оренди; відмова від сплати податків, грошових повинностей та додаткових 

платежів; протидія землевпорядним роботам; боротьба проти духовенства; 

боротьба проти куркулів; боротьба проти «Булигінської думи» і за скликання 

Установчих зборів; мітинги, демонстрації та «недозволені сходи»; 

приговорний рух; агітація проти влади, поміщиків, впровадження 

столипінської реформи; усунення місцевої влади та обрання нової; сутички з 

адміністрацією маєтків; заворушення серед чиншовиків; спроби створення 

організацій політичного або військового характеру, підготовка повстання 
2
. 
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До вказаного переліку можна віднести також протести мобілізованих, 

переважно селян, проти умов призову та забезпечення провіантом запасних 

під час Російсько-японської війни, що в якості окремої форми виступів 
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С. 150; Спицький В. Є. Назрівання революційної кризи на Україні в 1901–

1904 рр. / В. Є. Спицький. – К.: Вища шк., 1978. – С. 43–49; Черменский Е. Д. 

Россия в период столыпинской реакции (1907–1912 гг.) / Е. Д. Черменский. – 

М.: ВПШ ЦК КПСС, 1954. – С. 29. 
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виділені в роботах М. Варшавчика, А. Гришина, М. Гирича, А. Зецкера, 

О. Коломійця 
1
. Меншою мірою в працях описане невдоволення тяготами 

війни з Японією селян, які залишилися поза призовом. А. Козаченко 

і В. Мотренко, приміром, доводили, що воно відігравало роль каталізатора 

селянської боротьби: бідний селянин де-не-де міняв патріотизм 

на перспективу соціального визволення 
2
. Окремим сюжетом селянських 

виступів можна назвати протести селянок-солдаток в 1905 р. Однак 

в історичній літературі їхній опис подавався лише в одному джерелі – 

брошурі А. Зецкера (вимагання від поміщика Доманського 15 жінок 

мобілізованих с. Рудки Кам’янець-Подільського повіту видати їм хліба, 

що супроводжувалося погрозою розправи над ним з боку фронтовиків) 
3
. 

Протести солдаток тоді ще не набрали такої масовості, як під час Першої 

світової війни, тож упущення цього типу виступів в історичній літературі 

є цілком закономірним. 

Фактично всі перераховані вище форми селянського руху були 

характерними і для постреволюційного періоду. До них додавалися нові типи 

                                           
1
 Варшавчик М. Я. Боротьба більшовицьких організацій на Україні 

за здійснення ленінської тактики щодо Російсько-японської війни / 

М. Я. Варшавчик // Наукові записки КДПІ ім. О. М. Горького. – 1955. –

Т. XVIII. – С. 33; Гирич М. И. Революционное движение на Левобережной 

Украине накануне Первой русской революции в 1904 году: Дис. … канд. ист. 

наук / М. И. Гирич. – Львов, 1955. – С. 234–236; Гришин А. Д. Селянський 

рух на Півдні України… – С. 58–59; Коломієць О. М. Становище селян і 

селянський рух на Правобережній Україні в 1900–1904 pp. / 

О. М. Коломієць // УІЖ. – 1969. – № 3. – С. 97. 

2
 Козаченко А. Нариси з історії революції… – С. 214; Мотренко В. Г. Рабочее 

движение на Украине накануне Первой русской революции (1900–1904 гг.): 

Дис. … канд. ист. наук / В. Г. Мотренко. – Луганск, 1966. – С. 421–425. 

3
 Зецкер А. 1905 рік на Поділлі… – С. 25. 
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методів боротьби, спрямовані проти спроб реалізації столипінської реформи, 

а також загострення відносин селян з державою. Зокрема, у статті 

Н. Мальцевої відносно цього періоду названі 22 форми селянського руху. 

Таку кількість авторка пояснила переносом найменування виступу з джерела 

(архівні фонди Департаменту поліції, Міністерства юстиції, Земського 

відділу МВС) з поправкою на характер дії (відмова, спротив тощо), 

противника (поліція, поміщики, куркулі та ін.) та об’єкт дії (захоплення 

землі, сіна). При цьому дослідниця сама визнавала незручність такого 

здрібнення форм, адже деякі з них, наприклад, зіткнення зі стражниками 

та поліцією, у чистому вигляді не зустрічалися і були слідством прояву 

інших методів боротьби (потрави, порубки тощо). Деякі форми загалом 

означені невиразно («хвилювання», «подача заяв в Державну думу»). 

Водночас позитивною стороною такої класифікації є виявлення конкретних 

дій селянства, що в числовому вираженні вказують на їхню актуальність 

та очевидність для села (зокрема, окремих категорій підпалів майна 

поміщиків, куркулів, орендарів, духовенства) 
1
. 

Громіздкістю вирізняється і класифікація Ф. Лося та О. Михайлюка, 

які представили список із 20 форм селянських виступів, умовно поділених на 

три групи: 1) масові противладні та антипоміщицькі виступи (розгроми 

економій; сільськогосподарські страйки; сутички з військами та поліцією; 

порубки лісу; випаси і потрави; захоплення поміщицької землі, сінокосів, 

майна; орендні та економічні вимоги; боротьба за сервітути, рух чиншовиків; 

опір владі, несплата податків, усунення сільських старост; мітинги і сходки; 

виступи проти столипінського землевпорядкування; підпали поміщиків; 

«інші форми масових виступів»); 2) індивідуальні протести (підпали 

поміщиків; убивства і замах на вбивство поміщиків та управляючих 

                                           
1
 Мальцева Н. А. О количестве крестьянских выступлений в период 

Столыпинской аграрной реформы (3 июня 1907 г. – 1 августа 1914 г.) / 

Н. А. Мальцева // История СССР. – 1965. – № 1. – С. 126–131. 
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економіями; убивства і замах на вбивство поліцейських і представників 

адміністративної влади); 3) виступи проти куркулів (розгроми садиб хуторян 

і відрубників; захоплення землі, майна; випаси і потрави; порубки та «інші 

масові виступи»; підпали) 
1
. 

«Інші форми масових» виступів розшифровуються істориками на ряді 

прикладів – протести проти впровадження земств та земських зборів 

на Правобережжі, опис майна недоїмочних господарств, влаштування 

мітингів та нелегальних сходок, відмова надавати поліції продовольство, 

фураж, квартири тощо. Сюди ж можна віднести й окремо описані 

О. Михайлюком специфічні способи боротьби з відрубниками: отруєння 

колодязів і перешкоджання гасінню пожеж, які селяни самі ж скоювали 

(с. Ганнине Лебединського повіту), систематичне побиття відрубників 

(сл. Велика Писарівка Валківського повіту). 

Збірний характер у класифікації Ф. Лося та О. Михайлюка має й така 

форма боротьби, як виступи проти Столипінської аграрної реформи. Вона, 

у свою чергу, обіймала різні методи боротьби «від осудження нових аграрних 

законів і скарг до сутичок з поліцією і землемірами». Усередині між цими 

двома полярними формами протестів історики розташовували бойкот 

селянами сходів (у тому випадку, якщо бажаючих на відруб не було 

або бажаючих було обмаль), активні протести на сходах (якщо на них 

виявлялася група бажаючих вийти на відруб) та підпали 
2
. Крім того, форми 

руху Ф. Лось умовно поділяв на ті, які були характерними для відкритої 

боротьби, особливо в період революційного підйому, і ті, що були проявом 

                                           
1
 Лось Ф. Є. Класова боротьба в українському селі, 1907–1914 / Ф. Є. Лось, 

О. Г. Михайлюк. – К.: Наук. думка, 1976. – С. 244–255. 

2
 Там само. – С. 193; Михайлюк А. Г. Крестьянское движение 

на Левобережной Украине в период нового революционного подъема (1910–

1914 гг.) / А. Г. Михайлюк // Ежегодник по аграрной истории Восточной 

Европы. 1964 год. – Кишинев: Картя Молдавеняскэ, 1966. – С. 745. 
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латентного селянського гніву (підпали, порубки та зорювання посівів 

у постреволюційні роки використовувалися в якості помсти). Специфічними 

формами протесту проти реалізації столипінської реформи він назвав 

розправи над виділенцями та землемірами, перешкоджання роботі останніх, 

бойкот питання про перехід до відрубної системи сільськими сходами 
1
. 

У кількісних показниках, що наводилися істориками, наймасовішим 

видом селянського висловлення невдоволення в цей час були підпали. 

П. Кудлай, виставляючи їх на перше місце у власній класифікації форм 

селянського руху, для періоду 1907–1914 рр. інші види виступів за ступенем 

важливості розподілив наступним чином: 2) збройні сутички селян 

з поліцією; 3) страйки; 4) відкритий опір владі та поміщикам, невиконання 

розпоряджень представників органів влади; 5) розгром маєтків; 6) збройні 

сутички селян з охороною маєтків та лісів; 7) потрави; 8) порубки та ін. 

більш дрібні за фіксацією в документах МВС форми руху. Отже, 

2, 4 та 6 форми є подібними і можуть бути представлені в одній групі – 

сутички селян з їхніми противниками. При цьому, як справедливо показував 

П. Кудлай, вони не були реально самостійним методом боротьби, а виникали 

на фоні намагання стражів порядку чи економічної охорони запобігти 

замахам селянства на приватну власність 
2
. 

Деяку відмінність групування форм селянського руху, спрямованих 

проти поміщиків, для 1907–1914 рр. помічаємо в класифікації 

А. Ієрусалимського: 1) напади на садиби та їх погроми; 2) захоплення 

поміщицької землі, хліба, приговори про розділ панського рілля, виступи 

на тлі суперечок про сервітути та оренду; 3) зіткнення з поміщиками 

                                           
1
 Лось Ф. Є. Україна в роки Столипінської реакції / Ф. Є. Лось. – 

К.: АН УРСР, 1944. – С. 80–84. 

2
 Кудлай П. Селянський рух на Правобережній Україні між двома 

революціями (червень 1907 – лютий 1917 рр.) / П. Кудлай // Архіви України. 

– 1970. – № 1. – С. 59–60. 
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та їхніми службовцями; 4) самовільні випаси, потрави, покоси та здійснення 

спротиву при цьому; 5) страйки; 6) порубки, зіткнення з лісовими 

стражниками; 7) «інше». Крім того, специфічними формами протидії 

проведення столипінської реформи та опору державній владі ним були 

названі підпали, протидія розмежуванню громадських земель на хутори 

та відруби, зіткнення селян з військами і поліцією на ґрунті збирання 

податків і недоїмок 
1
. Подібні формулювання відносно селянського руху 

даного періоду зустрічаються і в класифікації В. Горякіної, яка, проте, до 

цього списку включила «виступи у зв’язку зі зміною поміщиком земельних 

відносин» та протидію сплаті податків і штрафів. Окрім формальних ознак 

дій селянства історик застосувала до них категорії спрямованості, виду 

системних заходів селянства відносно противника, вищі-середні-нижчі 

форми селянського руху. За спрямованістю класи селянських виступів нею 

об’єднані в групи спрямованості руху проти поміщиків чи орендарів 

(погроми маєтків, захоплення землі, порубки, потрави, покоси, підпали, 

страйки), проти політики самодержавства та його агентів (несплата податків) 

і проти куркуля. До наступальних форм були віднесені страйки, погроми, 

захоплення майна, а оборонних – решта форм виступів. При цьому, доводила 

дослідниця, прояв тих чи інших форм селянського спротиву не завжди 

свідчив на користь їхньої революціонізації. Лише кількісний показник 

зростання активних форм селянської боротьби, себто тих, що вели 

до відкритого конфлікту між його сторонами, ставали «проявом 

революційної енергії селянських мас, їх здатності до активного спротиву 

і навіть наступу на класового ворога». У цьому відношенні заходи, 

                                           
1
 Иерусалимский А. Ф. Крестьянское движение в России накануне и в начале 

Первой мировой войны / А. Ф. Иерусалимский // История СССР. – 1967. – 

№ 3. – С. 120; Иерусалимский А. Ф. Некоторые вопросы развития 

крестьянского движения в 1910–1914 гг. / А. Ф. Иерусалимский // История 

СССР. – 1959. – № 4. – С. 109. 
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спрямовані на зміну земельного ладу, витіснення поміщика, були 

охарактеризовані нею як «вища», а складання скарг, присудів – «нижчою» 

формою 
1
. Такий підхід цілком вписувався в радянську концепцію аграрного 

руху, насильницькі прояви якого вводилися в ранг провідних і вирішальних 

видів селянської класової боротьби. 

Деякі специфічні форми боротьби селян із заможниками відмітили 

М. Демченко (нищення посівів, покалічення або вбивство худоби, заборона 

користуватися громадськими шляхами, прогонами та водоймищами, 

грабунки), а також Г. Герасименко (опір селян продажу земель Селянським 

банком) 
2
. 

Зміна акцентів погляду на столипінську реформу в сучасній 

історіографії відбилася і на оновленні бачення аграрних виступів 

постреволюційного періоду. Зокрема, В. Майстренко основною причиною, 

що викликала внутрішні селянські конфлікти, назвав порушення права 

общинників при виділенні окремих селян на хутори і відруби, чим фактично 

переклав відповідальність за них саме на тих селян, які протестували проти 

приватизації землі односельцями. Встановлені ним форми протестів він 

умовно поділив на дві групи – відносно мирний опір (виступи на сільському 

сході групи селян-общинників, складання скарг до Сенату, заохочення 

односельців проти реформи, агітація за відмову від виборів уповноважених 

від селян до землевпорядних комісій) та протести із застосуванням насилля 

                                           
1
 Горякина В. С. Крестьянское движение на Украине в 1907–1914 гг. / 

В. С. Горякина // История СССР. – 1972. – № 1. – С. 127–128. 

2
 Герасименко Г. А. Протидія селян столипінській аграрній політиці 

на першому етапі її проведення / Г. А. Герасименко // Історичні дослідження. 

Вітчизняна історія: Республ. міжвідомч. зб. наук. праць. – К.: Наук. думка, 

1988. – Вип. 14. – С. 65; Демченко М. В. Робітничий рух на Україні в період 

столипінської реакції (1907–1910 рр.): Дис. … канд. іст. наук / 

М. В. Демченко. – К., 1959. – С. 272. 
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(підпали, «жіночі бунти» солдаток, опір діям членів землевпорядних комісій, 

захоплення земель відрубників) 
1
. 

О. В. Михайлюк урізноманітнив цей список конфліктами особистісного 

роду. Столипінська реформа плодила роз’єднаність усередині селянства між 

виділенцями та общинниками, а щоденна ворожнеча між ними виливалася 

в драми майже сімейного типу. Передусім, до відрубників застосовувався 

т.зв. моральний терор – общинники не дозволяли їм користуватися 

громадськими лісами, водоймами, дорогами, виганяли їхню худобу 

з громадської череди, забороняли їм приходити на сільські сходи, не обирали 

на громадські посади, не пускали в церкву, били вікна в будинках, робили 

підпали, погрожували й переслідували, а то й загалом виганяли із села 
2
. 

Певну специфіку в протистояння, вказували Р. Бакало і В. Гоцуляк, вносила 

корупція – селяни нерідко виправдано звинувачували виділенців у тому, 

що вони отримують кращі ділянки за підкуп членів землевпорядних 

комісій 
3
. 

Близькою до класичного бачення селянських виступів є класифікація, 

запропонована О. Герасимчуком. Форми боротьби селян з виділами він 

умовно поділив на пасивні та активні. До пасивних він відніс скарги на дії 

місцевої влади, що адресувалися повітовим та губернським землевпорядним 

комісіям, Сенату і навіть царственим особам, відмову переходити на відруби 

                                           
1
 Майстренко В. С. Конфліктні ситуації в ході проведення Столипінської 

аграрної реформи в Харківській губернії (1906–1915 рр.) / 

В. С. Майстренко // Вісник ХНУ: Історія. – 1999. – № 441. – С. 157–163. 

2
 Михайлюк О. В. Селянство Наддніпрянської України в перші десятиліття 

ХХ ст. (1900–1922 рр.): Соціокультурні трансформації: Дис. … докт. іст. 

наук: 07.00.01 / О. В. Михайлюк. – Дніпропетр., 2009. – С. 200. 

3
 Бакало Р. Г. Селянські виступи на Україні в часи Столипінської аграрної 

реформи / Р. Г. Бакало, В. В. Гоцуляк // Вісник Черкаського університету: 

Історичні науки. – 2001. – Вип. 27 – С. 92. 
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всією громадою, протести сільських сходів щодо надання дозволу 

на виокремлення односельців, що можна сприймати, як цілком легальний 

спосіб протидії. До активних – погрози в бік бажаючих виділитися з громади, 

знищення межових знаків, підпали, погроми хуторів, заорювання ґрунтів 

відрубників. При цьому локалізацію таких виступів у північних повітах 

Чернігівщини він пояснював тим, що цей край перебував у смузі 

переважання общинного землеволодіння, а також відверненням частини 

селянства південних повітів на заробітки, що природно зменшувало градус 

соціального протистояння в селі 
1
. 

Окремі класифікації селянських виступів історики подавали відносно 

періоду Першої світової війни, враховуючи специфіку воєнного часу. 

Так, Ю. Кирьянов, окрім уже відомих за попередній період видів виступу, 

виокремив нові форми прояву невдоволення, характерні для воєнного часу: 

виступи, пов’язані з невидачею допомоги, виступи, що виникали на ґрунті 

дорожнечі, реквізиції хліба, унаслідок введення такси або зниження цін на 

сільгосппродукти. Прикметне, що історик відмовився враховувати таку 

форму селянського протесту як підпали, «причини яких не відомі» 
2
. Подібну 

типологізацію зустрічаємо в роботах українських радянських істориків 

В. Кудя і А. Гриценка. Останній додав до вказаного переліку також відмову 

платити податки та вносити кошти за оренду землі 
3
. 

                                           
1
 Герасимчук О. Ставлення чернігівського селянства до аграрної реформи 

Столипіна / О. Герасимчук // Сіверянський літопис. – 2011. – № 1. – С. 72–85. 

2
 Кирьянов Ю. И. Крестьянское движение на Украине в годы первой мировой 

войны (До Февральской революции 1917 г.) / Ю. И. Кирьянов // Ежегодник 

по аграрной истории Восточной Европы 1960 г. – К.: АН УССР, 1962. – 

С. 534–546. 

3
 Гриценко А. П. Селянський рух у Донецькому промисловому районі в роки 

Першої світової імперіалістичної війни (липень 1914 р. – січень 1917 р.) / 

А. П. Гриценко // УІЖ. – 1958. – № 4. – С. 81; Кудь В. О. Селянство Волині 
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Дещо ширший перелік форм селянського спротиву представлений 

у книзі Б. Заброварного та О. Михайлюка, присвяченій становищу 

українського села в 1914–1917 рр. Окрім вже апробованих селянством форм, 

вони відмітили виступи запасних (переважно в липні 1914 р.), солдаток, 

протести проти дорожнечі, реквізиції худоби, провіанту і хур, проведення 

сільськогосподарського перепису, відмова у виконанні підводної повинності 

та окопних робіт. Остання форма боротьби нерідко зачіпляла проблему 

взаємин між різними групами селянства. Бідні селяни вважали, що шанці 

повинні рити заможні односельці, які мають більше коней і хур, а останні 

наполягали на правильній черзі виконання робіт 
1
. 

В якості особливої групи виступів істориками виділявся рух 

мобілізованих на самому початку Великої війни. Насправді змістовно він 

мало чим вирізнявся від уже апробованих селянами форм з тією поправкою, 

що виступи ці здійснювалися концентровано і, як правило, переливалися 

один у другий. Зокрема, М. Гамрецький в аграрних виступах 1914 р. запасних 

виділяв розгроми і підпали поміщицьких маєтків, казенних винних крамниць, 

державних установ, порубки, захоплення хліба з поміщицьких комор, 

знищення сільськогосподарського реманенту дідичів, побиття поліції тощо 
2
. 

В основу класифікації М. Гамрецького, однак, не була покладена мотивуюча 

сторона виступів. Цю специфіку врахував інший радянський дослідник 

О. Беркевич, котрий запропонував виступи селян влітку 1914 р. розподілити 

на дві групи: 1) аграрні виступи проти поміщиків; 2) виступи проти царської 

                                                                                                                                        

і його революційна боротьба в роки Першої світової війни / В. О. Кудь // 

Питання історії народів СРСР. – 1972. – Вип. 14. – С. 119–129. 

1
 Заброварний Б. Й. Українське село в роки Першої світової війни: Посібник / 

Б. Й. Заброварний, О. Г. Михайлюк. – Луцьк: Надстир’я, 2002. – С. 75–118. 

2
 Гамрецький М. М. Революційний рух на Київщині в роки Першої світової 

імперіалістичної війни (1914–1916 рр.): Дис. … канд. іст. наук / 

М. М. Гамрецький. – К., 1948. – С. 119. 
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влади, пов’язані безпосередньо з призовом до армії 
1
. Хоча подібна 

бінарність не внесла ясності в характер методів боротьби селянства, вона все-

таки правильно розставила акценти їхньої причинності. Це чітко 

проілюстровано у дослідженні П. Кудлая: окремо виділені виступи 

мобілізованих (т. зв. «винні погроми») та погроми маєтків у липні 1914 р. 
2
. 

О. Кошик об’єднав різні прояви селянського руху літа 1914 р. у три групи: 

антивоєнні заклики, відмова від допомоги армії (бойкот транспортних 

зобов’язань), активні виступи селян, спрямовані як проти органів влади, 

так і проти приватних власників 
3
. 

В роботі радянського історика Я. Крастиня окрім згаданих вище форм 

виступів, зроблений акцент на на епізодах заворушень селянства 

на національному ґрунті, які відбувалися на фоні офіційної антинімецької 

пропаганди і були спрямовані проти російських підданих – німецьких 

колоністів та поміщиків остзейського походження 
4
. У вітчизняній 

історіографії ці процеси відслідковувалися на регіональному рівні. 

Якщо на Донбасі і Катеринославщині («легальний спосіб боротьби за 

землю») такі факти дійсно було виявлені А. Гриценко й Ю. Кірьяновим, то на 

Волині, за даними В. Кудя, ніяких проявів ксенофобії по відношенню до 

                                           
1
 Беркевич А. Б. Крестьянство и всеобщая мобилизация в июле 1914 г. / 

А. Б. Беркевич // Исторические записки. – 1947. – Т. 23. – С. 14. 

2
 Кудлай П. Селянський рух на Правобережній Україні… – С. 59. 

3
 Кошик О. К. Антивоєнні виступи робітників і селян України на початку 

Першої світової імперіалістичної війни / О. К. Кошик // УІЖ. – 1959. – № 3. –

С. 37. 

4
 Крастынь Я. П. Революционная борьба крестьян в России в годы 

Империалистической войны (1914–1916 гг.) / Я. П. Крастынь. – 

М.: МАИ, 1932. – С. 54. 
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німців з боку селян не спостерігалося 
1
. Детальне вивчення цього 

етнополітичного за своїм змістом сюжету характеру взаємовідносин 

українських хліборобів та німецькомовної меншини ще потребує свого 

прискіпливого дослідження. 

Названі вище схеми класифікацій, як бачимо, не вирізнялися 

одноманітністю. Відсутність усталеної класифікації видів селянського 

спротиву, вільний добір їхньої кількості та найменування зумовили 

за століття дослідження теми селянського руху початку ХХ ст. появу 

проблеми правильного розуміння його змісту, методології підрахунку 

відповідно до вказаних форм кількості виступів та їхньої стандартизації. 

Звісно, це порушує питання про те, на чому повинна базуватися класифікація 

форм селянської боротьби – на певних якісних критеріях аграрного руху 

(хто, навіщо, яким чином опирався аграрним порядкам, проти кого були 

спрямовані селянські акції) чи на чисто формальних ознаках руху (назви 

та характеристики, які вживалися ще в дожовтневий період). 

Перший засіб зручного групування форм селянського руху здійснив 

радянський історик-аграрник А. Анфімов, який запропонував на селянські 

виступи передреволюційного періоду дивитися з точки зору чотирьох 

позицій: конкретні форми (потрави, порубки, попаси, погроми поміщицьких 

садиб, погроми хлібних магазинів, підпали, вбивства поміщиків, відмова від 

сплати податків, «недозволені сходки»), мета (боротьба за землю, вимоги 

переселення), об’єкт (виступи проти адміністративної влади та представників 

сільського самоуправління, боротьба проти духовенства) і причина виступів 

                                           
1
 Гриценко А. П. Селянський рух у Донецькому… – С. 82; Кирьянов Ю. И. 

Крестьянство Степной Украины в годы Первой мировой войны (1914–

1916 гг.) / Ю. И. Кирьянов // Особенности аграрного строя России в период 

империализма. – М.: АН СССР, 1962. – С. 246–247; Кудь В. О. Селянський 

рух у Волинській губернії… – С. 148. 
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(«виступи на ґрунті голодовок», «міжусобні зіткнення селян через земельні 

відносини») 
1
 

Другий підхід презентований у монографії М. Лещенка. Він звузив 

список виступів періоду революції 1905–1907 рр. за рядом характерних ознак 

до 8 основних форм: 1) безпосередня боротьба за землю; 2) страйки селян 

та наймитів; 3) розгром поміщицьких маєтків, садиб, магазинів; 4) підпали 

садиб, розбирання майна, убивства гнобителів; 5) сутички селян з місцевою 

владою, поліцією, військами; 6) нелегальні збори, мітинги, інші види 

політичної боротьби; 7) «інші форми боротьби»; 8) змішані форми 

боротьби 
2
. Пізніше він узагальнив частину з названих форм в одну – 

селянські напади на поміщицькі маєтки і повстання, до якої він відніс 

«всі збройні виступи селян, незалежно від того, були вони заздалегідь 

підготовлені чи виникли раптово у формі стихійного протесту», а також 

«всі відкриті напади селян на поміщицькі маєтки і куркульські садиби, 

які супроводжувались повним або частковим їх знащенням, розбиранням 

продуктів харчування і майна гнобителів» 
3
. 

Серед сучасних дослідників селянського руху схожу класифікацію 

застосовує О. Герасименко. Вона дещо змінила формулювання 5-ї форми, 

розширивши її зміст: опір продажу майна та інші сутички з місцевою 

владою. Таким чином історик намітила можливості ревізії старих схем 

типологій. Зокрема, запропонувала близькі типи руху об’єднати в групи: 

                                           
1
 Анфимов А. М. Экономическое положение и классовая борьба крестьян 

Европейской России. 1881–1894 гг. / А. М. Анфимов. – М.: Наука, 1984. –

С. 219. 

2
 Лещенко М. Н. Українське село в революції… – С. 208–210. 

3
 Лещенко М. Н. Селянські напади на маєтки та повстання на Україні – 

важлива форма боротьби в роки Першої російської революції / 

М. Н. Лещенко // Історія та історіографія України: Зб. наук. праць. – К.: Наук. 

думка, 1985. – С. 120–121. 
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«наприклад, потрави, покоси, порубки, орання – в самовільне користування 

землею та угіддями». Дана форма боротьби, прокоментувала дослідниця, 

часто перепліталася з безпосередньою боротьбою за землю, а також 

зі страйками. Крім того, методи боротьби можна поділяти на легальні (судові 

процеси, бойкот, страйки) й нелегальні (непослух, самовілля, саботаж, опір, 

збройний опір, терор, повстання) 
1
 Дана пропозиція викликає питання щодо 

доцільності такого поділу, оскільки в правовій системі Російської імперії 

будь-які форми непокори власнику, особливо в аграрній сфері, не вважалися 

за легальні, а страйки наймитів, які О. Герасименко віднесла до легальних, 

загалом каралися за законом (ст. 1358 «Уложення про покарання» 1885 р.; 

закон «Про найм на сільські роботи» 1886 р.; ст. 376 «Нового карного 

уложення» 1903 р.; «Правила проти виникнення страйків серед сільських 

робітників», 1906 р.). Так, відмова наймита працювати каралася 

відшкодуванням наймачу збитків, місячним арештом, а за участь у страйку 

він міг бути позбавлений волі на термін від тижня до року 
2
. 

Намагання згрупувати різні форми селянських виступів здійснив 

і російський історик О. Кураєв, який об’єднав конкретні типи в категорії 

                                           
1
 Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 – 

лютий 1917 рр.): Дис. … – С. 57, 117. 

2
 Десятніков І. В. Наймана праця у сільському господарстві України в кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. / І. В. Десятніков. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010. 

– С. 71–72; Новое уголовное уложение Высочайше утвержденное 22 марта 

1903 г. – СПб.: Изд. В. П. Анисимова, 1903. – С. 127; Потолов С. И. 

Самодержавие и законодательство о стачках на рубеже ХIХ–ХХ вв. 

(Из истории разработки основных норм трудового права) / С. И. Потолов // 

Проблемы социально-экономической и политической истории России ХІХ–

ХХ веков: Сб. ст. памяти В. С. Дякина и Ю. Б. Соловьева. – СПб.: Алетейя, 

1999. – С. 278; Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1885 года. – СПб.: Изд. Н. К. Мартынова, 1908. – С. 655, 658–659. 
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активних (бойових, насильницьких) і пасивних (оборонних, мирних), 

політичних (спрямовані проти інститутів держави) і економічних (нанесення 

збитків власникам) форм. Однак сам дослідник в описі селянських розрух 

віддавав перевагу описанню детальних проявів селянської деструктивної 

поведінки 
1
. 

Праці зарубіжних істориків, де розглядалися аграрні виступи 

в Російській імперії та в її національних районах, не вирізнялися 

оригінальністю їхніх класифікацій. Зокрема, відомий британський вчений 

Т. Шанін за основу своєї схеми форм аграрного руху обрав російську судову 

термінологію селянської злочинності початку ХХ ст. Відповідно 

як самостійні форми руху він виділив порубки, потрави, розбори (масові 

пограбування магазинів, сховищ і маєтків), погроми (знищення маєтків), 

підпали, убивства власників та їхніх службовців, зорення, сільські страйки, 

колективні вимоги знизити орендну плату, бойкот (припинення всіх 

контактів з економією). Ці дії дослідник відніс до групи селянської боротьби 

з приватновласницькими господарствами. Група протестів, що виходила 

за рамки боротьби з поміщиками чи сільськими капіталістами, ним 

кваліфікувалася як антиурядова або антидержавна боротьба селян. 

Це – відклик вірних закону старост, колективна відмова сплати податків, 

створення селянами альтернативних органів влади, збройний спротив армії 

й поліції 
2
. 

Складність самого змісту селянського руху, семантична обмеженість 

та однобічність його аналізу в документах МВС – головного джерела 

дослідження аграрних виступів, – імпліцитність селянських намірів 

та мотивів, багатофакторність процесу соціальної активності селянства, 

яка проявлялася від форм чисто усного вираження свого протесту 

                                           
1
 Кураев А. Н. Классовая борьба в российской деревне в 1905–1907 годах / 

А. Н. Кураев // Человеческий капитал. – 2014. – № 6. – С. 122. 

2
 Шанин Т. Революция как момент истины… – С. 147. 
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до відкритих збройних бунтів, зумовлюють недосконалість практично будь-

якої запропонованої схеми форм селянських виступів, дисгармонійність 

зв’язків між ними. Спробуємо критично розглянути це на прикладі трьох 

варіантів типології – формалізована класифікація, в якій по можливості 

максимально враховані всі існуючі конкретні форми виступів (Ф. Лось, 

О. Михайлюк, І. Рева, Т. Шанін), її стислий варіант у вигляді поєднання 

різних видів виступів за спільними ознаками (М. Лещенко, О. Герасименко), 

класифікація із синтетичним підходом до видів руху (А. Анфімов). Перша 

схема претендувала охопити всю конкретику руху, проте бачимо, 

що термінологія є нерівнозначною за вимогами до змісту і форм руху. 

Наприклад, «боротьба проти куркульства» і «порубки» в одному списку 

поєднують соціальний сенс конфлікту та практичний характер виступу. 

Сумнівним є виділення в окрему групу сутичок з адміністрацією економій 

або з поліцією та військами, що, як правило, супроводжували інші форми 

боротьби. 

Досить струнка й проста кваліфікація Т. Шаніна зручна у використанні 

істориком, проте нею слід користатися лише з певними застереженнями. 

Наприклад, потрави й покоси могли здійснюватися не у власницьких 

володіннях, а на території, що належить державі, монастирям чи іншим 

общинам. Тож як такої боротьби з приватною власністю могло не бути. 

По-друге, зміна адміністративних осіб сільського чи волосного управління 

нерідко здійснювалася з метою досягання не політичних, а економічних 

цілей, коли сільська адміністрація заважала односельцям рубати чужі ліси 

й захоплювати поміщицьке майно. «Свої люди», навпаки, прикривали 

подібні дії. По-третє, страйк, бойкот і вимоги знизити орендну плату нерідко 

були ланками однієї події. Страйк міг супроводжуватися висуванням перед 

економією вимог щодо покращення умов оренди або вирішення на користь 

селян спірних земельних питань при повному чи частковому бойкоті 

економії. Не згадує Т. Шанін і приговорний рух в якості форми протесту 

селян. 
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Загалом деталізувати форми селянських виступів важко, оскільки вони 

зрідка зустрічаються в чистому вигляді, за виключенням потрав, порубок, 

підпалів, що ускладнює пошук відповідності методів і цілей руху. І навпаки, 

у багатьох випадках, спостережливо примітила О. Герасименко, селянами 

під час виступів одночасно застосовувалися кілька форм боротьби, як-то, 

припинення роботи в поміщицькій економії, самовільне переобрання 

сільських чи волосних службових осіб, потрава поміщицького сінокосу 

та побиття економічних робітників тощо 
1
. Такі виступи історики, 

як правило, відносили до змішаних форм. Однак типологізація таких 

виступів вимагає в кожному випадку коментаря, в якому історик повинен 

правильно зорієнтуватися, як розставити акценти в хронології подій, 

мотивації учасників виступу та його реалізації. 

За схемою Лещенка–Герасименко легше маневрувати фактичними 

даними. Перша група логічно охоплює виступи селян, що супроводжувалися 

захопленням поміщицьких земель, домаганням їхнього переділу 

чи поліпшення умов оренди, вимогою надання випасів, луків та водопоїв, 

боротьбою проти розмежування земель, потравою поміщицьких сінокосів, 

посівів і порубкою лісів. Інші – вказують у назві за себе. Але й тут 

ми зустрічаємося зі складністю аналізу виступів, які не мали чіткого 

вираження. Наприклад, важко визначити клас виступів у червні 1905 р. 

у Лебединському повіті, коли одночасно відбувалися страйки, погроми, 

підпали, потрави й бійки. Страйки при цьому супроводжувалися зняттям 

з робіт прибулих робітників і висуванням вимог чисто аграрного характеру. 

Нерідко виступи завершувалися сутичками з поліцією чи охороною, 

що виведені у М. Лещенка в окрему групу. Розділення груп 3 і 4 також 

є сумнівним – грань між ними легко перетиналася учасниками виступів. 

Щоб позбутися неточностей, М. Лещенко запропонував відвести подібним 

                                           
1
 Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній Україні. (1900 – 

лютий 1917 рр.): Дис. … – С. 117. 
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виступам класи змішаних та «інших форм боротьби». Зовсім відсутній у цій 

схемі приговорний рух. 

У зв’язку із типологізацією селянських виступів цікавою є й загальна 

оцінка селянського руху. Більшість його форм оцінювалася сучасниками 

як прояви стихійних виступів, зумовлених, передусім, економічними 

мотивами. В. Водовозов в їх реалізації вбачав дихотомічну природу 

селянського руху: «В самому віддаленому селянському шарі нашого 

суспільства причаїлось найбільше причин для превалювання матеріальних 

мотивів руху і найменше умов для його організованості та планомірності» 
1
. 

На подвійну природу селянських виступів вказують і сучасні історики. 

Але по-іншому визначають його полюси – покірність, бунтарство, 

успадковані від епохи кріпацтва, з одного боку, бідність і ненависть до 

експлуататорів, з іншого, «ментальність землероба – мати свою землю» 
2
. 

Звідси – іноді вражаючі «приливи» і «відливи» селянського руху. Від агресії 

до покірності та навпаки селян віддаляли миттєві строки і різка зміна 

обстановки («одержимість» революційною пропагандою, нахабність 

чиновників, психологічний шок, який пережили селяни під час військових 

рейдів і арештів, антисемітська та цезаристська пропаганда). На цю проблему 

з психологічної точки зору звернув увагу Ю. Присяжнюк. Його найбільше 

хвилював сам процес, який спонукав селянство повставати проти кривдників. 

Дилема боротися (долати бар’єри соціальної поведінки) – підкорятися 

(придушувати в собі паростки невдоволення, повертатися до звичного 

статусу раба) в наративі історика звучить голосом класичної трагедії: «чого 

                                           
1
 В. В. Крестьянское движение в 1905–6 гг. … – С. 321. 

2
 Вовк Ю. І. Українське селянство в соціально-економічній структурі 

суспільства на початку ХХ століття: Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / 

Ю. І. Вовк. – Черкаси, 2002. – С. 115; Первая революция в России: взгляд 

через столетие / Под ред. А. П. Корелина и С. В. Тютюкина. – М.: Памят. ист. 

мысли, 2005. – С. 553. 
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більше в манерах поведінки українських селян посткріпосного періоду –

впертості чи покірності, агресивності чи поблажливості, холодного 

розрахунку чи сентименталізму?» Багатоваріативність і прагматизм мислення 

селянина (по ситуації) вела до неочікуваних поворотів поведінки сільських 

мешканців: одні й ті самі особи могли вести себе як радикально 

і безкомпромісно відносно поліції, поміщиків та підпанків (куркулів, купців-

орендарів), так і принаймні формально відрікалися від того, чого бажали 

раніше 
1
. Під час ПРР це добре видно на прикладі ухвалених селянами 

присудів. Так, селяни с. Нефорощі Костянтиноградського повіту, 

що у листопаді 1905 р. вимагали скликання Установчих зборів 

і демократизації суспільства, через два місяці у вироку назвали агітаторів 

«скорпіонами», що хочуть їх згубити, і висловлювали готовність встати 

«не жаліючи живота свого» на захист Царя-Батюшки проти тієї частини 

народу, яка «вимагає чогось неможливого і зазіхає на… корону» 
2
. 

У цілому розвиток концепції форм селянського руху в українському селі 

можна представити наступним чином: 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. 

                                           
1
 Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської України: 

соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / 

Ю. Присяжнюк. – Черкаси: Вертикаль, ПП Кандич С. Г., 2007. – С. 306–307. 

2
 Аграрное движение в России… – C 325; ДАПО, Ф. 83, Оп. 1, Спр. 59, 

Арк. 7. 
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Проблема вироблення класифікації форм селянського руху залишається 

перспективною і дискусійною темою вітчизняного селянознавства. 

Її пролонгація в нинішній історіографічний період певною мірою зумовлена 

стуханням загального наукового інтересу до теми селянського руху, а також 

відсутністю абсолютно нових пропозицій відносно даного питання з боку 

істориків-аграрників. Упевнений, що поворот у вивченні масових 

революційних рухів пореформеного періоду, вироблення нових прийомів 

обробітку джерел соціально-політичної активності селянства знов актуалізує 

питання створення єдиної зручної типології форм аграрного руху. 

 

2.2. Селянські виступи: аналіз змісту 

 

Застосування голої схеми форм та методів соціальної боротьби 

безплідне без інтерпретації, без доведення її значимості та раціональності. 

Це створює прецедент дискусії: чим узагалі був селянський рух, яке значення 

в ньому посідали внутрішньоселянські конфлікти, яку суспільно-політичну 

роль виконували селяни епохи революції. 

У площині господарського життя селянства центровим залишалися 

питання його контактів з поміщиком та всередині «миру». На локальному 

рівні відносини з державою в житті селянина навіть у період революційного 

підйому займали другорядне місце в порівнянні з економічним буттям, 

земельним питанням, де розходилися його інтереси та інтереси великих 

приватних власників. Звісно, селянин відчував недовіру до державної 

політики, яка робила його становище і в матеріальному, і в юридичному 

відношенні непевним. Він бажав пом’якшення податкового тиску, ліквідації 

дріб’язкового втручання земського начальника в справи «миру», відміни 

паспортної системи та інших станових утисків. Однак в антитезах «землі» 

(панське володіння) та «волі» (авторитарна державна влада) для нього більш 

актуальним залишалося перше, безпосередньо пов’язане з владою природи, 

якій підпорядковувалося пересічне життя хлібороба, тоді як держава 
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в селянській свідомості залишалася абстракцією. Її представники на місцях – 

земський начальник, податковий інспектор та урядник уособлювали 

здебільшого місцеву бюрократію і слабо ототожнювалися в селянському 

сприйнятті з істинним призначенням державного механізму – захищати права 

та інтереси народу. Вони були скоріше тим неприємним доповненням 

до панського світу, що стояв на обороні дідичної власності і заважав 

селянству здобути омріяну землю. Ось чому в статистиці селянських 

виступів сутички з представниками влади є відносно нечисельними. 

Тим не менш селянство поступово почало розуміти необхідність зламу будь-

якої влади вище місцевого рівня. 

У період Першої російської революції, і особливо після неї, значно 

загострилися відносини в селянському середовищі. Передусім, конфлікти 

у селі точилися довкола питання про виділення на відруби та хутори, 

що доводило конфронтацію між різними стратами селянства до гострої 

ворожнечі, а також на тлі погромних виступів та хвиль політичної активності 

селянства. Тут набагато частіше траплялися фізичні розправи – як над тими 

односельцями, що йшли проти «миру», проти існуючого політичного ладу 

чи навпаки над його прибічниками. Рідше траплялися випадки конфронтації 

на чисто класовій основі – протести бідноти проти експлуатації з боку 

куркулів-«полупанків». Як слушно зауважила Н. Мірза-Авакянц, у революції 

1905–1907 рр. класова ворожнеча між бідняками та середняками, з одного 

боку, й глитаями, з іншого, відходила на другий план у порівнянні з першим 

фронтом боротьби – конфліктом селянина та поміщика. До пана багатий 

селянин відчував таку саме запеклу ненависть, що і незаможні селяни, адже 

він вимушений був вступати з поміщиком у відносини оренди чи купівлі 

землі, витрачати на це потом зароблені кошти 
1
. Те саме на прикладі 

хвилювань у Таращанському повіті відзначав і А. Яременко. 

                                           
1
 Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні 1905–1907 року / 

Н. Мірза-Авакянц. – Х.: Держвид. України, 1925. – С. 9–10. 
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Тут призвідниками бунту були саме куркулі, що агітували односельців 

за відібрання поміщицької землі. Щоб якось стушувати цей факт, історик 

його пояснив тим, що для заможників більш актуальне для села питання –

підняття заробітної платні – не відігравало ніякого значення 
1
. Серед 

зарубіжних вчених революційну роль куркульства визнавав Т. Шанін. 

По-перше, заможники були зацікавлені у витисненні своїх конкурентів 

по хлібному ринку, по-друге, вони мали для здійснення порубок, розбирання 

майна панів необхідні матеріальні ресурси – хури, тяглову худобу тощо 
2
. 

Ще однією стороною аграрного конфлікту була церква. Суперечки 

селянства та духовенства охоплювали три питання: 1) проблему свободи 

совісті, на заваді якій стояв Синод, – питання особливо актуальне для селян-

сектантів, які потерпали від утисків за свої релігійні переконання; 

2) підтримка державною церквою консервативної політики уряду, діяльності 

Союзу руського народу, засудження нею революційних дій селянства; 

3) селяни сподівалися на прирізку їм монастирських та церковних земель. 

Отже, сутність селянських виступів у контексті питання, проти кого 

вони були спрямовані, складає чотирикутник проблеми селянин-поміщик, 

селянин-селянин, селянин-держава, селянин-церква, гранями якого 

і є історіографічна дискусія проблематики аграрного руху в цілому. 

Символічним відображенням кожної виокремленої вище чотирьохпарної 

схеми можна назвати найвідоміші виступи: Полтавсько-Харківське 

повстання (селянин-поміщик); Нижньосироватське повстання (селянин-

селянин); Сорочинське повстання (селянин-держава); повстання 

в сл. Павлівки (селянин-церква). Усі чотири виступи були не стільки 

значимими за своїми наслідками, скільки знаковими подіями: повстання 

                                           
1
 Яременко А. Огляд селянського руху 1905–1906 рр. на Київщині / 

А. Яременко // 1905 рік у Києві та на Київщині. Зб. ст. та спогад. – 

К.: Держвид. України, 1926. – С. 216. 

2
 Шанин Т. Революция как момент истины… – С. 151. 
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1902 року засвідчило кризу відносин селянство-поміщик-влада й одночасно 

здатність селянства до активних та масових протестів; повстання 

нижньосироватських селян – масовий і драматичний за наслідками виступ 

проти спроби виділити заможників на відруби в ході реалізації столипінської 

реформи, що отримав широкий резонанс у суспільстві; виступ сорочинців 

став однією з вершин суспільно-політичного руху селянства, згуртованого 

у власну організацію (волосний осередок ВСС), під керівництвом якої селяни 

здійснили спробу встановити революційну владу в окрузі і чинити збройний 

опір карателям; виступ павлівських селян став закономірним наслідком 

довготривалого протистояння селян-сектантів та православної церкви, 

слідством відсутності свободи совісті. 

Полтавсько-Харківське повстання почалося з виступу селян м. Карлівка 

Костянтиноградського повіту на початку березня 1902 року (захоплення 

у герцогів Мекленбург-Стрелецьких 2 тис. дес. землі). Від Карлівки 

поширилася ланцюгова реакція – виступи почали виникати в інших 

населених пунктах Костянтиноградського повіту, а потім перекидатися 

на територію Полтавського, Валківського та Богодухівського повітів, 

що природно зумовило паніку як серед поміщиків, так і серед місцевої влади, 

яка розгубилася в даній ситуації і своєчасно не змогла упередити розростання 

руху. Кульмінацією повстання стала масова сутичка 1–2 квітня в с. Ковалівка 

Полтавського повіту між селянами та солдатами, яка скінчилася загибеллю 

4 і пораненням 16 селян. 

Історики і мемуаристи відмітили наступну особливість протікання 

бунту: селяни не завжди вдавалися до погромів та насилля; нерідко вони 

являлися гуртом в економію з вимогою видачі їм посівного матеріалу, сіна 

та продуктів харчування. Спочатку вони повідомляли про це поміщиків, 

а вже потім, отримавши від них «схвальну» відповідь, приступали 

до розбирання їхнього майна. Якщо поміщики не чинили опору, то подібні 

акції відбувалися без ексцесів з погромами та підпалами: «селяни являлися 

групами по 300–400 хур, брали корм для худоби, сільськогосподарські 
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знаряддя, іноді виганяли і скот». Другою особливістю повстання була масова 

участь селян (рухом було охоплено, за різними даними, від 165 до 337 сіл 

19 волостей з населенням понад 150 тис. осіб, при цьому прямих учасників 

виступу нараховувалося 38 тис.). Третьою – участь в антипоміщицьких 

акціях жителів одразу кількох сіл, що свідчило про вихід селянина-бунтаря 

за межі свого локального світу. Четвертою – впевненість селян у своїй 

правоті. П’ятою – рух нерідко очолювали представники сільської 

адміністрації 
1
. А. Анфімов у цьому виступі побачив виразні риси, 

                                           
1
 Гайсинович А. Крестьянское движение 1902 года в Харьковской 

и Полтавской губерниях / А. Гайсинович. – М.: ВСОПСП, 1934. – С. 22–38; 

Горн В. Крестьянские движения за полтора века / В. Горн. – М.: Польза, 1909. 

– С. 80–81; Емелях Л. И. Крестьянское движение в Полтавской 

и Харьковской губерниях в 1902 г. / Л. И. Емелях // Исторические записки. –

1951. – № 38. – С. 163–165; Землі і свободи… Із спогадів учасників 

повстання // Зоря Полтавщини. – 15.04.1952. – С. 2; Из воспоминаний 

об аграрном движении 1902 года в Полтавской губернии (рассказ 

потерпевшего) // Исторический вестник. – 1908. – № 112. – С. 163–188; 

Крестьянские движения в 1902 года / Под ред. Б. Б. Веселовского, 

В. И. Пичета и В. М.Фриче. – М.-Пг.: Госиздат, 1923. – Вып. III. – С. 17–125; 

Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г. / 

Под ред. А. Г. Слюсаренко. – Х.: Харьк. книж. изд., 1961. – С. 17–20; 

Лещенко М. Н. Масові селянські заворушення 1902 р. в Полтавській 

і Харківській губерніях / М. Н. Лещенко // УІЖ. – 1971. – № 11. – С. 107–120; 

Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи на Полтавщині / Н. Мірза-Авакянц // 

Червоний шлях. – 1924. – Ч. 7. – С. 143; Премислер І. Революційний рух 

на Україні на початку ХХ ст. (1900–1903 рр.) / І. Премислер. – 

К.: Держполітвидав УРСР, 1958. – С. 130–133; Руднев В. Крестьянское 

движение в начале ХХ в. / В. Руднев. – М.: ВСОПСП, 1929. – С. 9–21, 33–44; 

Черменский Е. Д. Назревание революционного кризиса в России в начале 
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притаманні для аграрного руху вже періоду ПРР: зростання класової 

самосвідомості, закріплення за поміщиком ролі класового ворога в свідомості 

селян, поява елементів організованості і виділення вожаків руху, масовість 

селянських виступів, зростання недовіри до офіційної влади, спроби вступати 

в боротьбу з царськими військами, героїзм багатьох учасників руху 
1
. Дещо 

по-іншому розставила акценти Н. Мірза-Авакянц: вперше представники 

інтелігенції стають реальним авторитетом для селянства, їхнє слово 

підштовхувало аграріїв на протиправні дії; втрата з боку сільської 

адміністрації ролі опори царської влади в селі, оскільки сільські старости 

опинилися на чолі селянських виступів; другорядність впливу партійної 

пропаганди; мужність багатьох селян у спротиві карателям та перенесенні 

екзекуцій; самодисципліна учасників бунту – відмова від насильницьких 

та чисто погромних дій 
2
. Якщо поєднати ці дві характеристики, 

то отримуємо більш-менш об’єктивну картину виступів, що стали 

прообразом стихії селянського руху 1905 року. Прикметне, що в описах 

повстання 1902 року була підкреслена вольова установка селянства 

на подолання опору його противників – свідчення появи нового типу 

                                                                                                                                        

ХХ века / Е. Д. Черменский. – М.: ВПШ ЦК КПСС, 1953. – С. 27–28; 

Шаховской М. Л. Крестьянские волнения в Харьковской губернии в 1902 г. / 

М. Л. Шаховской // Исторический вестник. – 1906. – № 53. – С. 124–151; 

Шевченко В. М. Селянський рух на Лівобережній Україні в 1900–1904 рр. / 

В. М. Шевченко // УІЖ. – 1983. – № 2. – С. 57; Шестаков А. Крестьянство 

накануне революции 1905 года / А. Шестаков // Борьба классов. – 1935. – 

№ 4. – С. 28. 

1
 Анфимов А. М. Экономическое положение… – С. 216. 

2
 Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи на Полтавщині / Н. Мірза-Авакянц // 

Червоний шлях. – 1924. – Ч. 8–9. – С. 165; Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи 

на Полтавщині / Н. Мірза-Авакянц // Червоний шлях. – 1924. – Ч. 10. –

С. 110–129. 
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селянина («великого незнайомця»), позбавленого травматичного досвіду 

кріпацтва і здатного на активні соціальні дії. 

В істориків немає одностайності в розумінні мотивації виступу. Одні 

дослідники пояснюють виникнення вибуху насуванням голоду, інші –

бажанням захопити поміщицьку землю, треті відзначають роль партійної 

агітації. Сучасний український історик В. Сажко загалом селянський рух 

1902 року змальовує як серію доволі зрілих за своїм характером виступів, 

які мали на меті конфіскацію всіх земель без викупу, широкої демократизації 

суспільства і навіть автономії українських земель у складі Російської імперії, 

що більше було характерним для селянських виступів більш пізнього часу 
1
. 

Вочевидь, вірне розуміння виникнення повстання має бути 

синтетичним: воно виникло на ґрунті складних умов господарювання селян, 

зумовлених, передусім, малоземеллям, а брак харчів, накопичена злоба проти 

начальства та революційна агітація лише провокували раптовий виступ 

селянства. Це певною мірою підтверджували і царські сановники. Зокрема, 

директор Департаменту поліції О. Лопухін причину виступу полтавських 

та харківських селян пояснював, з одного боку, «зубожінням селянства, його 

становою приниженістю, утвореного довгими роками безправ’я», голодом, 

а з іншого, – «відсутністю усвідомлення закону та права», «тупою 

жорстокістю звичаїв», відстороненням земських начальників 

та представників місцевої влади від виконання своїх обов’язків у справі 

попередження тотального розорення селянства, зрештою, «злочинною 

пропагандою» 
2
. В оцінці О. Лопухіна, щоправда, відсутня панівна мета 

виступу, акцентована А. Анфімовим – бажання селян вигнати поміщика 

                                           
1
 Сажко В. В. Проблеми аграрних перетворень в Україні у 1900–1913 рр.: 

історико-політичний аспект: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / 

В. В. Сажко. – Чернівці, 2005. – С. 11. 

2
 Крестьянское движение в России в 1901–1904 рр. Сб. док. / 

ред. А. М. Анфимов – М.: РОССПЭН, 1998. – С. 109. 
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з землі. Причому воно не завжди ними розголошувалося, що певною мірою 

і зумовлює ретрансляцію рядом дослідників аналізу селянських розрух 

представниками тодішньої влади. Голод та агітація ставали каталізаторами 

виступу, недоїдання робило становище селянства відчайдушним, а агітація 

плодила чутки про царські «маніфести» і демонструвала селянам те, 

що навіть дехто з паничів-«скубентів» розуміє нестерпність їхнього 

становища. Зрештою, позірний світ без поміщика наповнював виступ якоюсь 

ідеологічною подібністю. Однак, чесно визнавав А. Анфімов, революційна 

пропаганда не відігравала вагомої ролі у виступі. «Страшні не книжки, – 

говорив цитований ним староста с. Максимівка Й. Гайдук, – а те, що їсти 

нічого, ні тобі, ні скоту. Землі немає і хліба немає, сінокосів немає і випасу 

для худоби немає» 
1
. З думкою радянського історика узгоджується позиція 

В. Водовозова, який у вибуху 1902 р. побачив «комбінацію обставин» –

неспроможність селян забезпечити нормальне існування своїх родин 

за допомогою діючих економічних відносин з власниками (купівля-оренда 

землі, продаж робочої сили), звернення до «воровських прийомів» дедалі 

на постійній основі для забезпечення певного рівня життєдіяльності, нарешті, 

загострення ненависті до існуючих порядків на ґрунті непевності 

у завтрашньому майбутньому 
2
. 

Ступінь хвилювання, що викликало в українських селян це повстання, 

вказували сучасники, був надзвичайним. Фраза «бачили, що вам було 

у Полтаві», писав Э. Трефільєв, супроводжувала погрози селян Херсонщини 

                                           
1
 Анфимов А. М. Карловское имение Мекленбург-Стрелицких в конце XIX –

начале XX вв. / А. М. Анфимов // Материалы по истории сельского хозяйства 

и крестьянства СССР. Сб. V. – М.: АН СССР, 1962. – С. 373. 

2
 В. В. Причины крестьянских выступлений 1905–6 гг. // Вестник Европы. –

1911. – Кн. 1. – С. 228. 
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визискувачам 
1
. Іскровський кореспондент з Чернігівщини писав, що в одній 

із слобід Козелецького повіту сход постановив: «побачимо як буде в 

Полтавській губернії, а тоді і самі почнемо» 
2
. Есерівська «Революційна 

Росія» повідомляла, що там, де земським начальникам не вдалося 

перекрутити характер виступів лівобережних селян, сільські мешканці 

проявляли жвавий інтерес: «Селяни жадібно питають перехожих, чи правда, 

що в Полтавській губернії відбирають землю у панів, чи вірно, що один пан 

роздав всю свою землю селянам; питають, скільки панів убили і т. д.» 
3
 

Відгомін Полтавсько-Харківського селянства відчувався і далеко за межами 

України: селяни Тамбовської губернії відправляли в райони колишніх 

хвилювань ходаків «переймати досвід», а селяни у Симбірській губернії під 

впливом листів солдат-земляків з карних загонів і собі надумали «провчити 

панів» 
4
. Зрештою, події на Полтавщині та Харківщині сколихнули селян у 

самих різних місцях Європейської частини Росії. А. Гришин відзначав, 

що заворушення в сс. Попельнастому і Байдаківці Верхньодніпровського 

                                           
1
 Трефильев Е. Крестьянские волнения в Одещине в 1905 году / 

Е. Трефильев // 1905 год. Революционное движение в Одессе и Одещине: Сб. 

ст. и восп. – Одесса: Б.и., 1925. – С. 105. 

2
 Искровские организации на Украине. Сб. док. и мат. / Сост. А. Гринберг, 

И. Премыслер. – К.: Госиздат УССР, 1950. – С. 242. 

3
 Деревенские слухи и толки // Революционная Россия. – 1902. – № 10. – 

С. 20. 

4
 Городецкий Е. Назревание революционного кризиса в России в начале 

ХХ века (1900–1903 гг.) / Е. Городецкий. – М.: Политиздат, 1941. – С. 23; 

Деренковский Г. М. Ленинская «Искра» и крестьянское движение 

в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 году / Г. М. Деренковский // 

Доклады и сообщения Института истории АН СССР. – М.: АН СССР, 1954. –

Вып. 2. – С. 72. 
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повіту Катеринославської губернії у травні 1902 р. сталися під безпосереднім 

впливом полтавсько-харківських подій 
1
. 

Значний вплив на сучасників мало і Нижньосироватське повстання. 

Навесні 1915 р. сільська громада Нижньої Сироватки не дала згоду 

на виділення 123 заможних дворів, резонно пояснюючи це неможливістю 

виділяти односельців на відруби, поки чоловіки-домогосподарі знаходяться 

на фронті. Коли проти волі більшості селян, переважно солдаток, 12 квітня 

1915 р. до села прибула комісія для проведення землевпорядних робіт, 

близько 3 тис. хліборобів, озброєних лопатами, вилами та кілками, напали 

на поліцію, побили урядника і двох стражників, убили двох відрубників, 

поранили помічника сумського справника, трьох членів землевпорядної 

комісії, декількох односельців-куркулів і розгромили волосне правління. 

За участь у виступі до суду були притягнуті 43 його учасники, з яких 

18 виправдали, а решту відправили відбувати різні терміни ув’язнення. 

Цей виступ А. Анфімов справедливо вважав актом відчайдушності, 

слідством вичерпності легальних засобів зупинити несвоєчасну приватизацію 

земельних ділянок, адже жінки, на плечі яких була покладена турбота про 

матеріальне виживання сім’ї, у виділах бачили для себе загрозу самому 

існуванню власних невеликих господарств 
2
. У цьому епізоді цікавим 

є виділення істориками, які користувалися переважно одними й тими самими 

                                           
1
 Гришин А. Д. Селянський рух на Півдні України… – С. 56. 

2
 Анфимов А. М. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 –

февраль 1917 г.) / А. М. Анфимов. – М.: Изд. соц.-эк. лит., 1962. – С. 359–360; 

Заброварний Б. Й. Українське село в роки… – С. 104–105; Маленко Є. Ю. 

Більшовики Сумщини в період між першою і другою буржуазно-

демократичними революціями в Росії (червень 1907 р. –лютий 1917 р.) / 

Є. Ю. Маленко. – Суми: Б.в., 1963. – С. 26; Рибалка І. К. Історія Української 

РСР. Дорадянський період: Підруч. / І. К. Рибалка. – К.: Вища шк., 1978. – 

С. 552. 
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документами, різних сторін справи. Так, Б. Заброварний і О. Михайлюк 

у швидкій капітуляції селянства перед віце-губернатором, який прибув 

до села із загоном поліції, побачили «слабкість селянського руху, відсутність 

у селян потрібної стійкості і згуртованості в боротьбі зі своїми гнобителями». 

Є. Маленко з посиланням на розправу з інсургентами навпаки підкреслив 

відчайдушність виступу жінок, які в цілком безперспективному протиборстві 

з державою ризикнули останнім, що в них було, – особистою свободою. 

Сорочинське повстання – особливий сюжет усієї революції 1905–

1907 рр., без посилання на яке не обходилося жодне наукове видання, 

присвячене ПРР в Україні чи Росії загалом. Восени 1905 р. селяни м. Великі 

Сорочинці утворили волосний комітет Селянського союзу, який фактично 

підпорядкував собі громадське життя місцевих селян, влаштовував мітинги 

і брав участь у селянських з’їздах. У грудні 1905 р. у відповідь на затримання 

місцевого вчителя-агітатора селяни заарештували пристава та урядника, 

вислали із села священика, який намагався відвести селян з-під впливу 

комітету Союзу та заїзних революціонерів, зачинили «монопольку», 

обеззброїли сільських стражників. Коли до села прибула команда козаків, 

селяни організували їй засідку, вбивши при цьому помічника повітового 

справника Барабаша. Присланий слідом карний загін під проводом 

губернського радника Ф. Філонова піддав селян жорсткій екзекуції, село –

розгрому і грабунку та здійснив масові арешти учасників повстання. 

За різними даними, кількість загиблих селян коливалася від 8 до 25. 

Щонайменше 20 селян було поранено. 

Події у Великих Сорочинцях отримали широкий резонанс серед 

громадськості. Письменник В. Короленко опублікував у газеті «Полтавщина» 

«Відкритий лист статському радникові Філонову», де сильним художнім 

словом описав жахливу картину каральної операції й вимагав суду над 

її керівником. На Сорочинські події відгукнулася не лише інтелігенція, 
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але й селянство Полтавської губернії. У ряді сіл відбулися мітинги, жителі 

яких гнівно протестували з приводу розправи над сорочинцями 
1
. 

Повстання у сл. Павлівки Сумського повіту було наслідком понад 

10-річного переслідування місцевих сектантів-парахристиян з боку держави 

та церкви. Влада та священики встановили невсипущий контроль над діями 

«штундистів», обмежуючи не лише можливість здійснення релігійної 

служби, але й особисте життя сектантів. Як наслідок, у слободі довкола 

сектантів утворилася затхла атмосфера підозри, залякувань і непевності 

у завтрашньому дні. Цим скористався приїжджий сектант-мальованець 

Ф. Тодосієнко, котрий зумів надихнути селян вибороти для себе «правду». 

16 вересня 1901 р. екзальтована юрба сектантів відтіснила поліцейський 

караул біля місіонерської церкви, потрощила її та направилася до головного 

храму населеного пункту. Тут вони зустріли рішучий опір поліції 

та православної сільської людності. У результаті бійки постраждали 70 осіб, 

один селянин-сектант загинув. За цією резонансною справою до суду було 

притягнуто 68 осіб, більшість з яких отримали різні терміни ув’язнення 

або були відправлені на каторжні роботи. Спільною думкою дослідників є те, 

                                           
1
 Козиленко М. До повстання сорочинських селян / М. Козиленко, 

Ф. Вільченко // Літопис революції. – 1930. – № 6. – С. 287–302; Козиленко М. 

Селянське повстання в селі Великі Сорочинці 1905 року / М. Козиленко // 

Дніпро. – 1955. – № 12. – С. 95–96; Котлов П. Е. Крестьянское движение 

на Полтавщине в Первой русской революции 1905–1907 гг.: Дис. … – С. 124–

145; Муха Г. Как произошли сорочинские события / Г. Муха // 1905 г. на 

Полтавщине. – Полтава: Б.и., 1925. – С. 90–100; Пыжов Н. Сорочинское 

крестьнское восстание 1905 года: Воспоминания руководителя восстания / 

Н. Пыжов. – М.: ВСОПСП, 1929. –174 с.; Пясковский А. В. Революция 1905–

1907 гг. в России / А. В. Пясковский. – М.: Наука, 1966. – С. 148–149; 

Якименко Н. А. Сорочинская трагедия / Н. А. Якименко // Вопросы истории. 

– 1986. – № 1. – С. 177–180. 
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що Павлівське повстання було актом відчаю, наслідком тривалого 

психологічного знущання над релігійними дисидентами 
1
. 

У радянський історіографії повстання в сл. Павлівки хибно 

пов’язувалося з матеріальними чинниками, зокрема, підтримкою місцевими 

священиками запровадження нових, більш високих податків 
2
. Насправді, 

на відміну від переважаючої більшості аграрних виступів, події у Павлівках 

загалом не мали якої-небудь серйозної матеріальної притичини і цілком 

стосувалися проблеми свободи совісті, що робить даний епізод селянської 

боротьби надзвичайним та демонструє назрівання вирішення проблеми 

релігійних утисків у царській Росії. 

Обрані чотири знакових селянських виступи кожен по-своєму обіймали 

типові риси вказаної вище квадри аграрних суперечностей. Суб’єкт-об’єктні 

відносини в першій ситуації полягали в бажанні селян витиснути поміщика 

із землі і зайняти її самим. У другій – зберегти «мир» як гаранта соціальної 

стабільності та виживання селянства, застерегти громаду від несправедливих, 

за селянськими мірками, розподілів землі на користь глитаїв. У третій – 

                                           
1
 Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 – 

лютий 1917 рр.): Дис. … – С. 107–108; Кудінов Д. Конфесійний конфлікт 

в Сумському повіті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / Д. В. Кудінов // 
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в селищі Павлівки (1901 р.) / В. Потоцький // ХПУ ім. Г. С. Сковороди. 
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РДІА, Ф. 1574, Оп. 1, Спр. 16, Арк. 19–25; Сообщение Министерства 

юстиции о приговоре суда по делу о беспорядках, произведенных сектантами 

в с. Павловках Сумского уезда Харьковской губернии // Право. – 1902. – № 8. 

– С. 383–386. 
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 Шевченко В. М. Селянський рух… – С. 56. 
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добитися автономії від держави, реалізації свого права на «волю», 

окремішність та самоорганізацію. У четвертій – досягти права на свободу 

віросповідання та рівність віруючих. 

Характер відносин між поміщиками та селянами на початку ХХ ст. 

був надто напруженим. Коли вони доходили до відкритого конфлікту, 

вимагаючи розрядки у вигляді насилля, ситуація набувала вигляду аграрного 

терору, який уособлював у собі всі форми насильницьких дій з боку селян 

відносно поміщиків. Російські дослідники Анастасія і Микола Литвинови 

вважають, що найпомірнішими його проявами були відмова від роботи 

в період жнив і шантаж землевласників з вимогою підвищити заробітну 

платню до того рівня, коли прибирання хліба ставало збитковим. Від рівня 

агресії селян та підбурення лівих партій залежав ступінь прояву 

тероризування землевласників аж до вбивства останніх та збройних виступів. 

При цьому українські губернії Литвиновими включалися до районів 

Російської імперії, де селянський рух набував найжорстокіших форм 
1
. 

У чому полягала логіка аграрного терору? Більшість істориків сходяться 

на тому, що насилля проти поміщиків мало на меті витиснути їх із землі, 

примусити пана піти на поступки, які від нього вимагалися, аж до повної 

віддачі землі селянам. Це, зокрема, відзначали ще сучасники аграрних 

виступів початку минулого століття. Так, В. Громан уже в Полтавсько-

Харківському повстанні 1902 року побачив прагматичне бажання вижити 

поміщиків 
2
. Однак насиченість селянських виступів різними формами 

вираження протесту, багатоваріативний характер самих акцій не робить 
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 Литвинов Н. Антигосударственный террор в Российской империи. 

Исторический очерк / Н. Литвинов, А. Литвинова // Новый мир. – 2003. –
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 Горн В. Крестьянское движение до 1905 г. / В. Горн // Общественное 

движение в России в начале ХХ-го века. – СПб.: Обществ. польза, 1909. –
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питання змісту аграрного терору однозначним у плані бачення самими 

селянами як це зробити. Американський історик М. Маліа, проводячи 

паралелі між селянськими хвилюваннями в XVII–XVIII ст. та 1900-ми 

роками, відмітив, що на початку ХХ ст. селянський рух став набагато 

складнішим і вже мало нагадував анархічний і руйнівний бунт попередніх 

епох. Деструктивні дії селян – погроми, порубки, розорювання панського 

рілля – не передбачали негайного вигнання поміщиків (інсургенти 

усвідомлювали міць держави), а скоріше примусити їх панікувати і, зрештою, 

покинути свої землі. Отже, «суть цього руху, – підсумовував М. Маліа, – 

загальними засобами натиснути на всю політичну систему і добитися 

аграрної реформи» 
1
. Більш обережний в оцінці мети селянських виступів 

американський історик Р. Пайпс вказував, що головна мета російської 

«жакерії» полягала не в заподіянні фізичних збитків і не в захопленні землі, 

а у можливості користуватися благами власності, «примусити поміщиків 

залишити землю і продати її за вигідною ціною», а ослаблення царського 

режиму лише посилювало впевненість селянства у власних силах 
2
. 

У радянській науці такої точки зору дотримувався Д. Павлов: «аграрно-

терористичні виступи селян були підчас вкрай доцільними, оскільки 

в результаті цих виступів селянам вдавалося добитися реального покращення 

свого економічного становища» 
3
. Тож не дивлячись на розбіжність 
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інтерпретацій характеру аграрного руху, згадувані вище історики були 

одностайними в думці про його мотивацію. 

Дещо по-іншому характер участі селянства в революції розумів М. Раєв: 

коли селянство почало хвилюватися, воно пішло традиційним шляхом 

анархічного бунту, який супроводжувався захопленням земель, грабунками 

та підпалами маєтків. Головна причина виступу полягала в дезінтеграції 

аграріїв до російського громадянського суспільства. Позбавлений новітніх 

досягнень культури, освіти, ринку та елементарних громадянських прав, 

селянин міг реагувати на несправедливість лише примітивним як для ХХ ст. 

засобом боротьби. Він прагнув домогтися свого тут і зараз, а не тиснути 

на систему, яка повинна була правильно почути голос села та належним 

чином відреагувати 
1
. Схожу думку виразив німецькій дослідник Д. Байрау, 

котрий у революції 1905 року побачив прояви традиційного середньовічного 

селянського бунту, що керувався суспільно-політичною програмою, 

звуженою до гасла «землі і волі». Натхненне ідеями соціальної 

справедливості, селянство брало у свої руки справу отримання землі 
2
. 

Яку б форму не приймав селянський рух (достатньо організовану під 

проводом ВСС чи, навпаки, цілком стихійну та руйнівну), це не змінювало 

головної мети селянства – здобути землю. Ще В. Водовозов відмічав 

улюблений підхід селянства до цієї справи – висунення перед поміщиками 

завідомо неприйнятних вимог для того, щоб створити їм нестерпні умови 

господарювання 
3
. На це звернули увагу і радянські історики. В. Іванушкін 

охарактеризував такий метод як різновид бойкоту, що набув поширення 

                                           
1
 Раев М. И. Понять дореволюционную Россию: Государство и общество 

в Российской империи / М. И. Раев. – Лондон: Overseas publ. interchange, 

1990. – 253 с. 

2
 Байрау Д. Янус в лаптях: крестьяне в русской революции, 1905–1917 гг. / 

Д. Байрау // Вопросы истории. – 1992. – № 1. – С. 20. 

3
 В. В. Крестьянское движение в 1905–6 гг. … – С. 327. 
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в 1905 р. на Київщині 
1
. І. Зозуля навів приклад, коли селяни ряду населених 

пунктів Кам’янецького повіту у квітні 1905 р. вимагали не стільки 

підвищення зарплати, скільки своєї участі в управлінні маєтками 

та цукровими заводами товариства «Городок». Інша ситуація – у червні 

1905 р. селяни с. Плоскої Загубської Балтського повіту зажадали від 

поміщика Вишинського розрахунку працюючих робітників економії 

та прийняття селян на роботу за вказаним списком. Також висувалася вимога 

збільшити плату за жнива, віддати 200 дес. в оренду за ціною 10 руб./дес., 

підвищити поденну зарплату до 1 руб. На подив селян, власник не лише 

погодився на всі ці умови, але й навіть висунув більш лагідні для них 

пропозиції – передати їм у безкоштовне користування 20 дес. та приймати 

оплату за оренду частинами. Не дивлячись на очевидну вигоду такої щедрої 

контроферти, селяни взагалі відмовилися працювати, мотивуючи це тим, 

що все одне його земля у найближчий час стане їхньою 
2
. Яскравий приклад, 

який наочно демонстрував істинні цілі селян, наводили Б. Зільберман 

і О. Максимов. Непоступливість у відносинах із селянами с. Комісарівці 

Слов’яносербського повіту місцевої поміщиці Депрерадович, яка, 

незважаючи на численні погрози на свою адресу, регулярне псування майна 

та підпал побудов маєтку, відмовлялася знижувати орендну плату, 

обернулася тим, що комісарівці зрештою постановили забрати в неї 130 дес. 

землі. Намагання прокурора Катеринославського окружного суду та поліції 

навести порядок обернулося сутичкою з селянами, які побили і вигнали 

                                           
1
 Іванушкін В. Селянський рух 1905–1906 р. на Київщині: економічні 

передумови, зміст та наслідки / В. Іванушкін. – К.: Держвид. України, 1926. –

С. 45. 

2
 Зозуля І. А. Селянський рух на Поділлі в революції 1905–1907 років: 

Дис. … канд. іст. наук / І. А. Зозуля. – К., 1948. – С. 46–47, 129–130. 
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представників влади, а згодом влаштували підпал економії поміщиці 
1
. 

Підпали як акти помсти за підвищення орендної плати чи відмови в оренді 

землі, за звільнення з роботи в маєтку, за наймання прийшлих працівників, 

за репресії проти односельців, за вихід з громади фігурують і в публікації 

В. Горякіної 
2
. Прикметне, що історики здебільшого запобігали аксіологічних 

оцінок таких дій селян. Серед сучасних дослідників О. Федьков розцінив 

намагання селян за допомогою підпалів викурити поміщика з землі як «хибні 

уявлення» 
3
, з чим важко погодитися, враховуючи реальність таких 

перспектив в умовах революції. 

В якості останнього аргументу у відносинах з поміщиками селяни 

вдавалися до цілком деструктивних дій – погромів. У радянській історичній 

науці погроми поміщицьких маєтків однозначно сприймалися в позитивному 

сенсі і трактувалися як радикальний прояв класової боротьби у селі, 

що поступалися за значенням лише повстанню, як відлуння високого рівня 

класової свідомості селянства. Наприклад, О. Максимов, описуючи виступи 

донецьких селян восени 1905 р., охарактеризував їх як «добре організовані 

й цілеспрямовані», тому що «від боротьби за зниження орендної плати 

[селяни] перейшли до розгрому поміщицьких маєтків, до захоплення 

                                           
1
 Зильберман Б. Ф. Декабрьское вооруженное восстание 1905 года 

в Донбассе: Дис. … канд. ист. наук / Б. Ф. Зильберман. – К., 1948. – С. 249–

250; Максимов О. М. Боротьба робітників Донбасу за союз з селянством 

у 1905 р. / О. М. Максимов // УІЖ. – 1971. – № 10. – С. 42–43. 

2
 Горякина В. С. Крестьянское движение на Украине… – С. 129–133. 

3
 Федьков О. М. Аграрна політика уряду і селянські організації, «Товариства 

землевласників і землеробів», примірювальні органи в Правобережній 

Україні у 1905–1907 рр. / О. М. Федьков // Матеріали Х Подільської 

історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський: КПДПУ, 2000. 

– С. 325. 
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й розподілу земель» 
1
. Ознака організованості радянськими істориками-

аграрниками поширювалася й на інше явище – збройний опір. І. Пшук 

у якості «організованого» виступу наводив конфлікт, що стався між селянами 

с. Юрковець Ямпільського повіту та місцевим поміщиком у травні 1904 р. 

Проти загону об’їждчиків, які заважали селянам випасати худобу на його 

посівах, вони організували свій кінний загін, який вдало протистояв 

маленькій панській приватній армії 
2
. 

Як далеко могли заходити селяни в намаганні витиснути поміщика? 

Як правило, погромні селянські акції організовувалися так, щоб залишити 

господарю самі згарища, аби не дати повернутися до маєтку. 

Про це промовисто свідчив наведений радянським істориком 

М. Покровським уривок статті з «Російських відомостей», автор якої описав 

алгоритм погромних дій селян: 1) попередження поміщика про погром 

або висловлення погроз, через що останній змушений був покинути садибу; 

2) розбирання хліба та домашніх речей; 3) виведення худоби; 4) розрахунок 

наймитів та прислуги; 5) підпал економічних споруд. Останнє селяни 

мотивували так: а) «якщо побудови будуть спалені, то поміщики не матимуть 

змоги повернутися в село, тож легше буде встановити новий порядок 

землеволодіння»; б) «якщо приміщення залишаться цілими, то вони 

послужать зручним місцем для розташування козаків» 
3
. 

Прикметне, що «викурювання» поміщика рідко супроводжувалося 

фактами фізичного насилля над ним. М. Чиріков з цього приводу зазначав, 

що «ступінь свідомості [погромників] далеко відстав від ступеня злоби проти 

                                           
1
 Максимов О. М. Боротьба робітників Донбасу… – С. 46. 

2
 Пшук І. О. Поділля напередодні революції 1905–1907 років / І. О. Пшук // 

Наукові записки Вінницького ДПІ ім. М. Островського. – 1951. – Вип. 2. –

С. 27. 

3
 Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке / 

М. Н. Покровський. – М.: Партиздат, 1933. – С. 412. 
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командних класів» 
1
. Це відмітив і В. Водовозов: якщо раніше під час 

антипоміщицьких виступів доби кріпацтва агресія селян спрямовувалася 

проти особи пана, то відтепер – проти його майна. Публіцист це резонно 

роз’яснив тим, що «сучасний «вільний» селянин залежить від великого 

власника лише в господарському відношенні» 
2
. Подібним чином поведінку 

селян розтлумачив А. Козаченко: у селянській свідомості земля була 

набагато більшою цінністю, ніж поміщик, який, були переконані землероби, 

тримав землю «не по праву» і на гнів якого можна було не звертати увагу 

миру 
3
. Умоглядні висновки зрештою були підкріплені підрахунками 

М. Лещенка: «репресивні заходи проти поміщиків» становили лише 16,5% 

від загальної кількості селянських заворушень під час ПРР 
4
. 

Відсутність особистої злоби до поміщиків іноді з подивом відзначала 

навіть революційна преса початку минулого століття. Харківський 

кореспондент «Іскри» – очевидець подій 1902 року – так описував типову 

картину селянського виступу: «Зайде юрба до панської садиби, гойкне 

господаря і вимагає, щоб він з усім своїм сімейством негайно виїхав; земля 

залишиться селянам; хліб і худоба тут же розподіляється, все інше майно 

руйнується, а садиба спалюється… Але нікого не убивають». Більше того, 

«селяни ведуть себе коректно: за деякий час до всіх цих подій вони 

попереджали деяких поміщиків, до яких не відчували особливої ненависті, 

щоб вони виїжджали по добру по здорову» 
5
. М. Лещенко до цієї картини 

додавав суттєвий штрих – селяни діяли цілком тверезо і не громили 
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5
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монопольок, як це було характерним для подій 1905 р. 
1
 Але і під час 

революції 1905–1907 рр. та після неї насилля селян відносно поміщиків 

чи управляючих маєтків було явищем рідким. Звичайно, як показувала 

Н. Мірза-Авакянц, для наганяння страху селяни могли лякати власників 

смертю на словах, як, наприклад, жителі с. Єреміївки Золотоніського повіту 

(«ми тебе, Заболотного, уб’ємо, як Столипіна, і доберемося й до Миколушки-

царя») чи під час страйку в Чигиринському повіті («коли в хазяїв буде будь-

яка прислуга, так їх майно запалять, їх самих заб’ють») 
2
. Погрози могли 

стосуватися також службовців економії, поліції, представників органів влади. 

Зокрема, щотижневик «Право», описуючи справу конфлікту селян 

сл. Краснопілля Охтирського повіту з власником Успенської економії Вейсе 

за спірну ділянку луків у серпні 1900 р., детально зупинився на образах, 

що супроводжували лайку селян. У мовному комплексі зустрічалися 

обіцянки вбити, що адресувалися урядникові та повітовому справникові, 

але не чіпляли поміщика. Як тільки за розпорядженням справника робітники 

економії прибрали плуг з луків, юрба миттю замирилася і забула про свої 

наміри 
3
. На Волині у 1911 р., за інформацією В. Кудя, аграрії йшли ще далі –

в Овручі виникла змова селян з метою вбити Миколу ІІ; почастішали 

випадки притягнення селян до судової відповідальності за образи в бік 

імператора. Також показовими також є підрахунки селянських 

«терористичних актів» В. Кудя: з завершення ПРР до початку Великої війни 

у Волині з 37 замахів лише 7 були спрямовані проти поміщиків 
4
. Уникнення 
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летальності в боротьбі з панством у колективній свідомості селянства 

істориками простежується і на прикладі конфлікту з владою 
1
. Загалом 

певний акцент наративів радянських авторів на монологах або діалогах 

з погрозами пояснювався суто ілюстративними завданнями –

продемонструвати реальне, з їхньої точки зору, ставлення аграріїв 

до класових ворогів. При цьому сама семантика деструктивних промов, а 

також їхня «безпечність» для адресатів залишалися беззвучним фоном 

публікацій. 

Компенсацією недостатньої рішучості селянства до вбивства класових 

ворогів у радянській історіографії стало ствердження своєрідного «поділу 

праці» в революційному рухові: селяни не церемонилися із собі подібними, 

сільськими стражниками та євреями, але не чіпали чиновників та панів; 

життя останніх знаходилося під загрозою від дій бойових груп 

революціонерів. Д. Павлов таку «чорну роботу» революціонерів 

характеризував як недолік селянського руху, оскільки досягання лише 

часткового успіху в справі викорінення поміщика полягала якраз у невірно 

обраному об’єкті терору – майні, а не у житті власників, чи у землі, 

а не в системі, що захищала феодальну власність на неї. Недостатність 

насильницьких дій, відсутність бойової організації селянства забезпечувала 

режиму перемогу в протистоянні. У результаті поміщик повертався назад 

до села в обозі військ, його розорене господарство відновлювалося 

або продавалося за ринкову ціну іншим власникам чи сільським глитаям, 

залишаючи примарними сільські сподівання на «чорний переділ» панського 

рілля. Часткові і локальні покращення (поліпшення умов оренди, придбання 

                                           
1
 Максимов О. М. Як у селі Покровському катеринославського губернатора 

під арешт посадили (1906 р.) / О. М. Максимов // УІЖ. – 1967. – № 1. – С. 90–

91. 
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землі в поміщика громадою), насправді, не сприяли повній розрядці 

соціальної ситуації у селі 
1
. 

Ідеєю викурювання поміщика, мотивацією до цього селян тема погромів 

далеко не вичерпується. Як це робилося, у який спосіб і якими силами – 

теж важливі і дебатовані в історіографії аспекти даної проблеми, що залишає 

ряд нерозв’язаних суперечностей. Характеризуючи погромні акції як прояви 

стихійного руху, історики нерідко самі тут же вказували на фрагменти 

організаційної роботи, яка передувала як нападу на економію, так і під час 

самого погрому. Відносно повстання 1902 року А. Гайсинович і В. Руднєв 

змальовували дії селян наступним чином: селом розносилася чутка про день 

і час збору миру для погромного походу; юрба збиралася в означений час і, 

зворушена плітками про «царський маніфест», рушала до економії; перед 

управляючим або поміщиком висувалася вимога віддати ключі від комор; 

якщо селяни отримували відмову, вони розбивали замки і починали 

методично виносити панське добро; розділ хліба, картоплі, соломи, тяглової 

худоби та інших предметів експропріації відбувався відповідно до ухваленої 

раніше між селянами угоди під контролем старости; поміщику залишали 

насіння та харч з розрахунку норми в 10-15 дес. «за справедливістю»; 

в «добрих» поміщиків не забиралися особисті речі, гроші, себто те, 

що не відносилося до ведення сільського господарства (більше того, селяни 

навіть могли відшкодувати вартість ненавмисно пошкодженого майна); 

у випадку «полюбовної» угоди відкрити комори грабіжникам, останні після 

експропріації виставляли охорону «доброму пану», щоб «чужі селяни» 

не порушили його спокій удруге. У цьому описі В. Руднєв вбачав рудимент 

селянського розуміння «законності». Селянська свідомість, попри 

революційну пропаганду, ще не просякла раціональним ставленням 

до експропріації як до революційної міри боротьби з класовим ворогом. 

Навпаки, селяни навіть переконували себе за допомогою чуток у повній 

                                           
1
 Павлов Д. Б. Эсеры-максималисты… – С. 25–27. 
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законності своїх дій та їхній відповідності царській волі – т. зв. «чутки-

бажання» 
1
. У цьому полягало принципове розходження із селянськими 

виступами більш пізнього періоду, хоча і зберігало головне – ділити землю 

та ліквідовувати панство. 

Погромні виступи селян доби ПРР за своїм характером дещо схожі 

з подіями 1902 року. Показовим у цьому відношенні є добре описаний 

в історичній літературі виступ орловських, курських та чернігівських селян 

лютому 1905 р. «Рух, як правило, починався так: уночі лунав гул набату 

або займався стіг сіна – сигнал до загального виступу. Сотні селян – 

хто на хурах, хто пішки – з сокирами чи кіллям йшли до поміщицьких 

маєтків, збивали замки з поміщицьких комор, забирали хліб, овес і різні 

сільськогосподарські продукти. Потім розбирали поміщицьку худобу 

та птицю, громили контору, знищували записи про селянські борги дідичу та 

повинності державі», – писала відома радянська дослідниця історії ПРР 

                                           
1
 Гайсинович А. Крестьянское движение… – С. 21–25; Климанська Л. Чутки 

як спосіб організації та самоорганізації інформаційного простору політики / 

Л. Климанська // Українська національна ідея: реалії та перспективи 

розвитку. – 2008. – Вип. 20. – С. 75; Кудінов Д. В. Чутки як інформаційний 

засіб мобілізації суспільно-політичної активності селянства на початку 

ХХ ст.: історичний та історіографічний дискурс / Д. В. Кудінов // Сумський 

історико-архівний журнал. – 2014. – № ХХІІІ. – С. 31–35; Орбан-Лембрик Л. 

Чутки як соціально-психологічне явище [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=27&c=385; 

Руднев В. Крестьянское движение в начале ХХ в. … – С. 46–48; 

Якимчук І. В. Архаїзми селянської свідомості в умовах модернізації 

суспільства підросійської України крізь призму чуток / І. В. Якимчук // 

Література та культура Полісся. – 2012. – Вип. 69. – С. 80–87. 

http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=27&c=385
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672039
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Г. Панкратова 
1
. Продовження цієї картини віднаходимо в монографії 

С. Дубровського: «Зазвичай селяни громили і саме «вороняче гніздо» –

поміщицький будинок, щоб поміщикові ніде було жити. Розібравши 

і захопивши з собою все, що можна, селяни … спалювали будови, 

розташовані в маєтку» 
2
. А. Козаченко узагальнював, що «розрухи» могли 

відбуватися за двома сценаріями: 1) напад на садибу поміщика зненацька 

з метою його знищення, а не грабунку (окрім харчу і тяглової сили); 

2) висування спочатку перед поміщиком вимог з погрозою розгромити 

маєток; приступали ж до його розбирання лише у випадку незгоди 

поміщика 
3
. 

Пропущені радянськими істориками моменти доповнює стаття 

П. Маслова. Селяни попередньо оглядали економію з метою складання плану 

своїх дій. При цьому присутність господаря або управляючого під час 

погрому жодним чином не бентежила селян. Якщо власники не намагалися 

зупинити рух силою, їх, звичайно, ніхто не чіпав. Для висвітлення психології 

української жакерії наступне зауваження дослідника достойне особливої 

уваги: «Загалом селяни намагалися вести себе стримано і не порушували 

відомих меж. На лікарні і школи ніяких замахів не робилося, тож деякі 

поміщики кидали садиби і ховалися у школах» 
4
. Егалітарний характер 

                                           
1
 Панкратова А. М. Первая русская революция 1905–1907 гг. / 

А. М. Панкратова. – М.: Госиздат, 1951. – С. 78. 

2
 Дубровский С. М. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг.… – 

С. 48. 

3
 Козаченко А. Нариси з історії революції… – С. 223. 

4
 Маслов П. Крестьянское движение 1905–7 г. / П. Маслов // Общественное 

движение в России в начале ХХ-го века. – СПб.: Обществ. польза, 1910. –

Т. 2. – Ч. 2. – С. 214. 
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селянських виступів у Курській, Орловській та Чернігівській губерніях 

відзначив і Т. Шанін 
1
. 

Прикметне, що поступки, до яких вимушено вдавалися поміщики 

та представники адміністрації економій під тиском погромників, лише 

переконували селян у своїй правоті і могли викликати новий виток насилля. 

М. Кальварі описав подібну ситуацію під час повстання дніпровських селян 

у листопаді 1905 р. Управляючий економії князя Трубецького в с. Долматове 

під загрозою з боку 70 місцевих селян видав їм на кожну хуру по 30 пуд. 

зерна замість 10, як того вимагали селяни. «Ведмежа послуга» обернулася 

катастрофою для князівського майна – тієї ж ночі сотні інших селян, 

заінтриговані невиданою щедрістю економії, розібрали поміщицькі комори 

і розгромили вщент маєток та господарські будови 
2
. 

Важливе доповнення до цитованих картин виступу віднаходимо 

в дослідженні сучасного українського історика О. В. Михайлюка. Виступ 

селян у лютому 1905 р., як і подібні йому інші погромні акції, здійснювалися 

«всім миром», громадою, що наочно засвідчило владі ненадійність общини, 

в якій вона тривалий час вбачала свою опору в селі. Отже селянський бунт 

був виявом саме мирських дій із санкції сільського сходу. Збори селянства, 

що передували виступу з ухваленням піти на пана, розподілом між собою 

обов’язків, виробкою правил запланованої акції наочно демонстрували 

общинний характер деструктивних дій з опорою на вироблених століттями 

традиціях колективізму 
3
. Традиція вимагала поголовної участі членів 

громади і жорстко карала відступників, що пізніше багатьма радянськими 

істориками невірно списувалося на «другу соціальну війну». В умовах 

революції 1905–1907 рр. умираючий у концепціях марксизму «мир» 

                                           
1
 Шанин Т. Революция как момент истины… – С. 156. 

2
 Кальвари М. В огне крестьянских восстаний / М. Кальвари // Борьба 

классов. – 1935. – № 11. – С. 90. 

3
 Михайлюк О. В. Селянство Наддніпрянської України… – С. 258. 
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чи не в останнє заявив про себе як про силу, здатну мобілізувати селянські 

маси на боротьбу з поміщиками і владою. 

Дещо в іншому ракурсі історіографія подає погроми періоду загострення 

економічної кризи під час Першої світової війни. Подібно до виступів 

1902 року вони спричинялися відсутністю впевненості в завтрашньому дні, 

матеріальними нестатками, що межували з реальною примарою голоду. 

Показовими в даному випадку є відмічені дослідниками «голодні бунти» 

та виступи проти дорожнечі і спекуляції за участю селян у ряді населених 

пунктів Наддніпрянщини. Як і в інших виступах воєнного часу, у них 

найактивнішу участь брали солдатки. Прикметне, що на цей раз погромам 

піддавалися не поміщики чи заможні односельці, а купці та базарні торгівці. 

Це надавало селянському рухові крайніх соціальних форм – спрямованості 

проти багатіїв узагалі 
1
. 

Окремо історики зупинялися на такій своєрідній формі селянського 

руху, як руйнування та грабунок цукрових заводів. Поєднання аграрних 

виступів з нападами на цукрові заводи чи страйками на них пояснюється 

не лише експлуатацією селян на заводських плантаціях буряка, 

накопиченням претензій селян-наймитів щодо низької плати, а також 

сподіваннями аграріїв поцупити собі землі, що належали цукровим 

товариствам. Більшість або половину працівників цукроварень, за даними 

                                           
1
 Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 – 

лютий 1917 рр.): Дис. … – С. 181–182, 186; Кирьянов Ю. И. Крестьянское 

движение на Украине… – С. 539–541; Кудь В. О. Селянський рух 

у Волинській губернії… – С. 153–154; Плугатырев П. Г. Крестьянское 

движение в Харьковской губернии в период Первой мировой войны / 

П. Г. Плугатырев // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. 

– 1958. – Т. XXIII. – С. 12–13. 
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Ф. Лося, складали саме місцеві селяни 
1
. Тож нічого дивного в тому, 

що аграрні хвилювання швидко перекидалися і за стіни цукрових заводів. 

Так, страйк на плантаціях буряка селян с. Деребчина Ямпільського повіту 

поширився і на працівників місцевого заводу. У результаті виступу його 

робітники добилися прибавки денного жалування на 10 коп. 
2
 

Якщо страйкові виступи на цукроварнях можна було упередити, а саму 

конфліктну ситуацію загасити шляхом встановлення компромісу 

з робітниками, раптові погроми рідко коли можна було передбачити. 

Найбільш гучними справами стали руйнація селянами цукрового заводу 

Молдавського на Харківщині (1902), цукроварні Терещенка 

в с. Хутір-Михайлівський Чернігівської губернії (1905), Любимівського 

цукрового заводу (1905) у Курській губернії (разом з росіянами в погромі 

брали участь селяни-українці), а також Майданецького цукрового заводу 

на Київщині (1905). Тут погромники зверталися до методів луддизму –

знищували облікові та адміністративні книги, устаткування, 

сільськогосподарські машини, приміщення та продукцію підприємств, 

лабораторії, квартири службовців та управлінського апарату, лікарні 

(на заводі Молдавського погромники навіть витягували матраци 

з-під хворих). Різниця у цих виступах стосувалася лише факту присвоєння 

селянами майна. Якщо під час розгрому Михайлівської цукроварні 

та Любимівського заводу вони підганяли хури для розвантаження цукру 

та заводського майна, то майданівські селяни обмежилися деструктивним 

вираженням свого гніву – розбили майстерню, погромили винокурний завод, 

                                           
1
 Лось Ф. Е. Формирование рабочего класса на Украине и его революционная 

борьба / Ф. Е. Лось. – К.: Госполитиздат УССР, 1955. – С. 159. 

2
 Деребчинский завод // Голос сахарника. – 1925. – № 12. – С. 10. 
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який знаходився поряд з цукроварнею, а потім, напідпитку, послідовно 

почали трощити контору, завод та квартири службовців 
1
. 

Причинність і характер погромів цукрових підприємств добре 

охарактеризовані в книзі-репортажу процесу над селянами-погромниками 

Михайлівського цукрового заводу Є. Чирікова. Після особистої поїздки 

до Глухова він з’ясував, що відносини тутешнього селянства та заводчиків-

власників бурячних плантацій не можна було назвати безконфліктними. 

Низька навіть як для Північного Лівобережжя оплата праці наймитів 

(поденна – до 20 коп./день) і робітників цукроварні (6 руб./місяць), 

культивація відробіткової оренди, відробітки численних штрафів та інші 

приклади, наведені підсудними, прямо вказували на корінь бід – малоземелля 

та профіцит робочої сили. З’ясувалося, що відома благодійність спадкоємців 

Миколи Терещенка, як і його самого, лягала на плечі селян, оскільки багато 

в чому оплачувалася з їхньої кишені через підвищення штрафів та 

скорочення зарплати. Не дивно, що саме підприємство селяни сприймали в 

якості образу гнобителя, що ніби спрут обплутав навколишні землі 

                                           
1
 Буцик А. К. Селяни і сільський пролетаріат… – С. 90–91; Киевская судебная 

палата (Разгром имения Терещенко) // Право. – 1905. –№ 37. – С. 3086–3093; 

Клименко А. На Майданецком сахзаводе (Воспоминания) / А. Клименко // 

Голос сахарника. – 1925. – № 12. – С. 11; Кожевник А. Е. Крестьянское 

движение в Черниговской губернии весной и летом 1905 года / 

А. Е. Кожевник // Ученые записки Горьковского государственного 

университета. – 1957. – Вып. XLIII. – С. 40–41; Кудинов Д. Мирополье. 

Исторический очерк / Д. Кудинов. – Сумы: Папирус, 2012. – С. 158; 

Лещенко М. Н. Могутній виступ селянства (до 70-річчя Полтавсько-

Харківського повстання) / М. Н. Лещенко. – К.: Тов. «Знання» УРСР, 1972. –

С. 26–27; Лещенко М. Н. Селянський рух на Правобережній Україні… – 

С. 119–120. 
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та перетворив селян на обслуговуючий персонал підприємства 
1
. Проте аналіз 

М. Чирікова в більшій мірі ковзав по поверхні. Реальна причина крилася 

не в бажанні позбутися заводу-експлуататора, а все в тому ж намаганні 

витиснути великого приватного власника з землі. Самі селяни причину 

погрому цукроварні роз’яснили так: «Завод нам не потрібний, цукор варити 

ми не вміємо. Нам земля потрібна. Пани подадуться – станемо на їхніх 

землях гречку сіяти». Те саме вказували В. Качинський і С. Дубровський: 

селяни намагалися звільнити для себе ті землі, які у поміщиків були під 

цукровим буряком і картоплею; над ними панував страх перетворитися 

на звичайних пролетарів, які живуть виключно з продажу робочої сили 

і не мають ніякої власності 
2
. Не заперечуючи це, А. Анфімов, Л. Іванов 

і М. Лещенко невдоволення селян-користувачів ґрунтів Терещенка пояснили 

високою орендною платою, відведенням їм найгіршого рілля, збереженням 

відробіток та кріпацьких форм експлуатації, низькою зарплатою в економіях 

та на заводі (6 руб./міс.), а також зниженням розцінок за виконані роботи 
3
. 

Селянський луддизм, відмічали деякі дослідники, проявлявся не лише 

у справах нападу на промислові підприємства, але й у псуванні 

сільськогосподарських машин в економіях. В. Качинський писав, що в такий 

                                           
1
 Чириков Е. В Сахарном королевстве… – С. 11–12, 19–20, 25–26. 

2
 Дубровский С. М. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. … – 

С. 71; Качинський В. Селянський рух в Україні… – С. 95–96. 

3
 Анфимов А. М. П. А. Столыпин и российское крестьянство / 

А. М. Анфимов. – М.: Ин-т рос. ист. РАН, 2002. – С. 22–23; Иванов Л. М. 

Революция 1905–1907 гг. на Украине / Л. М. Иванов // Революция 1905–

1907 гг. в национальных районах России. – М.: Политиздат, 1955. – С. 68; 

Лещенко Н. Н. Формирование союза рабочего класса и крестьянства 

на Украине в период первой русской революции // Ежегодник по аграрной 

истории Восточной Европы 1961 г. / Н. Н. Лещенко. – Рига: АН ЛатССР, 

1963. – С. 453–454. 
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спосіб «селяни боролися з машиною як з конкурентом …, як з фактором, 

що давав поміщикам або орендарям змогу господарювати, не бувши 

в залежності від робочих рук» 
1
. С. Дубровський до цієї причини додав 

ще одну – нищення машин та устаткування позбавляло поміщиків 

можливості нормально вести своє капіталістичне господарство. Втративши 

інвентар, дідич часто вимушений був здавати землю селянам в оренду 
2
. 

Подібні ситуації В. Васянович відмітив у сс. Петрівка та Мар’янівка 

Єлисаветградського повіту, де селяни в червні 1906 р. зажадали від 

землевласника припинити збирання хлібів жниварками, погрожуючи у разі 

незадоволення їхніх вимог знищити всі машини. Аналогічні виступи були 

відмічені істориками у різних регіонах України 
3
. 

Після погромних хвиль 1905–1906 рр. наступна черга відкритих 

антипоміщицьких виступів спостерігалася в період мобілізації до війська 

напередодні та на початку Великої війни. Повідомлення про розгроми 

та грабунки винних магазинів, осель поміщиків та управителів маєтків, 

матеральні збитки власників, які рясно подавалися дослідниками, свідчили 

про бажання селян «під випадок» звести старі рахунки з дідичами. 

Каталізатором таких дій, на думку М. Гамрецького, були сподівання 

майбутніх ратників та їхніх односельців на безкарність своїх дій, 

                                           
1
 Качинський В. Селянський рух в Україні… – С. 36. 

2
 Дубровский С. М. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. … – 

С. 71. 

3
 Васянович В. Ф. Класова боротьба в селах Південної України в 1906–

1907 рр. / В. Ф. Васянович // УІЖ. – 1977. – № 6. – С. 108; Исайчиков В. Ф. 

Революции начала ХХ века и победа Советов на Брянщине [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.mexnap.info/articles.php?article_id=65; 

Кунцевич Ф. П. К истории аграрно-крестьянского вопроса в Крыму в конце 

ХІХ – начале ХХ вв. / Ф. П. Кунцевич // Ежегодник по аграрной истории 

Восточной Европы 1961 г. – Рига: АН ЛатССР, 1963. – С. 519. 

http://www.mexnap.info/articles.php?article_id=65
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як у випадку з погромами в Коростишеві, де поліція опинялася цілком 

безсилою перед юрбою. Ф. Акімов причину виступів вбачав у комбінації 

антивоєнних настроїв та загострення соціальних конфліктів 
1
. А. Анфімов, 

О. Беркевич, А. Гриценко, Б. Заброварний, А. Ієрусалимський, О. Кошик, 

О. Михайлюк та М. Сидорчук упевнювали в одній стороні проблеми –

селянські хвилювання влітку 1914 р. спричинялися негативними тенденціями 

соціально-економічного становища селянства, а самі виступи запасних мали 

риси типових аграрних хвилювань і не були пов’язані з протестом проти 

війни. Той факт, що агресивним діям піддавалися не лише поміщики, 

але й крамарі та куркулі, пояснювався посиленням розшарування селян 

у роки столипінської реформи, потраплянням їх у залежність від крамарів 

та шинкарів, до яких у них наростала ненависть, як до визискувачів. 

Отже, робили висновок вчені, липневі виступи селянства були закономірним 

продовженням передвоєнного руху селянства 
2
. 

Наведені істориками приклади насильницьких дій селян, насправді, 

можна об’єднати в одне ціле – короткочасне зганяння на поміщиків 

                                           
1
 Акимов Ф. И. Большевики Украины в борьбе за солдатские массы (1914 –

март 1917 гг.) / Ф. И. Акимов. – К.: Выща шк., 1989. – С. 51–52. 

2
 Анфимов А. М. Российская деревня… – С. 363; Беркевич А. Б. 

Крестьянство и всеобщая мобилизация… – С. 23–24, 42; Гамрецький М. М. 

Революційний рух на Київщині… – С. 124–125; Гриценко А. П. Селянський 

рух у Донецькому… – С. 77–79; Заброварний Б. Й. Українське село в роки… 

– С. 76, 80, 82, 88–89; Иерусалимский А. Ф. Крестьянское движение 

в России… – С. 121; Кошик О. К. Антивоєнні виступи робітників і селян… – 

С. 35–44; Михайлюк О. Г. Більшовики України в боротьбі за союз 

робітничого класу і селянства в роки Першої світової війни / 

О. Г. Михайлюк // УІЖ. – 1965. – № 11. – С. 105; Сидорчук М. Т. Більшовики 

України в період першої світової війни і лютневої революції (1914 – лютий 

1917) / М. Т. Сидорчук. – Львів: ЛДУ, 1966. – С. 199–200. 
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накопиченого гніву. О. Кошик до цього положення додавав і чисто 

пацифістські настрої селян, що він обумовив фактами їхніх антивоєнних 

промов. При цьому нерідко почуття соціального невдоволення, показував 

історик, превалювали над патріотичними. На Волині, приміром, навіть 

лунали заклики перейти на бік ворога, оскільки все одно наші «запасні йдуть 

битися за таких багачів як поміщики Потоцький і Сангушко» 
1
. Хоча 

О. Кошик зумів показати широку географію подібних висловлювань 

в Україні, навряд чи їх можна визнати вагомим фактором для селянських 

заворушень на початку ПСВ. 

Погроми нерідко відбувалися вкупі з підпалами поміщицьких маєтків, 

проте вже до кінця революції 1905–1907 рр. підпали стали самостійною 

формою боротьби. Саме в такому ракурсі про них йдеться в ряді історичних 

творів. М. Демченко підпали «аграрного порядку» у постреволюційний 

період охарактеризував як «універсальний» засіб боротьби з поміщиком, 

Ф. Лось і О. Михайлюк – як «оборонний», а А. Ієрусалимський – як «вищу 

форму» селянського руху для років революції і як «первісну форму» для 

постреволюційного періоду. Сучасний російський історик Д. Люкшин 

у зверненні селян до вогню у відносинах з поміщиком вбачав їхнє бажання 

відновити норми «моральної економіки». Наприклад, на підвищення дідичем 

оплати праці понад «традиційну норму» селяни дивилися як на утиск своїх 

прав і мстилися йому «червоним півнем» 
2
. Такий засіб був зручним 

і надійним – селянська корпоративна етика заперечувала видавання один 

одного поліції. Тож за умов відсутності свідків із числа стражі або бувальців, 

зрештою, постраждалих, віднайти винних практично було неможливим, 

що робило дану форму протесту вельми ефективною й популярною. 

Є. Сизоненко був схильним перебільшувати її значення і впевнював, 

                                           
1
 Кошик О. К. Антивоєнні виступи робітників і селян… – С. 37–39. 

2
 Люкшин Д. И. Вторая русская смута: крестьянское измерение / 

Д. И. Люкшин. – М.: АИРО-ХХІ, 2006. – С. 53. 
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 що фактично на все, що не влаштовувало селян, вони відповідали вогнем: 

«поміщик підвищив оренду або продав землю в банк – спалюють скирти 

чи будівлі; знизив плату … робітникам – вночі горять засіки з хлібом; 

сторожа затримала на поміщицькому лузі коней селянських – в різних кінцях 

горить маєток» 
1
. М. Демченко вважав, що окрім незадовільного для селян 

питання здавання землі в оренду іншою вагомою причиною «червоного 

півня» ставало зменшення зарплати наймитам 
2
. Зрештою, М. Лещенко 

звернення селян до підпалів подавав як останній аргумент в боротьбі 

з дідичем після невдалих переговорів, страйку і нацьковування на селян 

поліції 
3
. 

Нерідко до підпалів селяни зверталися не в якості крайнього аргументу 

доказу своїх прав та претензій, а як до закономірного фіналу погромної 

стихії. У даному випадку це виглядало логічним та продуманим завершенням 

витиснення поміщика, увічненняv ненависті до нього з боку хліборобів. 

Така закономірність добре продемонстрована Г. Губенко і М. Кальварі. 

У Мелітопольському повіті в грудні 1905 р. селяни пройшли всі ступені 

класичної аграрної боротьби з великим земельним власником: висунули 

заздалегідь неприйнятні вимоги (повернення за кілька років штрафних 

і орендних грошей, віддача землі в тимчасове користування за здешевленими 

цінами) до великого князя М. Романова, який володів Грушевським 

помістям; розібрали в ході нічних нападів хліб із князівських комор; 

розгромили головну Рогачицьку економію помістя та розібрали звідси майно, 

хліб і худобу; після того, як все панське добро було розібране, селяни 

                                           
1
 Сизоненко Є. В. Селянський рух в Херсонській губернії… – С. 150. 

2
 Демченко М. В. Робітничий рух на Україні в період столипінської реакції 

(1907–1910 рр.): Дис. … – С. 240. 

3
 Лещенко М. Н. Селянський рух на Україні в роки Першої Російської 

революції / М. Н. Лещенко. – К.: Держполітвидав УРСР, 1956. – С. 130. 
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повернулися до хуторів та економії Романова і випалили всі споруди, що тут 

були 
1
. 

Сама по собі кількість погромів та підпальних актів є неповною 

категорію без підрахунків матеріальних збитків поміщиків, до чого часто 

вдавалися вітчизняні історики. Передусім, вони зверталися до прикладів 

щонайбільших втрат власників, які могли сягати кількох десятків тисяч 

рублів. Наприклад, графиня Браницька, власниця маєтку у Васильківському 

повіті, показував М. Демченко, через пожежу втратила майна на суму понад 

31 тис. руб. Подібними даними ділилися з читачами А. Буцик, А. Козаченко, 

Ф. Лось, Р. Оксенюк, С. Плахотнюк. Останній на основі даних за 

післяреволюційні роки єдиний з істориків вивів усереднену цифру масштабів 

підпалів та заподіяних у зв’язку з цим збитків – за один підпал знищувалося 

2,5 двору з втратою майна на 3 тис. руб. 
2
 

                                           
1
 Губенко Г. Н. Революционное движение в Таврической губернии в 1905–

1907 гг. / Г. Н. Губенко. – Симферополь: Крымиздат, 1955. – С. 88; 

Кальвари М. В огне крестьянских восстаний… – С. 91–92. 

2
 Буцик А. К. Селянський рух на Київщині в 1906 р. / А. К. Буцик // Наукові 

записки КДУ ім. Т. Шевченка. – 1955. – Т. XIV. – Вип. 6. – С. 38; 

Демченко М. В. Робітничий рух на Україні в період столипінської реакції 

(1907–1910 рр.): Дис. … – С. 240–242; Козаченко А. Нариси з історії 

революції… – С. 224; Лось Ф. Є. Селянські рухи на Україні в роки 

Столипінської реакції / Ф. Є. Лось // Наукові записки Інституту історії 

і археології України АН УРСР. – 1943. – Кн. 1. – С. 203; Оксенюк Р. Нариси 

історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та 

національно-визвольний рух трудящих (1861–1939) / Р. Оксенюк. – Львів: 

ЛДУ, 1970. – С. 47; Плахотнюк С. Д. Селянський рух на Поділлі в роки 

нового революційного піднесення 1910–1914 рр. / С. Д. Плахотнюк // УІЖ. – 

1968. – № 5. – С. 115. 
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Головний класовий конфлікт у селі формував драматичну за змістом 

лінію в історіографії. Селянство показувалося силою, що «не мога жити 

по-старому», а поміщики – цілком розгубленою в ситуації селянського 

повстання групою, здатні лише сподіватися на захист з боку держави, 

а не на компроміс із селянством. Одностайність селянства у своєму праві 

на дідичну землю показана в якості лейт-мотиву виступів. «Мирський» 

характер виступів, погромна лють, прагнення до «чорного переділу» 

складали змістову основу сюжетів наукових праць з історії вітчизняної 

«жакерії». 

Тема внутрішньоселянських конфліктів є окремим дискусійним 

питанням історичної літератури. Хронологічно їх можна поділити на дві 

групи – ті, що відбувалися до і в період ПРР, і ті, що мали місце вже на тлі 

столипінської реформи. Тривалий час конфлікти в середовищі самого 

селянства у вітчизняній історіографії розглядалися в контексті «другої 

соціальної війни», як класову боротьбу між трудовим селянством 

та заможною верхівкою села. Останнім часом даний підхід переглядається 

на користь багатофакторності селянських суперечностей або навіть 

заперечення проблеми суб’єкт-об’єктних конфліктних відносин типу 

селянин-селянин. Зокрема, В. Каюн, посилаючись на статистику аграрних 

виступів 1907–1914 рр. на Полтавщині, зробила висновок про те, 

що реального фронту селянської боротьби проти столипінського 

землевпорядкування (за даними історика, 3,5% від усіх виступів цього часу) 

не існувало, а значну увагу до «другої соціальної війни» дослідниця вважає 

«широко розрекламованою в радянській історіографії тезою» 
1
. Дійсно, їхня 

кількість поступається виступам селян проти влади і поміщиків, складаючи 

лише 16,7% від загальної кількості аграрних виступів по Україні. Проте 

                                           
1
 Каюн В. О. Соціально-політичні та економічні зміни в Полтавській губернії 

в умовах столипінської реформи: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / 

В. О. Каюн. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 16. 
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на Полтавщині, згідно зі здійсненими підрахунками Ф. Лося 

та О. Михайлюка, ситуація виглядала на користь т.зв. «виступів проти 

куркулів». Тут внутрішньоселянські конфлікти обіймали майже третину 

аграрних виступів – 29%. Звичайно, не всі з них акурат можна приписати 

до спротиву проведення столипінської реформи і тим більше до боротьби 

бідноти проти «полупанків» 
1
. Вочевидь, це і змусило В. Каюн перевірити 

дані попередників. Проте навіть у випадку повної справедливості підрахунків 

дослідниці применшувати значення конфліктів у селянському середовищі 

зовсім не слід. 

Своєрідне бачення конфліктності в рамках здійснення столипінської 

реформи знаходимо в Ю. Присяжнюка, який у своєму аналізі виходив 

з ідеалістичної історіософської позиції: селянам було властиве стереотипне 

мислення, що відносно влади проявлялося в упередженому і негативному 

ставленні до його заходів, яке посилювалося через негативний досвід 

модернізаційних заходів (здебільшого вони не вели до реального покращення 

матеріального становища землеробів). Був і інший бік проблеми: «нерідко 

протести виникали через недосконале законодавство, трактоване 

до того ж архаїчною політико-правовою культурою самих хліборобів». 

Отже, внутрішньоселянська боротьба провокувалася, передусім, протиріччям 

традиції та інновації. Ворожість до останньої посилювалася її інтервенцією 

в сільське життя з боку держави, косністю мислення селян, нездатних 

до лабільної поведінки і швидкої адаптації до нових умов життя 
2
. Дану тезу, 

проте, не можна застосувати до першої виділеної нами групи конфліктів. 

Наприклад, щодо боротьби всередині селянства періоду погромної хвилі 

жовтня 1905 року на Чернігівщині, коли поряд із трощенням майна юдеїв, 

нападами на поміщицькі маєтки траплялися і випадки підпалів, грабунку 

та псування майна заможників. Автор даної праці дотримується тієї точки 

                                           
1
 Лось Ф. Є. Класова боротьба в українському селі… – С. 244–255. 

2
 Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської України… – С. 307. 
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зору, що в основі тодішніх внутрішніх селянських конфліктів ПРР 

здебільшого лежали фактори дотримання-порушення корпоративної етики, 

а не реальні соціальні та майнові причини конфлікту. 

Виходячи з опису міжселянських сутичок у радянській історіографії, 

«мирські» конфлікти можна розглядати як дії у три акти. Під час першого 

акту селяни-погромники, натхненні короткочасною безкарністю своїх дій 

у містах та поміщицьких маєтках, вдавалися до помсти деяким своїм 

односельцям. Під погромну хвилю підпадали, передусім, ті селяни, 

які порушували традиціоналістський принцип колективності у виступі сіл 

гуртом проти поміщиків. Подібні деструктивні дії випереджали логіку 

«другої соціальної війни» і в умовах ПРР майнові протиріччя між селянами 

перед мораллю ставили на друге місце. Завдяки відомостям про збитки 

постраждалих із фондів губернського присутствія ДАЧО з’ясовується, 

що нападам нерідко піддавалися садиби незаможних селян, які не брали 

участі в антипоміщицьких виступах й тим самим накликали на себе гнів 

з боку односельців. Наприклад, під час погрому в с. Веркіївці Ніжинського 

повіту постраждало 55 селянських сімейств. Середня сума їхніх збитків 

склала всього 50 крб., що дозволило поліції зробити висновок про бідність 

потерпілих 
1
. Тож участь у погромах заможних селян нерідко була 

продиктована бажанням запобігти руйнувань з боку своїх же сусідів. 

28 господарів Миколаївського товариства Прилуцького повіту зізнавались, 

що в розгромі Середовської економії княгині О. Лівен вони хоча і не брали 

участь, але «подумки хиталися то в один, то в інший бік, не знаючи в який 

з них піти – у добрий чи злий. Але, дякуючи Богові… встояли на доброму 

шляху і не піддалися диявольській спокусі» 
2
. У зв’язку з цим немає подиву 

                                           
1
 ДАЧО, Ф. 127, Оп. 18, Спр. 60, Арк. 68, 84, 121–127. 

2
 ДАПО, Ф. 83, Оп. 1, Спр. 56, Арк. 56. 
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у повідомленні чернігівського губернатора про участь у розрухах селян, 

які володіли до 100 дес. землі 
1
. 

Радянська історіографія в оцінці селянських конфліктів виходила 

з позиції наростання класових протиріч пореформеного села і не брала 

до уваги інші чинники – сутички на психологічній, моральній, політичній 

або навіть кримінальній основі. У результаті дані про бійки, підпали, 

грабунок майна селян нерідко розцінювалися як прояви класової боротьби. 

Тож в осердя бачення внутрішньоселянських конфліктів покладалася 

наступна схема: бідні селяни – локомотив революційних виступів, 

послідовна у своїх класових вимогах група, яка у вітчизняному 

історіописанні ставала прообразом сили майбутньої соціалістичної революції 

в селі; середняки підтримують виступи бідноти, але лише до моменту 

задоволення своїх земельних інтересів за рахунок поміщика; заможники 

саботують революцію, протидіють їй або підкоряються основній масі 

селянства, побоюючись розправи за ухил від дій «миру». Остання теза була 

вельми популярною в радянській історичній науці періоду 1920-х років, 

що можна пояснити зверненням багатьох авторів до одного і того самого 

джерела, де вона часто дебатувалася, – «Аграрного рух в Росії у 1905–

1906 рр.». Звідси – інтерес до соціальної поведінки куркульства в роки ПРР. 

Зокрема, А. Козаченко запропонував читачеві ознайомитися з рядом фактів 

активного саботажу революції заможниками Полтавщини: від виразу 

невдоволення «забастовками» сільських баламутів та відмови в грошах 

страйковим комітетам до складання приговорів про виселення одержимих 

революцією односельців. Як наслідок – численні в справах ДП МВС 

повідомлення про напади на садиби заможників, покалічення і навіть 

вбивства селян, які, до речі, траплялися набагато частіше, ніж у випадках 

зіткнень селянства з військами чи поміщиками 
2
. 

                                           
1
 РДІА, Ф. 1276, Оп. 1, Спр. 60, Арк. 7–8. 

2
 Козаченко А. Нариси з історії революції… – С. 207–212. 
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Сутички в селянському середовищі погромами та підпалами 

не обмежувалися. Другим актом селянських конфліктів, вказували історики, 

ставала збройна самоорганізація ворожо налаштованої до погромників групи 

селянства, вбивство ватажків бунтарів та приборкання революційних 

виступів 
1
. У тих місцевостях, де заможники не наважувалися на збройну 

самоорганізацію, процвітало шпигунство на користь поліції. В. Водовозов 

це пояснив побоюваннями з боку селян-приватних власників гасла 

націоналізації землі, що висунув Селянський союз. І хоча члени ВСС давали 

їм заспокійливі роз’яснення про те, що набута власним коштом земля не буде 

забиратися, соціалістичний характер цієї організації налаштовував частину 

куркульства вороже до її діяльності 
2
. 

Коли погромна хвиля спала, консервативна частина селянства 

намагалася самотужки навести порядок по селах, не звертаючись до закону. 

Тож третім актом конфлікту ставав самосуд. Винних виштовхували в центр 

зборні та забивали до смерті камінням і холодною зброєю чи розстрілювали. 

Такі розправи були вчинені у Тупичеві, Вихвостові, Івашківці та Смичині 

Городнянського повіту, де разом були вбиті понад 60 чоловік 
3
. Особливою 

жорстокістю розправи відзначалися під час т.зв. «Вихвостівської трагедії», 

що сталася в однойменному селі 31 жовтня 1905 р. Тут консервативно 

                                           
1
 А. Ю. Крестьянские беспорядки в Черниговской губернии в 1905 году // 

Исторический вестник. –1913. – № 132. – С. 869; Живолуп Е. К. Крестьянское 

движение в Харьковской губернии в 1905 году / Е. К. Живолуп // Труды 

кафедры марксизма-ленинизма ХГУ им. А. М. Горького. – 1956. – Т. 2. –

С. 225–226; Революційна боротьба трудящих України… – С. 101. 

2
 В. В. Крестьянское движение в 1905–6 гг. …– С. 332. 

3
 Аграрное движение в России в 1905–1906 гг. … – C 357; В. В. Крестьянское 

движение в 1905–6 гг. … – С. 332–333; Осокин Е. В. Из истории классовой 

борьбы в деревне в революции 1905–1907 гг. / Е. В. Осокин // Исторические 

записки. – 1940. – № 7. – С. 255. 
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налаштовані селяни влаштували справжнє полювання на погромників. 

У результаті 15 селян, які брали участь у розгромі економії поміщика 

М. Карвольського-Гриневського, були жорстоко вбиті 
1
. Подібні випадки 

траплялися і в інших місцевостях 
2
. Тож у цілому внутрішні селянські 

конфлікти періоду ПРР ще не носили вираженого характеру класових 

суперечностей, про що свідчить відносно невелика кількість постраждалих 

у 1905–1907 рр. куркулів. 

Другу групу внутрішньоселянських конфліктів складають сутички, 

що припадали переважно на період 1910–1915 рр. – активного виходу селян 

на відруби і хутори. Особливо жваву участь у протидії столипінській реформі 

демонстрували селяни в локації общинного землеволодіння – на Харківщині 

і Північному Лівобережжі. Особливості селянського руху вказаного періоду 

добре узагальнені в статті А. Ієрусалимського «Селянський рух в Росії 

напередодні і на початку Першої світової війни». Якщо пункт про 

«зростаючу роль пролетаріату в революційному русі селянства» в історика 

є суто декларативним і бездоказовим, то інші спостережливі зауваження ним 

підкріплені фактичним матеріалом: 1) у порівнянні з ПРР змінився характер 

селянської боротьби – головний вектор протесту був переорієнтований 

з поміщика на селян-відрубників та органи державної влади, що сприяли 

виділам з общини; 2) у зв’язку з цим практично припинилися погроми 

поміщицьких маєтків і занепав страйковий рух, місце яких заступила 

зростаюча хвиля підпалів садиб та майна виділенців; 3) масовість багатьох 

                                           
1
 Михайлюк А. Г. Крестьянское движение на Левобережной Украине в 1905–

1907 гг. (Харьковская, Полтавская и Черниговская губернии) // Исторические 

записки. – 1954. – № 49. – С. 188; Олійник Л. Селянський рух 

на Чернігівщині в 1905–1907 рр. / Л. Олійник, О. Гора. – К.: Рад. школа, 1959. 

– С. 89–91. 

2
 Живолуп Е. К. Крестьянское движение в Харьковской губернии в 1905–

1907 гг. … – С 108; ЦДІАУК, Ф. 336, Оп. 1, Спр. 1099, Арк. 163, 189. 
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селянських виступів проти дій землевпорядних комісій та куркулів 

(в окремих випадках протести проти виділів приймали масовий характер – 

до 3 тис. учасників у с. Врадіївка Ананьївського повіту, до 10 тис. – 

у м. Миропілля); 4) виступи відзначалися наступальним характером, 

впертістю та організованістю; 5) антиурядовий характер боротьби (опір діям 

представників державної влади під час реалізації аграрної реформи 

А. Ієрусалимський визначає виключно як політичний за своїм змістом) 
1
. 

Наведену схему на прикладі Волині фактично відтворив і В. Кудь з акцентом 

на підпальні акти. За його підрахунками, тут сталося 1662 підпали 

селянських дворів «соціальної спрямованості» (переважно в 1909–1913 рр.). 

Доказом заможності погорільців стали наведені дані про оцінку знищеного 

майна, яке у більшості випадків перевищувало усереднені цифри по вартості 

одного господарства краю 
2
. 

Описані дослідниками епізоди внутрішньоселянської боротьби, 

як правило, мали однакову послідовність: заява групи домохазяїв про вихід 

з общини та закріплення за нею наділів у приватну власність; незгода 

більшості або частини громади із самим прецедентом відокремлення 

односельців, з їхніми зазіханнями на спірні площі; протидія роботі 

землемірів (побиття чи вигнання землемірів, побиття або вбивство 

відрубників, знищення їхнього майна і документації з планами відрубних 

ділянок, знесення межових стовпів); сутички з поліцією та її вигнання; 

прибуття до села представників місцевої адміністрації з військовою 

командою, проведення арештів активних учасників виступу. При цьому, 

показували історики, остаточний мир у результаті репресивних дій влади 

                                           
1
 Иерусалимский А. Ф. Крестьянское движение в России… – С. 118–122; 

Иерусалимский А. Ф. Некоторые вопросы развития крестьянского 

движения… – С. 109–114. 

2
 Кудь В. О. Селянський рух у Волинській губернії… – С. 124–128, 134–135. 
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в селах не наступав. Відрубники, побоюючись рецидивів з боку односельців, 

не поспішали займати виділені їм ділянки та продовжували жити в «миру» 
1
. 

З початком Великої війни, показували історики, змінився соціальний 

склад протестувальників проти столипінської реформи. Якщо до 1914 р. 

у протидії відрубникам брала участь більшість громади, переважно чоловіки, 

то в роки ПСВ в авангарді боротьби знаходилися солдатки, 

які підбурювалися до активних дій чоловіками з фронту чи солдатами, 

які повернулися з війни. А. Гриценко і К. Шиян змалювали кілька таких 

картин виступів селянок у Старобільському та Ізюмському повіті вже в перші 

місяці війни, Ю. Кирьянов – у Каменецькому повіті, Є. Маленко – 

в Охтирському повіті, П. Плугатирьов – в Лебединському й Сумському 

повітах 
2
. Жінки, показував М. Марковський, відігравали провідну роль 

і в протестах проти проведення сільськогосподарського перепису в 1916 р. 

у Поділлі: зворушені чутками про повернення панщини, юрби селянок 

знищували переписні бланки, вступали в бійки з переписувачами 

і поліцейськими, і навіть замінювали сільську адміністрацію своїми 

                                           
1
 Демченко М. В. Робітничий рух на Україні в період столипінської реакції 

(1907–1910 рр.): Дис. … – С. 244–245, 275; Лось Ф. Є. Селянські рухи 

на Україні… – С. 207–213; Сидельников С. М. Аграрная политика 

самодержавия в период империализма / С. М. Сидельников. – М.: МГУ, 1980. 

– С. 276–280; Сизоненко Є. В. Селянський рух в Херсонській губернії… – 

С. 150–152. 

2
 Гриценко А. П. Селянський рух у Донецькому… – С. 83–84; 

Кирьянов Ю. И. Крестьянское движение на Украине… – С. 541; 

Маленко Є. Ю. Більшовики Сумщини в період між першою… – С. 26; 

Плугатырев П. Г. Крестьянское движение в Харьковской губернии… – С. 8–

12; Шиян К. К. Боротьба селян Харківської губернії проти Столипінської 

аграрної реформи / К. К. Шиян // Наукові записки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди. 

– 1951. – Т. ХІІ. – С. 61–62. 
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представницями 
1
. Але в цілому жіночий селянський рух так і не був 

виокремлений істориками в самостійний предмет дослідження. 

Існують дві точки зору на мотивацію виступів, спрямованих проти 

столипінської реформи. Перша пов’язувалася з усвідомленням селянами 

ворожого ставлення держави до «миру» і несправедливим, з їхнього погляду, 

механізмом закріплення землі у приватну власність виділенців. М. Демченко 

вважав, що селяни, виступаючи проти відрубів, таким чином боролися 

не за збереження громади, а проти методів її руйнації: «в цьому виражалась 

глибоко демократична, прогресивна сторона селянської боротьби проти 

столипінського «землевпорядкування» 
2
. Такої ж точки зору дотримувалися 

С. Дубровський і Ф. Лось: селянство виступило проти столипінської руйнації 

общини, тому що воно давало привілеї і права куркульству грабувати 

общинні землі й створювати собі великі господарства, себто реформа йшла 

всупереч інтересам основної маси селянства 
3
. На користь цього свідчать 

раціональні доводи, які наводили селяни у своїх скаргах, цитованих 

істориками. Так, жителі с. Чорна Кам’янка Уманського повіту писали про 

неможливість справедливо розподілити землю між односельцями, оскільки 

багатіям дістануться кращі ґрунти, ніж решті, неможливість за відрубною 

системою забезпечити правильний попас худоби, збільшення витрат 

на пастухів. Жителі с. Скобківки того ж повіту здебільшого наводили 

аргументи психологічного характеру: поділ землі різної якості між 

                                           
1
 Марковский М. Е. Крестьянское движение в Подольской губ. в 1916 году / 

М. Е. Марковский // Каторга и ссылка. – 1933. – № 9. – С. 106–121. 

2
 Демченко М. В. Робітничий рух на Україні в період столипінської реакції 

(1907–1910 рр.): Дис. … – С. 245. 

3
 Дубровский С. М. К вопросу об уровне развития капитализма в России 

и характере классовой борьбы в деревне в период империализма / 

С. М. Дубровский. – М.: Ин-т ист. АН СССР, 1960. – С. 46; Лось Ф. Є. 

Україна в роки Столипінської реакції… – С. 58. 
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хліборобами призведе до «сліз, горя в кожному селі». Мало того, 

що це розплодить конфлікти між сусідами, чимало мужиків втратять землю 

через пияцтво, нужду, «а більше із-за сімейних розбратів». У результаті вся 

земля дістанеться куркулям і «прибульцям різноплеміннім» 
1
. О. Герасимчук 

навів чимало прикладів, коли суперечки між селянами та землевпорядними 

комісіями на Чернігівщині стосувалися не стільки самого факту виділу, 

скільки невірного, з їхньої точки зору, перерозподілу земель, коли кращі 

рілля відходили хуторянам, а громаді залишалися гірші ґрунти 
2
. 

Друга точка зору стосувалася переживань селян за свій соціальний 

статус та матеріальне становище. О. Кураєв вважає, що корінні інтереси 

куркульства полягали в перерозподілі власності (поміщицької і селянської) 

на власну користь. Заможники своє майбутнє вбачали в керівництві 

великими агропідприємствами, де працівниками мали б виступати колишні 

односельці. Звісно, така небажана перспектива для основної маси селянства, 

підкріплена «витончені методи експлуатації куркулем селян також сприяли 

загострення в селі другої соціальної війни» 
3
. Ф. Лось, проаналізувавши 

скарги селян щодо умов розгортання кампанії виходу на відруби, непрямо 

підтвердив, що бідноту здебільшого хвилювала не сама очевидність 

руйнування общини, – до цього український селянин-подворник був 

морально готовий, – а непевність у завтрашньому дні, коли прийдеться сам 

на сам залишитися зі своїми злиднями на маленькому клаптику землі 
4
. 

Пізніше Ф. Лось разом з О. Михайлюком зробив уточнення, що такий 

конкретний поділ – бідні «проти», а багаті «за» реформу – не був аксіомою. 

                                           
1
 Лось Ф. Є. Україна в роки Столипінської реакції… – С. 57; Демченко М. В. 

Робітничий рух на Україні в період столипінської реакції (1907–1910 рр.) / 

М. В. Демченко. – К.: КДУ, 1959. – С. 66–67. 

2
 Герасимчук О. Ставлення чернігівського селянства… – С. 76–77. 

3
 Кураев А. Н. Классовая борьба в российской деревне… – С. 123. 

4
 Лось Ф. Є. Селянські рухи на Україні… – С. 207. 
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Звичайно, виділи були найвигіднішими, перш за все, для заможної групи 

сільського населення, проте це не означало, що ними гребували скористатися 

селяни з меншим достатком. За підрахунками вчених, на хутори та відруби 

виділялися не одні куркулі, але й селяни середньої та дрібної забезпеченості 

землею. У Богодухівському повіті, наприклад, зі 169 хуторів, створених 

до 1913 р., 22 володіли менше 5 дес. землі, 64 – до 10 дес. 
1
 Звичайно, 

це не заперечувало високий відсоток конфліктів усередині селянської страти 

між бідним селянством та середняками, з одного боку, та заможниками, 

більш зацікавленими у відчуженні від громадської власності своїх наділів, 

з іншого. Проте змушує на проблему внутрішньоселянських конфліктів 

сприймати як на багатофакторне явище. Виклик селянському 

традиціоналізму міг бути більш вагомим чинником, ніж ненависть 

малоземельного хлібороба до заможного сусіда. 

Завзяття, з яким селяни виступали на захист громадських ґрунтів, 

нерідко перевищувало наполегливість під час антипоміщицьких виступів. 

В якості ефективного засобу протидії виділам на Харківщині К. Шиян назвав 

бойкот відрубникам: селяни ухвалювали на сході присуд, який забороняв 

односельцям брати участь у торгах на здачу громадських земель в оренду, 

відмовляв у допомозі будівельними матеріалами погорільцям із числа 

відрубників тощо. Якщо селяни не могли так організовано підійти до справи, 

вони бойкотували сходи, де розглядалося питання про виділи або просто 

приймали рішення не давати на це згоду 
2
. Проте такі факти зрідка 

потрапляли до уваги радянських істориків. Гострі моменти селянських 

конфліктів в українській сільській провінції виявлялися для них більш 

цікавими, що певною мірою відтворювало сільський світ як цілком 

неспокійний, бурхливий і конфліктний, що, звісно суперечило реальності. 

                                           
1
 Лось Ф. Є. Класова боротьба в українському селі… – С. 223. 

2
 Шиян К. К. Боротьба селян Харківської губернії… – С. 56–59. 
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Розглянемо дискурс «гострих моментів». Після етапу попередження 

та упередження бажаючих вийти на відруб та хутори слідував етап примусу 

селян до згоди на виділи з боку вже державної влади. У даному випадку, 

показували історики, коли засоби оскарження дій повітових землевпорядних 

комісій у суді чи вищих інстанціях не давали позитивного результату, селяни 

здатні були реагувати надто жорстко. Напади на відрубників та землемірів 

приводили до репресивних дій поліції, які, у свою чергу, переростали у більш 

серйозний спротив із сутичками зі стражами порядку й козаками, 

пораненнями та вбивствами, масовими арештами та судовою тяганиною 
1
. 

Однак нерідко до цього справа не доходила просто через одностайну позицію 

селян не допускати виділів. М. Демченко і К. Шиян наводили приклади того, 

як селяни багатьох сіл проганяли земських начальників або представників 

повітової землевпорядної комісії, які намагалися пояснити аграріям сутність 

закону 9 листопада 1906 р. та пропонували ним скористатися, погрожували 

односельцям, в яких виникав намір відійти на хутір, спалювали 

документацію землевпорядних комісій, унеможливлюючи тим самим 

прецедент конфлікту 
2
. 

Оновлений погляд на боротьбу в селянському середовищі доби 

столипінської реформи зустрічаємо в роботах сучасних істориків 

О. Герасимчука, В. Майстренка та О. В. Михайлюка. Зокрема, О. Герасимчук 

на основі багатої джерельної бази встановив, що проведенню реформи 

опиралися не лише незаможні селяни, які прагнули зберегти громаду, 

але й сільські багатії, котрі «паразитували на общинних структурах 

                                           
1
 Бакало Р. Г. Селянські виступи на Україні… – С. 92–93; Лось Ф. Є. Класова 

боротьба в українському селі… – С. 199–200, 210–218; Сизоненко Є. В. 

Селянський рух в Херсонській губернії… – С. 151–152. 

2
 Демченко М. В. Робітничий рух на Україні в період столипінської реакції 

(1907–1910 рр.): Дис. … – С. 273–274; Шиян К. К. Боротьба селян 

Харківської губернії… – С. 59. 
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і традиційних способах експлуатації бідноти». При цьому акцент осуду 

робиться дослідником не на урядовій політиці зберігання поміщицького 

землеволодіння, у чому аграрії бачили причину своїх бід, а на мотивації 

«розбещених общинним устроєм селян, які відвикли від ініціативної праці 

і підтримували власне існування за рахунок «миру»», хоча при цьому він 

неодноразово вказував на протиправні дії членів землевпорядних комісій, 

які залякуванням та оманою лише посилювали небажання частини селянства 

виходити з громади. Протиріччя авторських оцінок виявило себе в оцінці 

подій у с. Смолянка Ніжинського повіту, де сход двічі відмовляв охочим 

виділитися на відруби. Аргументами відмови слугували побоювання того, 

що при пануючому малоземеллі розверстання не дасть можливості випасати 

худобу і залишити за громадою ґрунти кращої якості 
1
. В інших прикладах 

автор акцентував увагу на конфліктах із членами землевпорядних комісій. 

Виходило, що «друга соціальна війна» між біднотою та куркулями фактично 

провокувалася діями уряду щодо форсування створення фермерських 

господарств, хоча історик це чітко і не проголошує. Водночас у висновках 

дослідника про те, що селянські протести спрямовувалися не стільки проти 

реформи, скільки проти важкого матеріального та соціального становища, 

можна визнати лише частину правди, адже сутички під час землевпорядних 

робіт прямо вказували на неприйняття селянами-общинниками нової 

реальності, яка заперечувала майбутнє «миру». 

Психологічний аспект цієї проблеми розглянув О. В. Михайлюк. 

Конфлікти всередині селянської групи траплялися і раніше, приймаючи 

найкривавіші форми. Проте до цього всі вони відбувалися на рівні з’ясування 

особистісних, майнових, спадкових, межових та інших суперечок усередині 

                                           
1
 Герасимчук О. Виступи селянства Чернігівської губернії проти 

столипінського землевпорядкування в роки Першої світової війни 

(серпень 1914 – червень 1917 р.) / О. Герасимчук // Сіверянський літопис. –

2012. – № 3–4. – С. 104. 



124 

«миру». Відтепер фактично вперше чвари в селянському середовищі 

виходили на нову позицію – під загрозою існування знаходився звичайний 

традиційний світ селянина – громада, що змушувало його хвилюватися 

за майбутнє звичайного життєвого світу. Саме цим, а не майновими 

чи класовими ознаками О. В. Михайлюк пояснив ту бурхливу реакцію 

на виділенців, яка спостерігалася в селі. Вихід з громади, однак, ставав 

стресом не лише для прибічників її збереження, але й для тих, хто її покидав. 

Витримати усамітнення від «миру» було вкрай важко – товариство при 

нагоді цькувало відрубника або просто бажаючих виділитися. Численні 

випадки, коли селяни-кандидати на вихід з общини після постійних 

залякувань не витримували і забирали свої заяви назад, свідчили про силу 

громадської психології та традиції, яким ще не міг опиратися індивідуаліст. 

Приклади цьому історик знаходив у статистиці. Приміром, в Охтирському 

повіті з кінця 1906 р. до початку 1917 р. від домогосподарів усього було 

подано 2134 заяви на закріплення землі, з них відмовилося від заяв 418, 

отримали від громади дозвіл на закріплення – 14, з причини відмови громади 

звернулися з клопотанням до земських начальників – 1685 
1
. Позиції 

О. В. Михайлюка в цьому питанні є комплементарними зауваженню 

В. Майстренка, що відмова від наміченого виділу спричинялася звичайним 

страхом селянина за своє майно і життя. Коли в с. Вільшани Лебединського 

повіту стався підпал клуні з хлібом уповноваженого від відрубників 

Г. Яременка, зловмисники завадили йому гасити вогонь, приказуючи: 

«Це тобі за відруби!» Після цього випадку виділення в селі припинилося. 

В. Майстренко виявив і цілком оригінальне явище в протестах проти 

столипінської реформи. Нерідко в них брали участь ті селяни, які вже 

скористалися правом виділу. Мотивацією такої переміни переважно ставало 

невдоволення відрубників тим, що вони позбавлялися випасати худобу 

на громадських луках, або тим, що вони отримували у приватну власність 

                                           
1
 Михайлюк О. В. Селянство Наддніпрянської України… – С. 200. 
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всупереч своєму праву ділянки меншого розміру або гіршої якості 
1
. Участь 

у нападах на «щасливчиків» слугувала засобом примирення з «миром», 

своєрідною реакцією на «несправедливість». Ілюстрації подібних випадків 

істориками доповнювалися статистичними даними. Так, за підрахунками 

М. Демченка, лише у жовтні 1908 р. у Полтавській губернії зафіксовано 

75 підпальних акцій проти односельців. Тож, вказував історик, «куркулі… 

жили на своїх хуторах і відрубах як на вулкані» 
2
. 

Третя група протестів в історіографії фактично не відокремлена від 

першої, оскільки конфлікти селян з поміщиком оберталися втручанням у них 

держави. Доволі рідкими були конфлікти «чистого» характеру – сутички 

селянства з чиновниками та суспільною силою держави, в яких між 

сторонами протиборства не стояв дідич. Звідси – здебільшого фрагментарний 

опис подібних випадків істориками. Наприклад, Г. Губенко лише в одному 

місці своєї монографії описала сутичку селян та поліції, викликану 

ненавистю аграріїв до стражів порядку (у серпні 1906 р. у с. Велика Лепетиха 

Мелітопольського повіту) 
3
. Кілька таких фрагментів навели А. Гришин, 

А. Козаченко, Є. Спицький: бойкот, зневага і погрози до стражників та членів 

їхньої родини з боку селянства, що змушувало сільських поліцейських 

кидати службу, сутички з поліцією, коли та намагалася зашкодити 

протиправним діям селянства, спроби розправи над поліцейськими, 

влаштуванню по селах мітингів і агітації партій, роззброєння та вбивства 

                                           
1
 Майстренко В. С. Конфліктні ситуації в ході проведення… – С. 162. 

2
 Демченко М. В. Робітничий рух на Україні в період столипінської реакції 

(1907–1910 рр.): Дис. … – С. 240–242, 270; Майстренко В. С. Конфліктні 

ситуації в ході проведення… – С. 160. 

3
 Губенко Г. Н. Революционное движение в Таврической губернии… – С. 98. 
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стражів порядку 
1
. Найчастіше суперечність селянин-держава проявлялася 

на фоні антипоміщицької боротьби. Ф. Яременко продемонстрував 

це на прикладі подій у с. Лебедин Чигиринського повіту влітку 1906 р.: 

мітинг із закликами боротьби із самодержавством переріс у страйк, а 

намагання його розігнати за допомогою військової сили – у відкриту 

боротьбу селянства з державною владою зі справжніми боями на вулицях 

села, масовими арештами, реквізиціями, вилученням зброї, грабунками з 

боку солдатів, насиллям і позірним приговором про «покаяння» перед 

владою 
2
. 

Добре простежується протистояння держави і селянина під час 

придушення селянських виступів. Тут сама їхня риторика виходила за межі 

причинності посилки військ і стосувалася обміну думками про роль кожної 

сторони конфлікту (одна сторона стверджувала, що селяни повинні коритися 

владі і розходитися на вимогу командирів каральних загонів; друга була 

впевнена, що війська не мають права стріляти, повинні захищати народ, 

а не поміщиків), що бачимо на прикладі напівхудожнього опису В. Руднєва 

сутички селян та військ у с. Ковалівка Полтавського повіту у 1902 р. 
3
 

Для радянських істориків, і почасти публіцистів дожовтневого періоду, 

мова батога під час покарання «аграрників» була проявом гнилої суті 

російського абсолютизму, який тримався лише завдяки грубої сили. 

Застосування репресій розглядалося дослідниками як з правової (робився 

короткий опис карного законодавства, циркулярів МВС та розпоряджень 

двору), так і з практичної точки зору через характеристику конкретики 

                                           
1
 Козаченко А. Нариси з історії революції… – С. 235–237; Спицький В. Є. 

Селянство йде за робітничим класом / В. Є. Спицький, А. Д. Гришин. – К.: 

Тов. «Знання» УРСР, 1976. – С. 36–37. 

2
 Яременко А. Огляд селянського руху… – С. 176–181. 

3
 Руднев В. Крестьянское движение в начале ХХ в. … – С. 18–21. 
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застосування сили проти учасників селянського руху 
1
. І хоча в урядових 

закликах було чимало показового і розрахованого на залякування («якщо 

руйнівною пропагандою вдасться викликати аграрні безладдя, то вони будуть 

зупинені збройною силою і відповідальність за жертви ляже 

на підбурювачів», «всі безлади, які чиняться заколотними зграями, 

придушувати самим рішучим і суворим способом»; «якщо не послухаєте 

мене і не повернетеся до ваших мирних занять, прийду з військами, сильно 

покараю, не жаліючи нікого», «діяти рішуче і швидко, забуваючи про 

формальні міркування»), подібна стилістика офіційних документів давала 

привід радянським історикам презентувати царську Росію як країну 

з демонічним режимом, що керується у своєму житті виключно 

драконівськими заходами і, головне, застосовує їх на практиці. Звідси – явне 

згущення барв при описах майже апокаліптичних картин розправи карателів 

над селянами: «села були залиті кров’ю вбитих і закатованих селян», «цілі 

села винищувалися дощенту гарматним вогнем», «селян вбивали, били 

шомполами, їхніх дружин та доньок ґвалтували» і т. п. 
2
 

                                           
1
 Буцык А. К. Крестьянское движение на Киевщине в революции 1905–

1907 гг.: Дис. … канд. ист. наук / А. К. Буцык. – К., 1947. – С. 245–251; 

Гамрецький М. М. Революційний рух на Київщині… – С. 126; Герман Г. О. 

Выборы во II Государственную думу на Украине: Дис. … канд. ист. наук / 

Г. О. Герман. – К., 1948. – С. 15–17; Сенчакова Л. Т. Борьба царизма 

с крестьянским движением 1905–1907 гг. / Л. Т. Сенчакова // История СССР. 

– 1986. – № 1. – С. 167–169; Хвалынский Б. Движение в деревне / 

Б. Хвалынский // Вестник жизни. – 1906. – № 4. – С. 5–9. 

2
 Олійник Л. Селянський рух на Чернігівщині… – С. 92; Пичета В. И. 

История крестьянских волнений в России / В. И. Пичета. – Минск: 

Белтрестпечать, 1923. – С. 143–144; Покровский М. Н. Русская история в 

самом сжатом очерке… – С. 274; Шаповалов В. А. Революционное движение 

и первые социал-демократические организации на Сумщине в период Первой 
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За межами радянської історіографії урядові репресії проти селянства 

розглядалися під іншим кутом. Так, Д. Байрау охарактеризував силовий 

варіант приборкання селянства як слідство «недостатньої присутності влади 

в селі»: недолік можливостей соціальної розрядки був зумовлений 

фактичною відсутністю державних інституцій в сільській провінції 
1
. 

Це й не дивно, якщо врахувати невелику кількість поліцейських сил 

у регіонах. Так, на початку ХХ ст. чисельність повітової поліцейської стражі 

в Таврійській губернії, яка в 1905–1907 рр. пережила серйозні революційні 

потрясіння, коливалася в межах 675–750 осіб 
2
. Недолік поліції 

не компенсувався і наявністю інституту земського начальника, який служив 

головною зв’язковою ланкою між державою та сільським товариством 
3
. 

Як наслідок, державі було простіше відреагувати на хвилювання селян 

нагайкою, ніж формувати лояльне ставлення до себе через залучення 

до управління представників непривілейованих станів і адекватно реагувати 

на селянські запити. 

Хрестоматійними в радянській історіографії стали описи фізичних 

покарань селян, здійснених карними експедиціями у Харківській 

та Полтавській губерніях у 1902 р., під час придушення повстання 

у Володьковій Дівиці у 1904 р., у розправі над селянами-погромниками 

Михайлівського цукрового заводу в 1905 р. Одну й ту саму картину 

змальовували історики в описі розправи над повстанцями в 1902 році: 

                                                                                                                                        

Русской революции 1905–1907 гг. – Сумы: Б.и., 1963. – С. 28; Якименко Н. А. 

Сорочинская трагедия… – С. 179. 

1
 Байрау Д. Янус в лаптях… – С. 22–23. 

2
 Королев В. И. Действовать энергично и по закону. История политической 

полиции Крыма / В. И. Королев. – Симферополь: АнтиквА, 2007. – С. 32–33. 

3
 Ващенко А. В. Інститут земських начальників Російської імперії кінця 

XIX – початку XX ст.: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / А. В. Ващенко. – 

Чернігів, 2002. – С. 54. 
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харківський та полтавський губернатори примушували селян по кілька годин 

стояти на колінах, давали вказівки сікти їх різками та канчуками, що нерідко 

призводило до летальних випадків або довгого одужання після розправи; 

ці знущання доповнювалися фактами ґвалтування дівчат і жінок 

військовими, випадками самогубства тощо 
1
. Драматичного характеру набуло 

протистояння селян та держави в с. Володькова Дівиця Ніжинського повіту 

в травні 1904 р., де землероби фактично заволоділи маєтком унаслідок 

конфлікту за спірну землю. Якщо в розвідці В. Шевченка більший наголос 

був зроблений на протистоянні з поміщиком, то в публікації кореспондента 

«Революційної Росії» і дисертації О. Герасименко – якраз на протистоянні 

з представниками влади. Розшук прокламацій у хатах, затримка двох селян, 

яких поліція відмовилася звільнити на вимогу натовпу селян, призвели 

до бійки та справжньої битви між силами порядку й місцевими мешканцями, 

унаслідок чого десятки людей виявилися пораненими, а один селянин 

загинув. Лише з прибуттям до села великого загону козаків та піхоти 

селянський виступ вдалося придушити 
2
. 

                                           
1
 Березняк З. Я. Крестьянское движение в Европейской части России 

накануне буржуазно-демократической революции 1905–1907 гг. / 

З. Я. Березняк // Труды Одесского ГУ им. И. И. Мечникова. – 1956. – Т. 146. –

С. 87; Емелях Л. И. Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской 

губерниях… – С. 171; Стогнут Б. С. Влияние ленинской «Искры» на рост 

политической борьбы рабочих и крестьян Украины в период 1901–1903 гг. 

(По материалам Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний) / 

Б. С. Стогнут. – К.: Изд. Киевского ун-та, 1973. – С. 28. 

2
 Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 – 

лютий 1917 рр.): Дис. … – С. 103–104; Нежинский уезд Черниговской губ. 

(28 мая) // Революционная Россия. – 1904. – № 50. – С. 18–19; 

Шевченко В. М. Виступ селян с. Володькової Дівиці на Чернігівщині / 

В. М. Шевченко // УІЖ. – 1980. – № 3. – С. 116–117. 
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Аналіз тексту рапортів та переписки між чинами поліції, 

губернаторськими адміністраціями та МВС дозволяли історикам встановити 

процедуру ліквідації заворушень у наступному порядку: збройне 

придушення виступу – розшук, ізоляція агітаторів чи поширювачів чуток –

ідеологічна робота з населенням у дусі залякування та присоромлення. 

Якщо проводилася превентивна операція, то події описувалися наступним 

чином: селяни силою погрожували погромити маєток або здійснити інші 

матеріальні збитки дідичу; останній завіряв селян у можливості досягнення 

компромісного варіанту, чим притупляв пильність противника, переїжджав 

у безпечне місце разом з родиною і викликав війська; по завершенню 

військової операції та ізоляції призвідників і активних учасників виступу пан 

повертався до маєтку та реорганізовував його управління. Ці схеми 

акцентувалися фактичними даними про кількість загиблих, потерпілих, 

затриманих, переліком місцевостей, що з причин поширення аграрного руху 

переводилися на військовий стан з визначенням його хронологічних меж. 

Зокрема, ще Б. Веселовський зробив підрахунок усіх загиблих-поранених 

аграрників з квітня по листопад 1906 р.: убито близько 200 селян, сотні 

поранено; у сутичках також загинуло 35 чинів поліції, солдат та офіцерів. 

Причому лише у с. Городище Черкаського повіту було вбито 4 і поранено 

13 селян 
1
. За даними М. Лещенка, під час придушення Полтавсько-

Харківського повстання за грати було кинуто понад 700 осіб, а до суду 

притягнуто 1092 чол. 
2
 І. Зозуля підрахував, що на Поділлі за період ПРР 

арешту за участь у селянському русі тут було піддано майже 3 тис. осіб 
3
. 

У ряді наукових праць показано, що з метою підвищення ефективності 

репресивних дій керівники каральних загонів, керуючись правилом clavus 

                                           
1
 Веселовский Б. Крестьянский вопрос и крестьянское движение… – С. 126–

130. 

2
 Лещенко М. Н. Могутній виступ селянства… – С. 31. 

3
 Зозуля І. А. Селянській рух на Поділлі… – С. 174. 
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clavo pellitur, у боротьбі з бунтівниками зверталися і до чисто «селянських 

методів», таких як грабунки і підпали. У с. Лебедин у червні 1906 р. драгуни 

спалили 8 селянських садиб та пограбували майже всі будинки. 

У с. Ігнатівець Летичівського повіту козаки перетоптали конями врожай 

хлібів та овочів на суму близько 8 тис. руб. На Чернігівщині у «бунтівливих» 

селах за наказом генерала М. Рудова в січні 1906 р. спалено 30 селянських 

садиб. Ці факти історики підкріплювали відповідними цитатами 

з розпоряджень чиновників, які керували придушенням селянських 

виступів 
1
. 

А. Буцик описав ще один засіб приборкання селян. Адміністрація в особі 

земського начальника або поліції підбурювала громаду ухвалювати присуди 

про виведення зі свого складу та відселення «небезпечних елементів», 

як це мало місце навесні 1906 р. у с. Драчі Канівського повіту. 

Аби не здавався цей випадок виключенням з правил, додаймо сюди ще кілька 

подібних фактів –приговори про виключення з громади односельців тільки 

взимку-навесні 1906 р. були ухвалені сходами 8 товариств Чернігівського 

повіту. У с. Речиці за підбурення до погрому поміщицьких маєтків із громади 

було виключено відразу 7 осіб. У с. Салтові Вовчанського повіту в липні 

1906 р. за вироком товариства були вислані на Північ 22 селянина 
2
. Такий 

                                           
1
 Астров А. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. … – С. 61–62; 

Буцык А. К. Крестьянское движение на Киевщине… – С. 88–89, 148; 

Євселевський Л. І. Кременчуччина у ХІХ – на початку ХХ ст. Історичний 

нарис / Л. І. Євселевський. – Кременчук: Б.в., 1995. – С. 84; Зозуля І. А. 

Селянській рух на Поділлі… – С. 109; Обнинский В. П. Летопись русской 

революции. Дума и революция / В. П. Обнинский. – М.: В. М. Саблин, 1907. 

– Вып. 1. – С. 79; Сенчакова Л. Т. Борьба царизма с крестьянским 

движением… – С. 166–167. 

2
 ДАЧО, Ф. 127, Оп. 1, Спр. 999, Арк. 4–5, 27, 32, 36, 65–66, 69, 94–98; 

Обнинский В. П. Летопись русской революции… – С. 239. 
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метод нацьковування «відсталих» селян на активістів революційного руху 

А. Буцик назвав «тонким прийомом», що дозволяв гуртувати довкола реакції 

ту частину селянства, яка була налякана як розвитком революції, 

так і жорсткою урядовою відсіччю. За цим слідував етап висилки селян-

інсургентів за межі губернії, що регламентувалося відповідними 

циркулярами МВС. Крім того, влада активно залучала селян для боротьби 

з революцією іншими засобами. Зокрема, у Київській губернії 

впроваджувалися грошові заохочення для посадових осіб волості та села, 

а також «благомислячих» селян за старанність у підтримці порядку 
1
. 

Наведені А. Буциком факти потребують подальшого вивчення. Аналіз 

масового співробітництва селянства з органами влади з піймання та ізоляції 

революціонерів, сільських активістів і погромників може підвести 

дослідників до зміни загального погляду на минуле селянського руху, 

на виокремлення в ньому стійкої консервативної складової, що гальмувала 

революційний ентузіазм радикально налаштованих «аграрників». 

Описи істориками репресивних заходів царату проти селянства 

завершувалися відомостями про судові процеси або перипетії організації 

захисту селян. При цьому дослідниками сюжети ставлення правосуддя 

до інсургентів розглядалися переважно поверхнево. Як правило, вони 

обмежувалися даними про кількість притягнутих до відповідальності 

та покараних, рідше – додатково ще й термінами ув’язнення, які визначив 

суд. Лише в деяких роботах розлого описувався сам судовий процес. 

Передусім, це стосувалося дожовтневих публікацій у тижневику «Право», 

де висвітлювалися гучні масові процеси аграрників в Україні. Дуже стисло ці 

справи описувалися рядом радянських істориків та дожовтневих оглядачів. 

Вже у новітній історіографії з’явилося кілька наукових публікацій, 

                                           
1
 Буцык А. К. Крестьянское движение на Киевщине… – С. 107, 245. 
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де переслідуванні винуватців погрому православної церкви в сл. Павлівки 

Сумського повіту знайшло широке відображення 
1
. 

На мій погляд, тут присутнє значне упущення в історіографії 

селянського руху. По-перше, самі процеси був показовими, з одного боку, 

у плані розкриття правосвідомості селянства, а з іншого, у розрізі ілюстрації 

карної системи Російської імперії в «аграрних справах». По-друге, документи 

судових справ і спогади учасників процесу є інформативним джерелом для 

виявлення мотивації виступів, претензії підсудних відносно поміщиків 

та держави, рівня усвідомлення чиновництвом та громадськістю глибини 

соціального конфлікту в селі. По-третє, матеріали процесів дають уявлення 

про прозорість судових рішень у межах тодішнього карного законодавства, 

ступінь адміністративного тиску на судові вироки. Наприклад, у випадку 

зі справою павлівських селян з’ясовано, що позивач та захист не були 

поставлені у рівні умови (адвокатам приходилося знайомитися зі справою 

заочно, оскільки їх не допустили до підсудних), що справа розглядалася 

                                           
1
 Киевская судебная палата (Разгром имения Терещенко) // Право. – 1905. –

№ 37. – С. 3086–3093; Крестьянские беспорядки в Сорочинцах // Право. –

1907. – № 47. – С. 3038–3043; Кудінов Д. В. Виступ селян с. Павлівка 

Сумського повіту у вересні 1901 р.: гіпотези, версії, факти / Д. В. Кудінов // 

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

перспективи. Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. Суми, 20 травня 2011 р. –

Ч. 1. – Суми: СумДУ, 2011. – С. 96–100; Кудінов Д. Конфесійний конфлікт 

в Сумському повіті… – С. 170–181; Лещенко М. Н. Масові селянські 

заворушення… – С. 107–120; Пойда Д. П. Крестьянское движение 

на Правобережной Украине в пореформенный период (1861–1900 гг.) / 

Д. П. Пойда. – Днепропетр.: ДГИ им. Артема, 1960. – С. 392–393; 

Потоцький В. Виступ сектантів-толстовців… – С. 15–20; Харьковская 

судебная палата (Сопротивление властям) // Право. – 1902. – № 5. – С. 234–

236. 



134 

за закритими дверима (порушення принципу гласності суду), що справу 

«на пульсі» тримала довірена особа імператора віце-директор 

2-го департаменту Міністерства юстиції і майбутній очільник цієї установи 

І. Щегловітов, який фактично управляв процесом, що засудження підсудних 

не завжди відповідало ступеню їхньої вини (строк отримали в тому числі 

й ті особи, які безпосередньої участі в погромі та бійках не брали). 

Усе це демонструвало упереджений характер справи, надання їй з боку 

держави політичного характеру, небажання системи йти на зміни. 

Недостатньо вивчена грань відносин селянин-держава – ситуації, коли 

держава опинялася по один бік із селянами, причому в конфліктних 

ситуаціях останніх з іншими класами населення, а не під час єврейських 

погромів чи переслідування «скубентів». Такі випадки розглядалися лише 

кількома вітчизняними істориками. Зокрема, З. Березняк та А. Буцик 

наводили приклад листа київського губернатора Ф. Ф. Трепова поміщиці 

Шклярової (1901 р.), в якому він доводив до її відома результат 

губернаторської перевірки причин її суперечок із селянами. Адресант визнав 

провину панночки («ви намагаєтеся до стиснення селян, порушенням 

їх законних прав на попаси») і просив її надалі жити з селянами в злагоді, 

«не порушуючи майнових прав місцевих селян». Щоправда, у цьому обидва 

дослідники побачили бажання бюрократії уникнути перетворення окремих 

виступів на широкий масовий селянський рух, а не жест справедливості 
1
. 

Ще одна деталь, яка не проговорювалася, але фактично вказувалася 

істориками, – запобіжні заходи влади, спрямовані на недопущення виступів. 

Зокрема, М. Гирич, розглядаючи передумови виступу мешканців 

Володькової Дівиці, писав про тривале «паломництво повітових авторитетів» 

– помічника справника, справника, неодмінного члена губернського 

правління до селян, які вмовляли їх не чинити самоправства, а вирішувати всі 

                                           
1
 Березняк З. Я. Социально-экономическое положение крестьян… – С. 48–49; 

Буцык А. К. Крестьянское движение на Киевщине… – С. 52–53. 
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суперечки через суд 
1
. Критичний тон наукових розвідок поки що залишає 

питання позитивної взаємодії влади селян та держави відкритою проблемою 

історіографії. 

Четверта група протестів, що розглядалася в історіографії, – селянин-

духовенство – у порівнянні з іншими виступами початку ХХ ст. була менш 

актуальною та гострою. «Павлівська справа», згадувана вище, була першим 

крупним виступом селянства проти церкви як інституту, що регламентував 

духовне життя. Однак уже під час ПРР питання віротерпимості фактично 

було зняте з повістки, адже у квітні 1905 р. держава визнала, що «відпадання 

від Православної віри в інше християнське сповідання або віровчення 

не підлягає переслідуванню і не повинне тягнути за собою яких-небудь 

невигідних відносно особистих або громадянських прав наслідків» 
2
. 

Тим не менш це у повній мірі не зняло самої проблеми селянин-церква, адже 

конфлікт в умовах революції між селянством та духовенством виходив 

на новий рівень, відклавши відбиток на загальний стан суспільно-політичної 

ситуації. 

Для радянських істориків джерелами вивчення антиклерикальних 

чи атеїстичних настроїв селянства були: повідомлення МВС та преси про 

захоплення майна церков та монастирів, про опротестування селянами дій 

духовенства; приговори сільських сходів про відмову утримання духовенства 

коштом громади; резолюції з релігійного питання ІІ з’їзду Селянського союзу 

(про свободу совісті, позбавлення духовенства виборчого права); соціал-

демократична преса та агітаційні матеріали; церковна публіцистика 

                                           
1
 Гирич М. И. Революционное движение на Левобережной Украине… – 

С. 211. 

2
 Именной Высочайший Указ, данный Правительствующему Сенату, 

«Об укреплении начал веротерпимости», 17 апреля 1905 г. // Полное 

собрание законов Российской империи: Собр. 3-е. T.XXV: 1905. – 

СПб.: Тип. II Отд., 1908. – С. 237–238. 
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і полемічна література революційних років, що торкалася болючих питань 

сучасності (майбутнє великої приватної власності, майно церкви, ставлення 

до державця тощо); скарги селян на представників духовенства; переписка 

між чиновниками щодо ситуації у відносинах між духовенством та селянами; 

проповіді ієрархів, спрямовані на протидію революційним потрясінням; звіти 

єпископів та благочинних, просякнуті тривогою за паству, що піддавалася 

революційній стихії і втрачала благоговіння перед церквою. У комплексі всі 

вони повинні були засвідчити «безпідставність та антинауковість тверджень 

українських буржуазних націоналістів та ідеологів православ’я про глибоку 

релігійність українського народу як його національну рису», довести 

ворожість церкви революції та соціалізму, її прихильність абсолютизму, 

співробітництво із самими реакційними силами російського та українського 

суспільства, розвінчати прокламацію «аполітичності» РПЦ, проголошену 

нею в 1905 р. 
1
 

Сутність конфліктних ситуацій між селянством та духовенством 

пояснювалася двома аспектами – спрямованістю селянського руху 

на позбавлення церкви її земельних володінь та на подальше відсторонення 

від регламентації духовного життя хліборобів. Перше за змістом практично 

                                           
1
 Зырянов П. Н. Православная церковь в борьбе с Первой русской 

революцией / П. Н. Зырянов // Исторические записки. – 1975. – № 95. –

С. 314–355; Кабытов П. С. Русское крестьянство: этапы духовного 

освобождения / П. С. Кабытов, В. А. Козлов, Б. Г. Литвак. – М.: Мысль, 1988. 

– С. 69–71; Красников Н. П. Социально-политическая позиция православной 

церкви в 1905–1916 годах / Н. П. Красников // Вопросы истории. – 1982. –

№ 9. – С. 30–41; Кудь В. О. Селянський рух у Волинській губернії… – С. 137; 

Пойда Д. З історії боротьби українського селянства проти духовенства 

в дореволюційний час / Д. Пойда. – Дніпропетр.: Дніпропетр. обл. вид., 1958. 

– С. 15–16; Челак М. А. Антиклерикалізм і атеїзм селянства України 

на початку XX ст. / М. А. Челак // УІЖ. – 1970. – № 12. – С. 56. 
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співпадає із загальним напрямом боротьби селянства за землю. Селяни, 

вказували П. Кабитов, В. Козлов і Б. Литвак, скрізь мотивували свої наміри 

захопити церковне рілля ідеєю «нічийності» землі, аксіомою селянського 

мислення «земля – дар Божий» 
1
. Друге стосувалося конфліктів, що виникали 

на політичному ґрунті (у випадку, коли священик намовляв селян миритися 

з владою та їхніми соціальними противниками), так і на побутовому рівні. 

Зокрема, В. Шевченко довів, що відмова селян сс. Липова Долина 

та Капустинці Гадяцького повіту сплачувати належні церкві грошові 

та натуральні виплати була пов’язана з грубою та принизливою поведінкою 

з боку місцевих священників. Селяни окремих місцевостей України, 

показували Л. Ємелях та М. Лещенко на прикладі текстів присудів та промов 

селян-депутатів у Думі, добивалися здешевлення церкви, обмеження розмірів 

оплати треб або їхньої відміни взагалі, зрештою, виборності духовенства. 

Обранці також обурювалися лихварством священиків та дяків, котрі 

«дві шкури з однієї вівці деруть». Зміст конфліктів селян із церквою 

розкривався істориками також завдяки прикладам невдоволення селянами 

тлумачення священиками Маніфесту 17 жовтня, спробам захисту поміщиків 

від селян з боку священослужителів, вимогам сільських мешканців закрити 

церковно-приходські школи 
2
. На Київщині і Поділлі в перші роки ХХ ст., 

показував О. Коломієць, «поганим священикам» на тлі конфліктів навколо 

сваволі священиків і високих розцінок треб селяни влаштовували 

«суху смерть» – підпали майна, а також вчиняли над ними фізичну розправу, 

                                           
1
 Кабытов П. С. Русское крестьянство: этапы… – С. 70. 

2
 Емелях Л. И. Антиклерикальное движение крестьян в период Первой 

русской революции / Л. И. Емелях. – М.-Л.: Наука, 1965. – С. 43, 57; 

Кудінов Д. В. Селянський рух у Лівобережній Україні… – С. 84; 

Лещенко М. Н. Українське село в революції… – С. 329–331; Шевченко В. М. 

Становище селянства Лівобережної України в кінці XIX – на початку XX ст. / 

В. М. Шевченко // УІЖ. – 1982. – № 9. – С. 78. 
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зачиняли церкви 
1
. Д. Пойда на прикладі Правобережжя конкретизував зміст 

боротьби селян зі священиками при виникненні конфліктних ситуацій 

(«жадібність попів», «вимагательство», «грубість» священиків, невиконання 

ними своїх обов’язків): складання скарг до церковного начальства, вигнання 

священиків із церкви, зрив проповідей, колективна відмова від треб, 

запечатування церков, експропріація церковних грошей 
2
. На Волині, 

показував В. Кудь, конфлікти із церквою в післяреволюційний період нерідко 

відбувалися на тлі столипінської реформи при розмежуванні земель 
3
. 

Однак не слід перебільшувати антипасторські настрої селянства. 

Загальний відсоток вимог щодо змін у церковному житті відносно загальної 

кількості приговорів є невеликим. Селяни, як правило, обмежувалися 

скаргами і зрідка вдавалися до насилля над духовенством. Крім того, далеко 

не все духовенство було налаштоване вороже до активної суспільно-

політичної позиції, а її частина навіть відстоювала інтереси селянства 

та завдань демократії з кафедри ІІ Державної Думи, у тому числі священики 

Д. Гернштанський і А. Гриневич від Волинської і Подільської губерній, 

що призвело до їхнього конфлікту із Синодом 
4
. Наявність ліберальних 

елементів в церкві, які співчували визвольному рухові, серед радянських 

істориків визнавав П. Зирянов. Він же навів низку прикладів коли 

                                           
1
 Коломієць О. М. Антиклерикальні виступи селян Правобережної України 

в 1900–1904 рр. / О. М. Коломієць // УІЖ. – 1973. – № 11. – С. 112–113. 

2
 Пойда Д. П. З історії боротьби українського селянства… – С. 16–29; 

Пойда Д. П. Крестьянское движение на Правобережной Украине… – С. 410–

411. 

3
 Кудь В. О. Селянський рух у Волинській губернії… – С. 136. 

4
 Макаров И. А. Православное духовенство во ІІ Государственной думе 

и политические скандалы / И. А. Макаров // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики. – 2013. – № 11. – С. 101–102. 
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церковники не завжди безуспішно перешкоджали поширенню революційних 

настроїв черед селянства: вели антисоціалістичну пропаганду (єписком 

Волинський Антоній і монахи Почаївської Лаври), припиняли страйки 

наймитів (священик с. Горшків Київської єпархії), закликали до монархічних 

та приватновласницьких почуттів селян 
1
. 

Зовсім інший характер в історичній літературі приймає питання про 

зміни ставлення селян до релігії. В. Глушко, Л. Ємелях, О. Коломієць, 

В. Кудь і М. Челак цитували просторові повідомлення різних духовних чинів 

про помітне наростання байдужості до релігії, ослаблення віри, формалізм 

чи недотримання таїнств церкви, порушення постів, відмови від сповіді, 

появу атеїстичних та ворожих церкві настроїв, зменшення прихожан 

або рідке відвідування ними храмів. На думку істориків, це свідчило 

про незворотність процесу відходу від старого патріархального суспільства, 

просинання свідомості трудящих, розвіяння над ними мороку релігії, 

десакралізацію влади небесної і земної, підвищення політичної культури 

селянства. Агентами атеїстичної пропаганди в селі, показували О. Коломієць 

і М. Челак, були революціонери, які пропагували матеріалістичне розуміння 

дійсності, селяни-відхідники, котрі вносили легковажність і недоброзичливе 

ставлення до церкви, зсильнопоселенці – проповідники безбожжя. 

Чинниками, що сприяли поширенню антицерковних настроїв, називалися 

революційна боротьба робітничого класу, яка руйнувала старі ідеологічні 

підвалини існування режиму, непопулярні заходи церкви на його підтримку, 

участь духовенства у діяльності Союзу руського народу, нехтування 

справами народної освіти, самовільне збільшення вартості треб і «прагнення 

збагатитися за рахунок посиленої експлуатації своїх прихожан», аморальна 

і свавільна поведінка духовенства, його користолюбство, небажання Синоду 

                                           
1
 Зырянов П. Н. Православная церковь в борьбе…– С. 316–317, 334–337, 346; 

Русское Православие: вехи истории / Ред. А. И. Клибанов. – М.: Политиздат, 

1989. – С. 416–417. 
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чи єпископатів розглядати скарги селян на священиків та приймати адекватні 

міри впливу на них, доносительство духовенства на селян властям 
1
. Разом 

з тим радянські історики не проводили порівняння поширення безбожництва 

та збереження міцності релігійних почуттів селянства. Останнє, слід визнати, 

у цілому превалювало над байдужим ставленням до релігії і церкви. Навіть 

революційні організації вимушені були звертатися до релігійного чинника 

для встановлення контакту з аграріями. А. Козаченко описав цікавий 

випадок, коли у м. Бориспіль Переяславського повіту під час проведення 

мітингу, влаштованого наприкінці листопада 1905 р. УСДС, агітатори 

вимушені були перед оголошенням революційних промов перед селянами 

помолитися з ними та завірити їх у тому, що вони такі ж православні, 

як і всі на цьому зібранні 
2
. 

У новітній українській історіографії дискусію з вказаної проблеми 

продовжила О. Герасименко. У цілому аргументовано погодившись 

з причинами розхитування довіри до церкви, дебатованими в радянській 

історіографії, вона додала цікавий штрих, пов’язаний з воєнним часом. 

В одних селян, особливо серед жінок злидні і труднощі воєнного часу 

породжували посилення релігійності, а в інших, навпаки, викликали 

байдужість до церкви. Як не дивно, це стосувалося селян-фронтовиків, 

                                           
1
 Глушко В. Минувшина свідчить… / В. Глушко // Людина і світ. – 1990. –

№ 4. – С. 38; Емелях Л. И. Крестьяне и церковь накануне Октября / 

Л. И. Емелях. – Л.: Наука, 1976. – С. 49–58; Коломієць О. М. 

Антиклерикальні виступи селян… – С. 109–113; Кудь В. О. Селянський рух 

у Волинській губернії… – С. 137–138; Пойда Д. З історії боротьби 

українського селянства… – С. 15, 29–31; Челак М. А. Антиклерикалізм  

 атеїзм селян в період революції 1905–1907 років на Україні / М. А. Челак // 

ХІХ Звітна наукова конференція. Тези доповідей. – Х.: ХДПІ 

ім. Г. С. Сковороди, 1964. – С. 43–46. 

2
 Козаченко А. Нариси з історії революції… – С. 231. 
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які знаходилися віч-на-віч зі смертю. З цього О. Герасименко навіть зробила 

категоричний висновок про те, що «під час війни селянам були більш 

притаманні антирелігійні настрої, аніж релігійні» 
1
. 

Більшу увагу історики все ж атки приділяли не душевним пеерживанням 

сільких мешканців, а їхнім конфліктам з церквою, що виникали через 

земельне питання. Повідомлення про підпали, порубки, потрави і навіть 

погроми церковних та монастирських володінь не були поодинокими. 

За підрахунками М. Челака, у 1905–1907 pp. в Україні за далеко неповними 

даними на земельному ґрунті відбулося близько 250 виступів проти 

духовенства. Порубки, розбирання врожаю та сіна, захоплення землі, підпали 

господарських споруд – основний характер селянських виступів проти 

монастирів. Винятковий характер прийняв конфлікт селян та багатоземельної 

Охтирської Свято-Троїцької обителі. 15 грудня 1905 р. селяни, озброєні 

залізними ломами і кілками, увірвалися до монастирського господарського 

двору, розігнали братію і сторожів, деяким ченцям та одному ієромонахові 

нанесли побої, зламали замки, розбили вікна, пограбували братські келії 

і сарай, де знаходилися сільськогосподарські знаряддя та продукти 
2
. 

Як бачимо, виступи проти монастирів, як власників землі, нічим 

не вирізнялися від подібних проявів антипоміщицької боротьби, що ставить 

під сумнів виокремлення форми селянського руху «боротьби 

                                           
1
 Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 – 

лютий 1917 рр.): Дис… – С. 176–177. 

2
 Там само. – С. 143–144; Емелях Л. И. Антиклерикальное движение 

крестьян… – С. 32–33, 73–88; Лещенко М. Н. Українське село в революції… 

– С. 330; Степанов И. Г. Крестьяне Ахтырского уезда накануне и в период 

Первой русской революции / И. Г. Степанов // Краеведческие записки. – 

Ахтырка: Б.и., 1962. – С. 31; Челак М. А. Антиклерикалізм і атеїзм селянства 

України… – С. 53–54; Яременко М. Пореформений розвиток Сумщини 

(1861–1916) / М. Яременко. – Суми: Університет. книга, 2002. – С. 293. 
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з духовенством» як такої, що мала переважаючий матеріальний фактор 

мотивації виступу проти церкви. 

Фактично невисвітленою темою селянського руху у вітчизняній 

історіографії є участь у ньому сектантів. Як правило, вона 

не виокремлювалася від загалу, хоча документи МВС цьому аспектові 

приділяли значну увагу. Лише В. Качинський стисло описав роль штундизму 

в розгортанні селянських виступів у Вовчанському повіті як його фактичного 

керівника 
1
. Дане питання поки що залишається перспективним напрямом 

селянознавчих досліджень. 

До «білих плям» вітчизняної історіографії також відноситься питання 

участі духовенства в селянському русі або сприяння ствердженню 

демократичних ідей у селянстві. Подібні факти практично не згадувалися 

в радянській історичній науці з причин негативізації загального образу 

духовенства як реакційної верстви населення. Лише в статті А. Яременка 

міститься повідомлення про священика с. Кашперівка Таращанського повіту 

Нечаєвського, котрий пройнявся революційними ідеями і напучував селян 

підтримати Думу, мовляв, вона вирішить у бажаному для селян ключі 

аграрне питання 
2
. 

Виділені групи конфліктів у вигляді квадри селянського руху 

спрощують оперування історіографічним матеріалом і дозволяють поглянути 

на сутність селянського руху як на багатофакторне явище, що було 

пов’язане, з одного боку, з різними причинами, які його провокували, 

а з іншого, з добором селянами різних форм виступів, доцільність яких 

раціоналізувалася ними як досвідом боротьби, так і «сезонним» характером 

руху. 

В історіографії селянського руху в описанні змісту виступів помітна 

якісна зміна методологічного підходу. Дослідники дожовтневого періоду, 

                                           
1
 Качинський В. Селянський рух в Україні… – С. 214–215. 

2
 Яременко А. Огляд селянського руху… – С. 216. 
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як правило, на початку обговорювали саму проблему, а потім добирали певну 

кількість фактичних даних, розподілених за географічним показником. 

Історики раннього радянського періоду значну вагу 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 багато уваги приділяли описам 

конкретних конфліктів селян, розподілених за формами руху або його 

напрямами (боротьба з поміщиком, суспільно-політичні виступи тощо). 

Як правило, ілюстрація форм руху на прикладах доповнювалося 

статистичними даними, що робило праці вчених доволі точним сцієнтичним 

наративом. Попри сучасну критику положень та висновків, які робили 

радянські історики, зазначимо, що це зовсім не псує наукової значущості 

їхніх творів, які й сьогодні залишаються в багатьох моментах оригінальними 

та інформативними працями. 

Чимало сучасних істориків відходять від описового підходу 

у висвітленні форм селянського руху, що пояснюється зміною 

методологічних підходів – від статистики, ілюстрації та герменевтики 

до намагання пов’язати соціальну активність селянина епохи революції 

з філософськими, психологічними та чисто соціальними аспектами 

селянського життя, зрештою, бажанням усвідомити особистість селянина-

протестувальника, що неодмінно пов’язується з ментальними чинниками. 

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

по-різному ставилися відповіді на питання, чим був селянський рух, 

яким законам він підлягав, як впливав на ріст класової свідомості. 

Для дослідників дожовтневого періоду селянство представлялося єдиним 

класом-станом. Радянськими істориками воно поділялося на дві нерівні 

групи – трудове селянство, яке позбавлялося яких-небудь соціальних вад, 

окрім недостатньої організованості під час виступів, та глитаї – суто 

реакційна маса селянства. Сучасна історична наука схильна бачити селянство 

єдиною соціальною групою, згуртованою не стільки територіальними 
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чи майновими відносинами, скільки спільними ментальними ознаками. 

Головною з них визнається думка про те, що землею повинні розпоряджатися 

лише ті, хто на ній працює, що формувало відповідне завдання під час 

виступів – витиснення з неї паразитарних елементів. Часті випадки поранень 

та смертей селян під час сутичок, на що в історичній літературі зверталася 

значна увага, свідчили про відчайдушність та впертість селянства на шляху 

до реалізації поставлених перед собою завдань. На цьому фоні 

внутрішньоселянські конфлікти розглядалися істориками дискретно – 

від визнання реальної класової ворожнечі між сільськими низами та 

верхівкою до заперечення якого-небудь соціального конфлікту всередині 

селянства, окрім тих випадків, які провокувалися самою владою. 

 

2.3. Страйковий рух українського селянства: історіографічне 

бачення 

 

Відносно новою формою селянського руху епохи революції були аграрні 

страйки, як засіб ефективної боротьби з поміщиком. В історичному дискурсі 

є актуальною проблема загальної ролі страйків, їхньої типологізації 

та визначення поняття «організований страйк». 

Термін «сільськогосподарський страйк», попри свою сучасну 

категоріальну ясність (колективне припинення робітниками робіт з метою 

примусити власників сільськогосподарських підприємств до виконання 

заявлених економічних вимог), в умовах початку ХХ ст. набував набагато 

більшого змістовного значення, оскільки часто отримував характер 

протистояння поміщика та всього «миру». А. Буцик прямо охарактеризував 

селянські (сільськогосподарські) страйки як своєрідну форму бойкоту 

поміщика з метою його виживання з землі 
1
. М. Лещенко – як колективну 

відмову сільських пролетарів і селян від роботи та висунення ними 

                                           
1
 Буцык А. К. Крестьянское движение на Киевщине… – С. 167. 
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поміщикам, куркулям та уряду економічних і політичних вимог 
1
. 

С. Ткаченко – як наймасовішу, відкриту та найбільш організовану форму 

боротьби, що відігравала роль каталізатора боротьби селянства проти 

поміщиків та самодержавства 
2
. 

Бажання аграріїв засобами страйку забрати в поміщиків землю 

або досягти проміжних цілей (покращення умов оренди, умов праці), 

обмеженість виступу силами наймитів чи розширення його меж до всього 

«миру», специфіка ставлення до «чужих» робітників внесли в історіографію 

питання про необхідність класифікації аграрного страйкового руху. А. Буцик 

за її основу взяв ступінь послідовності відстоювання наймитами своїх вимог, 

виділивши дві групи страйків за алгоритмом розгортання конфлікту: 

1) виступи, під час виникнення яких працівники висували адміністрації 

економій вимоги; у випадку відмови наймити кидали роботу і розходилися 

по домівках; 2) відсторонення всіх працівників від робіт, у тому числі 

прийшлих наймитів. Цей тип страйку А. Буцик вважав «більш глибокою 

за суттю» формою виступу 
3
. 

В. Іванушкін виокремив страйки активні й пасивні. До пасивних 

страйків він відніс виступи, учасники яких обмежувалися висуванням вимог 

до власників та припиненням робіт до моменту розв’язки конфлікту. Активні 

супроводжувалися боротьбою проти штрейкбрехерства та «приходьок». 

Продовженням цих форм виступів міг бути, за його спостереженням, вихід 

                                           
1
 Лещенко Н. Н. Стачки сельскохозяйственных рабочих и крестьян 

на Украине в период Первой русской революции / Н. Н. Лещенко // 

Из истории экономической и общественной жизни России. Сб. ст. к 90-летию 

акад. Н. М. Дружинина. – М.: Наука, 1976. – С. 208. 

2
 Ткаченко С. С. Страйкова боротьба робітничого класу України на етапі 

буржуазно-демократичних революцій (1905 – лютий 1917 рр.): Дис. … канд. 

іст. наук: 07.00.01 / С. С. Ткаченко. – Х., 1997. – С. 50. 

3
 Буцык А. К. Крестьянское движение на Киевщине… – С. 185. 
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селян до роботи після задоволення своїх вимог, але на тих умовах, які вони 

самі для себе встановили 
1
. 

Зовсім інше бачення змісту активних та пасивних страйків віднаходимо 

в працях М. Лещенка. Ознаками активної форми страйків він назвав зняття 

з робіт односельців, заборону адміністрації маєтків наймати робітників 

з інших населених пунктів, розправи зі штрейкбрехерами, сутички з поліцією 

та військами. Ознаками другої – ті самі, що і у В. Іванушкіна: висування 

перед поміщиком чисто економічних вимог, мирне протікання протесту. 

За підрахунками М. Лещенка, співвідношення активних страйків до пасивних 

можна представити як 4/5. Спочатку селяни зверталися до пасивного страйку 

і вже потім їхня боротьба набувала більш активних, наступальних форм: на 

початковій стадії наймити припиняли роботу і висували перед економією 

свої вимоги; на другій, коли власники відповідали відмовою, селяни вже 

цілою громадою знімали з робіт працівників; третя стадія приймала форму 

італійського страйку, що, за умов згуртованих дій страйкарів, примушувало 

поміщиків задовольняти їхні вимоги страйкарів. У противному випадку, 

страйкарів розганяли силою 
2
. 

Пізніше історик значно переглянув власну класифікацію, 

запропонувавши поділяти страйкові виступи на страйки без зняття 

та зі зняттям робітників, на страйки «першої» та «другої» соціальних воєн, 

спрямованих проти поміщиків і сільських підприємців відповідно. 

А за основними ознаками – на страйки постійних робітників, страйки одних 

селян і страйки сільських пролетарів за участю селян. Страйки постійних 

робітників він відніс до проявів «другої соціальної війни» (спрямовані проти 

капіталістичної експлуатації і супроводжувалися виключно тактичними 

пролетарськими вимогами). Решта виступів відбувалася на тлі «першої 

соціальної війни» і отримувала переважно аграрний характер (селяни, окрім 

                                           
1
 Іванушкін В. Селянський рух 1905–1906 р. на Київщині… – С. 68–69. 

2
 Революційна боротьба трудящих України… – С. 94–95. 
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збільшення зарплати, таким чином домагалися покращення умов оренди, 

відновлення сервітутних прав і навіть перерозподілу поміщицьких ґрунтів) 
1
. 

Запропонована М. Лещенком класифікація доповнювалася науковцями 

наступними характеристиками: організованість-неорганізованість, 

малочисельність-багаточисельність, з пролетарськими, аграрними 

чи змішаними вимогами. Враховувалася також географія поширення даного 

типу спротиву 
2
. 

Відносно розуміння організованості страйків між істориками 

не виникало одностайності через відсутність єдиних критеріїв таких 

виступів. Нерідко в якості їхнього показника служили чинники згуртованості 

протестувальників, вміння доводити страйк до переможного завершення. 

Однак дані властивості подавалися розсіяно в контексті аналізу кожного 

окремого виступу або їхньої групи. Більш концентровано це питання 

простежується в роботі А. Буцика, котрий ознаками організованості страйків 

назвав: 1) відсутність штрейкбрехерства; 2) наявність власне організаційних 

дій – вироблення переліку вимог на сільських сходах, визначення дати і часу 

початку виступу; 3) призначення уповноважених для переговорів 

з адміністрацією економій та обрання страйкових комітетів 
3
. 

Розгорнутий опис організованих страйків на прикладі виступів селян 

Правобережжя влітку 1906 р. подала Н. Мірза-Авакянц, відносно яких можна 

                                           
1
 Лещенко Н. Н. Стачки сельскохозяйственных рабочих… – С. 205–223. 

2
 Рева И. Н. Забастовочная борьба сельскохозяйственного пролетариата 

в Первой русской революции (на материалах Левобережной Украины) / 

И. Н. Рева // История СССР. – 1975. – № 5. – С. 83–98; Шестаков А. В. Борьба 

сельских рабочих в революции 1905–1907 гг. / А. В. Шестаков. – 

М.-Л.: Госиздат, 1930. – 88 с.; Шумилов М. Н. Движение 

сельскохозяйственных рабочих в 1905–1907 годах / М. Н. Шумилов // 

Вопросы истории. – 1955. – № 9. – С. 76–84. 

3
 Буцык А. К. Крестьянское движение на Киевщине… – С. 187–188, 230–233. 
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виділити два критерії: наявність взаємної угоди між селянами 

та самоорганізація. Це проявлялося у виробці спільного плану дій селян 

та списку вимог до поміщика на сходах, розподілі обов’язків, переговорах 

із селянами із сусідніх сіл про спільні дії або про їхнє утримання від роботи 

у «чужого» пана, запобіганні насильницьких дій до службовців економії 

та майна поміщика, організацією взаємовиручки (створення продовольчих 

кас, зобов’язання заможників брати на роботу бідних, поки не відновиться 

робота в економії), зрештою, у виборах страйкових комітетів (сільських, 

волосних, повітових), що домовлялися між собою про виробку єдиної лінії 

боротьби. Непрямо істориком додавалася ще одна деталь – організованість 

страйків залежала від сторонньої допомоги партій 
1
. 

С. Дубіна звернула увагу на психологічну складову організованих 

страйків. У процесі страйків в наймитів вироблялися елементи пролетарської 

ідеології, що суперечили селянському індивідуалізму та обмеженості, –

емпатія та гостре переживання несправедливості. Саме ці почуття штовхали 

їх до протесту й зумовлювали солідарні дії 
2
. 

Однією з ознак стихійності селянських страйкових виступів радянські 

історики називали зняття прийшлих робітників. Вигнання «чужих» 

робітників, справжня ворожнеча між селами за роботу А. Буциком 

коментувалася як виключно негативне явище, що заважало консолідації 

зусиль страйкарів. Спричинялося воно, на думку історика, доведенням селян 

до жебрацького стану, коли робота на «свого поміщика» ставала єдиним 

засобом до існування 
3
. Подібну оцінку знаходимо в М. Ліщенка: прояви 

                                           
1
 Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні… – С. 48–50. 

2
 Дубина С. В. Положение сельскохозяйственного пролетариата Украины 

и его классовая борьба накануне Первой мировой войны (1910–1914 гг.): 

Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 «История СССР» / С. В. Дубина. –

Львов, 1985. – С. 22. 

3
 Буцык А. К. Крестьянское движение на Киевщине… – С. 275. 
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низької свідомості селянства зумовлювалися їхнім злиденним життям; 

наймитам було легше відсторонити конкурентів по ринку праці, 

ніж солідаризуватися з ними задля досягнення спільних інтересів 
1
. Такі дії, 

на думку О. Живолупа, лише послаблювали загальний фронт 

антипоміщицької боротьби 
2
. На прикладі серії страйків в Кагарлицькому 

маєтку у травні 1905 р. М. Лещенко показав, як вони переростали 

у справжню гоббсівську «боротьбу всіх проти всіх»: розрізнені виступи 

страйкарів різних сіл проти одного і того ж власника переростали в гострі 

конфлікти між ними. У результаті зламати опір кількох тисяч страйкарів, 

виявилося нескладно 
3
. 

У розбраті сільських пролетарів далеко не всі дослідники бачили ознаки 

неорганізованості. Історики початкового періоду радянської історіографії 

загалом були схильними не драматизувати це явище, вважаючи його цілком 

нормальним в умовах гострої боротьби селянства за своє фактичне 

виживання («зайшлі робітники» намагалися зірвати селянські виступи), 

необхідною умовою для боротьби зі штрейхбрекерами та дотримання 

порідку 
4
. 
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 Ліщенко М. О. Селянський рух на Півдні України під час революції 1905–

1907 рр. / М. О. Ліщенко // Наукові записки Чернівецького ДУ. Сер. іст. наук, 
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2
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3
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4
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Україні… – С. 20–21; Опалов В. 1905 год в Крыму / В. Опалов. – 
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Однак далеко не завжди страйки відбувалися з таким негативним 

контекстом. П. Маслов наводив приклад злагодженого виступу селян 

Могильовського та Углицького повітів у 1905 р. Зняття робітників з робіт 

виступало в якості маневру, який був на руку наймитам, оскільки вони 

звільнялися тим самим від своїх обов’язків за угодами з адміністрацією 

економій. Намагаючись уникнути введення до села військ, селяни стежили, 

щоб під час страйку не було насилля, розставляли караул і влаштовували 

обходи з метою недопущення потрав, а також посилали робітників для 

годівлі худоби. Подібні варіанти організації страйків описали О. Гора, 

О. Олійник і І. Рева 
1
. 

Автор даної праці серед парних конструкцій існуючих типологій 

сільськогосподарських страйків – без і зі зняттям робітників, 

з пролетарськими й аграрними вимогами, стихійними (слабоорганізованими) 

й організованими – запропонував брати за основу саме останню групу. 

Ознаками організованості він назвав солідарні дії страйкарів (одна справа 

боротися зі штрейкбрехерством усередині однієї групи, інша – виганяти 

«чужих» робітників, що підміняло боротьбу з власником на конкурентну 

ворожнечу між сусідніми селами), створення страйкому, який повинен був 

виконувати не лише одні функції групи парламентарів, а справжнього 

мозкового центру виступу, залученням до страйку партійних агентів. 

Такі страйки підвищували культуру самого виступу. Прикладом цьому може 

служити виступ селян с. Жуки Полтавського повіту, які разом 

із «приходьками» висунули виважені вимоги у письмовій формі, обрали 

                                                                                                                                        

рабоче-крестьянская революция 1905 г. / И. Флеровский. – М.-Л.: Госиздат, 

1925. – С. 59–60. 

1
 Маслов П. Крестьянское движение 1905–7 г. … – С. 218; Олійник Л. 

Селянський рух на Чернігівщині… – С. 60; Рева І. М. Страйки селян і 

сільськогосподарських робітників Правобережної України (1905–1907 pp.) / 

І. М. Рева // УІЖ. – 1975. – № 8. – С. 40. 
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страйком, що знаходився під впливом УСДРП, встановили суворий порядок. 

Виступ завершився перемогою жуківців – власник економії змушений був 

піти на поступки, а окружний суд виправдати всіх засуджених за керівництво 

страйком 
1
. 

До організованих можна віднести і т. зв. «політичні страйки», 

про які відносно ряду виступів наймитів Поділля наприкінці 1905 року 

писали А. Зецкер й І. Зеленюк, а щодо селян Київщини – В. Іванушкін. 

Ці виступи під демократичними гаслами поєднувалися з мітингами 

та політичними сходами, ухваленням рішень про вступ до ВСС, 

конфіскацією поміщицького майна тощо 
2
. Проте навряд чи самі страйки 

можна тут виокремлювати в названу підгрупу. Зупинка роботи була просто 

одним з інструментів досягнення мети: селяни, керовані місцевими 

осередками ВСС та інших політичних організацій, з метою тиску на уряд 

зверталися до всіх доступних їм засобів боротьби, у тому числі і до страйків. 

У пореволюційний час страйки організованого типу вже не відбувалися, 

що можна пояснити зникненням сільських груп політичних партій. 

Загальними рисами страйкових виступів цього часу, відмічали Ф. Лось 

та О. Михайлюк, були стихійність, економічний характер, часті випадки 

штрейкбрехерства і зняття з робіт в економіях «чужих» робітників 
3
. 

                                           
1
 Кудінов Д. В. Страйковий рух селянства Лівобережної України у 1905–

1907 рр. / Д. В. Кудінов // Сумська старовина. – 2010. – № ХХХ – С. 100; 

ДАПО, Ф. 540, Оп. 5, Спр. 7, Арк. 79, 101; ДАПО, Ф. 540, Оп. 5, Спр. 14, 

Арк. 14. 

2
 Зеленюк І. С. Революційний рух на Поділлі в період народної революції 

1905–1907 років у Росії (За матеріалами Хмельницького обласного архіву) / 

І. С. Зеленюк // Наукові записки КПДПІ. – 1956. – Т. ІІІ. – С. 23; Зецкер А. 

1905 рік на Поділлі… – С. 39; Іванушкін В. Селянський рух 1905–1906 р. 

на Київщині… – С. 74. 

3
 Лось Ф. Є. Класова боротьба в українському селі… – С. 169–172. 
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Втративши сподівання в такий засіб добитися витиснення поміщика з землі, 

селяни, показував М. Демченко, висували вимоги чисто пролетарського 

характеру: підвищення оплати, поліпшення умов праці, ввічливого ставлення 

до них з боку адміністрації 
1
. 

Сільськогосподарські страйки, хоча і приводилися в рух ланцюговою 

реакцією, все одно залишалися обмежиними в масштабі виступами. Страйк 

рідко виходив за межі маєтку або його району, у чому Ю. Присяжнюк бачить 

прояви організаційної культури селянства, його замкнутість на локальних 

проблемах 
2
. Вочевидь, дана риса є одним із пояснень географічних 

відмінностей протікання страйків. До решти варто додати особливості 

економічного життя регіонів, рівень залежності селянства від роботи 

в економіях, малоземелля, вплив виступів промислових робітників, 

пропаганду партій тощо. 

Цікавим елементом дискусії про класифікацію сільськогосподарських 

страйків є бачення їх в якості аграрної, пролетарської чи змішаної 

за вимогами та суттю форми селянського руху. Зокрема, А. Шестаков 

розмежував селянські виступи та власне страйки наймитів, визнавши 

за останніми «зовсім самостійне явище» і чисто пролетарську форму руху 

(«як за характером, так і за тими групами «сільського населення», які в ньому 

брали участь»), хоча і не заперечував зв’язок сільськогосподарських страйків 

та селянських виступів 
3
. Ще більшою оригінальністю відзначалося бачення 

сільськогосподарських страйків початку ХХ ст. Л. Клейбортом, котрий 

загалом у страйкових виступах не бачив аграрної основи. Страйки селян-

орендарів, селян-наймитів, прийшлих робітників, аграріїв, які залишилися 

                                           
1
 Демченко М. В. Робітничий рух на Україні в період столипінської реакції 

(1907–1910 рр.): Дис. … – С. 243. 

2
 Присяжнюк Ю. Українське селянство Наддніпрянської України… – С. 314. 

3
 Шестаков А. Сельские рабочие – движущая сила революции 1905 г. / 

А. Шестаков // Историк-марксист. – 1930. – Т. 18–19. – С. 6. 



153 

на своєму клаптику без допоміжного заробітку в економії, що їм відмовила, –

усе це «один економічний полюс» проблеми, відкритий (коли виставляються 

чисто пролетарські вимоги) чи «прихований» (коли виставляються вимоги 

надання роботи, забезпечення гарантій від посягань на неї) вид робітничого 

руху, оскільки наймити – «ті самі робітники, тільки в шкурі селян» 
1
. 

Інші історики навпаки виступили проти «пролетаризації» сільських 

страйків чи навіть їхнього поділу на два типи. Зокрема, Т. Шанін упевнений, 

не дивлячись на зміст конкретних вимог до власника/орендаря з боку 

наймитів, вони мали виражений аграрний і водночас общинний характер. 

Страйк, як правило, не був справою однієї лише групи найманих працівників, 

а стосувався всього «миру». Звідси і характерні особливості такої форми 

виступу, як громадське керівництво виступом, ухвалення приговорів 

з вимогами до власників на сільському сході, взаємозв’язок домагань 

підвищити заробітну плату та знизити орендну ренту 
2
. 

Подібні розбіжності пояснюються, передусім, регіональними 

відмінностями сільськогосподарських страйків. Так, Н. Мірза-Авакянц 

пропонувала спрощено підходити до їхнього районування, виходячи 

не стільки з характеру вимог страйкуючих селян, скільки з оцінки 

самозабезпечення їхнього господарства, розмірів землі. У такому випадку 

виходило, що для Правобережжя були притаманні «пролетарські», 

а для Лівобережжя і Півдня – «аграрні» страйки 
3
. Б. Зільберман 

і О. Максимов щодо Донбасу виділяли виключно пролетарські за формою 

страйки: тут сільські страйкарі переймали атрибутику робітничих виступів –

                                           
1
 Клейнборт Л. Движение сельскохозяйственных рабочих / Л. Клейнборт // 

Образование. – 1905. – № 9. – С. 28. 

2
 Шанин Т. Революция как момент истины… – С. 151–152. 

3
 Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні… – С. 28. 
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підіймали червоні знамена, влаштовували демонстрації 
1
. О. Герасименко 

до післяреволюційного періоду для Лівобережжя визнає за ними переважно 

пролетарський характер, оскільки вони «спричинялися переважно мізерною 

заробітною платою та нестерпними умовами праці». При цьому науковець 

визнавала, що для періоду ПРР у вимоги страйкарів впліталися питання 

аграрного характеру – здавання землі в оренду, зменшення орендної плати 
2
. 

Ю. Вовк, навпаки, вбачає в страйках цього регіону орендний характер 
3
. 

На погляд І. Зозулі, сільськогосподарські страйки на Поділлі переважно мали 

аграрний характер, оскільки до них, окрім наймитів, долучалися всі бідняцькі 

маси села. «Селяни страйковою боротьбою намагалися створити такі умови, 

при яких поміщики та великі орендарі не мали б змоги вести господарство 

і змушені були залишити землю селянам» 
4
. Аграрні страйки в меншій мірі 

були притаманні для Півдня, проте вони траплялися і тут. М. Ліщенко 

описував серію страйків в Ананьєвському і Мелітопольському повітах, 

де селяни висували поміщикам не лише вимоги щодо збільшення оплати 

праці, але й пониження орендних цін до 6 і 4,5 руб./дес. відповідно 
5
. 

Актуальність змішаної форми страйкових виступів для Київщини 

відзначав В. Іванушкін. Найчастіше селяни переслідували під час страйку 

одразу дві мети: їхньою програмою мінімум було покращення умов праці 

                                           
1
 Зильберман Б. Ф. Декабрьское вооруженное восстание… – С. 253; 

Максимов О. М. Боротьба робітників Донбасу… – С. 43. 

2
 Герасименко О. В. Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 – 

лютий 1917 рр.): Дис. … – С. 117, 147. 
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4
 Зозуля І. А. Селянській рух на Поділлі… – С. 39. 

5
 Ліщенко М. О. Селянський рух на Півдні України під час революції 1905–

1907 рр. … – С. 58–59. 
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та підвищення платні, максимумом – позбавитися поміщика навіки 
1
. 

Той факт, що страйки «робітничого типу» мали двозначну семантику, 

стверджував і В. Качинський. Звідси і витікало пояснення, чому в страйках 

брали участь не лише працівники економій, а й селяни-хазяї 
2
. Наявність 

одночасно пролетарських і аграрних вимог у страйках подільських селян 

визнавав І. Пшук 
3
. На Київщині, вважав А. Буцик, хоча й домінували вимоги 

страйкарів про підвищення платні (у грошах чи снопах), наступними 

пунктами селянських домагань були припинення використання економіями 

сільськогосподарських машин та практики ранніх парів, аби не позбавити 

селян випасів для худоби 
4
, що свідчило більше про змішаний характер 

страйкових виступів. 

Районування страйкових виступів, зауважували історики, було цікавим 

не лише з точки зору превалювання тих чи інших форм, які він приймав, 

але й географією розцінок вимог. Так, у Сквирському повіті в 1903 р., 

показував М. Лещенко, селяни домагалися підвищення оплати до 1 руб. при 

середніх розцінках оплати праці 30 коп. жінці за день роботи на буряках, 

34 коп. чоловіку за молотьбу, 47 коп. під час жнив 
5
. На Поділлі, зазначали 

І. Зозуля і В. Тотоміанц, «селянський тариф», залежно від районів губернії, 

коливався в межах 50 коп.–1,5 руб. Загалом у більшості місцевостей Поділля 

страйки відбувалися під гаслом «плата 1 рубль на день». А наступного року 
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 Іванушкін В. Селянський рух 1905–1906 р. на Київщині… – С. 72–74. 
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3
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І. О. Пшук // Наукові записки Вінницького ДПІ ім. М. Островського. – 1954. 
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4
 Буцик А. К. Селянський рух на Київщині… – С. 34–35. 

5
 В. В. Причины крестьянских выступлений 1905–6 гг. … – С. 244; 

Лещенко М. Н. Селянський рух на Правобережній Україні… – С. 78. 
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загальноприйняті вимоги підвищилися до 1,5–2 руб. 
1
. На Лівобережжі 

кількісний показник вимог, відзначав А. Шестаков, був нижче. Тут у 1905 р. 

селяни домагалися підвищення поденної плати лише до 60 коп. і зрідка 

до 1 руб. Другою за значенням вимогою було скорочення робочого часу. 

У 1906 р. у зв’язку з цим у Київській та Подільській губерніях поширювалися 

листівки, що закликали селян добиватися обмеження робочого часу 8–

12 год. 
2
 

Мабуть, найважливішою кількісною категорією страйків, 

до якої звертаються історики, є загальні відомості про їхню чисельність 

та відсоток, який вони посідали серед різних форм виступів, розподілені 

по регіонах і за сезонними змінами. Наприклад, навесні 1905 р. на Київщині 

страйки, за підрахунками І. Реви, були головною формою виступів, 

складаючи 93% від усієї кількості селянських виступів, а в цілому за 1905 р. 

– 69% 
3
. На Правобережжі, за підрахунками М. Лещенка і І. Реви, страйки 

становили 3/5 від усіх виступів. У той же час на Лівобережжі кількість 

страйків складала лише 7,6% 
4
. В абсолютних показниках до всього періоду 

ПРР ця відмінність виглядатиме ще більш резонно. Усього в Україні 

за період 1905–1907 рр., підводив підсумок М. Лещенко, відбулося не менше 

2484 сільськогосподарські страйки, з них на Правобережжі – 2139 (86,1%), 

на Лівобережжі – 223 (9%), на Півдні – 122 (4,9%) 
5
. За уточненими даними 
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І. Реви ці цифри виглядали дещо інакше: загалом відбулося 2775 страйків, 

з них у регіонах України (у тій самій послідовності): 2335, 246, 194 
1
. 

Отже, історичний дискурс проблеми сільськогосподарських страйків 

охоплював коло питань, пов’язаних з розумінням змісту даного методу 

боротьби, його класифікації, виокремлення суттєвих ознак організованих, 

стихійних, пролетарських, аграрних і змішаних страйків, їхнього 

районування і підрахунку кількості, з’ясування ролі страйків у загальному 

революційному русі періоду ПРР як школи соціального та політичного 

виховання селянства. За весь період історіографії селянського руху суттєві 

зміни відбулися в плані методології підрахунків кількості страйкових 

виступів, негативізації прецедентів зняття «чужих», підкреслення ролі 

українських партій у влаштуванні страйків. Характерно, що проблема 

сільськогосподарських страйків не стала предметом гострих наукових 

суперечностей між істориками чи темою політичного дискурсу. Основні 

розбіжності полягали у визначенні природи страйків для тієї чи іншої 

місцевості в якості пролетарських, аграрних чи змішаних. Не підлягала 

сумніву ефективність страйкової боротьби селянства, його відповідність 

організованим формам робітничого руху, перспективі переростання страйків 

за умов загострення політичної ситуації у виступи насильницького 

характеру. 

*** 

Понад столітній досвід дослідження селянського руху початку ХХ ст. 

доводить, що сутність його проблематики має широкий формат навіть при 

видаленні суміжних питань – зв’язку селянського та робітничого рухів, 

партійної роботи в селі, селянської самоорганізації тощо. Проблемні зони 

селянського руху в соціальному вимірі – класифікація селянського руху, 

тлумачення змісту, ефективності та характеру селянських виступів – означені 

                                           
1
 Рева І. М. Сільськогосподарські страйки на Україні в 1905–1907 pp. / 

І. М. Рева // УІЖ. – 1979. – № 3. – С. 82. 
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і розглянуті з урахуванням ідейного тла історіографічної епохи. На еволюції 

історіографічного бачення змісту, форм, особливостей протікання селянських 

виступів, виявлення їхніх закономірностей відбилися такі тенденції розвитку 

вітчизняної історичної науки: 1) унаочнення на прикладі селянських виступів 

недоцільності збереження поміщицького господарства, недемократичності 

російського суспільства і порочності абсолютизму публіцистами 

та дослідниками дожовтневої епохи; 2) введення в обіг великої кількості 

документів МВС, що надалі стають головним джерелом з вивчення 

селянського руху в радянській історичній науці 1920-х років, для якої був 

притаманний певний плюралізм думок істориків на природу та характер 

протікання аграрних виступів; 3) заідеологізованість історичної науки 

в період ствердження тоталітарної системи відбилася на зміні інтерпретацій 

селянського руху, доведення його класовості до абсолюту, виведення 

з дискурсу ряду «незручних тем», редукції питання «другої соціальної 

війни». При цьому історики вдосконалили систему підрахунку та аналізу 

джерел селянського руху, розширили тематичні і хронологічні рамки 

досліджень; 4) поглиблене вивчення окремих проблем селянського руху 

в тематичному та регіональному вимірі, поява ряду узагальнюючих праць, 

які і донині вважаються еталоном для прийдешнього покоління істориків –

тенденції історичної науки другої половини 1950-х – 1970-х років; 

5) на 1980-ті – 1990-ті роки пипав тимчасовий спад інтересу до теми 

селянського руху; 6) спроба методологічної та історіографічної переоцінки 

радянського наративу, ствердження погляду на селянський рух як на цілком 

самостійне явище характеризує серію дисертаційних робіт та частини 

наукової публіцистики, починаючи з 2000-х років. Розширення фронту 

селянознавчих досліджень, зростання їхньої джерельної бази, потреба 

в ревізії догматичної візії деяких сторін соціальної активності селянства 

створюють прецедент для продовження традиції історіописання селянської 

революції, появи нового типу наративу, що враховував би матеріальні 

ресурси селянського господарства, розвій політичної культури селянства, 
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його ментальні особливості, реакцію держави та суспільства на виклики 

селянської боротьби. 
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

БОРОТЬБИ СЕЛЯНСТВА 

 

3.1. Приговорний рух як відображення суспільно-політичних ідеалів 

українського селянства в працях вітчизняних та зарубіжних учених 

 

Революція 1905–1907 рр. втягнула широкі маси населення в політичні 

процеси та продемонструвала глибокий конфлікт інтересів різних соціальних 

груп, що закладався всім попереднім розвитком суспільства. Барикадним 

боям і найбільшій хвилі погромів маєтків передувала гостра ідеологічна 

боротьба, що супроводжувалася прийняттям присудів і резолюцій на різних 

масових заходах, їх маніфестацією на сторінках преси періоду Першої 

російської революції, у прокламаціях, які видавали громадські організації, 

зрештою, у програмах політичних партій. У цілому, революція залишила 

великий масив подібних джерел, які здатні досить повно передати реальні 

події та настрої активної частини громадян, мотиви їх соціально-політичної 

поведінки, здійснити зріз усвідомлення різними класами власних інтересів 

і розуміння ними завдань майбутнього розвитку суспільства, виявити 

суспільно-політичні ідеали великих соціальних груп і «конфліктні зони 

повсякдення» 
1
. 

Феноменальність приговорного руху, проявлена в масовості ухвалення 

петицій, надзвичайній активності селянства в цьому процесі, його мирному 

характері, що давало надію на спокійне й цивілізоване розв’язання аграрно-

селянського питання, була зумовлена не лише назрілою потребою села 

відкрито висловитися з приводу свого становища. Прецедент написанню 

та відправці тисяч присудів з різних кутків імперії створювався самою 

                                           
1
 Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905–1907 гг. 

Сб. док. / Авт.-сост. Л. Т. Сенчакова. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – С. 5. 
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владою. Указ від 18 лютого 1905 р. Раді міністрів розглядати й обговорювати 

подані на височайше ім’я «від приватних осіб і установ видів і пропозицій 

із питань, що стосуються вдосконалення державного благоустрою 

та покращення народного благополуччя» знайшов широкий відгук 

у найбільш нужденній і чисельній групі населення – селянстві 
1
. 

Не дивлячись на те, що 6 серпня 1905 р. разом із виходом постанови про 

скликання Державної Думи було відмінено указ від 18 лютого 1905 р., 

сільські сходи продовжували надсилати присуди, що знаменувало, на думку 

В. Калашнікова, вихід приговорного руху на новий нелегальний рівень –

відтепер укладання приговорів стало протиправною справою, 

а отже активною формою боротьби 
2
. 

Термін «приговорний рух» синонімічний поняттям «рух за складання 

петицій (вироків, присудів, наказів)», «петиційний рух» роз’яснений 

Л. Сенчаковою як ухвалення та адресування колективом селян до вищих 

інстанцій документально оформлених звернень сільських і волосних сходів, 

зібрань, мітингів, які містять (крім місцевих) політичні й загальноекономічні 

вимоги 
3
. У зв’язку із цим поняття «приговор» розуміємо у значенні 

публічно-правового акту сільської або волосної громади, документованого 

рішення сільського або волосного сходу, адресованого офіційним органам 

влади. А поняття «наказ» використовуватимемо у вживаному в роки 

                                           
1
 Именной Высочайший Указ, данный Правительствующему Сенату // Право. 

– 1905. – № 7. – С. 475. 

2
 Калашников В. В. Общественно-политическое сознание Российского 

крестьянства начала XX в. в новейшей историографии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru/tus/300505/kalash.pdf. 

3
 Сенчакова Л. Т. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг / 

Л. Т. Сенчакова. – М.: Наука, 1989. – С. 208; Сенчакова Л. Т. Крестьянские 

наказы и приговоры 1905–1907 годов / Л. Т. Сенчакова // Судьбы 

российского крестьянства. – М.: РГТУ, 1995. – С. 57. 

http://www.nlr.ru/tus/300505/kalash.pdf.
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існування Державної Думи значенні «зобов’язання, інструкція депутатові», 

яке з початком процесу укладання селянами переліку завдань виборним 

до російського парламенту ставало конотацією сталого терміну «інструкція 

державним органам влади». Отже, саме слово «приговор» в умовах ПРР 

набувало революційного значення: відтепер накази міг слати не лише 

імператор та органи виконавчої влади, а й народ. Характерне також 

розуміння цього терміну інтелігентним сучасником: «наказ для селянина… –

це його заповіт, владний мандат» 
1
. 

Першими вивчати приговори селянських сходів почали російські вчені 

та публіцисти І. Белоконський, Б. Веселовський, А. Корнілов, О. Пономарьов 

(П. Марєв), П. Маслов, К. Сівков і М. Кроль (М. Кр-ль). Їхнє бачення 

приговорного руху важко об’єднати за певною характеристикою 

чи оцінками. Наприклад, М. Кроль називав накази, що «знаходилися 

в щільному спадкоємному зв’язку з вироками», 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 є яскравими прикладами доцільності його теорії 

муніципалізації землі, а також підтвердження назрівання демократичних 

реформ, які стали гаслом масового селянського руху. О. Пономарьов накази 

депутатам І Думи розглядав як демонстрацію руху селянського мислення від 

«землі» до «волі». Б. Веселовський у вироках бачив ідейну складову 

селянського руху. Ученого більше цікавила процедурна сторона 

приговорного руху, а відносно наказів до депутатів Думи 1906 р., – взаємодія 

між електоратом та парламентаріями. Зрештою, А. Корнілов убачав 

у петиціях вираження селянського погляду на недоліки вітчизняної 

суспільно-політичної системи. 

                                           
1
 Кр-ль М. Крестьянские настроения по составленным для Государственной 

думой «наказам» // Народный вестник. – 1906. – № 6. – С. 45. 
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Розходження відносно характеристики приговорів зумовлюються, 

передусім, різними хронологічними рамками аналізу: К. Сівков обмежився 

петиціями, ухваленими до закону 6 серпня 1905 р., А. Корнілов – присудами, 

що надійшли на пошту редакції «Права» навесні-влітку 1905 р., М. Кроль –

опублікованими у пресі наказами депутатам І Думи (до її скликання), 

тоді як П. Маслов переважно звертався до широкого переліку наказів селян 

на адресу депутатів Думи першого та другого скликань. При цьому для 

К. Сівкова вироки були самостійним об’єктом дослідження. Для П. Маслова 

– скоріше ілюстративним. Б. Веселовський, указуючи на велику чисельність 

наказів селян до депутатів І Думи, закликав сучасників ретельно вивчати 

документи, які є «гласом народу» 
1
. 

Вже на початковому етапі вивчення приговорного руху робилися перші 

спроби класифікації вироків. Зокрема, К. Сівков об’єднав їх у три умовні 

групи: 1) написані за ініціативою самих селян, 2) складені за сприяння 

представників «третього елементу», 3) створені під впливом опозиційних 

партій. Окремо автор виніс «патріотичні адреса» – звернення, складені під 

диктовку представників місцевих органів влади 
2
. О. Буховець із цього 

приводу вказував, що серед дожовтневих дослідників лише в К. Сівкова 

досить повно визначений авторський «контингент» петицій 
3
. 

Оцінюючи петиції за вказаними групами, К. Сівков дійшов висновку, 

що найбільш вірними для розуміння справжніх прагнень селянства 

є звернення, самостійно складені селянами. Водночас «прогресивні» вироки, 

написані за допомогою кадетів або соціалістів, близькі до «ґрунтовних», 

                                           
1
 Веселовский Б. Крестьянский вопрос и крестьянское движение… – С. 146. 

2
 Сивков К. Крестьянские приговоры 1905 года / К. Сивков // Русская мысль. 

– 1907. – № 4. – С. 27–28. 

3
 Буховец О. Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность 

в Российской империи начала ХХ века. Новые материалы, методы, 

результаты / О. Г. Буховец. – М.: МОСГОРАРХИВ, 1996. – С. 118. 
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оскільки агітатори знаходили спільну мову із селянами. Автор підкреслив 

відносну політичну зрілість селянства, що у вироках обох вказаних типів 

вимагало не тільки ліквідації інституту земських начальників, але й зміни 

всього правового ладу держави. Більше того, у присудах вказувалось на те, 

як це можна зробити 
1
. 

О. Кажанов коментував висновки К. Сівкова як кризу консервативної 

ідеології селянства, на яку так покладалися на початку революції урядові 

кола 
2
. А О. Буховець критикував їх як дещо упереджені: стверджувати те, 

що селяни не завжди розуміли окремі фрази присудів (маються на увазі 

революційні за постановкою питання вимоги) «явно недостатньо» відносно 

періоду весни 1905 р., а отже не можна говорити і про масову революційну 

свідомість селянства на початку ПРР 
3
. На боці міркувань О. Буховца –

приклади сильного зовнішнього впливу на початковому етапі петиційного 

руху, коли селян із їх паростками політичної свідомості в буквальному сенсі 

«вели». Наприклад, у Сумському повіті, де навесні 1905 р. спостерігалася 

висока суспільно-політична активність селян, ніхто з них так і спромігся 

написати звернення. За них це зробив член місцевого сільськогосподарського 

товариства А. Щербак, хоча сам текст і був завуальований народною 

риторикою 
4
. Іншою крайністю є визнання за селянами абсолютно пасивної 

                                           
1
 Сивков К. Крестьянские приговоры 1905 года… – С. 31–32, 35. 

2
 Кажанов О. А. Крестьянство в Государственной думе: анализ электоральной 

публицистики начала ХХ в. / О. А. Кажанов // Социс. – 2012. – № 11. – 

С. 128. 

3
 Буховец О. Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность… – 

С. 119. 

4
 Кудінов Д. Революційна діяльність Сумського сільськогосподарського 

товариства у розгортанні селянського руху в Харківській губернії навесні-

влітку 1905 року / Д. Кудінов // Часопис української історії. – 2007. – Вип. 7. 

– С. 69–76; Петиция сумских крестьян // Право. – 1905. – № 22. – С. 1810–
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або політично несвідомої маси, що приймає на віру зразки приговорів. 

Ліберальний публіцист І. Белоконський у якості характерного прикладу 

бажаності для селян реформ наводив лист жителів с. Хотомлі Вовчанського 

повіту, у якому вони скаржилися на втручання земського начальника, 

станового пристава, урядника, сільського й волосного старост у складання та 

ухвалення петиції монархові, намагання перекрутити її зміст, залякування 

уповноважених тим, що проект звернення «вигадали штундисти», що «скоро 

прийдуть козаки й будуть пороти тих, хто підписався». Проте, селяни 

настояли на своєму й ухвалили рішення без змін 
1
. Не погоджувався з 

упередженістю щодо селянського авторства петицій і А. Корнілов. 

Шаблонність, «учене» мовлення й абстрактність багатьох пунктів від 

сільських потреб багатьох приговорів, на його думку, зовсім не свідчила про 

чужий селянським намірам характер змісту присудів, адже серед селян 

помітно зріс прошарок освічених осіб. Школа та книга зменшили відстань 

між ними і інтелігенцією та зробили можливими спілкування на злободенні 

теми повсякденності 
2
. Як наслідок, освічений або політично свідомий 

прошарок селян швидко захоплювався визвольними ідеями, що циркулювали 

                                                                                                                                        

1812; Резолюция сумских крестьян // Право. – 1905. – № 22. – С. 1812; 

Щербак А. 1905 год в Сумском уезде / А. Щербак // Пролетарская 

революция. – 1926. –№ 7. – С. 124–126; Щербак А. Участие крестьян в 
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Право. – 1905. – № 33. – С. 2690. 
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і в легальній періодиці, і передавалися з уст в уста під час диспутів на 

політичну тематику, і приходили з революційною літературою та закликами. 

Поступово ці настрої захоплювали решту селянства. Якщо в почутій ним 

прокламації чи книзі йшлося про «землю» та «волю», селянин схильний був 

беззаперечно сприймати її на віру, як відповідну нормі, істині й навіть 

закону. Не дарма С. Вітте в аналізі причин аграрного руху 1905 року 

відзначав високу довіру селян постановам листопадового з’їзду ВСС: 

«Більшість селян… вірить, що все надруковане дозволене й законне» 
1
. 

Центральне значення в описі приговорів належало аналізові селянських 

вимог. К. Сівков ранжував сільські біди таким чином: малоземелля, безправ’я 

та невігластво. Саме в такому порядку останні подавались у вироках, 

що свідчило, насамперед, про важливість економічних завдань революції. 

Відповідно, як зауважив О. Кажанов, будувалася програмна частина вироків: 

економічна, правова й соціально-культурна 
2
. Розв’язання своїх матеріальних 

потреб селяни бачили в прирізці землі, врегулюванні орендних відносин, 

знищенні черезсмужжя, організації переселення, наданні дешевих кредитів, 

створенні сільськогосподарських шкіл і ліквідації непрямих податків. 

Також К. Сівков відзначив селянські пропозиції щодо зрівняння станів, 

реформи місцевого самоврядування, свободи совісті, впровадження 

доступної освіти, скликання представницького органу, наділеного 

законодавчими функціями. Таким чином, резюмував він, село йшло далеко 

попереду обмежених кроків, на які наважувався уряд у модернізації 

аграрного та політичного ладу 
3
. 

Сподівання, які селяни покладали на монарха в розв’язанні своїх потреб, 

потім були перенесені на депутатський корпус першого російського 

парламенту. М. Кроль, виходячи з наказів, надрукованих «Речью» і «Новой 

                                           
1
 РДІА, Ф. 1276, Оп. 1, Спр. 60, Арк. 6. 
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жизнью» у першій третині 1906 р., зробив наголос на вимозі «волі», 

яка селянами розумілася як право вільно виражати власну думку, 

реалізовувати громадянські права, запоруку отримання земля. 

Якщо політичний зміст «волі» диктувався агітацією та участю селянства 

в революції, то «воля» як фактор здобуття землі підказувалася селянським 

досвідом контактування з бюрократією, тотальною недовірою до системи 
1
. 

О. Кажанов звернув увагу на те місце в статті М. Кроля, де той 

спостережливо відзначив «містифіковане сприйняття селянами вимог, 

викладених у наказах»; їх адресати відтепер несуть на собі тягар «великої, 

святої праці», невиконання якої вважається злочином 
2
. Г. Герман з цього 

приводу зазначив, що селяни стежили за тим, аби обрані ними уповноважені 

не ухилялися від настанов громади – не примикали до «панських» партій 
3
. 

Відповідальність селянських виборців перед своїми обранцями підкреслив 

і В. Милько. Хоча в Положенні «Запровадження Державної Думи» було 

закріплено принцип вільного мандату, за яким депутат був незалежним 

і непідзвітним перед своїми виборцями та їхніми наказами, на практиці деякі 

парламентарі, відзначав історик, приймаючи накази виборців, намагалися 

їх неодмінно виконати, про що публічно заявляли з трибуни 
4
. 

Аналізуючи накази й вироки депутатам І Думи, П. Маслов за змістом 

цих документів дійшов до схожих із К. Сівковим висновків: селяни, 
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 Кр-ль М. Крестьянские настроения по составленным для Государственной 

думой «наказам»… – С. 44–45. 

2
 Там само. – С. 45; Кажанов О. А. Крестьянство в Государственной думе… – 

С. 130. 

3
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220. 
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 Милько В. І. Участь депутатів українських губерній і міст у роботі 

І–IV Державних дум Російської імперії (1906–1917 рр.): Дис. … канд. іст. 

наук: 07.00.01 / В. І. Милько. – К., 2012. – С. 89–90. 
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передусім, прагнули землі. Прецедент скликання Державної Думи селяни 

бачили в тому, що народні представники розглядатимуть саме земельне 

питання. У цьому П. Маслов бачив недостатність впливу опозиції на сільські 

райони. Не отримавши землі за допомогою сили в 1905 р., селяни 

у наступному році повернулися до мирних способів боротьби, вотуючи 

за «парламентську» соціалізацію або націоналізацію землі. Тут важливим 

є зауваження О. Буховця про те, що П. Маслов правильно відзначив динаміку 

настроїв селянства: у наказах думцям 1906 року економічні вимоги селян 

радикальніше ніж ті, які вписувались у присуди минулого року. При цьому 

вимоги експропріації землі не оминули навіть накази, які писалися 

під впливом правих 
1
. 

Оскільки Трудова група складалася переважно з числа самих селян 

та елементів, що співчували селянським настроям, землероби зверталися 

в наказах депутатам, передусім, до трудовиків. Ці накази П. Маслов 

протиставляв селянським вирокам початкового періоду революції. 

При цьому він плутав звернення, адресовані органам влади та поміщикам, 

що його й привело до хибного висновку, немов приговорний рух селянства 

в 1905 р. був спрямований виключно на задоволення обмежених економічних 

інтересів. Останні П. Маслов намагався представити в дусі розробленої ним 

теорії муніципалізації землі. Наприклад, автор наводив текст петиції селян 

Полтавської губернії, які домагалися відчуження землі у власність краю 

з подальшим вирішенням її долі виборними від місцевого населення 
2
. 

Проте такі вибіркові приклади здебільшого були політичною спекуляцією 

П. Маслова, а не виваженим науковим аналізом. Наприклад, радянський 

учений Є. Василевський у понад 600 наказах до депутатів ІІ Думи 
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не віднайшов жодного документу, де б селяни висловлювалися 

за муніципалізацію 
1
. 

Дещо відмінну позицію в оцінці приговорного руху зайняв інший 

меншовицький дослідник О. Пономарьов, який застосував у аналізі вироків 

статистичний метод і метод рейтингового групування, за допомогою якого 

намагався оцінити реальний стан політичної свідомості селянства на момент 

проведення першої думської кампанії. Було з’ясовано, что із 68 петицій 

програмного характеру в 61 наказі містилися вимоги земельної реформи, 

у 60 – політичних свобод, у 13 – скликання Установчих Зборів, у 14 –

реформи виборчого права. У понад ⅓ вироків ішлося про зміну дарованої 

конституції («рік боротьби встиг значною мірою перетворити соціально-

економічний рух села на політичний»). Впливом «міської демократії» він 

пояснив пункти вимог про амністію політв’язнів, вирішення робочого 

питання та решти проблем, які безпосередньо не стосувалися сільського 

життя. Відзначаючи різноманітність політичних вимог, О. Пономарьов 

акцентував одностайність селян в земельному питанні: її потрібно було 

націоналізувати 
2
. 

На відміну від попередніх авторів Б. Веселовський обмежився 

поверхневим аналізом «думських» петицій, якими селяни налагоджували 

постійне спілкування з депутатами, передусім із фракції Трудової групи. 

У вироках, на які він посилався, дослідника здебільшого цікавило 

не встановлення факту вимог, а бачення авторів наказів як можна розв’язати 

вказані ними проблеми. Зокрема, селянську програму аграрної реформи він 
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узагальнив таким чином: відчуження всіх землеволодінь, які існують 

за рахунок експлуатації чужої робочої сили, без викупу за принципом 

«уся земля – трудящим». Такий підхід Б. Веселовський трактував 

як «дрібнобуржуазний» і зауважив на суперечливості умовної лівизни 

селянської програми: ліквідації приватної власності на землю й водночас 

її збереження на знаряддя виробництва. Отже, для Б. Веселовського 

приговори є яскравим свідченням несоціалістичних у своїй основі 

економічних прагнень селян. В Україні лише 5 із відомих автору за наказами 

громад висловилися за знищення приватної власності на землю та передачу 

її трудящим на основі зрівняльного землекористування 
1
. Те саме відзначав 

і О. Пономарьов: селяни, голосуючи за кандидатів від лівих, обирають 

їх «не за соціалізм, а, передусім, за радикальну постановку рішення 

земельного питання й демократичні реформи» 
2
. 

Мінусом роботи Б. Веселовського є звужена характеристика 

неземельних вимог селянства. Б. Веселовський, як зазначив О. Буховець, 

указав на відсутність значних розходжень у баченні селянами податкової 

та політичної реформ і водночас на великі розбіжності в перспективах 

земельних перетворень, що свідчить про описовий, а не кількісний аналіз 

дослідника. Звідси – непевність висновку 
3
. Тим не менш, саме 

Б. Веселовський першим почав вивчати вироки періоду ПРР як об’єкт 

селянської правосвідомості, що підкреслює значення його праці. 

У радянської історіографії до приговорів історики нерідко зверталися 

з метою демонстрації убогості політичного мислення селян, 

які не знаходилися під впливом боротьби робочого класу. Звісно, присуди 

                                           
1
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підбиралися для подібного ствердження вибірково. Такий прийом, 

наприклад, використав анонімний автор статті «Місто Суми 1905 року», 

навівши для дискредитації колишніх місцевих вождів ВСС вирок селян 

Тростянецької громади, просякнутий релігійним духом. Нехтуючи 

політичною складовою документу, дослідник глузував з його авторів за те, 

що вони зверталися для обґрунтування своїх вимог до Євангелія, Думу 

називали «гласом народу» і «голосом Бога», а себе «дітьми Божими», 

покладали на законодавчий орган сподівання «влаштувати царство Боже 

на землі» тощо 
1
. Натомість П. Христюк у цілому схвально оцінював 

приговорний рух і звертався до вироків, щоб продемонструвати не тільки 

слабкі сторони селянського руху (неспроможність одними лише присудами 

добитися реформ від влади), але й сильні – мобілізацію селянства довкола 

визвольних завдань. Так, цитуючи присуд мешканців полтавського 

с. Довгополівка, у якому селяни висунули радикальну програму економічних 

і політичних перетворень, дослідник відзначив, що подібні документи 

відбивали настрої, передусім, незаможного селянства, що потрапляло під 

вплив лівої ідеології. «Але важливе тут те, – підкреслив П. Христюк, – 

що такий приговор підписує громадою те саме село, що взагалі писаного 

паперу боїться». Не меншої рішучості українські селяни вимагали від думців, 

вдаючись навіть до погроз, як наприклад, у наказі селян Сквирського повіту 

депутатові А. Грабовецькому 
2
. 

Приговори селян Чернігівщини – одна з тем досліджень Й. Дроздова. 

На його думку, петиції є цінним матеріалом до вивчення політичної 

психології селянства, проникнення в село зовнішньої агітації і тактики 

селянської боротьби. У присудах проявилася вся суперечливість селянської 

                                           
1
 Місто Суми 1905 р. // 1905 рік на Сумщині. – Суми: Плуг і молот, 1930. –

С. 74. 

2
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ідеології: тут відвертий цезаризм перемежовувався із запозиченими фразами 

з революційної преси, що потрапляла до рук грамотних селян. 

«Ідею царизму» Й. Дроздов оцінив як рудимент старого політичного 

мислення селянство, котре тільки-но почало «проходити підготовчий клас 

політичної школи» 
1
. Монархізм українських селян відзначив 

і В. Качинський. Присуди він вважав дивовижним засобом поєднати 

революційні заяви із «низькопоклонницькою формою», удаваною 

або свідомою «підробкою». Подібні «супліки» відволікали селян від реальної 

боротьби та плодили монархічні ілюзії. Факт демонстрації поваги до монарху 

з боку адресантів pro-forma в даному випадку ним не враховувався. 

З іншого боку, В. Качинський не міг не визнати видатну роль приговорів 

у організації селянства, усвідомлення ним завдань революції, особливо 

в частині вимог політичного характеру, «розшифрування» дійових послань 

селянства, прихованих за страйкамим та іншими формами селянського 

руху 
2
. 

Серед історичних розвідок 1930-х – початку 1950-х років, провідною 

роботою, яка розкривала тематику приговорного руху в Україні, є дисертація 

Г. Германа, присвячена виборам до Державної Думи другого скликання. 

Розглянуті істориком накази умовно можна поділити на дві групи –

депутатські та, власне, громадські. Перші складалися під час зустрічі 

народних обранців з виборцями, які передували їх від’їзду до Петербургу. 

Такі накази могли складатися як за їхньою ініціативою, так і з подачі самих 

селян. Частина депутатів, як це видно з роботи Г. Германа, запитувала 

                                           
1
 Дроздов И. Аграрные волнения и карательные экспедиции в Черниговской 

губернии в годы первой революции 1905–1906 гг. / И. Дроздов. – 

М.-Л.: Госиздат, 1925. – С. 124, 134, 139, 141, 149–150; Дроздов И. Г. 

Петиции новозыбковских крестьян в 1905 г. / И. Г. Дроздов // Пролетарская 

революция. – 1925. – № 11. – С. 124–151. 

2
 Качинський В. Селянський рух в Україні… – С. 137–153. 
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приговори в округах, де вони були обрані, з метою заручитися підтримкою 

своєї думської позиції, передусім, у земельному питанні. Пред’ява певної 

кількості однотипних актів із вимогами «землі й волі» повинно було 

продемонструвати єдність і широту вимог трудового селянства, підкреслити 

правоту фракції трудовиків, а також продемонструвати урядові відсутність 

у його політиці народної підтримки. 

За структурою та змістом, зауважував Г. Герман, селянські накази 

депутатам ІІ Думи мало чим вирізнялися від петицій царю або на адресу 

обранців парламенту попереднього скликання: вони складалися з опису 

власних бід, переліку вимог, які природно виростали з неприглядної картини 

життя, а також закликів або порад до депутатів як можна добитися 

поставленої мети. Стандартним залишався і зміст вимог, з чого можна 

зробити висновок, що урядовий проект аграрної реформи ніяк не позначився 

на суті петицій. Селяни домагалися безоплатного наділення землею, відміни 

непрямих податків, упровадження демократичних свобод, амністії 

політв’язнів, відміни смертної кари, розвитку народної освіти та права 

навчатися рідною мовою, встановлення 8-годинного робочого дня 

у промисловості, свободи страйків тощо. Усе це дозволило історику зробити 

висновок про те, що накази «вірно відбивали настрої народних мас» 
1
. 

Г. Герман єдиний із радянських істориків проаналізував групу 

т. зв. «чорносотенних наказів» – звернень селян до правих депутатів Думи. 

Він акцентував увагу на тому, що в них питання малоземелля озвучене 

актуально так само, як і в усіх інших вироках. А от у переліку політичних 

вимог якраз і проявлялася очевидна різниця: селяни наказували обранцям 

«твердо стояти за царя», а з опозиціонерами «компанію не заводити» 
2
. 

Щоправда, наведені приклади не завадили Г. Герману оголосити 

                                           
1
 Герман Г. О. Выборы во II Государственную думу на Украине… – С. 249–

251, 261, 269, 274–280. 

2
 Там само. – С. 279–280. 
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їх фальшивкою, адже «справжні селянські накази» спрямовувалися виключно 

до фракцій соціал-демократів і трудовиків. При цьому предмет 

оригінальності тих та інших звернень автором зовсім не був розслідуваний. 

Більшою точністю аналізу вирізняється стаття П. Першина, 

який застосував економічний підхід до аналізу змісту петицій, поставивши 

домагання селян у залежність від економічної ситуації, яка панувала в різних 

губерніях. Зокрема, у заявах селян Правобережжя відбилися прагнення 

повернути чиншеві ділянки і сервітутні пасовища, які вони втратили 

внаслідок зростання цукрових плантацій. Сам приговорний рух П. Першиним 

тендеційно розцінювався як нереволюційний, а отже, невірний шлях 

вирішення матеріальних і правових проблем селянства. У зв’язку з цим 

дослідник примітив настнаступну залежність: райони, де виступи селян 

не приймали переважно погромного характеру, давали найбільшу кількість 

наказів, адресованих депутатам Думи й навпаки 
1
. 

Пізніше дослідник переоцінив свої погляди на характер селянських 

петицій. У монографії «Аграрна революція в Росії» він відзначив, 

що у приговорах відзначилися як бойовий настрій селянства, так і його 

зростаюча громадянська свідомість. Сама процедура укладання вироків 

ставала фактором політичної мобілізації селян, а, отже, вже 

не представлялася П. Першиним тупиковою формою політичного 

самовираження 
2
. 

Цікавий аналіз присудів селян Київщини здійснив А. Буцик. На відміну 

від Г. Германа він здійснив узагальнений підсумок про актуальні вимоги 

селян Київщини в порядку їхнього значення. Економічний блок: 1) знищення 

поміщицького землеволодіння та розширення площ селянського 

землекористування; 2) підвищення поденної оплати праці до 1,5 руб. 

                                           
1
 Першин П. Крестьянство в революции 1905 года… – С. 14–15, 20. 

2
 Першин П. Аграрная революция в России. Историко-экономическое 

исследование / П. Першин. – М.: Наука, 1966. – Кн. 1. – 247 с. 
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робітнику-чоловіку і до 1 руб. жінці; 3) «третій сніп» врожаю при 

відробітковій формі; 4) скорочення орендної плати до 6 руб./дес. Політичні 

вимоги за значенням він розподілив таким чином: 1) скликання Установчих 

Зборів; 2) виборність усіх посадовців у місцевих органах влади; 3) амністія 

політв’язнів; 4) рівність станів; 5) відміна смертної кари. В загальній оцінці 

приговорного руху А. Буцик поділяв погляди своїх колег. Інтерес хліборобів 

до складання приговорів він пояснив «ілюзією височайшого маніфесту», 

що не покидав їх весь 1905 і навіть частину 1906 року – свідчення високої 

довіри державцю. Однак, у динаміці ситуація виглядала не на користь 

монархії – з розвитком революції характер політичних вимог ставав усе 

більш різким і непримиреним 
1
. 

Для історіографії післясталінського періоду відмітним є суперечлива 

й навіть взаємовиключна характеристика приговорів. О. Живолуп 

приговорний рух розцінював як свідчення впливовості лібералів 

на селянство, марності його сподівань на Думу. Користь у приговорах учений 

вбачав, передусім, в ознайомленні з дійсним матеріальним і правовим 

становищем землеробів 
2
. Зовсім іншу оцінку на тому ж харківському 

матеріалі давав П. Загорський: петиції свідчили про революційний вплив 

робітництва на селянство, особливо в частині вимог «пролетарського» 

характеру: висунення ультиматуму, проголошення своїх цілей і форм 

протидії владі до моменту їх задоволення 
3
. На думку Л. Іванова, присуди 

віддзеркалювали недостатній рівень політичної свідомості селянства 

й водночас його радикалізм у постановці земельного питання. Не дивлячись 

                                           
1
 Буцык А. К. Крестьянское движение на Киевщине… – С. 60, 99–100, 105, 

166–170. 

2
 Живолуп Е. К. Крестьянское движение в Харьковской губернии в 1905–

1907 гг. … – С. 115–116. 

3
 Загорський П. С. Революційні події в Харкові у 1905 р. / П. С. Загорський // 

Наукові записки Інститут історії АН УРСР. – 1955. – Т. 6. – С. 164–165. 
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на вказаний «недолік», приговорний рух істориком оцінений як цілком 

революційна справа 
1
. Сприяння втягуванню селян в революцію через 

складання петицій також відзначили Є. Сизоненко, О. Гора, Л. Олійник 

та П. Кудлай 
2
. Більше того, деякі дослідники в революційному тоні петицій 

почали помилково вбачати вплив РСДРП(б). Зокрема, радикальну риторику 

багатьох петицій В. Тропін розцінив як свідчення авторства «сільських 

більшовиків, свідомих робітників, представників передової інтелігенції», 

а суперечлива цій тезі адресація приговорів царю пояснена як данина 

«наївному монархізмові» 
3
. 

В історичній літературі майже не відображений приговорний рух 

українських селян періоду спаду революції в 1907 р. Виключення становить 

стаття Є. Василевського, присвячена змісту селянських наказів до ІІ Думи. 

За змістом вимог він поділив накази на 12 груп, серед яких головне місце 

посіли вироки, де селяни скаржилися на малоземелля, порушення їхніх 

сервітутних прав, скарги чиншовиків та інші прохання, які відбивали 

становище пореформеного села. У зв’язку з цим автор по-новому поставив 

проблему дослідження приговорного руху: «вироки й накази, насичені 

описами різних форм прояву напівкріпацьких відносин, дають цінний 

матеріал для з’ясування своєрідності аграрного питання в Росії». Але щодо 
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Селянський рух на Півдні України (Херсонська, Катеринославська і північна 
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3
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українських губерній автор навів тільки поодинокі факти. Це змушує 

критично ставитися до узагальнених висновків Є. Василевського, 

які ґрунтуються, насамперед, на матеріалі російських нечорноземних 

губерній. Проте загальна картина безвиході, яку змальовують у вироках 

селяни, фіксує особливості аграрного ладу, на якому мало відбилися 

поступки з боку уряду в революційні 1905–1907 рр. 
1
 

На новий науковий рівень вивчення приговорного руху піднялося 

у 1970-х роках, коли з даної проблематики вийшла низка робіт українських 

дослідниць Г. Нільве та В. Михайлової. Щоправда, і в їхніх працях 

зберігалося упереджене ставлення до складання петицій, як нереволюційної 

справи. Так, Г. Нільве з посиланням на більшовицьку пресу 1905 р. оцінила 

приговорний рух як «плід урядової ідеології», вияв «монархічних» 

та «думських ілюзій» селянства. Водночас вона наголосила на важливості 

вивчення петицій, як документальних свідчень про поступове складання 

союзу робочого та селянського класів. 711 документів, до яких звернулася 

авторка, були нею розподілені на 4 категорії: 1) аграрні, політичні 

й загальноекономічні вимоги; 2) скарги на дії властей; 3) земельно-судові 

клопотання та 4) решта вимог. Використання статистичного методу 

дозволило Г. Нільве чітко структурувати вимоги селян і виявити загальну 

картину їхніх прагнень: проблема малоземелля, порушення умов оренди 

та «відгороджування» земель (припинення здачі землі в оренду), питання 

черезсмужжя і т. д. Важливе зауваження зробила Г. Нільве стосовно 

проблеми націоналізації землі. За її даними, лише у 13 наказах селяни 

обстоювали таке вирішення аграрного питання, що входить в протиріччя 

з висновками більшості дослідників приговорного руху. Неочікувано звучить 

й інша теза автора: у багатьох вироках селяни не пов’язували політичні 

вимоги з державними реформами, вважаючи достатнім добитися 
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 Василевский Е. Г. Социально-экономическое содержание крестьянских 

приговоров… – С. 121–136. 
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демократизації на основі загального виборчого права за збереження 

самодержавства. У цілому, узагальнювала Г. Нільве, селянські накази 

свідчили про віру селян у Думу, тоді як розв’язати аграрні й політичні 

прагнення селян могла лише революція 
1
. 

Висновок дослідниці дещо контрастує зі спостереженням Г. Германа, 

який побачив тексти наказів просякнутими недовірою до дій уряду, навіть 

фатальністю розпуску Думи, якщо остання не відступиться від захисту 

народних інтересів. Як один із прикладів ним наводився заклик селян 

Запороженської волості Зміївського повіту до депутата І. Литвинова 

відстоювати їхні вимоги, «хоча б голову свою прийшлося покласти». 

Одночасно звернення мало зворотній бік. У випадку насилля до депутата 

або його товаришів вони обіцяли за них «груддю стати» 
2
. 

Розбіжності в баченні психології селянства з боку Г. Германа 

та Г. Нільве можна пояснити не стільки різним складом джерел (Г. Нільве 

опрацьовувала накази, що зберігаються в нинішньому РДІА, Г. Герман – 

копії або оригінали затриманих поліцією наказів з фондів ЦДІАУК, а також 

опубліковані звернення в тогочасній пресі), скільки різницею наукової 

інтуїції. Звісно, за існуючих регіональних відмінностей, які вплинули 

на конкретний зміст звернень до депутатів, питання довіри-недовіри до уряду 

не могли суттєво вирізнятися. На мою думку, ближчою до істини тут слід 

визнати бачення ситуації Г. Германом. Той факт, що психологію селянства 

недостатньо досліджувати на основі одних петицій, зрештою, фактично 

визнавала й сама Г. Нільве, яка бачила в якості перспективних тем 
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подальших досліджень приговорного руху 1907 р. вивчення умов складання 

приговорів, співставлення поведінки селян у революції на момент 

відправлення наказів, проблему авторства, себто ті позиції, з висоти яких 

Г. Герман уже проаналізував феноменологію селянської 

документотворчості 
1
. Крім того, солідна кількість опрацьованих авторкою 

документів насправді, за завуваженням радянського джерелознавця 

Б. Литвака, є лише мізерною частиною від усіх приговорів, більша частина 

яких із тих чи інших причин залишилась у книгах волосних і сільських 

сходів 
2
, а отже і стверджувати математичну точність висвітлення селянської 

ідеології на основі присудів не можна. 

В. Михайлова, застосовуючи статистичний метод аналізу, дійшла 

до подібних Г. Нільве висновків щодо бачення самими селянами проблеми 

вирішення земельного питання. Проте структурування матеріалу в неї дещо 

інше. Селянські вимоги були розподілені дослідницею за пунктами 

«Усі землі», «Усі землі, крім приватних», «Тільки окремі ділянки», 

«Без конкретних пропозицій», що дозволяє більш детально оцінити ступінь 

претензійності землеробів. По районах виходить, що вимога передачі всієї 

землі тим, хто її обробляє, найчастіше висувалася від мешканців 

Харківщини, де була поширена общинна форма землеволодіння. Селяни 

губерній із домінуванням подвірного землеволодіння за повну ліквідацію 

приватної власності виступали менше. Також виявилося, що у своїй 

більшості українські селяни не висували конкретних вимог відносно бачення 

способів наділення їх землею. Таких вироків, у яких вимагалася земля, 

а шляхи розв’язання аграрного питання повністю делегувалися депутатам, 

нараховувалося 61,2%. Детальні підрахунки В. Михайлова наводила 

й стосовно соціально-політичних вимог селян (за 22 категоріями). 

                                           
1
 Нильве А. Приговоры и наказы крестьян… – С. 101. 

2
 Литвак Б. Очерки источниковедения массовой документации ХІХ – 

начала ХХ в. / Б. Литвак. – М.: Наука, 1979. – С. 276. 
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Щоправда, з поданих автором цифр політична складова від усієї суми 

вироків відносно невелика – загалом 23,25%. Характерно, що вимога 

влаштування виборів на чотирьохчленній основі підтримана тільки 16,5% 

петиціями. Це дозволило дослідниці стверджувати про невисокий у цілому 

рівень політичної свідомості сільського населення. 

Підрахунки думських адресатів дозволили В. Михайловій зробити 

висновок про популярність партій у середовищі українського селянства. 

Наприклад, тільки 6,7% вироків спрямовувалося на адресу фракції кадетів, 

тоді як 37% – соціал-демократам і трудовикам. У більшості вироків селяни 

не розраховували на підтримку престолу, а вірнопіддані почуття були 

виражені лише в 4% петицій. 

В. Михайлова по-новому розкрила зв’язок приговорного руху 

із загальною динамікою революції. На відміну від позиції багатьох 

радянських істориків, що петиційні кампанії тільки відволікали селянство від 

революційної боротьби, вона довела зворотну картину – зростання 

селянських виступівнавпаки вело до інтенсифікації виробки петицій. 

При цьому дослідниця уточнювала, що петиції самі по собі не вели до 

революційних дій, але вони були дзеркалом реальних селянських настроїв 
1
. 

                                           
1
 Михайлова В. И. Наказы и приговоры сельских сходов Первой 

Государственной Думе (на материалах украинских губерний): Автореф. дис. 
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Днепропетр.: ДГУ, 1983. – С. 12–43; Михайлова В. Советская историческая 

литература о крестьянских наказах и приговорах I–й Государственной Думе / 
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Продовженням джерелознавчих пошуків громадської свідомості 

селянства в період ПРР, які станом на початок 1980-х років, за оцінкою 

історіографа К. Шустова, ще вирізнялася «обмеженістю і розрізненістю» 
1
, 

стали роботи Р. Ганеліна й Л. Сенчакової. Р. Ганелін у загальному оглядові 

петиційної кампанії 1905 р. застосував лінгвістичний аналіз текстів вироків, 

що дозволило йому встановити повну автентичність переважної більшості 

приговорів як «результатів селянської творчості», або таких, що повністю 

відображали селянські погляди. Він звернув увагу на те, що тексти петицій 

практично не співпадають, – факт який суперечив установці на залежність 

приговорного руху від партійної агітації з її стандартизованими 

пропозиціями. Питання про те, як складалися присуди Р. Ганелін розкриває 

з посиланням на приклад селян Олександрівського повіту. Присуд від їх імені 

був написаний студентом Петербурзького університету Т. Калениченком, 

потім прочитаний писарем на сході, обговорений, відкорегований 

і підписаний селянами. 

На відміну від багатьох інших радянських істориків Р. Ганелін досить 

скептично ставився до проблеми цезаризму селян. Той факт, що здійснення 

завітних мрій селянами пов’язувалося не з монаршою ласкою, 

а з представницьким органом, прямо вказував на корозію монархічної 

ідеології. У деяких випадках селяни, навіть, погрожували державцеві, як 

жителі с. Бобриці Канівського повіту: відверто шантажували царя погрозою 

                                                                                                                                        

В. Михайлова // Некоторые проблемы отечественной историографии 

и источниковедения. – Днепропетр.: ДГУ, 1972. – С. 26. 

1
 Шустов К. Б. Советские историки о социально-политических 

представлениях дореволюционного крестьянства / К. Б. Шустов // 

Историография аграрной истории дореволюционной России. Межвуз. темат. 

сб. науч. тр. – Калининград: КГУ, 1982. – С. 18. 
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смути, якщо він не дасть їм землі 
1
. Такий зміст петиційних актів переконав 

Р. Ганеліна в чисто формальному характері селянського цезаризму, 

формуванні революційної свідомості. Незалежно від нього до тієї самої 

думки прийшов і французький дослідник Ф. Кокен 
2
. 

Однозначність такої позиції вельми дискусійна. Наприклад, варто 

звернути увагу на думку В. Водовозова про ставлення селянства до двох 

суспільних сил – монарха, який уособлював вищу справедливість, інститут 

касації та джерело змін громадського життя («цар волю дав», «цар завів 

земства» тощо) та чиновників, які діють нерідко всупереч монаршій волі. 

«Таким чином, – підводив підсумок В. Водовозов, – у свідомості… народу 

встановилося поняття про наявність у російському суспільстві двох сил: 

правомірної, для нього доброзичливої – царської, і неправомірної, йому 

ворожої – дворянської» 
3
. Іноді це приймало одночасно комічні та драматичні 

форми. Приклад віри в монарха, як уособлення правди, наводив П. Першин: 

2 тис. озброєних селян сс. Карпиловки та Денисковичи Новозибківського 

повіту виступили проти драгун із портретом імператора. Історик 

інтерпретував цей випадок, як живучість селянської легенди про «доброго 

царя» навіть в умовах революції. Селянин, зауважував П. Першин, поєднував 

у собі дивні, на перший погляд, речі – він громив садиби поміщиків 

                                           
1
 Ганелин Р. Петиции по указу 18 февраля 1905 г. / Р. Ганелин // 

Вспомогательные исторические дисциплины. – Л.: Наука, 1989. – Вып. ХІХ. 

– С. 124–130. 

2
 Coquin F.-X. Un aspect mèconnu de la révolution de 1905: les «motions 

paysannes» / F.-X. Coquin // 1905. La première révolution russe. Edité par 

F.-X. Coquin et С. Gervais. – Paris: Publ. Sorbonne et Institut d'études slaves, 

1986. – Р. 181–200. 

3
 В. В. Крестьянское движение в 1905–6 гг. … – С. 315. 
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і продовжував вірити при цьому державцеві 
1
. На невикорінений монархізм 

селян указують і сучасні авторитетні дослідники. Наприклад, Н. Пушкарьова 

вважає, що посилення звернень на адресу монарха наприкінці 1905 р. зайвий 

раз вказувало на бажання селян вирішити назрілу проблему спільними 

зусиллями, миром; у селянській правосвідомості залишалося місце для 

монарха як уособлення єдності держави, вищої справедливості й цілісності 

суспільства 
2
. 

Близьку до Р. Ганеліна позицію висловила О. Шевченко. На основі 

виборки з 96 приговорів 1905 року вона зробила висновок про те, що селянин 

уже на початку ПРР по суті став завершеним конституційним монархістом, 

політична свідомість якого була синкретичною – поєднувала традиційний 

погляд на главу держави й новий політичний досвід. Хоча вимоги 

ліквідувати самодержавство містилися лише у 3%, особиста неприязнь 

до державця заявлена в 1%, вимога впровадження республіки в 1% петицій, 

у 80% присудах загалом не нічого не йшлося про долю монархії. З цього 

О. Шевченко зробила висновок про те, що цар перетворився на доволі 

абстрактну фігуру для селянства, яке саме в Думі бачило реальну владу, 

здатну забезпечити народ землею. Але водночас небагато лунало закликів 

до передачі всієї повноти законодавчої влади народним обранцям. 

Мало змінилося ставлення селян до царя і в наступні роки революції – 

гострій критиці підлягали місцеві органи влади й уряд, але не монарх 
3
. 

О. Кураєв цю особливість прокоментував по-іншому: не висловлюючи думки 
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щодо меж повноважень глави держави, вони тим самим сигналізували про 

своє бажання досягти свого миром, шляхом компромісу з державцем, 

без суттєвої руйнації політичного ладу 
1
. 

Наступною особливістю критики Р. Ганеліна є те, що в аналізі 

приговорів земельне питання він відсунув на другий план і поставив 

у залежність від вимог політичного характеру. Дійсно, за умови 

безпосереднього знайомства з текстами петицій у багатьох із них аграрні 

вимоги розташовані позаду політичних. Більше того, в багатьох приговорах 

не пропонувався механізм і характер аграрної реформи – позбавити 

селянство земельного голоду повинна була Дума, обрана на чотирьохчленній 

основі або укомплектованої «уповноваженими, особисто нами обраними від 

волості», як ми бачимо на прикладі низки приговорів Харківщини 
2
. 

Отже, стандартизація структури петицій – питання, що вимагає 

варіативності. 

Значну увагу приговорному руху приділила у своїй монографії 

Л. Сенчакова, яка виділила чотири періоди петиційного руху: 1) весна– 

літо 1905 р. – відгук селян на указ від 18 лютого 1905 р.; 2) кінець літа–осінь 

1905 р. – приговорний рух під впливом політичної агітації в селі; 3) весна–

літо 1906 р. – період виборів і діяльності І Думи; 4) зима–весна 1907 р. –

вибори та діяльність ІІ Думи. Не заперечуючи селянське авторство більшості 

присудів, Л. Сенчакова зазначила, що на їх зміст і форму значно впливали 

типові вироки й накази. Таким чином, історик внесла в апокрифічність 

петицій новий штрих – «преса в ті часи була майже єдиним джерелом 

масової соціальної інформації засобом формування й формулювання 

суспільної думки». Присуди, надруковані в газетах, переписувались 

і перероблялись під місцеві потреби; те саме стосувалося прочитаного 
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 Кураев А. Н. Крестьянские наказы в период революции 1905–1907 годов / 
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в революційних прокламаціях або доступних матеріалах Державної Думи. 

Пізніше історик об’єднала приговори у дві великі групи: ті, що складалися 

безпосередньо самими селянами й ті, що писалися інтелігенцією. 

Критеріальними ознаками такого розділу послужили особливості лексики, 

орфографія, рівень розуміння політичних завдань. При цьому «інородність» 

приговорів зовсім не свідчила про їх привнесений у селянське середовище 

характер. Сторонні особи, на думку Л. Сенчакової, були лише літературними 

редакторами присудів, тоді як селяни уважно стежили за тим, щоб їхні 

інтереси були чітко заявлені в документі. 

Варте уваги зауваження дослідниці про органічний зв’язок аграрного 

та політичного питання в селянській правосвідомості. Селяни не уявляли собі 

вільного та розумного розпорядження землею, суспільний поступ без 

глибокої державної реформи та демонтажу залишків феодалізму. 

Характерний висновок робився й стосовно розуміння селянами категорії 

«волі» – невтручання у справи миру з боку місцевих органів влади, знищення 

становості і впровадження повноправного селянського самоврядування. 

Пропонувався й механізм її реформи – виборність усіх начальників знизу 

догори та їхню підзвітність народові. Проте, відповідною статистикою автор 

це твердження не підкріпила. Як і Р. Ганелін, Л. Сенчакова визначила 

подвійність монархічних почуттів селян періоду ПРР: царю приділялася роль 

заручника селянських вимог. У думський період селяни частіше, ніж до царя, 

зверталися до Думи як до своєї захисниці 
1
. У цілому ж зміст наказів 

до І та ІІ Думи переконують у стійкій тенденції селянства до перегляду всіх 

основ суспільно-економічного життя. 

Співставлення приговорів із різних регіонів країни дозволило 

Л. Сенчаковій дійти висновку про те, що ідея всенародної власності на землю 

була поширена як у районах із громадським, так і з подвірним 
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землеволодінням серед селян усіх категорій. Л. Сенчакова при цьому 

відстоювала тезу про популярність серед селян ідеї націоналізації землі, 

до змісту якої вони вкладали різні поняття – від чіткого економічного 

уявлення до духовної сентенції «Земля – нічия, земля – Божа» 
1
. 

Фактично Л. Сенчакова підійшла до розуміння селянської революції, 

програма якої концентрувалася в присудах, як до бунту традиційного 

суспільства, здатного перейняти деякі «інноваційні» форми державного 

управління за умови збереження звичайного селянського укладу. Проявлений 

у приговорах дуалізм селянської ментальності позначений і істориками 

новітнього історіографічного періоду. Зокрема, Н. Г. Корольова стверджує, 

що «патріархально-монархічний світогляд» селянина в дивний спосіб 

вживався зі схваленням пакету демократичних політичних реформ, 

пропонованих опозицією. І хоча селяни у присудах зверталися на ім’я 

монарха, а їхні сходи з ухвалення петицій мали легальний характер, 

приговорний рух селянства все-таки набував протестного змісту 
2
. 

Роботи радянських авторів для аналізу селянських петицій використав 

у своїй праці Т. Шанін. На відміну від багатьох вітчизняних дослідників він 

зовсім не піддав сумніву автентичність приговорів, визнавши їх складання 

цілком за селянством. Це дозволило йому до змісту селянських присудів 

і наказів підійти як до однорідного явища, що втілювало в собі єдність 

селянської ідеології землі й волі: «усю землю тому, хто її обробляє, і нікому 

більше», «милостиве правління», яке б відповідало біблійному 

та традиціоналістському ідеалу селянського самоуправління «по правді» 
3
. 

                                           
1
 Сенчакова Л. Т. Крестьянские наказы и приговоры… – С. 63–85; 

Сенчакова Л. Т. Приговоры и наказы – зеркало крестьянского менталитета 

1905–1907 гг. / Л. Т. Сенчакова // Менталитет и аграрное развитие России 

(XIX–ХХ вв.): Мат. междунар. конф. – М.: РОССПЭН, 1996. – С. 173–182. 

2
 Первая революция в России… – С. 219–222. 

3
 Шанин Т. Революция как момент истины… – С. 218–223. 
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Як форма діяльності Селянського союзу та предтеча його виникнення 

приговорний рух розглянутий у дисертаційній роботі В. Магася. Петиції в ній 

фігурують переважно як вираження виробки селянством власної політичної 

програми, як процес, що передував ухваленню резолюцій з’їздів Союзу чи, 

навпаки, уточнював їх зміст відповідно до місцевих умов і потреб. 

У загальну картину відомих уже домагань селянства автор додав актуальну 

для українських хліборобів вимогу автономії України, проте не встановив, у 

якій саме частці від загальної кількості петицій містилося це положення. 

Однак він з’ясував таку закономірність – питання автономії для селянства 

було актуальним там, де існували сильні осередки українських партій, 

«які зробили багато для пробудження національної свідомості селянства та 

його організації» 
1
. Звідси виникає дискусійне питання про ступінь 

національної самосвідомості сільських мешканців Наддніпрянщини – 

чи дійсно воно в роки ПРР досягло розуміння потреби територіальної 

окремішності України, чи не були петиційні вимоги слідством партійних 

«приписів» і сугестій. 

Єдиними спеціалізованими дослідженнями приговорного руху 

Наддніпрянщини залишаються праці Р. Топки, присвячені формуванню 

та змісту суспільно-політичних ідеалів українського селянства за наказами 

до І Державної Думи. Цікаві спостереження історика стосуються механізму 

ухвалення наказів. Простеживши семантичні особливості низки селянських 

присудів з Київщині, він дійшов висновку, що в їх основі лежав «первинний 

наказ», який був взоровим одразу для кількох громад. На думку дослідника, 

таким документом-зразком слід визнавати той, який був відправлений 

першим на парламентську адресу. Надалі спрацьовувала мережева система, 

що пояснює певною мірою повторення вимог і масовість ухвалення присудів. 

                                           
1
 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. 58–59, 62–63, 124–125, 139–140, 156–160. 
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Р. Топка створив повнотекстову базу даних «Накази та ухвали селян 

України до І Державної Думи» і здійснив її аналіз з допомогою 

документалістичного й семантичного контент-аналізу. З 264 документів він 

виділив 2138 первісних одиниць обліку, розподілених за 42 категоріями, 

що дозволило йому «вилучити… різні аспекти буденної свідомості». 

Науковець дійшов висновку про існування в громадській свідомості селян 

двох підсистем – суто селянські потреби і політичні вимоги. При цьому друга 

підсистема є «комбінованою», оскільки на ній відбивається зовнішній 

політичний вплив та «селянські прагнення неаграрного характеру». 

Загалом Р. Топка дещо упереджено ставиться до політичної культури 

селянства: політичні вимоги в наказах «не можуть 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. 

Полярно «ґрунтовні» присуди вирізняються переважанням прохань 

(крім політичних пунктів), які стосуються конкретних місцевих потреб, 

а також про допомогу і захист, а у недійовій формі – докладними скаргами 
1
. 

                                           
1
 Топка Р. В. Формування суспільно-політичних ідеалів українського 

селянства за наказами та ухвалами до І Державної Думи: джерелознавчо-

методологічний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Р. В. Топка. –

Дніпропетр., 2002. – С. 61–69, 158–159; Топка Р. В. Суспільно-політичний 

світогляд українського селянства під час першої російської революції 

(на матеріалах наказів та ухвал до І Державної Думи) / Р. В. Топка // 

Український селянин. – 2002. – № 5. – С. 245–246. 



189 

Отже, Р. Топка фактично через столітню перерву після виходу статті 

російського історика та публіциста К. Сівкова порушив питання про 

авторство та апокрифічність селянських приговорів. Упевнений, зробити це 

засобом лінгвістичного аналізу неможливо. Та чи інша громада могла під 

впливом надзвичайних обставин (сутички з військами, арешти селянських 

лідерів) цілком самостійно ухвалювати присуди, в яких містилася погроза 

самому державцю і вимоги радикальних перетворень (вичитані в газетах). 

Тому провести чітке розмежування між «народними» та «партійними» 

петиціями доволі складно. З цього приводу слушним є зауваження К. Сівкова 

про те, що жоден агітатор не міг примусити селян підписати приговор, 

якщо він не відповідав їх сподіванням та потребам. У петиціях, написаних 

доброзичливцями, неселянською була лише зовнішня форми приговору, 

«але сутність належала їм» 
1
. 

Помітний крок уперед у дослідженні приговорного руху здійснила 

пострадянська російська історіографія. У ній помітне звернення до методів 

математичної статистики, контент- і кореляційного аналізу. Зокрема, дані 

методики широко застосовували російські вчені О. Буховець і О. Шевченко. 

Це дозволило їм довести автентичність більшості селянських приговорів, 

визначити групи засобів вираження у присудах (судження; вимоги й гасла; 

запити та клопотання; привітання й виявлення співчуття та схвалення; 

заклики, попередження, обіцянки й переконання; постанови про конкретні 

заходи), виокремити змістові блоки приговорів безвідносно до конкретно 

названих вимог: опис політико-правового, економічного становища 

сільського населення; ставлення селянства до політичних інститутів і подій 

у країні; аналіз проблем в аграрній галузі; характеристика норм поведінки 

                                           
1
 Сивков К. Крестьянские приговоры 1905 года… – С. 31–32. 
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землеробів 
1
. Подібні схеми можна сміливо екстраполювати й на зміст 

петицій, складених українськими селянами. 

Зростання інтересу до аграрної тематики, яка останнім часом 

актуалізувалась у вітчизняній історичній науці, неодмінно ставить перед 

дослідником завдання вивчення висновків і положень спеціалізованих 

і загальних робіт, присвячених приговорному рухові попередніх періодів 

історіографії. На основі вище викладеного матеріалу можемо виділити два 

особливо активних періоди досліджуваної теми: 1) 1907–1908 рр., 

коли побачили світ статті та книги свідків селянського руху, і 2) 1970-ті роки, 

коли ствердилися нові підходи до спеціалізованого вивчення петиційних 

документів, позначився відхід від ригідних установок на приговорний рух. 

Обидва періоди схожі між собою за джерелознавчою практикою. 

Постреволюційні автори почали звертатися до статистичної обробки масових 

джерел із селянського руху, а вже розвинули цю методику радянські вчені. 

Зміна ідеологічних установок у вітчизняній історичній науці зумовила 

панування суперечливих поглядів на природу й характер приговорного руху, 

динаміку яких схематично можна зобразити так: оцінка петиційних кампаній 

як політичної мобілізації селян (дожовтнева історіографія) – «петиційне 

марнотратство» (радянська історіографія 1920 – першої половини 

1950-х років) – диференціація поглядів на приговорний рух від його 

негативізації до визнання підготовчої ролі революційних вибухів в селі 

(історіографія від середини 1950-х до початку 1970-х років) – реабілітація 

приговорного руху й посилення дослідницького інтересу до вивчення 

політичної психології селянства (1970-ті роки) – удосконалення методології 

                                           
1
 Буховец О. Г. Социальные конфликты и крестьянская ментальность… – 

С. 69; Шевченко Е. В. Общественно-политическое сознание российского 

крестьянства начала ХХ века (по материалам наказов и приговоров 1905–

1907 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Е. В. Шевченко. –

Барнаул, 2012. – С. 12. 
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дослідження змісту селянських приговорів (1990-ті роки – теперішній час). 

Останній етап більшою мірою відповідає загальноросійським студіям 

із названої проблематики. Недовершеність і недостатність його вивчення 

в межах українських губерній ставить наукове завдання зі створення 

на широкій джерельній базі узагальненої праці з історії приговорного руху 

в Україні, яка б об’єднала теми петиційних кампаній 1905, 1906 і 1907 рр. 

 

3.2. Всеросійський селянський союз в Україні: аналіз та концепції 

його діяльності 

 

Однією з провідних і масових організацій України періоду Першої 

російської революції був Всеросійський селянський союз, який здійснював 

значний вплив на землеробів. Феноменальна популярність ВСС одразу 

привернула увагу дослідників-сучасників, які заклали основу історіографії 

Селянського союзу. Поживним матеріалом для їхніх публікацій ставали 

не лише численні повідомлення х ЗМІ про виступи селян під проводом 

Союзу, але й протоколи його з’їздів, випущені ним прокламації, газети, 

нарешті, відгуки представників «третього елементу». Цікавим елементом 

поповнення подібної інформації слугували анкетні дані ІВЕТ, які буквально 

мерехтіли повідомленнями про прояви діяльності Союзу. І хоча певної 

систематизації в такий матеріал укладачі «Аграрного руху в Росії в 1905–

1906 рр.» не вносили, ним широко користувалися різні дослідники. 

Одним з найперших анкетні дані використав В. Водовозов, який на 

прикладі комітету ВСС, що діяв у Казенно-Торсько-Олексіївській волості 

Бахмутського повіту, показав, що компетенції Союзу виходили далеко 

за межі чисто політичної організації. Він набував виразних рис нової влади, 

до якої селяни ставилися з шанобливістю, зверталися до нього в разі 
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виникнення яких-небудь тяжб, вирішення нагальних громадських питань 

і т. д. 
1
 

Якщо В. Водовозова цікавила кондовість, «селянськість» структури 

та програми Союзу, то дописувача «Образованія» М. Воробйова – питання, 

хто більше впливав на селянство у ВСС – ліберали чи соціалісти. 

Тож, не вдаючись до розгляду питання про природу Селянського союзу, 

він констатував, що ВСС «не віднайшов у своїх діях і вимогах потрібних 

солідарності та єдності». Це проявилось у програмі Союзу, яка, на погляд 

оглядача, являла собою суміш теоретичних і практичних установок партій 

кадетів та есерів, що аж ніяк не свідчило про станове (професійне) 

гуртування селянства, а навпаки про виявлення Союзом реальних 

внутрішньокласових протиріч у селянстві 
2
. Цього зауваження стало 

достатнім аби М. Воробйов переключив увагу із Селянського союзу 

на політичні програми партій і теоретичну дискусію з аграрного питання між 

марксистами, неонародниками й лібералами. 

Зовсім іншу реакцію спостерігаємо в публікаціях дописувачів «Права» 

лівих лібералів С. Блеклова та А. Корнілова. Оцінюючи перші кроки ВСС 

(до вересня 1905 р.), вони звернули увагу на масовий оптимізм сільських 

мешканців та «третього елементу» в різних місцевостях Росії у справі 

створення селянської організації. Для сучасників ВСС самоорганізація 

селянства – безумовний феномен: «село заворушилося», почало 

висловлюватися, гуртуватися, причому рухи за об’єднання хліборобів 

у різних місцевостях проявлявся ще до ініціативи з’їзду селянства 

Московської губернії в травні 1905 р. Поява Союзу – це і слідство якісної 

зміни психології селянства, що трансформувалася від установки «прохати» 

до прагнення «вимагати», від задоволення частковими заходами щодо зміни 

                                           
1
 В. В. Крестьянское движение в 1905–6 гг. … – С. 333. 

2
 Воробьев Н. И. Из текущей литературы по крестьянскому вопросу / 

Н. И. Воробьев // Образование. – 1906. – № 5. – С. 1–2. 
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їхнього становища до усвідомлення потреби радикальних реформ (аграрної, 

політичної, цивільної тощо). 

С. Блеклов і А. Корнілов робили наголос на зв’язках інтелігенції 

та селянства. Поступовий перехід селянства на ті основи, які вже давно були 

зайняті демократично налаштованими представниками інтелектуальних 

професій, на їхню думку, яскраво свідчили про тверді кроки селянства 

назустріч революції. Яскравим прикладом цього союзу, як зазначав 

А. Корнілов, було проведення сільських сходів у Донській області, 

що схвалювали резолюції по закону 18 лютого 1905 р. Коли представниками 

влади було відмовлене в участі на них рупівців братів Мазуренків, селяни по 

кожному пунктові присуду ходили з ними радитися. 

Основне джерело, яким користувалися обидва автори – протоколи 

Установчого з’їзду Селянського союзу. За детальним переказом дискусій 

і рішень зібрання особливу цікавість представляють примітки С. Блеклова 

щодо його складу та психологічної атмосфери. Делегати здебільшого були як 

«цвітом власної сільської інтелігенції, так і простими рядовими селянами, 

лише вчора захопленими визвольним рухом». Це, вочевидь, відбилося 

й на його робочій обстановці: «дисципліна й порядок, наявні на з’їздові, були 

наслідком усвідомлення серйозності й важливості справи», відчувалося 

«почуття товариського ставлення один до одного». Деякі селяни вирізнялися 

ораторським хистом – вочевидь, сходи та зібрання, які делегували своїх 

представників, керувалися в елекції урахуванням їхнього красномовства 
1
. 

Матеріали ІІ з’їзду Селянського союзу лягли в основу книги російського 

публіциста та громадського діяча С. Стечкіна (Н. Строєв), написаної 

з меншовицьких позицій. Переказуючи близько до тексту стенограми з’їзду, 

він звів зміст дискусій і резолюцій форуму до домінування двох ідейних 

                                           
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. 2694–2998. 
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компонентів, що опанували думками делегатів, – буржуазна демократія 

й есерівський соціалізм, об’єднані народницьким гаслом «земля й воля». 

При цьому його реалізацію аграрії довіряли не яким-небудь «якобінцям», 

царю чи парламенту, а вважали справою власних рук. Усвідомлення свого 

значення, звісно, окриляло учасників з’їзду: «відчувається тут велика 

революційна сила, … той моральний підйом, який здатен творити дива, 

і мимоволі згадується сцена першої французької революції, коли 

представники третього стану, не підкоряючись королівському указові, 

зібралися в пустій залі для гри в м’яч і, стоячи, клялися служити до кінця 

справі визволення Вітчизни». У перспективі ВСС повинен був угамувати 

стихію аграрного терору, згуртувати селянство на платформі самоуправління 

й самодіяльності, зрештою, розвинути в ньому класову самосвідомість, 

здатну вивести селянство на самий верх політичної активності. 

Щоправда, класовий ентузіазм селянства не переконав автора у симпатії села 

до соціалізму, тож він запропонував читачам поглянути на Селянський союз 

лише як на «тимчасову революційну силу», на мінливого супутника 

пролетаріату 
1
. 

Претензією на науковий погляд діяльності ВСС відзначається робота 

О. Пономарьова, у якій розглянута проблематика причин виникнення 

селянської організації та її місця в політичній структурі Росії. 

Зокрема, чинниками формування Селянського союзу визначено: 

1) аполітичність селянства на початковому етапі революції – селяни боролися 

за реальні блага, оминаючи можливості опанувати силами держави; 

2) розпорошеність сільського населення, його відірваність від міської 

культури, що зумовлювало гальмівні процеси інституалізації місцевих 

осередків ВСС; 3) політичний вплив «революційних агентів» – міських 

робітників і робітників-відхідників з числа самих селян; 4) вплив на 

                                           
1
 Строев Н. Исторический момент. Ч. II: Крестьянский съезд / Н. Строев. –

СПб.: Изд. О. Н. Поповой, 1906. – С. 51–84. 
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політичну консолідацію селянства осередків ПСР. В цілому О. Пономарьов 

не бачив у ВСС серйозної організації, яка лише в період найвищого етапу 

революції стала здатною до більш-менш відкритої діяльності, а в роки реакції 

«тягнула непомітне існування генерального штабу без армії». Критиці з його 

боку піддавалася й тактика «мирного» спротиву царату, уникання висунення 

республіканських гасел, що розцінювалася ним як прояви політичної 

незрілості селянства. Звичайно, дане твердження надмірно критично оцінює 

становище організацій Союзу в 1906–1907 рр., коли він мало чим вирізнявся 

від усіх інших політичних організацій, що помітно втрачали свою 

інфраструктуру в селі. Тим не менше, меншовистські критики Союзу 

визнавали його беззаперечно сильні сторони: ВСС був виключно селянською 

і самостійною організацією, з успішно застосованою тактикою протидії 

урядові. «Ходіння в народ» есдеків, есерів та лібералів привело 

до підпорядкування партіям лише окремих осередків Союзу 
1
. 

Довгий час дожовтнева історіографія діяльності ВСС залишалася 

«забутим» елементом дискурсу. Єдиним автором цього періоду, 

який тривалий час цитувався радянськими дослідниками, був В. Ленін. Його 

своєрідне бачення природи та перспектив ВСС лягло в основу аналізу 

кількох поколінь вітчизняних істориків. 

З огляду на стратегічне завдання російської революції – перерости 

з революції буржуазно-демократичної на революцію соціалістичну, – ВСС, 

як перспективна політична організація, В. Леніним не розглядався. 

По-перше, Союз, на його думку, не був організацією класовою, оскільки він 

складався з різних соціальних елементів села. Отже, на момент повстання 

ВСС, прогнозував В. Ленін, почне швидко розпадатися. По-друге, роль 

                                           
1
 Горн В. Роль крестьянства в революции / В. Горн // Борьба общественных 

сил в русской революции. Вып. III: Крестьянство и революция. – 

М.: Типо-лит. Рус. тов-ва, 1907. – С. 148–149; Марев П. Политическая борьба 

крестьянства… – С. . 65–68, 74–80, 84–85, 88–95. 
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Селянського союзу занепаде після здійснення буржуазно-демократичної 

революції, оскільки селянство з перемогою над монархією вичерпає свою 

революційність 
1
. Оскільки в момент початку своєї боротьби за повне 

соціальне звільнення робочий клас без союзника в цій боротьбі не зможе 

подолати опір капіталу, завданням соціал-демократії є ведення 

пропагандистської роботи в середині ВСС за вироблення ним дійсно 

соціалістичної програми, за приєднання селян до загальноросійського 

страйку і, зрештою, до революційної боротьби робітничого класу 
2
. Без цього 

«селянська боротьба за землю і волю є великий крок до соціалізму, 

але далеко, далеко ще не самий соціалізм» 
3
. В «Новій аграрній політиці» 

В. Ленін дає цьому більш деталізоване роз’яснення: вимоги трудовиків 

націоналізувати поміщицьку землю «викликалися зовсім не «соціалізмом» 

мужика, а економічною необхідністю розрубати заплутаний вузол 

кріпосницького землеволодіння, розчистити шлях для вільного фермера 

(підприємця в землеробстві) на вільний від усіх середньовічних перегородок 

землі» 
4
. Отже, стихійний аграрний соціалізм, як його бачив В. Ленін, був 

насправді рухом селянства до нормального ринкового розвитку. Додаймо, 

що в жодній селянській петиції не йшлося про ліквідацію товарного 

виробництва й товарного обміну. 

                                           
1
 Ленін В. І. Перемога кадетів і завдання робітничої партії / В. І. Ленін // 

В. І. Ленін. Повне зібрання творів: в 55 т. – К.: Політвидав України, 1970. – 

Т. 12. – С. 311–312. 

2
 Ленін В. І. Пролетаріат і селянство / В. І. Ленін. Повне зібрання творів: 

в 55 т. – К.: Політвидав України, 1970. – Т. 12. – С. 90–91. 

3
 Ленін В. І. Вставки в статтю В. Калініна «Селянський з’їзд» / В. І. Ленін // 

В. І. Ленін. Повне зібрання творів: в 55 т. – К.: Політвидав України, 1970. – 

Т. 12. – С. 75. 

4
 Ленін В. І. Нова аграрна політика / В. І. Ленін // В. І. Ленін. Повне зібрання 

творів: в 55 т. – К.: Політвидав України, 1971. – Т. 16. – С. 396. 
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Але поки завдання буржуазної революції нездійснені, 

ВСС залишатиметься «дійсно народною, масовою організацію…, безумовно 

«ґрунтовою», реальною організацією мас, безумовною революційною в своїй 

основі, здатною застосовувати дійсно революційні методи боротьби, яка не 

звужує, а розширює розмах політичної творчості селянства, висуває на сцену 

самих селян з їх ненавистю до чиновників і поміщиків…» 
1
. У «Пролетаріат 

та селянстві» В. Ленін писав, що Селянський союз бореться за «всю волю» і 

за «всю землю». Селяни, які вступають до лав Союзу – «справжні 

революційні демократи, з якими ми повинні йти і підемо разом на боротьбу 

за повну перемогу теперішньої революції» 
2
. Вже по завершенню революції 

В. Ленін упевняв, що ВСС і Трудова група за умов встановлення 

революційної диктатури могли стати основою для «більш оформленої 

і сильнішої революційно-селянської партії» 
3
. 

Таким чином, ставлення лідера більшовиків до Селянського союзу 

характеризувалося марксистським прагматизмом. На момент першої 

буржуазної стадії революції РСДРП повинна підтримувати «ґрунтовну» 

селянську організацію, авторитет якої в селі був надзвичайно високим, 

а революційний потенціал, попри політичні «прорахунки» в розумінні 

соціалістів, невичерпний. Не дарма у ВСС В. Ленін убачав силу, здатну 

в ході наростання революції повести за собою селянські маси до створення 

коаліції з робочим класом. Заклики до повстання, підписані Селянським 

союзом разом з іншими лівими силами, так само як і факти спільних виступів 

селян і робітників, свідчили про формування спілки класів у революції 
4
. 
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 Ленін В. І. Перемога кадетів і завдання робітничої партії… – С. 311. 

2
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 Ленін В. І. Мета боротьби пролетаріату в нашій революції / В. І. Ленін // 
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4
 Ленін В. І. Мета боротьби пролетаріату в нашій революції… – С. 359–360. 
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У зв’язку з цим В. Ленін називав Селянський союз «однією з найпотужніших 

реальностей» у період найвищого підйому революції. Таким чином, визнання 

В. Леніним ВСС у якості союзника пролетаріату до певного етапу розвитку 

революції, одночасна схвальна оцінка діяльності Союзу лише на короткий 

проміжок часу зумовлювали непевне бачення селянської організації 

в радянській історичній науці. 

У 1920-х роках побачила світ низка праць, присвячених минулому ВСС. 

При цьому наукові дослідження ставали своєрідною дуеллю між колишніми 

активістами Союзу та партійними дослідниками, які ставили перед собою 

завдання дискредитації селянської організації як революційної сили. 

Представниками першої групи були колишні фундатори ВСС брати 

Мазуренки. Приводом до написання ними полемічної статті стала виставка 

в Музеї Революції, на якій інформація про Селянський союз, на їхню думку, 

мала недопустимі викривлення. Виступаючи проти спроб фальсифікації 

історії організації, автори апелювали до позитивних відносно неї 

висловлювань В. Леніна. Таким чином, Мазуренки намагалися розхитати 

тезу своїх опонентів щодо нереволюційності Селянського союзу, а причину 

створення самостійної селянської організації обґрунтовували тим, що партія 

більшовиків у 1905 р. ще не мала можливостей керувати селянським рухом. 

Більше того, на початку революції соціал-демократія знаходилася позаду 

селянського руху, висуваючи обмежену аграрну програму. Свою місію 

у становленні ВСС Мазуренки пояснювали намаганням разом 

із безпартійними народниками взяти на себе ініціативу гуртування селянства 

в класову політичну організацію 
1
. 

Критика Мазуренків спрямовувалася переважно проти одного з перших 

партійних дослідників ВСС А. Шестакова. Полемізуючи з ним, Мазуренки 

вказували на низку фактичних помилок, які він допустив у своїй роботі 

                                           
1
 Мазуренко В. П. Всероссийский крестьянский союз перед судом истории / 

В. П. Мазуренко, С. П. Мазуренко. – Полтава: Полиграфтрест, 1923. – С. 36. 
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«Бунт землі», як-то припис собі промов, обмова учасників з’їзду, 

перебільшення ролі есерів на з’їздах, помилки в датах і т. п. 
1
. 

Пізніше А. Шестаков намагався спростувати зауваження Мазуренків. 

Він виправив неточності, але не послабив жорсткої критики Союзу. 

ВСС відтепер А. Шестаков розглядав як «організацію дрібної буржуазії», 

оформлену в політичну партію, «але більш помірну, ніж есери», 

що конкурувала з більшовиками в боротьбі за вплив на селянську масу. 

Таким чином, дослідник частково переглянув своє попереднє бачення Союзу, 

як маріонеткової організації, підпорядкованої ПСР. Більше того, він навіть 

визнав, що місцеві комітети Союзу в ряді губерній виступали в якості 

революційного авангарду та йшли попереду свого проводу. Розходження 

у своїх оцінках Селянського союзу з баченням В. Леніна А. Шестаков 

пояснив тим, що вождь більшовиків не знав усіх подробиць ІІ з’їзду ВСС 

і «був схильним дещо перебільшувати революційність цих демократів» 
2
. 

Помилкова позиція А. Шестакова щодо ліберального характеру селянської 

організації, яка в роки сталінізму фактично визнавалася аксіомою, пізніше 

була відкинута новим поколінням радянських істориків. Загалом стаття 

А. Шестакова більшою мірою являє собою політичний памфлет, 

спрямований проти кампанії з реабілітації Селянського Союзу, а також проти 

«лівої опозиції». 

У жовчі А. Шестакова по відношенню до ВСС проявилася його болісна 

реакція на обструкцію, якою його, як представника Московського комітету 

РСДРП, зустріли учасники Установчого з’їзду Союзу. Не сприйнявши 

аграрну програму соціал-демократів зразку 1903 року, делегати відмовилися 

її розглядати, як і вимогу встановлення демократичної республіки. 

Незрозумілим для делегатів було абстрактне та вкрай затеоретизоване 

пояснення представника більшовиків про недостатньо розвинутий капіталізм, 

                                           
1
 Мазуренко В. П. Всероссийский крестьянский союз… – С. 17. 

2
 Шестаков А. Всероссийский крестьянский союз… – С. 102–109. 



200 

через що не можна відмінити приватну власність на землю 
1
. Ця невдача раз 

і назавжди переконала А. Шестакова в «буржуазності» ВСС, навіть, усупереч 

установці партії на подальше співробітництво із селянською організацією 

та схвальні відгуки В. Леніна. 

З А. Шестаковим солідаризувався Н. Карпов. Він оцінив ідеологію ВСС 

як суміш народницьких, есерівських та марксистських теорій. Звідси тактика 

боротьби Союзу – пасивний спротив, відмова від насилля, яскравим 

прикладом чому служить діяльність Лохвицького комітету ВСС. Союз мав 

революційний потенціал, але йому бракувало революційного керівництва 
2
. 

Тенденція зміщення ВСС праворуч в політичному спектрі і надалі 

зберігалася в радянській історіографії – вказувалося, що він скеровувався 

заможним селянством та дрібнобуржуазною інтелігенцією, які вносили в 

селянський рух «мирну течію», утримували селянство від справжніх 

революційних дій, «використовували монархічні ілюзії селян» 
3
. 

                                           
1
 Кураев А. Н. Партии и массовые организации в Первой русской 

революции / А. Н. Кураев. – М.: МГУП, 2000. – С. 40; Учредительный съезд 

Всероссийского крестьянского союза (Протокол). – М.: Изд. ГК ВКС, 1905. –

С. 31–34. 

2
 Карпов Н. Крестьянское движение в революции 1905 года в документах / 

Н. Карпов. – Л.: Госиздат, 1926. – С. 7–24. 

3
 Дубровский С. М. Крестьянство в революции 1905 г. / С. М. Дубровский // 

Историк-марксист. – 1926. – № 1. – С. 261; Климов П. И. К вопросу о союзе 

рабочего класса с крестьянством в период революции 1905–1907 гг. / 

П. И. Климов // Особенности аграрного строя России в период империализма. 

– М.: АН СССР, 1962. – С. 128; Козаченко А. Нариси з історії революції… – 

С. 230; Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 годах / 

В. Р. Лейкина-Сквирская. – М.: Мысль, 1981. – С. 227–228; Михайлик П. П. 

Боротьба більшовиків за створення союзу робітничого класу з селянством 

в революції 1905–1907 рр. / П. П. Михайлик // 50 років першої російської 
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Дещо відмінне бачення знаходимо в А. Прєснякова, який характеризував 

Союз як «організацію… сільської буржуазії, налаштованої революційно 

та проти влади, що в селі втілювалася в образі земських начальників, і проти 

поміщиків, як пануючого класу». Водночас він був упевнений, 

що ВСС «сконструйований… під керівництвом соціалістів-революціонерів 

і майбутніх трудовиків» 
1
. «Есерівським», а відповідно, не здатним об’єднати 

селянство, вивести його з-під впливу куркулів, характеризували Селянський 

союз й інші історики сталінської доби 
2
. Звинувачення в ідейному 

керівництві ВСС з боку есерів чи лібералів, політичної несамостійності 

організації були в подальшому характерними для всього подальшого періоду 

радянської історіографії. 

                                                                                                                                        

революції. – Львів: ЛДУ, 1955. – С. 107–108; Осокин Е. В. Из истории 

классовой борьбы… – С. 248; Покровский М. Н. 1905 год (брошюра) / 

М. Н. Покровский // Покровский М. Н. Избранные произведения: в 4 кн. – 

М.: Мысль, 1967. – Кн. 4. – С. 173; Черменский Е. Д. Буржуазия и царизм в 

первой русской революции / Е. Д. Черменский. – М.: Мысль, 1970. – С. 96–

97; Черновский А. Первая русская революция 1905 года / А. Черновский. – 

Л.: Ленинград. губпрофсовет, 1926. – С. 18–19. 

1
 Пресняков А. 1905 год / А. Пресняков // Былое. – 1925. – № 4. – С. 29. 

2
 Геттлер А. Е. Попередники 1905 року в м. Сумах / А. Е. Геттлер // 1905 рік 

на Сумщині. – Суми: Плуг і молот, 1930. – С. 28; Зорин Б. 1905 год / 

Б. Зорин. – М.-Л.: Госиздат. – С. 55–57; Лядов М. Н. Наша первая 

революция / М. Н. Лядов. – М.: Изд. Комм. ун-та им. Я. М. Свердлова, 1925. –

С. 18–19; Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке… – 

С. 372; Потімков С. Генеральна репетиція – 1905 рік / С. Потімков // 1905 рік 

на Сумщині. – Суми: Плуг і молот, 1930. – С. 7; Флеровский И. Наша первая 

рабоче-крестьянская революция… – С. 67–68; Черномордик С. И. 

Декабрьское вооруженное восстание 1905 года / С. И. Черномордик // 

Исторические записки. – 1946. – № 18. – С. 39. 
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Прикметно, що радянські історики сталінської доби опинилися 

не самотніми у своїй упевненості в переважанні есерівського впливу у ВСС –

дане твердження проникало й у роботи зарубіжних авторів, зокрема, 

російського історика-мігранта С. Пушкарьова 
1
. «Есерівський патронат» над 

Селянським союзом у пострадянській історіографії визнав російський 

історик Ю. Ієрусалимський 
2
. 

В оцінці Селянського союзу зустрічався й інший негативний за сенсом 

критерій – «половинчастість» і «різнорідність» організації, що проявлялася 

в не надто революційній позиції ВСС і фракції трудовиків, визнанні Союзом 

можливості викупу приватновласницьких земель, дотримання тактики 

мирної боротьби, шкідливому впливі з боку буржуазних партій. Зрештою, 

цими факторами пояснювалися причини занепаду та розпаду організації 
3
. 

Для ряду радянських істориків була характерною й інша крайність –

міфологізація вагомої ролі більшовиків у створенні та діяльності місцевих 

осередків Союзу або керівництва діями ВСС з боку рад робочих депутатів 
4
. 

                                           
1
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2
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программу… – С. 150–151; Слепков А. Революция 1905–1907 гг. / 

А. Слепков. – М.–Л.: Госиздат, 1925. – С. 105. 

4
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В працях з історії селянського руху дослідники торкалися тематики 

діяльності Селянського союзу здебільшого побіжно, підбираючи лише 

фрагментарні дані з його минулого, сухо спиралися на окремі факти роботи 

союзників із селянами. Це пояснює певну недомовленість у характеристиках 

Союзу, взаємовиключення оцінок і відсутність комплексності в огляді його 

діяльності й завершеного образу організації. Н. Мірза-Авакянц помилково 

відокремлювала один від одного справи Союзу та селянських комітетів, 

як революційних органів села, що не дозволило їй об’єктивно поглянути 

на ВСС як на провідника селянського руху у вищий період розвитку 

революції. Селянський союз був зображений істориком ворожою до соціал-

демократії організацією, що відстоювала інтереси заможного селянства, 

нерішучою у виборі методів і засобів боротьби та, навіть, антиреволюційною. 

За недостатністю конкретних даних історик вдавалася в казуїстику. 

Так, погрозу Селянського союзу у відповідь на переслідування своїх членів 

відповісти бойкотом влади, сплати податків і військової повинності вона 

перетворила на його ідеологічний брак: «таким чином, до того часу, поки 

влада не чіпатиме Селянської Спілки, вона згоджувалася платити податки 

й давати рекрутів, хоч знала, що ці кошти й люд влада використовувала для 

рішучої боротьби з революцією й спокійно дивилася на розправу з селянами 

та робітниками» 
1
. Невірні у фактичній основі положення авторів можна 

пояснити, передусім, обмеженістю джерельної бази – матеріалами перших 

двох з’їздів Селянського союзу, кореспонденцією «Аграрного руху в Росії 

у 1905–1906 рр.» ІВЕТ і лише однією фаховою статтею з предмету 

дослідження. Інформаційні пробіли заповнили теоретизування історика щодо 

соціально-політичної природи ВСС на основі вихоплення окремих «правих» 

фраз делегатів з’їздів. Прикладом подібного викривлення реальності може 

служити робота Ф. Кретова, в якій він, співставивши рішення Делегатського 

з’їзду з характером селянського руху, дійшов висновку про те, що з’їзд 

                                           
1
 Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні… – С. 33, 40–45. 
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відстав від сільського революційного руху, «займався погрозами царському 

уряду, а не давав практичних вказівок селянству для подальшої боротьби» 
1
. 

Більш нейтральним поглядом на ВСС відзначається праця П. Христюка. 

Щоправда, у якості негативу в ній пролунало звинувачення в низькому рівні 

політичної свідомості осередків організації, що відбивалося на змісті 

громадських присудів. Селянський союз, що виріс зі стихійного 

приговорного руху, цікавив автора, відповідно, як ілюстрація ідеології 

селянства, на яку ще мало вплинула агітація лівих партій. Селянство 

одностайно виступило за ліквідацію поміщицького землеволодіння, 

але губилося в питанні як це зробити. В результаті, з’їзди ВСС приймали 

компромісні рішення. Висновки історика про пасивність ВСС викликають 

сумнів, особливо якщо врахувати повідомлення поліції та спогади учасників 

селянського руху. Іншим недоліком праці П. Христюка є практична 

відсутність аналізу діяльності Союзу; мало в ній йдеться й про активність 

місцевих осередків Союзу 
2
. 

Значну увагу діяльності ВСС в Україні приділив В. Качинський. 

Він широко оперував фактичним матеріалом, представленим спогадами 

учасників революції, матеріалами Делегатського з’їзду й оригінальними 

документами комітетів Союзу, що дозволило йому індуктивним шляхом 

дійти до тотожних В. Леніну оцінок діяльності ВСС. Основні форми роботи 

місцевих осередків Союзу він звів до: складання присудів, де окрім загальних 

для організації вимог (переважно за рішеннями Делегатського з’їзду), 

фіксувалися проспекти розв’язання місцевих проблем; «практицизму» 

комітетів – поліпшення умов наймання на роботи в економії (на прикладі 

Хорошківського комітету Полтавської губернії) та ладнання інших спірних 

із приватними власниками господарських справ (рішення з’їзду сільських 

                                           
1
 Кретов Ф. Крестьянство в революции 1905 г. / Ф. Кретов. – 

М.-Л.: Моск. раб., 1925. – С. 92. 

2
 Христюк П. 1905 рік на Україні… – С. 97–102. 
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комітетів Юнаківської волості Харківської губернії щодо користування лісом 

Софронієвського монастиря); переобирання на себе владних повноважень; 

справи оборони відділків організації від військ і поліції. 

В. Качинський здійснив спробу підрахувати загальну кількість 

організацій Союзу, опираючись на дані про загальне число комітетів 

(не поділяючи їх на волосні, повітові чи губернські). Але такий прийом, 

звісно, не відповідав дійсній кількості осередків організації. Не можна 

погодитись і з вульгаризацією ділення ВСС на контрреволюційний центр 

і революційні низові структури, причому не лише в межах усього Союзу, 

але й на рівні місцевих осередків («за основне ядро керовників селянського 

союзу на місцях була декласована інтелігенція») 
1
. 

Полярні точки зору на діяльність Союзу віднаходимо в працях 

Й. Дроздова. Це, вочевидь, було зумовлено не стільки еволюцією поглядів 

самого автора, скільки змінами бачення ВСС у радянській історіографії. 

Так, у монографії з історії селянського руху в Чернігівській губернії в ПРР 

Й. Дроздов відзначив, що Селянський союз відбивав, передусім, інтереси 

середняків: для комітетів ВСС «типовими були й помірковані гасла, 

і «непротивлення злу насиллям», і розмови штундистського характеру, 

й есерівські нахили до «зрівняння» 
2
. У статті «Селянські союзи 

на Чернігівщині в 1905–1906 рр.» історик гіперболізував ідеї А. Шестакова, 

назвавши з’їзди ВСС «кулацькими», які зовсім не враховували інтереси 

незаможного селянства. Місцеві осередки ВСС, відповідно, також за своїм 

складом відбивали інтереси заможних верств селянства й гальмували 

революційні процеси села, що ніби вело до боротьби між радикально 

та помірковано налаштованими селянами. Не дивлячись на суперечливість 

позиції автора щодо розуміння соціальної та політичної природи ВСС, в його 

роботах присутня й сильна сторона – звернення до широкої джерельної бази, 

                                           
1
 Качинський В. Селянський рух в Україні… – С. 176–202. 
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яка дає змогу уявити масштабність дій Селянського союзу на Чернігівщині, 

встановити імена селянських лідерів, з’ясувати характер діяльності ВСС 

по повітах. Важливою є і загальна резолюція Й. Дроздова щодо місії 

Селянського союзу – хоча він так і не став дійсно революційною 

організацією, спроможною підняти селян на повстання й добитися 

радикальних аграрних перетворень, завдяки йому «селяни зрозуміли, що без 

організації, без об’єднання своїх розрізнених сил вони не можуть 

розраховувати на успіх у своїй боротьбі з царсько-дворянським гнітом 

та експлуатацією» 
1
. 

Іншою регіональною розвідкою з історії ВСС є праця О. Александрова, 

присвячена діяльності Союзу на теренах Катеринославщини. Вона містить 

цінну інформацію про етапність наростання селянського руху в губернії 

й діяльність місцевих осередків ВСС. О. Александров встановив, що в регіоні 

нараховувалося 10 волосних і близько 20 сільських комітетів. 

Але, як з’ясував історик, їх значна частина не вела реальної політичної 

роботи й обмежувалась складанням вироків, зборами коштів і тлумаченням 

Маніфесту 17 жовтня. Тож історик зосередився на описі саме активних 

комітетів Катеринославщини – Томаківського, Романківського 

й Солонівського, що на короткий час перетворилися на органи 

адміністративної та судової влади селянства 
2
. 

Узагальнений огляд діяльності ВСС в Україні здійснив М. Свідзінський. 

Історик висвітив питання зв’язку організації з партіями, виробки її програми 

та тактиці. Спільним між більшовиками та Селянським союзом він визнав 

висування обома організаціями вимоги націоналізації землі. При цьому він 

заперечив керівництво Союзом з боку РСДРП чи ПСР. Свою думку історик 

                                           
1
 Дроздов И. Г. Крестьянские союзы на Черниговщине в 1905–1906 гг. / 

И. Г. Дроздов // Исторические записки. – 1940. – № 9. – С. 3–30. 

2
 Александров О. Селянська спілка перед царським судом / О. Александров. –

Х.: Шляхи Революції, 1931. – 32 с. 
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аргументував тим, що на 1905 р. есери ще не мали розгалуженої мережі 

місцевих організацій, а отже не могли ефективно впливати на роботу 

комітетів «у глибинці». По-друге, на третьому з’їзді ВСС у березні 1906 р. 

делегати постановили висловити «догану» ПСР за заклик до збройного 

повстання і, таким чином, виразили незгоду з есерівською тактикою. 

По-третє, відчутними були відмінності в аграрних програмах ВСС та ПСР 

(націоналізація/ соціалізація землі). «Тому можна сміливо сказати, –

узагальнював свою думку автор, – що селянські спілки на Україні зародилися 

й розвилися до кінця 1905 р. без с.-р. і поза ними». Зовсім інша ситуація 

спостерігалась у наприкінці революції, коли піддані урядовому погрому 

організації ВСС переставали бути масовими, йшли у підпілля й в умовах 

конспірації фактично перетворювалися на сільські відділи ПСР. Завдяки 

цьому тандему селянська організація змогла проіснувати кілька років після 

репресивної хвилі взимку 1905–1906 рр. М. Свідзінський наводив приклад 

агітації есерів у Богодухові за програмою ВСС навіть у 1911 р. 

В Україні М. Свідзінський виявив районні відмінності в тактиці ВСС, 

які залежали від рівня соціально-економічного розвитку регіонів. 

Так, на Правобережжі осередки Союзу боролися за покращення умов праці 

наймитів; на Лівобережжі – за зміни умов землеволодіння; на Півдні – 

за низьку орендну плату й підвищення розцінок за сільгоспроботи. 

М. Свідзінський проаналізував також політичні питання, які підіймали 

українські комітети ВСС: від домагання автономії України та скликання 

Установчих Зборів до протесту проти смертного вироку повсталим матросам 

Кронштадту. Там, де об’єднані ВСС селяни переобирали сільську владу, 

не корилися земським начальникам і виганяли поліцію, вони діяли цілком 

революційно (Лівобережжя). Тут окремі осередки діяли як органи місцевої 

влади, що повною мірою визнавалися селянами за легітимні структури. 

Типовими їхніми заходами ставали закриття монопольок, примушення 

поміщиків знижувати орендну плату, бойкот економій, встановлення 

максимуму цін на споживчі товари й контролю над сільськими та волосними 
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касами, несплата податків, агітація серед військових, зрив призову до армії. 

Проте, М. Свідзінський не розвивав достатньою мірою ідею про двовладдя 

та встановлення «селянських республік». 

Дослідник також порушив питання тактики «мирної боротьби» ВСС. 

Її коріння, на відміну від А. Шестакова та Й. Дроздова, він бачив 

не в куркульському керівництві союзами, а в тому, що селяни змушені були 

рахуватись з урядовими силами. Досвід стихійних виступів, які приводили 

до військового втручання й масових арештів, угамовував радикалізм селян. 

Коли наступало розуміння марності мирної боротьби, вони усвідомлювали 

важливість повстання 
1
. 

У повоєнний період діяльність ВСС в Україні побіжно розглядалася 

в низці дисертаційних досліджень. Їхньою характерною ознакою була 

невизначеність у ставленні до ідеології та тактики Союзу. Прикладом 

суперечливості оцінок можна назвати роботу А. Буцика, який, з одного боку, 

схвально сприймав Селянський союз, посилаючись на ленінську оцінку 

організації, а з іншого, не оминув критики меншовиків та есерів, які, на його, 

думку, боролися за «чистий Селянський союз» та здійснювали керівництво 

організації, що не відповідало дійсності. Саме керівництво Союзу, попри 

визнаний ним революційно-демократичний характер організації, визнавалося 

«реакційним». В результаті, все це зумовило той факт, що ВСС буцімто 

не відіграв значної ролі в селянському рухові. Така заявала суперечила низці 

прикладів конкретних дій ВСС, наведених істориком, завдяки яким 

«посилювалася жорсткість класової боротьби в селі» 
2
. Позитивні елементи 

діяльності ВСС серед селянства відзначив і Б. Зільберман, який показав, 

                                           
1
 Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року / 

М. Свідзінський // Літопис революції. – 1928. – № 6. – С. 141–168; Літопис 

революції. – 1929. – № 1. – С. 145–171; Літопис революції. – 1929. – № 2. –

С. 58–89; Літопис революції. – 1929 – № 3. – С. 108–119. 

2
 Буцык А. К. Крестьянское движение на Киевщине… – С. 177–184. 



209 

що на Донбасі формування осередків Селянського союзу відбувалось 

у щільному зв’язку з робітничим рухом. Так, 13 грудня 1905 р. селяни 

Роздорської волості на волосному сході постановили підтримати політичний 

страйк робітників, вимагати реалізації пунктів Маніфесту 17 жовтня 

та приєднатися гуртом до Селянського союзу 
1
. 

Початок нового етапу дослідження діяльності ВСС в Україні пов’язаний 

із виходом спеціалізованих праць О. Кирюхіної. У них історик відмежувалася 

від дискредитаційної інтерпретації соціально-політичної природи 

Селянського союзу А. Шестакова, взявши за основу своєї візії ідейні позиції 

В. Леніна Опираючись на його критику кадетської оцінки ролі Союзу, 

історик звузила історію ВСС до «певного етапу боротьби між ліберальною 

буржуазією та пролетаріатом за гегемонію над селянством у демократичній 

революції». Діалог між більшовиками й лібералами в революції О. Кирюхіна 

методично вставляла в аналіз двох перших з’їздів і програми ВСС. 

Якщо перший з’їзд улітку 1905 р. зафіксував вплив лібералів на селянство, 

то другий (листопад 1905 р.) скликався ліберально налаштованою частиною 

керівництва Союзу для опору більшовицькому впливові на селянство, 

що є доволі абсурдним зауваженням. 

О. Кирюхіна добре висвітила питання діяльності місцевих комітетів 

ВСС. За її підрахунками, на території України діяло 10 повітових організацій, 

серед яких найдієвішими були Катеринославський, Новомосковський, 

Миргородський і Сумський комітети. Критерієм активності вчена обрала 

конференціальну діяльність комітетів. Такий підхід, звичайно, не дав повної 

картини впливовості Союзу в Україні. Зокрема, науковцем була випущена 

з уваги організація ВСС у Лохвицькому повіті, яка, незважаючи 

на відсутність місцевих з’їздів, фактично підпорядкувала собі регіон 

                                           
1
 Зильберман Б. Ф. Декабрьское вооруженное восстание… – С. 263. 
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і вийшла на шлях відкритої боротьби з владою 
1
. Слушним є і зауваження 

Д. Колесниченко стосовно недоліків у підрахунках чисельності комітетів 

і членів організації лише за тими осередками, про які О. Кирюхіна зустріла 

більш-менш точні свідчення 
2
. Останні вона віднаходила у статтях і замітках, 

що публікувалися в газетах періоду ПРР, спогадах учасників революції, 

виданих у 1920-х роках і, за рідким виключенням, в архівних документах, 

що, звичайно, робило дослідження регіональних структур ВСС неповним. 

Тим не менш, розвідки О. Кирюхіної стали переломним етапом у вивченні 

діяльності Селянського союзу й основою для багатьох подальших його 

досліджень. 

Контрастом із працями О. Кирюхіної виглядає робота Л. Іванова, 

у якій проявилась і непевність вітчизняної історіографії у відношенні ВСС, 

і упереджена аргументованість, позбавлена якої-небудь об’єктивності 

та чесного погляду на реалії. Подібно до О. Кирюхіної він трактував 

подвійну природу Союзу, дійшовши при цьому до взаємовиключних 

висновків. Дослідник осудливо визначав, що під впливом лібералів, есерів 

і меншовиків, які «пробралися до керівництва» Союзу, він сіяв серед 

селянства конституційні та думські ілюзії, відводив їх від насилля (читай, 

революційних методів) на шлях мирної боротьби (показовими в цьому 

відношенні для Л. Іванова були Покошицький волосний і Катеринославський 

губернський комітети ВСС). Тут же історик виключно на основі даних про 

швидке поширення осередків Селянського союзу та проведених ним 

                                           
1
 Кирюхина Е. И. Всероссийский крестьянский союз в 1905 г. / 

Е. И. Кирюхина // Исторические записки. – 1955 – № 50 – С. 95–141; 

Кирюхина Е. И. Местные организации Всероссийского крестьянского союза 

в 1905 году / Е. И. Кирюхина // Ученые записки Кировского 

государственного педагогического института. – 1956. – Вып. 10. – С. 83–157. 

2
 Колесниченко Д. А. Всероссийский крестьянский союз в 1905–1907 гг. / 

Д. А. Колесниченко. – М.: Ин-т рос. ист. РАН, 2006. – С. 12. 
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конференцій і з’їздів, робив висновок про те, що ВСС «відіграв велику роль 

в історії селянського руху». 

Більш цікавою у статті Л. Іванова є оцінка ролі «українських 

буржуазних націоналістів» у діяльності Союзу – перше введення проблеми 

взаємовідносин українських партій та ВСС в історіографію. І хоча вона 

представлена у вкрай негативному вигляді («історія селянських спілок 

показує, що за спиною тих союзів, які виступали проти «погромів і насилля», 

нерідко стояли вороги революції», як, наприклад, Є. Чикаленко), автор не міг 

оминути факту впливовості українського політикуму на селянство 

Наддніпрянщини 
1
. 

Питання діяльності Союзу порушувалося й рядом українських 

радянських істориків. Зокрема, О. Михайлюк відзначив вагому роль 

Селянського союзу в організації петиційної компанії влітку 1905 р. Зі слів 

дослідника непрямо виходить, що і зміна змісту присудів – від пропозицій 

економічного характеру до вимог радикальної політичної реформи – 

була заслугою ВСС. О. Михайлюк відзначав участь ВСС у влаштуванні 

мітингів у «дні свобод» після 17 жовтня 1905 р., переобранні на сільських 

і волосних сходах старшин, створенні селянських комітетів. Загалом, попри 

туманне бачення ролі ВСС у селянському русі, історик позитивно оцінив 

його діяльність 
2
. Подібною фрагментарністю у висвітленні діяльності 

Селянського союзу відзначаються регіональні дослідження інших істориків. 

Але, саме врахування діяльності Союзу в різних областях, а також введення 

в обіг нових даних про діяльність осередків ВСС у цілому популяризували 

проблематику діяльності й відносин Союзу із РСДРП, що, врешті, 

перетворилося на стійку дослідницьку тенденцію. 

                                           
1
 Иванов Л. М. Революция 1905–1907 гг. … – С. 106–108. 

2
 Михайлюк А. Крестьянское движение на Левобережной Украине в 1905–

1907 гг. … – С. 174–184. 
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Важливим напрямом дослідження ВСС стало районування його 

організацій і визначення їхньої впливовості. Зокрема, П. Котлов, 

характеризуючи селянський рух Полтавської губернії в останній треті 

1905 р., відзначив масовість організацій ВСС у Кобеляцькому й Лохвицькому 

повітах. Тільки в с. Хорошки Кобеляцького повіту, за його даними, до Союзу 

вступило понад 4 тис. осіб. П. Кудлай, Л. Олійник і О. Гора центрами 

організованого селянського руху під проводом ВСС на Чернігівщині назвали 

Борзненський, Кролевецький, Ніжинський і Новозибківський повіти. 

О. Живолуп локалізував дієві комітети ВСС на півночі Харківської губернії 

в Лебединському та Сумському повітах. Є. Сизоненко зупинився на розгляді 

діяльності комітетів ВСС Катеринославської губернії, прожогом згадавши 

перший з’їзд делегатів Союзу від губернії в листопаді 1905 р. у с. Солоне. 

М. Лещенко найміцнішими в Україні визначив організації Союзу 

в Кролевецькому, Ніжинському, Васильківському, Мелітопольському, 

Лохвицькому, Кобеляцькому, Миргородському, Катеринославському, 

Уманському та Сумському повітах 
1
. 
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записки КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – 1955. – Т. 14. – Вип. 6.: Іст. зб. – С. 60; 

Лещенко М. Н. Боротьба Комуністичної партії за створення союзу 

робітничого класу і селянства в 1905–1907 рр. / М. Н. Лещенко // Наукові 

записки Інституту історії АН УРСР. – 1955. – Т. 6. – С. 117–119; 

Лещенко М. Н. Боротьба більшовицьких організацій України за селянство в 

роки першої російської революції / М. Н. Лещенко // УІЖ. – 1965. – № 1. – 

С. 62–63; Олійник Л. Селянський рух на Чернігівщині… – С. 76; 

Сизоненко Є. В. Селянський рух на Півдні України… – С. 35–36. 
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В істориків післясталінської доби не зустрічається одностайності 

у визначенні політичного кредо ВСС. Навпаки, панувала двозначність оцінки 

організації. Так, Л. Олійник і О. Гора писали про те, що Селянський союз 

постав унаслідок піднесення революційного руху, і його комітети у своїй 

масі були саме революційно-демократичними організаціями. Водночас 

керівництво ВСС, яке складалося з есерів і лібералів або з «куркульсько-

націоналістичних елементів» відводило організацію від революційних 

завдань 
1
. Б. Астахов і Ю. Кондуфор визначали ВСС як масову революційну 

організацію, не позбавлену дрібнобуржуазних ілюзій щодо мирного шляху 

досягнення цілей. Через це організації Селянського союзу перетворювалися 

на поле битви між різними партіями, у тому числі більшовиків, 

за селянство 
2
. В. Гінев й І. Демочкін розрізняли «реакційне» керівництво 

ВСС та його рядовий склад («розорені маси села в боротьбі з поміщиками 

були більш революційними, ніж керівництво союзу»). Аргументацією цим 

доводам служили вирвані з протоколів промови «правих» делегатів. 

Зокрема, критерієм ліберальності Союзу В. Гінев назвав допущення 

часткового викупу землі, що дебатувалося на з’їздах селянської організації, 

а також відсутність заклику до повстання 
3
. Така думка нині виглядає 

як невдалий спосіб притягнути окремі й непереконливі у своїй основі 

аргументи до тези про недостатню революційність селянської організації. 

Дійсно, легальний Делегатський з’їзд навряд чи міг розраховувати 

на недоторканість своїх учасників, якби вони ухвалили рішення про 

                                           
1
 Олійник Л. Селянський рух на Чернігівщині… – С. 76–77, 100. 

2
 Астахов Б. Революционные движения 1905–1907 гг. в Харькове 

и губернии / Б. Астахов, Ю. Кондуфор. – Х.: Харьк. обл. изд., 1965. – С. 76. 

3
 Гинев В. Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества, 

1902–1914 гг. / В. Н. Гинев. – Л.: Наука, 1983. – С. 73; Демочкин И. Н. 

Революционное творчество крестьянских масс в революции 1905– 

1907 годов / И. Н. Демочкин // История СССР. – 1980. – № 1. – С. 49. 
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повстання. До того ж ліміт інвестицій очікувань після Маніфесту 17 жовтня 

ще не був вичерпаним. По-друге, ідея викупу землі зустріла дружній опір 

селян на обох з’їздах. Її відстрочення не змінювало чітку установку селянства 

зробити землю загальнонародною власністю без відшкодування збитків 

експлуататорам 
1
. 

Своєрідне бачення політичної природи ВСС віднаходимо у В. Тропіна. 

Погоджуючись із ленінською характеристикою Селянського союзу, він, тим 

не менше, піддав критиці Союз за нерішучість і непослідовність (не розвіяв 

селянський монархізм, не закликав боротися за демократичну республіку, 

обрав у якості пріоритету мирні засоби боротьби, допускав часткову 

винагороду приватним власникам за експропрійовані землі), у чому, однак, 

«провина» полягала не лише на одному ліберально-народницькому 

керівництві організації, але й у «класовій дрібнобуржуазній природі 

селянства». «Недоліки» політичної свідомості селянства повинен був 

компенсувати його союз з робочим класом 
2
. 

Дотичної думки дотримувався й М. Лещенко: організація «припустила 

серйозних помилок у програмних і тактичних питаннях», потрапляла під 

вплив есерів, але все ж таки зуміла відіграти позитивну роль у розвитку 

селянського руху; нерідко її комітети ставали такими, які відповідали тому 

призначенню, які на них покладали більшовики 
3
. 

                                           
1
 Материалы к крестьянскому вопросу. Отчет о заседаниях делегатского 

съезда Всероссийского крестьянского союза 6–10 ноября 1905 года. – 

Ростов-на-Дону: Б.и., 1905. – С. 52–56; Протоколы Учредительного съезда 

ВКС. – СПб.: Обществ. польза, 1905. – С. 21–50; Тан Н. А. Первый 

крестьянский съезд в Москве (август 1905 г.) / Н. А. Тан // 1905 год: Лит.-ист. 

сб. – Л.: Госиздат, 1925. – С. 125–128. 

2
 Тропин В. И. Борьба большевиков за руководство крестьянским 

движением… – С. 130–131. 

3
 Лещенко М. Н. Боротьба більшовицьких організацій України… – С. 62–63. 
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Варто визнати, що цілісного погляду радянських істориків 

у постсталінський період щодо тотальної підконтрольності осередків ВСС 

есерам, звичайно, не було. Зокрема, М. Ліщенко визнавав, що на місцях 

селяни-члени Союзу «йшли далі есерівських керівників селянської спілки 

в центрі». Наприклад, у м. Гладиси Єлизаветградського повіту члени ВСС 

утворили бойову дружину, озброєну револьверами та гвинтівками, а волосна 

організація Союзу в с. Іванівка Мелітопольського повіту провадила активну 

виховну роботу серед селян. Також він закцентував увагу на просвітницько-

виховній ролі Союзу, завдяки якій селяни долучалися до політичного життя, 

знайомилися з програмами різних політичних партій, реагували на події 

в країні 
1
. 

Симпатичний образ організації змальований у роботах П. Кудлая. 

Він зазначив, що ВСС відіграла помітну роль у розвиткові селянського руху 

й фактично визнав його в якості самостійної сили («селяни Чернігівської 

губернії, об’єднуючись у спілки, тим самим готувалися до організованої 

боротьби проти поміщиків і царського уряду»). Тож П. Кудлай сприймав 

ВСС однозначно як авангард селянської революції без применшення 

намагань РСДРП(б) взяти селянський рух під свій контроль. Критику автора 

зустріли «неоднорідність класового складу», недостатня організованість 

і «податливість на обіцянки есерів і меншовиків» 
2
. 

Позитивно про ВСС відзивалися також О. Живолуп – на момент 

скликання ІІ з’їзду Союзу основна маса селянства була схильною до рішучих 

                                           
1
 Ліщенко М. О. Селянський рух на Півдні України під час революції 1905–

1907 рр. / М. О. Ліщенко // Наукові записки Чернівецького ДУ. Сер. іст. наук. 

Вип. 2. – 1957. – Т. XXVI. – С. 54, 69–71. 

2
 Кудлай П. Д. Крестьянское движение на Черниговщине в 1905–1906 гг.: 

Автореф. дис. … канд. ист. наук / П. Д. Кудлай. – К., 1953. – С. 17; Кудлай П. 

Селянський рух на Чернігівщині в 1905 році / П. Кудлай // Наукові записки 

КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – 1955. – Т. 14. – Вип. 6.: Іст. зб. – С. 60. 
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дій і проти поміщиків, і проти уряду 
1
, О. Михайлюк (відзначив енергійну 

діяльність Союзу в політичній організації селянства, протидії владі 

та поміщику, встановленні зв’язків з радами робітничих депутатів) 
2
 

і П. Котлов: Селянський союз виник завдяки швидкому зростанню політичної 

свідомості селян за умов революційної боротьби, а комітети ВСС «були 

демократичними, революційними у своїй основі, масовими організаціями», 

її члени намагались організовано протистояти як поміщикам, так і державі. 

Парадигма селянської боротьби під проводом ВСС, на думку вченого, 

полягала в тому, що: 1) селяни обґрунтовували своє природне право володіти 

землею відповідно до переконання, що користуватися нею може лише той, 

хто працює на ній і вимагали безвідплатної конфіскації землі в дідичів; 

2) між собою селяни домовлялися разом боротися за землю і всім селом 

ухвалювали відповідне рішення; 3) у випадку непоступливості власника вони 

влаштовували акції помсти – порубки, покоси, потрави, зрив робіт в економії, 

підпали тощо; 4) оскільки конфлікт із поміщиком неодмінно вів до сутичок 

із владою, селяни вдавались і до порушення громадського порядку, 

припиняли виконувати повинності та сплачувати податки; 5) ескалація 

конфлікту завершувалася військовими карними акціями, арештами ватажків 

і вгамуванням бунтівників 
3
. У цілому погляд П. Котлова на зміст діяльності 

ВСС контрастує з працями інших істориків, які, здебільшого, розглядали 

діяльність його комітетів доволі однозначно в «мирному» руслі: заміна 

сільських і волосних старост, видалення поліції, участь в приговорному русі, 

здійснення бойкоту. 

                                           
1
 Живолуп Е. К. Крестьянское движение в Харьковской губернии в 1905–

1907 гг. … – С. 97. 

2
 Михайлюк О. Г. Більшовики України в боротьбі за селянство (1905– 

лютий 1917) / О. Г. Михайлюк. – Львів: ЛДУ, 1967. – С. 37, 48. 

3
 Котлов П. Крестьянское движение на Полтавщине в 1905–1907 гг. / 

П. Котлов // Вопросы истории. – 1955. – № 3. – С. 103–104. 
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Дослідження діяльності ВСС в Україні на загальному фоні селянського 

руху знайшло своє продовження в окремих працях М. Лещенка. Поява 

Селянського союзу, на думку дослідника, була зумовлена такими чинниками 

як зростання політичної свідомості селянства, поширення політичних форм 

його боротьби, приклад боротьби пролетаріату й агітаційно-масова робота 

революційних соціал-демократів у селі. Місія Союзу бачилася ним 

у сприянні розгортанню класової боротьби селянства. При цьому засудження 

насилля керівництвом місцевих комітетів М. Лещенко розцінював як «зраду» 

інтересів селян. 

Матеріал наукових розвідок М. Лещенка відзначається підключенням 

автором значної кількості документальних джерел, що дозволило йому 

порайонно охарактеризувати діяльність осередків ВСС, які він 

відокремлював від «селянських комітетів», що, на його думку, були зовсім 

іншими організаціями, утвореними стихійно або завдяки соціал-

демократичній пропаганді. Таке твердження дл більшості регіонів 

Наддніпрянщини є сумнівним, оскільки наведені М. Лещенком факти 

існування окремих таких утворень під час перевірки архівних документів, 

як правило, прямо вказують на їхнє підпорядкування ВСС. І лише в окремих 

локаціях, як у Херсонській чи Подільській губерніях, селянські комітети 

дійсно створювалися РСДРП чи Спілкою. 

Значну увагу науковець приділив уточненню чисельності організацій 

ВСС в Україні, нарахувавши 120 волосних організацій Союзу, а також 

конкретним формам їх діяльності. Вони, як правило, приймали рішення 

не коритися розпорядженням властей, не платити податки, не давати урядові 

рекрутів, видалити із сіл поліцію, конфіскувати громадські капітали 

з ощадних кас, закрити казенні винні лавки. Здійснення повністю 

або частково цих пунктів вело до тимчасового встановлення влади комітетів 

Союзу в окремих місцевостях. Фактично такими були території, охоплені 

активною діяльністю Покошицького, Ольшанського, Сорочинського 
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комітетів, а також осередків у Новозибківському, Сумському й Лохвицькому 

повітах. 

М. Лещенко розширив хронологічні межі дослідження ВСС, 

охарактеризувавши діяльність організацій Союзу в ряді місцевостей України 

в 1906–1907 рр. Зокрема, він указав на існування в цей час «бойових дружин» 

ВСС в окремих селах Уманського, Липовецького та Звенигородського 

повітів, підпільного комітету Союзу в с Шилки Кременецького повіту 
1
. 

Наратив М. Лещенка виявив необхідність досліджень дій регіональних 

осередків ВСС. Низка таких праць була написана в останні десятиліття 

радянської історіографії. У межах Полтавської губернії коротко діяльність 

Селянського союзу була висвітлена у статті П. Денисовця та В. Жука. 

Щоправда, прояви активності ВСС ними були звужені участю його осередків 

у петиційній кампанії, випуском листівок, влаштуванням мітингів, 

організацією збройного опору військам (на прикладі селянського комітету 

ВСС у с. Великі Сорочинці) 
2
. Повноцінним історико-регіональним 

дослідженням стала стаття П. Замкового, присвячена Сумському повітовому 

комітетові ВСС. По відношенню до території, підвладній осередкам ВСС, 

він першим серед українських істориків вжив термін «селянська республіка». 

Так, деякі ознаки владного розпорядження підконтрольного Союзу району 

в Сумському повіті проявилися в усуненні волосної та сільської старшини, 

яка не поділяла революційних настроїв селян, у вигнанні поліції, 

влаштуванні страйків, створенні міліції, налагодженні випуску газети, 

контролю над цінами на головні споживчі товари. Детально описуючи 

розгром «республіки», П. Замковий підсумував, що її історія 

                                           
1
 Лещенко М. Н. Українське село в революції… – С. 190–196, 327, 350; 

Лещенко М. Н. Боротьба Комуністичної партії… – Т. 6. – С. 117–119. 

2
 Денисовець П. М. Документи Полтавського обласного державного архіву 

про революційні події 1905–1907 рр. на Полтавщині / П. М. Денисовець, 

В. Н. Жук // Архіви України. – 1975. – № 5. – С. 28–29. 
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є «переконливим свідченням того, що визвольний рух селянських мас може 

бути успішним лише за умови піднесення революційної боротьби 

робітничого класу, його керівництва виступами трудящих селян проти 

самодержавства» 
1
. Тим не менше, визнання самого факту існування цієї 

«республіки» вказує про революційну творчість широких селянських мас без 

серйозного впливу з боку робочого класу чи його авангарду – РСДРП, 

що, власне, і слідує з тексту статті П. Замкового, а також підтверджується 

спогадами керівників та активистів Сумского повітового комітету ВСС 
2
. 

Сорочинській «селянській республіці», точніше, фіналу її існування, 

присвячена стаття полтавського дослідника М. Якименка. Сорочинська 

організація ВСС у політичному плані еволюціонувала від мирної тактики 

боротьби до повстання проти уряду. При цьому виступ сорочинців носив 

вимушений характер, як опір діям поліції та військам. Кривава розправа над 

селянами – «Сорочинська трагедія», – зазначив автор, дискредитувала режим 

в очах громадськості та, водночас, продемонструвала революційний 

потенціал селянства 
3
. 

                                           
1
 Замковий П. З історії «селянської республіки» на Сумщині / П. Замковий // 

УІЖ. – 1985. – № 12. – С. 87–94. 

2
 Овчаренко А. Спогади про революцію 1905 року на Сумщині / 

А. Овчаренко // 1905 рік на Сумщині. – Суми: Плуг і молот, 1930. – С. 81–83; 

Пороскун І. Спогади про 1905 рік / І. Пороскун // 1905 рік на Сумщині. –

Суми: Плуг і молот, 1930. – С. 96–99; Салоїд І. Скалки спогадів / І. Салоїд // 

1905 рік на Сумщині. – Суми: Плуг і молот, 1930. – С. 84–88; Сердюк М. 

До 25-річчя 1905 року / М. Сердюк // 1905 рік на Сумщині. – Суми: 

Плуг і молот, 1930. – С. 53–69; Щербак А. П. 1905 год в Сумском уезде / 

А. П. Щербак // 1905 рік на Сумщині. – Суми: Плуг і молот, 1930. – С. 129–

143. 

3
 Якименко Н. Сорочинская трагедия… – С. 177–180. 
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У період Перебудови спостерігалося повернення до власне ленінської 

оцінки ВСС без нищівної критики дій її керівництва. Так, на думку 

Н. Георгієвої, Союз попри відмови від гасла негайного скинення 

самодержавства відіграв помітну позитивну роль у справі гуртування 

та революційного виховання селянства 
1
. Про здолання ліберальних 

та есерівських течій у Союзі, його революційно-демократичний характер 

вказували В. Тюкавкін і Е. Щагін 
2
. Л. Сенчакова, попри повтор традиційних 

для радянської історіографії загальних оцінок діяльності ВСС (мирна тактика 

Союзу – «дрібнобуржуазний реформізм»), відзначила вагому роль у виробки 

його ідеології «подвійність селянської свідомості» і «ліберально-монархічні 

коливання». Полемізуючи з рядом радянських істориків, Л. Сенчакова чітко 

віднесла ВСС до революційно-демократичних організацій. Хоча Селянський 

союз не встиг перетворитися на міцну політичну структуру й розпався 

внаслідок репресій, факт створення селянської організації з розгалуженою 

мережею регіональних комітетів було новим явищем в історії селянського 

руху, який демонстрував високий ступінь політичної свідомості 

й організованості селянства 
3
. 

Селянському союзові окремий розділ своєї книги присвятив Т. Шанін. 

Побудований на діалозі із сучасниками Союзу, його керманичами 

та радянською історіографією, наратив ученого цікавий по-новому 

розставленими акцентами на природу самочинної селянської організації. 

По суті, книга Т. Шаніна попередила змістове наповнення сучасного 

                                           
1
 Георгиева Н. Г. Революционное движение в России в конце XIX – начале 

XX в.: Учеб. пособие для вузов по спец. «История» / Н. Г. Георгиева. – 

М.: Высш. шк., 1986. – С. 157. 

2
 Тюкавкин В. Г. Крестьянство России в период трех революций: Кн. для 

учителя / В. Г. Тюкавкин, Э. М. Щагин. – М.: Просвещение, 1987. – С. 86. 

3
 Сенчакова Л. Т. Крестьянское движение в революции 1905–1907 гг. … – 

С. 154–162. 



221 

дискурсу з історії ВСС. Наприклад, «мирний» характер боротьби селян під 

проводом Селянського союзу поясненийним не слабкістю і не аморфністю 

організації чи зрадництвом його ліберально-есерівського керівництва, 

а врахуванням осілості землеробського населення, яке у випадку небезпеки 

не могло покинути нажите та податися в біга, моральними переконаннями 

селянства щодо добрих і злих справ, негативним досвідом насильницьких дій 

(за погромом слідувала каральна операція, що не лише відновлювала майнові 

права постраждалого власника, але й призводила до масових арештів, 

відірвання годувальників від сімей, штрафів та інших негараздів, які болісно 

відбивалися на моральному та матеріальному становищі села), установкою 

зберегти панське майно «для себе», упевненістю селян у власних силах, 

зрештою, співрозмірністю власних сил і потенцій держави. 

«Тому альтернативою бунту повинно було стати зменшення насилля 

та зміцнення політичної організованості», що й призвело до згуртування 

«свідомими селянами» розпорошених сил аграрного населення в єдину 

структуру, яка найповніше захищала їхні права та відстоювала селянську 

революційну ідеологію. 

Т. Шанін актуалізував такий феномен селянського руху періоду ПРР 

як «селянські республіки». Серед них – «Сумська селянська республіка», 

в описі якої історик повторив відомі в інших творах факти з акцентом 

на набуття «республікою» реальних ознак державності. Подібні приклади 

підштовхують істориків оновити змістове значення ленінської 

характеристики соціального конфлікту 1905–1907 рр. як «селянської 

революції», переоцінити постулат про революційні прерогативи робочого 

класу. Останній створював свої органи влади (ради робітничих депутатів) 

і «республіки» (Горлівська, Люботинська, Чечелівська, Шулявська). 

Селянство робило те само, обираючи революційні органи влади (губернські, 

повітові, волосні, сільські комітети), що поширювали свої повноваження 

на певні території (Гадяцька, Лубенська, Ольшаницька, Покошицька, 

Сорочинська, Сумська «республіки»). Більше того, Т. Шанін упевнений, 
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що креатив міських робітників створювати самовладні структури у вигляді 

рад «підглянутий» як раз у села з його волосною організацією, а велика 

кількість робітників, що мала сільські коріння, лише сприяла становленню 

рад. У цьому полягала причина того, що «загальноміська організація 

представників, обраних робітниками головних підприємств, була 

встановлена так легко й ніби сама собою». Із цим, звичайно, важко 

погодитися, враховуючи і різний рівень структури рад та сільської 

адміністрації, і попередній дореволюційний досвід самоорганізації 

робітників, і вагомий вплив спадкових робітників, що у промислових центрах 

під час соціальних виступів відігравали більш помітну роль, ніж вихідці 

з села, і відмінний рівень освіченості та грамотності цехових і селян. 

Прикметним є й те, що в багатьох повітових містах, де міцними були 

родинні, територіальні та професійні зв’язки робітничого класу 

із селянством, ради робітничих депутатів так і не з’явилися. Більше того, 

робітники самі підпадали під вплив сусідніх селянських «республік». 

Викликає заперечення також пояснення розвалу Союзу переважно 

політичними причинами, як-от «авангардність» керівників ВСС, 

яка зближувала їх із лівими партіями, а не з масою селянства; тактика 

бойкоту виборів І Думи, непідтриманої селянством і т.ін. 
1
 

Пострадянська історіографія діяльності Всеросійського селянського 

союзу в Україні представлена низкою науково-публіцистичних праць, 

дисертаційними роботами, монографіями українських і російських 

дослідників, які торкаються питань будування та функціонування відділків 

організації на наддніпрянських теренах. Одну з перших спроб виробити 

сучасне бачення історії Селянського союзу здійснив А. Павко. Він запозичив 

у ранній радянській історіографії множинну формулу організаційної 

структури Союзу – т. зв. «селянські спілки», не виокремлюючи між собою 

ВСС, УСС і СС ПСР (при цьому автор спирався на програму відновленого 

                                           
1
 Шанин Т. Революция как момент истины… – С. 175–176, 188–190, 207–210. 
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УСС 1917 року, що фактично дезорієнтує читача у хронології подій періоду 

ПРР і Лютневої революції). У публікації А. Павка, проте, важливим 

є не стільки відтворення соціально-політичного портрету організації, 

а її зв’язок із політичними партіями. На думку історика, більш відчутними 

були контакти ВСС в Україні з РСДРП(б) і позафракційними групами соціал-

демократичної партії, есерами, а робота всередині Селянського союзу інших 

політичних сил була визнана ним недостатньою з різних причин: недооцінка 

революційної енергії ВСС з боку УСДРП, яка задовольнялася поширенням 

серед членів Союзу партійних прокламацій; низькі організаційні можливості 

роботи у селі кадетів та українських лібералів; самообмеження УСДС 

роботою із сільськогосподарським пролетаріатом і невизначеність аграрного 

питання в теоретичному доробку партії; меншовики загалом не ставилися 

серйозно до селянства 
1
. 

Деякі позиції А. Павка відносно взаємодії ВСС і партій не знаходять 

підтвердження. Теза про недооцінку УСДРП ролі та значення Селянського 

союзу в революції доволі сумнівна. Відомо, що на з’їзді в грудні 1905 р. 

партія у своїй резолюції привітала «намагання вступити на шлях 

організаційної революційної боротьби проти існуючого політичного ладу» 

селянство в особі Селянського союзу й порекомендувала своїм низовим 

осередкам «вести енергійну агітацію за необхідність організації 

революційних сил у селі, впровадити… свої політичні й соціальні гасла» 

з метою розмежування сільського пролетаріату та сільської буржуазії 
2
. 

Окремі зауваження А. Павка загалом є недоведеними, наприклад, про те, що 

рейтинг есерів серед аграріїв страждав від нехтування ними національного 

                                           
1
 Павко А. І. Селянські спілки та партії Наддніпрянської України в революції 

1905–1907 рр.: проблеми політичного керівництва / А. І. Павко // Вісник 

Академії праці і соціальних відносин ФПУ. – 2000. – № 3. – С. 122–125. 

2
 Революция и КП(б)У в материалах и документах: Хрестоматия / 

Сост. М. Равич-Черкасский. – Х.: Пролетарий, 1926. – Т. I. – С. 321–322. 
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питання. Проте, вірними, на мою думку, є наступні позиції дослідника: 

1) жодна партія «не дотягувала» у виробленні аграрно-селянського питання 

до власне селянського бачення як треба вирішити земельну справу; 

2) у роботі партій агітаційно-пропагандистські моменти превалювали над 

організаційними; така асинхронність не забезпечувала закріплення партійних 

структур; 3) Селянський союз був безпосереднім виразником соціально-

економічних і національно-політичних домагань українського селянства 
1
. 

Стисло діяльність ВСС в Україні розглянута в дисертації В. Лук’яненка. 

Автор розставив акценти стосовно бачення вирішення Союзом аграрно-

селянського питання, змісту його роботи у селі, реалізації владних 

повноважень у межах «селянських республік» (на прикладі Лохвицького 

повіту). З посиланням на збірник праць кадетів, автор фактично погодився 

з поглядом лібералів на ВСС як організацію, що дотримувалася виключно 

мирної тактики боротьби, захищала власність поміщиків від погромів, 

здійснювала дисциплінуючий вплив на селянство 
2
. 

Особливості взаємодії ВСС і політичних партій, інституювання 

«селянських республік» відображені в працях О. Кураєва. Останні визнані 

ним феноменом максимального прояву класової свідомості, організованості 

й політичної творчості селян. Цьому сприяла взаємодія ВСС і політичних 

організацій: 1) Більшовики у ставленні до ВСС коливалися від підтримки 

до недовіри; не було згоди у ставленні до Союзу й усередині самої партії 

(А. Шестаков і М. Васильєв-Южин намагалися нав’язати селянській 

організації аграрну програму РСДРП і менторське наставництво; В. Ленін 

закликав партійців бути терпимим до неї, сприяти створенню селянських 

комітетів спільно з ВСС та іншими опозиційними силами); 2) Меншовики 

                                           
1
 Павко А. І. Селянські спілки та партії… – С. 122–126. 

2
 Лук’яненко В. П. Аграрне питання в громадсько-політичній думці України 

на початку ХХ ст.: Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / В. П. Лук’яненко. –

Донецьк, 2009. – С. 150–154. 
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ставилися до ВСС з підозрою, як і до селянського руху загалом, 

що не заважало їм підтримувати політичні гасла селянської організації. 

При цьому вони практично ніякої участі в діяльності Селянського союзу не 

брали; 3) Есери поступово нарощували свій організаційний та ідеологічний 

вплив на ВСС до того моменту, поки в 1906 р. Селянський союз, ослаблений 

репресіями, не став рухатись у фарватері ПСР (уже ІІ Делегатський з’їзд 

Союзу 7–8 березня 1906 р. ухвалював переважно «есерівські» за змістом 

резолюції). При цьому опір підпорядкуванню організації есерам 

у «поміркованому» крилі ВСС зберігався до повного припинення його 

діяльності; 4) Ліволіберали на початку революції, а потім і КДП у період 

її найвищого підйому, сприяли становленню та розвитку Союзу, 

співробітничали з ним на місцях, але через несприйняття селянами аграрної 

партійної програми так і не добилися суттєвого впливу на ВСС 
1
. 

С. Тютюкін та В. Шелохаєв непорозуміння більшовиків і селян на обох 

з’їздах ВСС у 1905 р. схильні не доводити до рівня теоретичних 

розбіжностей. Гарячкування соціал-демократів із демонстративним 

покиданням зібрань вони розцінили як слідство психологічних факторів, 

а не нездоланних теоретичних розходжень між обома організаціями 
2
. 

Не заперечуючи цього факту, варто зауважити на відчутній різниці між 

програмами й тактиками РСДРП і ВСС (допустимість Селянським союзом 

реформістського шляху розвитку країни, відсутність критики общини, 

відкритість питання про форму державного правління), що, звичайно, 

                                           
1
 Кураев А. Н. Партии и массовые организации… – С. 38–46, 78–79, 88–99, 

142–143; Кураев А. Н. Революционное крестьянское самоуправление в 

России в 1905 – 1907 годах / А. Н. Кураев // Человеческий капитал. – 2014. – 

№ 5. – С. 31. 

2
 Тютюкин С. В. Марксисты и русская революция / С. В. Тютюкин, 

В. В. Шелохаев. – М.: РОССПЭН, 1996. – С. 116. 
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не могло не викликати дискусію в партії відносно природи, перспектив 

і характеру діяльності Селянського союзу. 

Роль лібералів у створенні ВСС перебільшується рядом сучасних 

істориків. Зокрема, Н. Верт і Н. Корольова вважають, що Союз виник і зріс 

саме під їх впливом. Звідси заперечення оригінальності ідейного ресурсу 

Селянського союзу. Рішення Делегатського з’їзду організації Н. Верт 

охарактеризував як суміш традиційних селянських вимог і програм лібералів 

та есерів, пропагованими земцями 
1
. За основу аргументації істориком 

бралася реальна участь окремих груп лібералів чи персоналій в організації 

осередків Союзу. Але меншою мірою врахована різниця між організаційними 

заходами й ідеологічним впливом. Це дуже добре прослідковується на рівні 

регіональних досліджень. Автор даної праці навів приклад тісного 

співробітництва місцевого осередку «Визволення», а згодом КДП із ВСС 

та іншими революційними силами. Такий союз носив рівноправний характер 

і не передбачав організаційного підпорядкування союзників. Хоча лідер 

місцевого осередку Селянського союзу А. Щербак увійшов до складу 

Сумської групи кадетів, сам повітовий комітет Союзу тяжів до лівої 

орієнтації та виступав за самі радикальні проекти вирішення аграрно-

селянського питання, що, власне, і продемонструвала сумська делегація 

на Московському з’їздові ВСС 
2
. 

Серед фундаментальних праць сучасної історіографії, присвячених 

діяльності Селянського союзу, слід назвати роботи Д. Колесниченко, 

Д. Курьонишева, В. Магася й О. Федькова. За всієї схожості поставленої 

                                           
1
 Верт Н. История Советского государства. 1900–1991 / Н. Верт. – 

М.: ИНФРА-М; Весь мир, 2002. – С. 38, 40; Первая революция в России… – 

С. 257. 

2
 Кудинов Д. Сумские либералы в российском освободительном движении, 

1901–1906 гг.: региональное измерение / Д. Кудинов. – Сумы: Папирус, 2013. 

– С. 86, 106–107. 
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цими авторами мети – здійснити максимально повний нарис діяльності ВСС 

в Росії (Д. Колесниченко, Д. Курьонишев) та України (В. Магась, 

Ф. Федьков), прослідкувати утворення, еволюцію та практичну діяльність 

його осередків на основі вільного дослідницького бачення із залученням 

великої кількості архівних джерел – роботи цих авторів є різними за 

поглядом на Союз публікаціями. Їх єднає, передусім, перегляд стереотипних 

установок радянської історіографії на політичну залежніть ВСС, 

відстоювання ним інтересів куркульства, відсторонення від революційного 

табору тощо. Зокрема, А. Курьонишев пояснив наявність дискусійного 

питання про впливовість тих чи інших політичних сил на Селянський союз 

«ідейною боротьбою та політичним протистоянням»: «тим соціальним силам 

і політичним партіям, які мали реальний вплив на селянство, було вигідно 

заявити про нього та продемонструвати організованість селянства» і навпаки, 

«тим партіям, які не володіли впливом на селянство, було важливим робити 

наголос на незалежність, свідомість і соціальну активність самого селянства» 

(останнє твердження було вірним для партії більшовиків). Не заперечуючи 

самостійницькі начала в селянській організацій, він, тим не менше, зазначив, 

що Союз, «будучи непартійною організацією, випробував на собі вплив 

різних політичних сил і партій і був не більше й не менше революційною 

організацію, ніж будь-який інший професійно-політичний союз». У спектрі 

політичних сил А. Курьонишев відносив ВСС до лівих організацій, 

заперечивши його залежність від лібералів та неонародників: 

на листопадовому з’їзді ВСС у 1905 р. усупереч старанням есерів 

проштовхнути тактику аграрного терору «перемогла лінія на організоване, 

переважно мирне захоплення влади й землі на місцях» 
1
. 

                                           
1
 Куренышев А. А. Всероссийский крестьянский союз. 1905–1930 гг. Мифы 

и реальность / А. А. Куренышев. – М.: АИРО-ХХ; СПб.: Д. Буланин, 2004. –

С. 20–21, 27. 
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Д. Колесниченко нападки радянських істориків на Селянський союз 

пояснила «поганим знанням персонального складу керівництва ВСС», 

яке складалося, за оцінкою дослідниці, переважно з непартійних лівих 

та членів соціалістичних організацій. Бюро сприяння ВСС вона 

охарактеризувала як групу, що дотримувалася поглядів правого крила 

неонародництва та входила з технічних міркувань у зносини 

з ліволіберальними земськими й партійними групами, а членів Головного 

комітету назвала «справжніми демократами», що намагалися мирним 

шляхом виборювати ідеали соціальної справедливості в їх селянському 

розумінні. 

У цілому, особлива увага персоналіям (біографії, оцінка особистісного 

внеску у фундацію та розвиток ВСС), людському факторові загалом –

відмінна риса роботи Д. Колесниченко. Серед українців нею особливо 

виділені постаті братів Василя та Семена Мазуренків, Ф. Медведєва, 

А. Овчаренка та А. Щербака. Хоча вони діяли незалежно один від одного і, 

більше того, самостійно навіть по відношенню до вироблених з’їздами 

рішень («за обставинами»), описи Д. Колесниченко дають можливість 

відтворити спільні якості названих селянських лідерів: 1) Як правило, вони 

мали селянське походження, але за своєю освітою та матеріальним 

становищем підіймалися вище середнього селянського рівня. 2) Селянські 

вожаки були авторами зразкових для певної місцевості приговорів. Останні, 

тиражуючись, коректувалися відповідно до вимог конкретного сільського 

товариства. А. Щербак, до того ж, був одним зі співавторів тактичної 

резолюції Делегатського з’їзду. 3) Лідери селян проявляли високу 

енергійність у роботі – вони постійно переміщувалися з місця на місце, 

виступали на численних мітингах, вгамовували конфлікти між селянами, 

ініцюювали переобрання сільської та волосної старшини, організацію 

бойових дружин, вибір делегатів на з’їзди ВСС, друк прокламацій 

і влаштування періодичних видань Союзу, головували на повітових 

конференціях, тобто, брали на себе роль локомотиву та рупору місцевого 
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селянського руху. 4) Останнє було можливим, якщо селянський лідер володів 

значною харизмою, красномовством, досконало знав сільське життя, міг ясно 

та просто висловити словами заповітні мрії й думки селянства, зрештою, мав 

організаторський хист. Завдяки книзі Д. Колесниченко простежується 

характерна деталь – там де на поверхні суспільного життя не опинялися такі 

люди, там не утворювалися сильні осередки Союзу 
1
. 

Хоча Д. Колесниченко й А. Курьонишев нічого не писали про вождізм, 

як явище в політичному селянському середовищі, непрямо він простежується 

в акцентуванні обома авторами фактів відданості й навіть обожнення 

селянами своїх лідерів. На це вказуюють акцентовані ними масові сутички 

з поліцією та військами під час їх арештів, довіра їхнім закликам і здатність 

швидко мобілізуватися за першим їхнім позовом. 

Д. Курьонишев проявив значний інтерес до українського сліду в історії 

ВСС: хвиля приговорного руху на теренах Наддніпрянщини, що стала 

першим етапом на шляху творення тут осередків Селянського союзу, 

їх заснування та діяльність у різних місцевостях (детальністю відзначається 

опис дій комітетів ВСС у Кобеляцькому й Сумському повітах), виступи 

українських делегатів на з’їздах Союзу (особливо А. Щербака). На прикладі 

Кобеляцького повіту А. Курьонишев показав як формувалися місцеві 

структури організації: поява ініціативної групи з числа представників 

«третього елементу» та селянства – використання нею легальних з’їздів 

і зібрань для пропаганди ідеї гуртування селян у класову організацію для 

захисту своїх прав – відправка по селах агітаторів, що закликали селян 

складати приговори про приєднання до лав Союзу – здійснення місцевими 

групами ВСС тиску на поміщиків із застосуванням арсеналу боротьби, 

запропонованого Делегатським з’їздом (страйк, бойкот, погрози розгромити 

                                           
1
 Колесниченко Д. А. Всероссийский крестьянский союз… – С. 30–34, 39–42, 

87–111, 132. 
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маєток). Вагому роль у становленні осередків ВСС А. Курьонишев відвів 

земствам, проте не розвинув цю ідею в розгорнуту тему своєї роботи 
1
. 

Найширше тематика функціонування Всеросійського селянського союзу 

в Україні, а також спроби виокремлення на його основі Українського 

селянського союзові розкрита в роботах В. Магася та О. Федькова. 

О. Федьков Селянському союзу в рейтингу впливовості організацій у 1905 р. 

відвів особливе місце, охарактеризувавши його на відміну від революційних 

партій як «конструктивну силу», що прагнула налаштувати селянство 

на «мирне вирішення аграрного питання та сприяла обмеженню стихійних, 

неорганізованих виступів», а також покращити його становище мирними 

методами. І лише переслідування взимку 1905–1906 рр. перетворили ВСС 

на революційну законспіровану організацію 
2
. 

Позиція О. Федькова дещо контрастує з висновком А. Курьонишева про 

причини занепаду Селянського союзу. Російський історик теж випрадовував 

мирну тактику боротьби як революційну міру в умовах наростання конфлікту 

між урядом та народом. Масовість і організованість руху, віра в силу народу 

та слабкість самодержавства впевнили лідерів ВСС у здатність добитися 

демократизації країни шляхом відсторонення бюрократії від влади на місцях, 

звернення до бойкоту, страйків та інших ненасильницьких заходів. 

Проте, припинення легального періоду існування організації засвідчило, 

що «ідея створення широкої масової організації з метою здійснення тиску 

на уряд і формування на противагу бюрократії місцевого самоуправління 

                                           
1
 Куренышев А. А. Крестьянские организации России в первой трети ХХ века 

(рубеж XIX – ХХ в. – 1930-е гг.): Дис. … докт. ист. наук: 07.00.02 / 

А. А. Куренышев. – М., 2006. – С. 96, 104, 139–140, 163, 173, 186–192. 

2
 Федьков О. М. Політичні партії і селянство в 1905–1907 роки (діяльність 

партійних та непартійних організацій в селах Правобережної України) / 

О. М. Федьков. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С. 89–90, 

92, 109. 



231 

себе не виправдала. Уроки революції продемонстрували правоту радикалів, 

які вважали, що державну машину царату неможна реформувати «знизу», 

демократичним шляхом. Її можна лише зламати» 
1
. Численні свідчення про 

масові арешти саме в тих місцевостях, які були охоплені «мирним» 

селянським рухом під проводом ВСС, свідчили про марність сподівань 

на моральну силу народу. Лише в Сумському повіті з грудня 1905 р. 

по травень 1906 р. було затримано 1100 осіб 
2
. «Конструктивність» 

Селянського союзу, таким чином, ставала невдячним актом доброї волі. 

Більше того, певна пауза у відносинах Союзу та влади в листопаді–грудні 

1905 р. зумовлювался відверненням сил режиму на «гарячі точки» 

громадянського конфлікту. Спокій «селянських республік» до певної пори 

забезпечувався барикадними боями в промислових центрах. Як тільки 

спротив революції в містах був подоланий, репресії охопили й «мирне» село. 

В. Магась і О. Федьков представили свою періодизацію діяльності ВСС 

в Україні: 1. легальний період існування Селянського союзу (травень 1905 –

січень 1906 рр.), який складається із субперіодів зародження, становлення та 

піднесення організації та 2. нелегальний період діяльності ВСС (лютий 

1906 – 1907 рр.) 
3
. Запропонована авторами періодизація викликає дискусію 

щодо назви, хронології та роз’яснення змісту вказаних етапів. «Легальність» 

існування ВСС у 1905 р. можна визнати лише умовно, оскільки влада ніколи 

не визнавала існування селянської організації, до певної міри терпіла 
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 Куренышев А. А. Крестьянские организации России в первой трети ХХ века 
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3
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її діяльність і за нагоди вдавалась до арештів її членів. Верхня межа першого 

періоду – січень 1906 р. здається дещо завищеною, оскільки вже у другій 

половині грудня попереднього року починався процес придушення осередків 

ВСС (почасти самі автори вказують на те, що в січні 1906 р. сходи та з’їзди 

комітетів або зривалися, або відбувалися таємно). Верхня ж межа другого 

періоду істориками чітко не виділена та втрачається протягом 1907-го року. 

Можна запропонувати її розширити до другої половини 1908 р., коли 

в Україні зникають останні осередки ВСС, на що вказували інші дослідники. 

Значну увагу О. Федьков та В. Магась приділили дослідженню ідеології 

та програмі ВСС, для чого розглянули рішення та постанови всеросійських 

і регіональних з’їздів, а також тексти листівок Союзу. На їхню думку, 

платформа ВСС, як професійно-політичної організації, максимально 

відповідала «народному світоглядові», багато в чому відмінному від ідеології 

лівих партій. Більше того, – вона ґрунтувалася на засадах поміркованості 
1
. 

Такий висновок дещо констрастує з деякими програмними положеннями 

ВСС та її обговоренням на Делегатському з’їздові: заперечення більшістю 

необхідності збереження приватної власності на землю («земля Божа, земля 

нічия», «земля повинна належати тим, хто на ній трудиться»), фактична 

підтримка повсталих селян («передові борці за велику справу звільнення 

народу») і перенесення відповідальності за бунти на уряд, підтримка тактики 

бойкоту Думи, вимога ліквідації армії та заміни її народним ополченням, 

                                           
1
 Магась В. О. Регіональні з’їзди Всеросійського Селянського союзу у 1906–

1907 рр. / В. О. Магась // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. 

Мат. VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 17–18 травня 2006 року). 

– Житомир, 2006. – Ч. 1. – С. 196–198; Федьков О. М. «Селянству – владу 

і землю!» … – С. 70–71. 
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муніципалізації фабрик та заводів 
1
 – позиції, що зближували ВСС з лівим 

табором. 

Істориками негативізується установка членів Союзу на вирішення 

аграрного питання в дусі націоналізації. В. Магась та О. Федьков переконані, 

що позиція більшості українських селян щодо «землі» зумовлювалася 

пережитками кріпацтва, які заважали формуванню почуттів приватного 

власника. Вочевидь, схвальне ставлення селян до землі як спільного добра, 

у тому числі в місцевостях із поширенням подвірного землекористування, 

повинно розглядатися з кількох точок зору – привабливість націоналізації 

через традиційне громадське сприйняття землі як загальної цінності; 

розчарування селянства наслідками проникнення капіталістичних форм 

організації виробництва, які призводили до розорення частини землеробів, 

їхньої пролетаризації; недовіра економічній політиці уряду, який виходив, 

передусім, з інтересів великих приватних власників. Усе це наштовхувало 

селян на думку про необхідність радикальної зміни аграрного ладу, 

ствердження нового типу суспільства, яке б надійно забезпечило соціальні 

права й інтереси більшості сільського населення. 

В. Магась і О. Федьков здійснили найбільш точні підрахунки кількості 

організацій Селянського союзу та його членів в Україні: 7 губернських 

(ураховуючи Харківське губернське Бюро сприяння ВСС), 19 повітових, 

39 волосних та 285 сільських організацій ВСС (з другої половини 1905 р. 

по січень 1906 р.). При цьому найактивнішим періодом їх формування 

історики назвали листопад–грудень 1905 р., коли міцний поштовх створенню 

осередків Союзу був наданий Маніфестом 17 жовтня і листопадовим з’їздом 

ВСС. Кількість же членів Союзу в Україні у період найвищого підйому 

революції сягала близько 120 тис. осіб. 

                                           
1
 Первый штурм / Сост., предисл., вступ. статья к документам и коммент. 

К. Ф. Шацилло. – М.: Мол. гвардия, 1990. – С. 604–611. 
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Цікавим є проведений соціальний, етнічний і демографічний зріз складу 

Селянського союзу: 1) окрім селян до нього приставали представники всіх 

інших груп населення до дворян включно; 2) різноманітністю визначався 

етнічний склад організації (пропаганда ВСС не знайшла відгуку лише серед 

німецьких колоністів); 3) у віковій категорії актив груп і комітетів Союзу 

складала переважно молодь. Зауважмо, що демографічна структура осередків 

Союзу коливалася залежно від регіону. Наприклад, судячи з даних про вік 

активістів ВСС Сумського повіту, які підлягали адміністративній висилці, 

більшість із них складали люди статечні, віком понад 40 років, 

тоді як виселенці-особи молодого віку належали до лівих партій 
1
. 

Окрема увага дослідниками приділена взаємовідносинам ВСС 

і опозиційних партій. Вплив соціалістів на селянську організацію, особливо 

есерів, варіювався залежно від періоду ПРР. Якщо в 1905 р. він був не надто 

сильним, то в 1906–1907 рр. чимало низових структур Союзу потрапляли під 

директивне управління партійних комітетів 
2
. Прикладом цьому можуть 

служити осередки ВСС у сс. Вороньки і Варва Лохвицького повіту. 

Унаслідок репресій проти керівників Лохвицького повітового комітету ВСС 

до 1907 р. усі її організації, що залишилися без проводу, потрапили під вплив 

есерів і реорганізувались у СС ПСР, діяльність яких продовжувалась і після 

революції 
3
. Крім того, В. Магась і О. Федьков відзначили і доволі відчутну 

участь РСДРП в діяльності ВСС. Впливовість інших опозиційних партій 

на ВСС була незначною, про що свідчать наступні наведені дослідниками 

дані: в 1906–1907 рр. серед засновників і пропагандистів ВСС 69% становили 

                                           
1
 ДАСО, Ф. Р-2362, Оп. 1, Спр. 11, Арк. 142–186. 

2
 Федьков О. М. Всеросійський селянський союз і політичні партії в 1906–

1907 рр. / О. М. Федьков // Наукові праці КПДПУ: Іст. науки. – 2003. – Т. 11. 

– С. 155–156; Федьков О. М. «Селянству – владу і землю!» … – С. 106. 

3
 ДАРФ, Оп. 233, Спр. 999, Ч. 42, Арк. 213. 
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есери, 18% – представники РСДРП, 4% – українські есдеки, 4% – трудовики, 

2% – кадети, стільки ж – анархісти 
1
. 

У формуванні осередків ВСС відігравав значну роль і «третій елемент», 

особливо сільські вчителі. В. Борисенко, В. Магась, Г. Непорожня, 

І. Сабадирьов, Є. Трефільєв навели численні приклади співпраці педагогів 

із революційним селянством. Нерідко саме освітяни інформували селян про 

існування ВСС, сприяли оформленню його нових осередків та навіть 

очолювали їх. Сільська та земська інтелігенція, що безпосередньо 

контактувала із селянами та добре знала їхнє життя, мала певні переваги 

перед партіями. Певною мірою, підкреслював В. Магась, це зумовило деяку 

поміркованість діяльності Союзу, каналізації енергії його руху в річище 

«законного шляху» боротьби 
2
. Проте, більшість лідерів ВСС мала саме 

селянське походження й могла діяти цілком самостійно від інтелігентського 

впливу. О. Федьков наводив свідчення цьому по Київській губернії, 

де чимало аграріїв самі вели активну пропагандистську діяльність з метою 

утворення нових осередків Союзу 
3
. Разом В. Магась і О. Федьков 

узагальнили подібні факти, встановивши, що серед 175 засновників осередків 

                                           
1
 Федьков О. М. «Селянству – владу і землю!» … – С. 112, 121. 

2
 Борисенко В. Й. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської 

молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр. / В. Й. Борисенко, 

Г. А. Непорожня. – К.: НПУ, 2002. – С. 62–63, 69–70; Магась В. О. Народні 

вчителі України в організаціях Всеросійського селянського союзу (1905–

1907 рр.) / В. О. Магась // Наукові праці КПДУ: Іст. науки. – 2005. – Т. 15. –

С. 100; Сабадырев И. Л. Борьба большевиков за ленинскую аграрную 

программу… – С. 152–153; Трефильев Е. Крестьянские волнения 

в Одещине… – С. 119–123. 

3
 Федьков О. М. Всеросійський селянський союз… – С. 153. 
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Союзу та агітаторів в Україні 58% складали селяни та козаки, а ще 6% –

представники сільської або волосної адміністрації 
1
. 

Дослідники відзначили наступні форми діяльності місцевих відділень 

ВСС: усна агітація, випуск власних прокламацій (Красно-Кам’янський 

волосний селянський союз, Покошицький волосний селянський союз, 

організації Кролевецького та Олександрівського повітів); складання 

приговорів до органів центральної влади, депутатам Державної Думи, 

а також ухвалення безадресних присудів у якості програми дій сільського 

товариства з приписом про приєднання до лав Селянського союзу; укладання 

союзів з іншими опозиційними організаціями та групами (страйкомами, 

партіями, Всеросійським залізничним союзом тощо); влаштування мітингів, 

демонстрацій, сходів, з’їздів із метою розширення організаційної мережі 

Союзу, вироблення механізму фінансування місцевих комітетів і груп, 

поширення його програми з додатком проекту розв’язання місцевих потреб 

та резолюцій щодо політичного сьогодення; ведення боротьби за тверезість 

і закриття «монопольок»; налагодження випуску газет («Земля», Кобеляки; 

«Крестьянская газета», Суми); захист своїх вождів (І. Бедро в Лохвицькому 

повіті, А. Щербака в Лебединському та Сумському повітах); утворення 

парамілітарних загонів (Миргородський, Сумський повіти); керівництво 

страйковою боротьбою селянства; третейське втручання у відносини 

наймитів і дідичів; переобрання волосної та сільської адміністрації; 

встановлення в окремих місцевостях максимуму цін; проведення політики 

бойкоту чинних органів влади та фіску, а також, у випадку необхідності, 

їх нейтралізація; протидія чорній сотні, охорона євреїв; виконання судових 

функцій; протидія погромним настроям і діям 
2
. 

                                           
1
 Федьков О. М. «Селянству – владу і землю!» … – С. 94–98. 

2
 Магась В. О. Діяльність волосного відділу Всеросійського селянського 

союзу в селі Покошичі / В. О. Магась // Молодь в умовах нової соціальної 

перспективи. Мат. IX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 23–24 травня 
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Однак, у 1906–1907 рр. в умовах репресій напрям роботи вцілілих 

осередків ВСС значно змінився. Селянський союз, показували історики, 

втрачав свою поміркованість (певною мірою це зумовлювалось арештами 

активу організації, «того поміркованого елементу, котрий девізом своєї 

пропаганди обрав «мирну парламентську боротьбу»», а також потраплянням 

частини груп та комітетів під вплив ПСР). Законспіровані групи ВСС усе 

більше тяжіли до спілки з революційними партіями та закликали селянство 

створювати братства, не платити податки, озброюватися, вдаватися 

до страйкової боротьби 
1
. Свідчення про створені окремими групами ВСС 

бойових дружин узгоджувалося з агітацією на користь повстання проти 

режиму, встановлення республіки революційним шляхом. На початку 

1908 р., наводили приклад історики, поліція ліквідувала Борзненський 

комітет ВСС, у членів якого була вилучена зброя 
2
. 

Новим у роботі ВСС було також складання наказів депутатам Державної 

Думи, проведення виборчої кампанії у виборах до ІІ Думи, а також утворення 

навесні 1907 р. особливих комітетів з підтримки опозиційних сил 

                                                                                                                                        

2007 р.). – Житомир, 2007. – Ч. 1. – С. 244–245; Магась В. О. Діяльність 

селянського союзу в селі Ольшаниця Київської губернії в період піднесення 

революції 1905–1907 рр. / В. О. Магась // Україна наукова. Мат. др. всеукр. 

наук.-практ. інтернет-конф. 21–23 грудня 2006 р. – К., 2006. – Ч. 3. – С. 27–

28; Магась В. О. «Селянська республіка» на Сумщині в роки Першої 

російської революції / В. О. Магась // Інтелігенція і влада. –2008. – Вип. 11: 

Історія. – С. 44–53; Федьков О. М. «Знищити в селянському русі риси 

пугачовщини...» (Політичні партії і Всеросійський селянський союз 

в Правобережній Україні у 1905 році) / О. М. Федьков // Наукові праці 

КПДПУ. Іст. науки. – 2002. – Т. 8(10). – С. 264–283; Федьков О. М. 

«Селянству – владу і землю!» … – С. 130–173. 

1
 Федьков О. М. Всеросійський селянський союз… – С. 156–158. 

2
 Федьков О. М. «Селянству – владу і землю!» … – С. 199. 
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в парламенті (у І Думі 14 депутатів були членами Селянського союзу, 

у ІІ Думі – 13). Прикметне, що в «думський період» центр діяльності ВСС 

в Україні переноситься з лівого на правий берег Дніпра. У 1906 р., 

коли на Лівобережжі організації ВСС внаслідок переслідувань занепадали, 

на Правобережжі відмічалася навпаки активізація його осередків, що можемо 

пояснити більш пізнім виявом масового руху за створення організацій 

Союзу. А. Глушковецький відмітив активну участь Проскурівського 

та Могильов-Подільського комітетів ВСС в агітації селянства після розпуску 

І Думи. В краї поширювалися листівки організації, що закликали селян знов 

«йти в Думу, щоб там боротися за Установчі збори та за землю і волю» 
1
. 

Функції місцевих організацій ВСС узагальнені В. Магасем 

та О. Федьковим в структуризації діяльності губернських, повітових, 

волосних і сільських осередків: «губернські й повітові відділення проводили 

активну організаційно-пропагандистську роботу, скликали з’їзди, друкували 

прокламації, узгоджували взаємодію місцевих організацій тощо»; «волосні 

осередки Союзу були важливими організаційними центрами. 

Вони координували діяльність сільських комітетів, допомагаючи оперативно 

вирішувати наявні проблеми в межах волості»; сільські (містечкові) осередки 

«проводили основну роботу, втілюючи безпосередньо тактичні настанови 

Установчого та Делегатського з’їздів ВСС», як-то «виступали в ролі 

посередників між роботодавцями та працівниками…, змінювали 

та бойкотували місцеву владу, агітували за бойкот Державної Думи 

й необхідність Установчих зборів, проводили сходи, мітинги» тощо 
2
. 

Подібне розгалуження діяльності ВСС за територіально-адміністративною 

                                           
1
 Глушковецький А. Л. Демократія в провінції: вибори та діяльність депутатів 

Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії / 

А. Л. Глушковецький. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2010. 

– С. 54–55. 

2
 Федьков О. М. «Селянству – владу і землю!» … – С. 149, 158–159, 171. 
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ознакою дозволило здійснити глибший якісний аналіз дій осередків 

селянської організації, показати «обставини утворення, діяльності та причин 

зникнення окремих організацій». Водночас, на мій погляд, такий підхід дещо 

ускладнює сприйняття регіональних особливостей життя ВСС (особливо 

на рівні волость-село), примушує авторів робити повтори та недостатньо 

висвітлює взаємозв’язок дій комітетів Союзу різного адміністративного 

ступеню. 

Причини занепаду ВСС авторами роз’яснені таким чином: репресії 

проти членів Селянського союзу; радикалізація вцілілих організацій Союзу, 

які відмовлялися від ідеї «мирної боротьби» та переходили до тактики 

підтримки терору, що вело до «політичного банкрутства ВСС», 

його потрапляння під вплив революційних партій і, як наслідок, до 

неминучої втрати Союзом власного політичного обличчя; «авангардність» 

вождів організації, що заважала їм зберігати контроль над селянством у роки 

реакції; помилкова тактика бойкоту виборів до Державної Думи в 1906 р., 

що природно за великої виборчій активності селян зменшувало впливовість 

ВСС; організаційна рихлість Союзу, недоліки професійних кадрів 

та відсутність досвіду конспіративної роботи 
1
. Отже, сучасні українські 

й російські дослідники Селянського союзу єдині в думці про руйнівність 

репресивних заходів як зовнішньої причини занепаду селянської організації, 

але розходяться в аналізові внутрішніх чинників 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, втрачали можливість розгорнути 

справжню селянську війну проти режиму. Вочевидь, дане питання й надалі 

залишиться предметом дискусій. 

                                           
1
 Федьков О. М. «Селянству – владу і землю!» … – С. 211–213. 
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Серед регіональних досліджень ВСС останнього часу варто відзначити 

низку наукових публікацій стосовно діяльності Сумського повітового 

комітету Селянського союзу, що розкривають основні напрями його роботи: 

провідна роль у його становленні та діяльності селянського трибуну 

А. Щербака та інших активних членів організації – Ю. Зленка, М. Сердюка, 

І. Чайки, сприяння місцевої земської ліберальної інтелігенції у формуванні 

осередків ВСС у повіті, взаємодія Сумського осередку Селянського союзу 

та інших громадських і політичних організацій у регіоні, висвітлення низки 

ключових подій у процесі консолідації селянського руху (підписання петиції 

царю та її вручення С. Вітте, участь сумських делегатів у з’їздах ВСС, 

влаштування регіональних конференцій), здійснення політичних 

та економічних заходів для зміцнення становища організації в регіоні, 

страйки в маєтках Строганової під керуванням ВСС, поширення впливу 

«республіки» на сусідні повіти, підготовка збройного повстання керівниками 

ВСС разом із повітовими осередками РСДРП і ПСР, зрештою, обґрунтування 

вживання поняття «Сумська селянська республіка» як квазідержавного 

утворення 
1
. Спільним у цих працях є погодження авторів у провідній ролі 

                                           
1
 Іванущенко Г. Яструбинська республіка: погляд через 

століття Г. Іванущенко // Визвольний шлях. – 2006. – № 5. – С. 116–119; 

Костенко С. В. Популярність ідей громадсько-політичного об’єднання 

селянства на Півночі Лівобережжя / С. В. Костенко // Сіверщина в історії 

України. – 2013. – Вип. 6. – С. 435–436; Кудінов Д. В. Основні віхи 

революційних подій 1905 р. в Сумському повіті / Д. В. Кудінов // 

Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти. Мат. Краєзнав. 

наук.-практ. конф. (8–10 червня 2010 р., Суми). – Суми: СОІППО, 2010. –

С. 69–70; Магась В. О. «Селянська республіка» на Сумщині… – С. 44–53; 

Салтык Г. Сумщина и Курский край: из опыта политического сотрудничества 

в начале ХХ века / Г. Салтык // Матеріали VIII Сумської наукової історико-

краєзнавчої конференції (29–30 жовтня 2009 р.). – Суми: СДПУ 
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ВСС у регіоні, його лідерський позиції серед діючих тут політичних сил. 

Ними демонструється своєрідна ситуація двовладдя, у якій робітничий клас 

не відігравав роль гегемонії, а навпаки діяв у фарватері селянської боротьби. 

Подібні приклади є дуже важливими для зміни погляду на селянство 

в революції 1905–1907 рр. як на цілком самостійній у політичному 

відношенні клас. 

Цікавим сюжетом в історії Першої російської революції й історії 

України окремо є спроба проведення у Києві в січні 1906 р. Українського 

селянського з’їзду депутатів від осередків Всеросійського селянського союзу, 

що діяли на території українських регіонів Російської імперії. Організатори 

з’їзду ставили перед собою завдання створити Український селянський союз 

на правах автономної структури ВСС. Хоча зробити це з різних причин 

так і не вдалося, процес формування окремої селянської організації знайшов 

відгомін в публіцистиці, спогадах та історичних розвідках. 

Початок Українському селянському союзу поклала ініціатива 

представників Лівобережжя на Делегатському з’їзді ВСС (6–10 листопада 

1905 р.) сформувати його обласні структури 
1
. Цю ідею підтримала 

чернігівська делегація, порушивши питання про самоуправління обласної 

організації («ця обласна, господарська автономія стане прототипом 

майбутньої місцевої автономії») і запропонувала ще до скликання 

ІІ Делегатського з’їзду провести з’їзди обласні. Зрештою, по завершенню 

                                                                                                                                        

ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 86–92; Товстуха П. В. Вплив агітації 

і пропаганди лівих партій на розвиток революційних подій на Сумщині 

в 1905 році / П. В. Товстуха // Матеріали 6 Сумської наукової історико-

краєзнавчої конференції. – Суми: СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 135–

136. 

1
 Материалы к крестьянскому вопросу. Отчет о заседаниях делегатского 

съезда Всероссийского крестьянского союза 6–10 ноября 1905 года. – 

Ростов-на-Дону: Б.и., 1905. – С. 92. 
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листопадового форуму відбулася нарада 17 українських делегатів, 

які постановили скликати УСЗ. За задумом її учасників на з’їзд у Київ могли 

прибути селяни незалежно від статі та віросповідання з усіх етнічних 

українських земель. Передбачалося, що кожна волость могла прислати 

на з’їзд до Києва одного делегата, а повітові, губернські комітети ВСС 

і партії, які боролися в Україні за інтереси селянства та робітників, по два 

виборних 
1
. 

Хоча дискусія з приводу скликання обласних з’їздів так і не виникла, 

як ми бачимо зі стенограми засідань з’їзду, заперечень щодо даної пропозиції 

теж не послідувало. Зрештою вона із захопленням була зустрінута 

українськими політичними діячами, які сформували бюро УСЗ, призначеного 

спочатку на другу половину грудня 1905 р., а потім перенесеного за Новий 

рік. Проте через «поліцейські умови» – арешти в Києві та в регіонах – з’їзд 

так і не відбувся 
2
. Тим не менш, ініціатива створення національної 

селянської організації знайшла своє продовження. У 1906 р. було оголошено 

про створення Української селянської партії. 

В історичних працях перебіг цих подій, роль української інтелігенції 

в організації селянського з’їзду висвітлюється по-різному. Кількісно – 

від кількох рядків про селянську справу, як у П. Христюка 

і Н. Мірза-Авакянц, до розгорнутого аналізу (О. Федьков, В. Магась). Якісно 

– від розуміння епізодичної ролі організації УСЗ в селянському русі 

до втраченого реального шансу навернути українське селянство на рейки 

національної боротьби. 

                                           
1
 Мазуренко В. Наше село в 1905 году / В. Мазуренко // Пути революции. – 

1925. – № 2. – С. 41; Материалы к крестьянскому вопросу. Отчет 

о заседаниях делегатского съезда Всероссийского крестьянского союза 

6–10 ноября 1905 года. – Ростов-на-Дону: Б.и., 1905. – С. 92, 94, 104. 

2
 А. І. Нова партія // Вільна Україна. – 1906. – № 4. – С. 47. 
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Характерне, що самі лідери Селянського союзу в публіцистиці 

та спогадах фактично не приділяли Київському з’їздові достатньої уваги. 

С. Мазуренко в одній зі своїх статей згадував про «український комітет», 

утворений по завершенню листопадового з’їзду, що мав на меті проведення в 

Києві конгресу від усіх волостей «Малоросії». Останній відкладався через 

страйк залізничників і, нарешті, таки був скликаний у Києві на початку січня 

1906 р., але миттєво був розпущений, а його делегати заарештовані владою 
1
. 

В. Мазуренко доповнив, що заснували УСС селяни-делегати листопадового 

з’їзду Селянського союзу та представники українських партій (УДП, УСДС), 

які разом відрядили його на Київський з’їзд 
2
. В. Магась уточнив дані 

Мазуренка: на нараді були присутні також представники УСДРП; серед 

«спілчан» на ній також знаходився М. Меленевський 
3
. 

Зі спогадів братів Мазуренків не зовсім ясна позиція керівних органів 

ВСС щодо організаційного об’єднання українського селянства. 

На переконання М. Свідзінського, УСЗ не міг відбутися без відома керівних 

органів Союзу. Водночас в його програмі, прийнятій на листопадовому з’їзді, 

не знайшлося місця для пропозиції провести обласні конгреси попри 

наполягання харківської, полтавської та чернігівської делегацій; ВСС лише 

обмежився рекомендаціями формування на регіональному рівні повітових 

та губернських комітетів, що, звичайно, не могло задовольнити 

представників національно свідомого селянства та інтелігенції 
4
. 

Відстуня одностайність в погляді на процес створення УСС і в спогадах 

діячів українського національного руху, що можна пов’язати з негативним 

результатом намагань утворити дану організацію, а також різницею 

                                           
1
 Мазуренко С. Всероссийский крестьянский союз / С. Мазуренко // Красное 

знамя. – 1906. – № 2. – С. 70–71. 

2
 Мазуренко В. Наше село в 1905 году… – С. 41. 

3
 Магась В. О. Всеросійський селянський союз в Україні… – С. 134. 

4
 Мазуренко С. Всероссийский крестьянский союз… – С. 68. 
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сподівань від неї. Наприклад, О. Лотоцький виразив загальне бажання 

українських політичних діячів часів ПРР бачити осередки Союзу в Україні 

знаряддям її національних інтересів. При цьому його мало цікавив 

соціальний зміст виступів селянства. Його бентежило інше – переливання 

соціальної боротьби в боротьбу національну. З цієї точки зору організація 

українського селянства, цього зберігача національної пам’яті, культури 

та мови, у крайовий відділок ВСС, а ліпше самостійну структуру, було 

вельми цікавим для вітчизняної інтелігенції. Недарма О. Лотоцький доволі 

сміливо йменував Селянський союз «органом національного усвідомлення 

народної маси». Про це свідчили факти національних вимог у вироках, 

ухвалених рядом громад і «продиктованих тими ідеями, що їх положено 

в основу завдань союзу» 
1
. 

Однак заява О. Лотоцького не витримує критики з точки зору уявлення 

пріоритетності національного питання перед соціальним у діяльності 

українських осередків ВСС. Зокрема, селяни Лівобережжя у присудах 

переважно його не торкалися. Пріоритети змін для себе вони вбачали, 

насамперед, у загальноросійських політичних та економічних реформах. 

Лише на Полтавщині деякі громади не залишилися байдужими 

до національної справи і погодилися на внесення в тексти приговорів 

з подання представників української інтелігенції вимог національного 

характеру 
2
. Проте подібних «національних» вимог було порівняно небагато. 

Та й у тих з них, де національний компонент був присутнім, у тексті 

він ставився завжди наприкінці після політичних та економічних завдань. 

                                           
1
 Лотоцький О. Сторінки минулого / О. Лотоцький. – Саут Баунд Брук: 

УПЦ в США, 1966. – Ч. ІІ. – С. 282. 

2
 Герасименко Ф. Документи та матеріали до селянських рухів 

на Полтавщині в революцію 1905–1907 рр. / Ф. Герасименко // Записки 

Полтавського інституту соціального виховання. – Т. V. – С. 44–45; Приговор 

крестьян общества села Нефорощи // Полтавщина. – 1905. – № 312. – С. 3. 
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Подібне ставлення до національної справи характерне і для інших регіонів 

України. Так, про суцільну національну несвідомість подільського селянства, 

що вразила українську інтелігенцію згадував В. Приходько 
1
. 

Песимістично про намагання створити українську селянську організацію 

відзивався Д. Дорошенко. Про діяльність ініціативного комітету УСС 

він загалом писав доволі зневажливо: «двом-трьом людям спало на думку 

заложити таку спілку й скликати у Києві селянський з’їзд. Зібрали десяток 

людей, проголосили себе комітетом і видрукували в десятках тисячі 

примірників плакат із закликом селян на з’їзд» 
2
. 

Попри повільне втягування селянства в націорнальну справу, не можна 

казати про те, що ідея київського з’їзду не знайшла відгуку серед різних груп 

та комітетів ВСС в Україні. До того ж спогади Д. Дорошенка 

не відзначаються фактичною чистотою. По-перше, за ним виходить, 

що пріоритет у формуванні УСС належав членам РУП-УСДРП, 

тоді як лібералів С. Єфремова та М. Левицького Дмитро Іванович вказати 

«забув». По-друге, Д. Дорошенко особисто приймав участь лише в технічній 

стороні справи (розсилці закликів) і перебував у Києві тільки впродовж 

грудня 1905 р., а тому не володів повнотою інформацією про процес 

створення УСС 
3
. 

Те, до чого так несерйозно поставився Д. Дорошенко, знаходить зовсім 

інше висвітлення в нотатках С. Єфремова. Останній стверджував, що разом 

із Левицьким проводив лінію на перетворення Київського бюро сприяння 

ВСС на Український селянський союз, чому допомагало самоусунення 

представників загальноросійських партій від справи розбудови крайової 

                                           
1
 Приходько В. Під сонцем Поділля. Спогади / В. Приходько. – Нью-Йорк – 

Мюнхен: Криниця, 1967. – Ч. 1. – С. 143. 

2
 Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901–1914 роки) / 

Д. Дорошенко. – Вінніпег: Вид. спілка «Тризуб», 1949. – С. 78–79. 

3
 Магась В. О. Всеросійський селянський союз в Україні… – С. 40. 
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структури Союзу. Сергій Олександрович, перебуваючи у «Київській філії» 

ВСС, вів переписку та живі розмови з провінційними інтелігентами 

та селянами на тему УСС, давав їм агітаційну літературу. За спогадами 

автора, все це була «сила людей». Серед «спеціялістів-агітаторів», 

які навідувалися до нього, йому запам’ятався «Медведєв з Чернігівщини» –

Ф. Медведєв, селянин с. Кропивного Новозибківського повіту, 

який ще влітку 1905 р. розгорнув активну пропагандистську діяльність серед 

сільських жителів свого регіону, закликаючи останніх підписувати вироки на 

ім’я царя з вимогами скликання народного демократично обраного 

представництва, наділення селян землею, однаковими із іншими станами 

правами, впровадження демократичних свобод та безоплатного навчання. 

Загалом, Ф. Медведєв та подібні йому люди описувалися мемуаристом 

як «публіка… досить свіжа, без теоретичних розмуваннів великих 

та рефлексів, зате звична до народу, знайома з методами праці серед нього» і, 

що головне, «практично вона стояла на українському ґрунті, згоджуючись, 

що на селі правдити політичну роботу інакше не можна». Все це 

переконувало С. Єфремова в доцільності української селянської справи 
1
. 

У спогадах С. Єфремова одна деталь викликає здивування – він чомусь 

не згадав про ініціативи селянських депутатів Делегатського з’їзду ВСС 

щодо створення УСС. Тож справа її організації у споминах фактично 

виглядає як opus vitae самого автора та його найближчих товаришів. Дивне 

й інше – соратник С. Єфремова по Київському бюро сприяння ВСС 

Чикаленко загалом не пригадував про яку-небудь роль С. Єфремова 

в організації УСС, назвавши Полтавську громаду УДП, котра надрукувала 

Статут Союзу в «Полтавщині», організуючим центром Спілки. Розбіжності 

даних у мемуарній літературі відносно того хто володів ініціативою 

                                           
1
 Єфремов С. Щоденник. Про дні минулі (спогади) / С. Єфремов. – 

К.: Темпора, 2011. – С. 615–616; 1905 год на Украине: хроника и материалы / 

Под ред. М. И. Мебеля. – Х.: Пролетарий, 1926. – Т. 1. – С. 279. 
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створення УСС і хто послідовно проводив лінію на її інституцію можемо 

пояснити бажанням самих авторів підкреслити власне значення та роль своїх 

партій у цьому процесі. Звідси – уникнення згадувань про колишніх 

політичних колег та конкурентів. 

Обмаль інформації у мемуарах зустрічається відносно проведення 

роботи зі створення УСС у провінції. Виходило, що фактично єдиним 

реальним осередком організації був волосний комітет у Ковалівці 

Пирятинського повіту. Його керівник, активний член УДП селянин 

П. Оправхата став одним із натхненників нового товариства: роз’їжджав 

по селах, агітуючи селян приєднуватися до УСС та відправляти делегатів 

до «Українського обласного з’їзду Союзу в Києві» 
1
. 

У спогадах діячів загальноросійських партій тема формування УСС вона 

не піднімалася зовсім. Лише С. Сова-Степняк згадував про невдалу агітацію 

у Конотопському повіті «якогось Українського селянського союзу» 
2
. Деякі 

дослідники селянського руху скупо згадували про підготовку проведення 

з’їзду та невдачу реалізації цього наміру. Зокрема, Й. Дроздов писав про те, 

що в окремих селах Чернігівщини у грудні 1905 р. обирали уповноважених 

на Київський з’їзд. У Глухівському повіті, повідомляв він, «група 

глухівських селян-українців» прямо закликала місцевих землеробів 

приєднатися до УСС, котрий ще не був сформований 
3
. 

                                           
1
 Чикаленко Є. Спогади / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк: Укр. вільна акад. наук у 

США, 1955. – С. 289, 385. 

2
 Сова-Степняк С. А. «Пятый» год / С. А. Сова-Степняк // 1905 год 

на Конотопщине. – Конотоп: Конотоп. тип. Окрместхоза, 1925. – С. 42. 

3
 Дроздов И. Г. Крестьянские союзы на Черниговщине… – С. 19, 25; 

Кирюхина Е. И. Всероссийский крестьянский союз в 1905 г. … – С. 126; 

Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні… – С. 42; Христюк П. 

1905 рік на Україні… – С. 101. 
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Більш детально на процесі підготовки з’їзду в Києві зупинився 

М. Свідзінський. Необхідність його проведення зумовлювалася вченим 

потребою зав’язати між собою практично самостійні одне від одного 

українські осередки ВСС, координації їхніх дій та виробленням спільної 

програми, яка б задовольняла інтереси селян Наддніпрянщини. Питання 

відрядження делегатів до Києва обговорювалися на ряді волосних, повітових 

та губернських форумів кінця 1905 р. Зокрема, пирятинський повітовий з’їзд 

постановив «кінцеве разом обговорити свої нужди на загальноукраїнському 

обласному з’їзді… в Києві» 
1
. На основі матеріалів преси, що висвітлювала 

підготовку УСЗ, він ранжував за значенням питання, що мали бути 

обговорені на ньому: 1) організаційні; 2) аграрні; 3) автономія України. При 

цьому необхідність надання самостійності українському народові в його 

етнічних межах найбільше дебатувалася на Полтавщині. Автор, щоправда, 

демонстрував це як виключно прояв селянської ініціативи і зовсім не 

згадував про роль національної інтелігенції та українських партій. Також він 

помилково розглядав Делегатський з’їзд ВСС і запланований з’їзд у Києві як 

самостійні один від одного заходи. Зовсім нічого ним не говориться і про 

даний українськими селянами у Москві імпульс до формування УСС. 

Сучасне бачення підготовки УСЗ та справи створення УСС 

представлене в роботах В. Магася та О. Федькова. Про УСС вони пишуть 

скоріше не як про проект, а як про реальну діючу організацію, започатковану 

11 листопада 1905 р. на нараді українських делегатів з’їзду Селянського 

союзу і очолювану С. Єфремовим. Історики довели, що в підготовці УСЗ 

брали участь члени УСДРП та УДРП. Сформований ними Київський комітет 

організації УСЗ займався: 1) розсилкою закликів до селянства щодо 

скликання з’їзду, які відправлялися по всіх волосних правліннях; 

2) розробкою платформи з’їзду, що включала вимогу автономії України; 

                                           
1
 Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року / 

М. Свідзінський // Літопис революції. – 1928. – № 6. – С. 155. 
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3) перекладом українською мовою «Протоколів селянського з’їзду»; 

4) написанням звернення до національної інтелігенції з відозвою 

встановлювати контакт з комітетом, поширювати серед селян інформацію 

про захід, сприяти проведенню зборів, де б обговорювалися нагальні 

проблеми землеробів і обиралися делегати на з’їзд 
1
. У зв’язку із цим 

В. Магась та О. Федьков детально розглянули зміст «Заклику до селян» 

комітету УСЗ, написаного С. Єфремовим, а також відозви оргкомітету 

до національної інтелігенції. 

Історики звернули увагу на те, що платформа майбутнього з’їзду 

співпадала із задумами членів Київського комітету навернути стихійний 

селянський рух в організоване річище і надати йому відчутної національної 

спрямованості (автономія України, очолюваної демократично обраним 

законодавчим органом; рівність прав; прогресивне оподаткування; 

використання української мови у школах, судах та інших установах; передача 

землі у загальнонародну власність та її розподіл за трудовим принципом) 
2
. 

Вагому роль у підготовці УСЗ, вказували історики, відігравала 

українська преса «у якості організаційних центрів з’їзду»: питання 

організації українського селянства висвітлювалася на шпальтах «Хлібороба», 

«Народної справи», «Полтавщини», «Киевских откликов» і «Киевского 

слова». Підтвердженням того, що селяни довідувалися про з’їзд, ставали 

факти винайдення примірників «Хлібороба» у різних куточках України, 

                                           
1
 Федьков О. М. Участь українських політичних партій у підготовці 

Українського селянського з’їзду та організації Української селянської спілки 

наприкінці 1905 – на початку 1906 року / О. М. Федьков, В. О. Магась // 

Проблеми історії України ХІХ – ХХ ст. – 2009. – Вип. XVI. – С. 350–352. 

2
 Магась В. О. Всеросійський селянський союз в Україні… – С. 137; 

Федьков О. М. Політичні партії та селянські громадські організації 

на Правобережній Україні в 1905–1907 роки: Дис. … канд. ист. наук: 

07.00.02 / О. М. Федьков. – К., 1993. – С. 142. 
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відозв до волосних правлінь на Київщині, агітації селян за участь 

у Київському з’їзді з боку українських лібералів та лівих, а також відповідні 

рішення сходів, занесені до приговорів 
1
. Огляд підготовки 

до всеукраїнського з’їзду в провінції, проведений дослідниками, дозволяє 

встановити, що на заклик зібратися в Києві відгукнулися селяни практично 

від усіх українських земель, але найбільший інтерес до нього проявили 

селяни Полтавщини, де існували сильні осередки українських партій. 

Опрацьовані архівні дані дозволили співавторам змалювати картину 

доволі широкої агітації за участь в роботі УСЗ в сільській провінції, 

яку проводили як представники «третього елемента», активісти українських 

партій, так і окремі селяни – члени ВСС. Також було запропоноване 

районування впливовості ідеї створення УСС. На перше місце О. Федьков і 

В. Магась поставили Полтавщину з її потужними осередками українських 

партій. Особливо прикметною є описана ними діяльність Ковалівського 

комітету УСС, котрий оформився заочно до установчого з’їзду організації. 

У Ковалівці селяни на сході 20 листопада 1905 р. прийняли постанову, яка в 

цілому співпадала з пунктами «Заклику», і відправили Центральному бюро 

ВСС приговор про приєднання до Союзу та створення у Ковальській волості 

комітету Української селянської спілки. Про успішність діяльності 

Ковалівського комітету свідчив той факт, що до нього швидко пристали села 

чотирьох волостей Пирятинського та Золотоноського повітів Полтавської 

губернії. Селяни обрали чотирьох делегатів на з’їзд у Києві, і навіть зібрали 

невелику суму для допомоги в його організації, яку відправили до редакції 

газети «Хлібороб». Другим за значенням регіоном, в якому селяни мали 

                                           
1
 Магась В. О. Всеросійський селянський союз в Україні… – С. 136–137; 

Федьков О. М. «Селяни усієї України єднайтеся!» (З історії боротьби 

за скликання Українського селянського з’їзду наприкінці 1905 – на початку 

1906 років) // Наукові праці КПДУ: зб. за підсумками звітної наук. конф. 

виклад. і аспір. – Вип. 2. – 2003. – Т. 1. – С. 97. 
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намір прийняти участь в УСЗ, дослідники назвали Київську губернію 

(фіксувалася агітація за УСЗ у Київському, Канівсьому, Сквирському, 

Звенигородському, Черкаському і Чигиринському повітах). В решті регіонів 

агітація за участь в з’їзді, показували дослідники, була розподілена вкрай 

нерівномірно і охоплювала не надто велику кількість сіл 
1
. 

Значна увага приділена істориками прикінцевим подіям незавершеного 

процесу формування УСС, пов’язаним зі зривом його з’їзду у Києві, арештом 

С. Єфремова та інших членів оргкомітету. Причинами, які завадили 

оформленню УСС, були названі «протиріччя… між українськими 

національними партіями», «нерівномірний ступінь їх впливу на всій етнічній 

території підросійської України», призначення на початок січня 1906 р. 

альтернативних з’їздів Селянського союзу в регіонах, що відвертали увагу 

селян від національної справи, і, зрештою, «початок періоду реакції після 

найвищого підйому революції та особиста заборона з’їзду Київським 

губернатором» 
2
. Останнє підтверджувалося словами Д. Дорошенка, котрий 

відгукнувся про захід ініціаторів з’їзду як про «авантюру», що лише завдала 

зайвого клопоту київському губернатору 
3
. Водночас оцінка сприйняття 

селянством національного питання, дана В. Магасем і О. Федьковим, 

дозволяє припустити, що названі перешкоди мали здебільшого фізичний 

характер; головна причина, переконані вони, полягала в недостатньому 

на той час рівні усвідомлення українськими селянами потреби боротьби 

за національний суверенітет, пріоритетність соціально-економічних завдань 

революції перед національними, що і зумовило відсутність як повторних 

спроб скликати з’їзд, так і підтримки з боку селянства УСелП. 

                                           
1
 Федьков О. М. Участь українських політичних партій у підготовці 

Українського селянського з’їзду… – С. 354–357. 

2
 Федьков О. М. Участь українських політичних партій у підготовці 

Українського селянського з’їзду… – С. 357. 

3
 Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле… – С. 78–79. 
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Загалом, праці О. Федькова та В. Магася дозволяють реконструювати 

правильну хронологію подій формування УСС: ініціатива створення 

національної селянської спілки на Московському з’їзді – її підхоплення 

українськими партійними діячами, що сформували Київський (український) 

комітет організації УСЗ – перенесення дати з’їзду із 18 грудня на 5-6 січня, 

що зумовлювалося бажанням уникнути репресій за умов введення в Києві 

військового стану, а також через страйки залізничників та поштовиків –

відмова від проведення з’їзду під тиском київського губернатора 

й оголошення про це в пресі – арешти окремих членів Київського комітету та 

припинення його діяльності – прибуття 5 січня до Києва окремих селян-

делегатів, які так і не спромоглися зібратися – оголошення про створення 

УСелП, як спадкоємниці УСС. 

Від коротких публіцистичних оглядів до глибоких за аналізом 

і масштабом використаних джерел – такий шлях пройшла історіографія 

діяльності Селянського союзу. Якщо дожовтнева наукова та популярна 

публіцистика торкалася загальної проблематики ВСС, переважно 

за матеріалами його з’їздів, то історична наука в 1920–1940-ті роки заклала 

підвалини саме наукового дослідження проблематики селянських організацій 

в Україні в період ПРР. Головні питання, що підіймали дослідники, 

стосувалися соціальної природи, політичного характеру та взаємодії 

Селянського союзу з іншими партіями. Хоча науковці в цих питаннях деколи 

доходили до протилежних висновків, неодмінним залишався сильний 

ідеологічний контекст досліджень – діяльність ВСС розглядалася крізь 

призму оцінки В. Леніним. Відштовхуючись від цього, низка дослідників 

явно симпатизували Союзові, інші, навпаки, засуджували його. Проте, зміна 

політичної ситуації в СРСР закріпила негативний погляд А. Шестакова на 

діяльність ВСС як загальноприйнятний; применшувалося реальне значення 

Селянського союзу в ПРР. Оновлене бачення ролі та місця ВСС 

у селянському русі Росії й України було притаманним для постсталінського 

періоду. Закріплювалася теза про подвійний характер діяльності селянської 
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організації. З одного боку, вона сприяла революціонізації селянства, його 

залученню до організованих форм боротьби, з іншого, – поширювала в ньому 

ліберально-неонародницькі ідеї, не відважувалася на збройну боротьбу 

з урядом, чим прирікала свої осередки на їх поодинці викорінення владою. 

Важливим моментом стало поступове накопичення фактичного матеріалу 

про діяльність комітетів та груп ВСС у регіонах. Сучасна історіографія 

логічно довершила розпочату століття тому справу дослідження Селянського 

союзу на новітній методологічній та світоглядній основі, що дозволило 

синтетично підійти до різних концепцій, а також розвинути 

та проаналізувати тематичні блоки взаємовідносин ВСС і політичних партій, 

роль інтелігенції в становленні його осередків, місію окремих видатних 

персоналій, особливості функціонування «селянських республік», спроб 

створення УСС тощо. 

 

3.3. Вітчизняна історіографія розробки аграрно-селянського 

питання в програмах українських партій початку ХХ ст. 

 

Важливою складовою теоретичного доробку політичних партій початку 

ХХ ст. була розробка аграрного питання, від якого певною мірою залежав 

успіх їхньої діяльності і зростання політичної ваги. Це змушувало партійні 

керівництва шукати найоптимальніші шляхи розв’язання проблеми 

малоземелля, забезпечення трудових прав наймитів, фінансування дрібного 

фермерського господарства, підвищення рівня агрокультури тощо. Земельне 

та трудове питання пропонувалося вирішувати в тісному зв’язку з реформою 

майбутнього державного устрою, забезпеченням громадянських 

і національних прав усього народу. Це пояснює доцільність 

історіографічного розгляду бачення політичними партіями шляхів 

розв’язання аграрно-селянського питання. 

Компаративний аналіз наукових праць здійснений у такому порядку: 

1) розгляд істориками ідейних витоків партійних програм і теоретичного 
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бачення майбутнього аграрного ладу; 2) бачення партіями причин 

загострення аграрно-селянського питання в умовах складання революційної 

ситуації та ПРР; 3) етапи формування аграрних програм українських партій 

і вироблення їх остаточного варіанту; герменевтика пропозицій вирішення 

аграрно-селянського питання; 4) дискусія щодо пропонованих методів 

селянської боротьби. 

Варто також пояснити вибір автором формулювання теми параграфу, 

для чого слід окреслити різницю між поняттями «аграрне», «селянське» 

й «аграрно-селянське питання», що побутують в історичній літературі. 

Аграрне питання в історичному дискурсі розуміється як теоретизування 

аграрної політики держави, шляхів її реформування, перерозподілу земельної 

власності та засобів його здійснення. Селянське питання, – як осмислення 

правового статусу селянства, його місця в системі соціальних, трудових 

і економічних відносин, майнових прав, територіальної та громадської 

самоорганізації селянства тощо. Аграрно-селянське питання відбиває 

взаємовідносини селянства та держави, процеси змін правового й майнового 

статусу селян, і, головне, селянського землекористування. 

Зародження партій, формування її ідеології та політико-філософської 

думки її теоретиків – важливий ключ до розуміння самої природи 

громадянської організації, а також системи поглядів її членів на актуальні 

проблеми сучасності. В. Дубінський і О. Федьков звернули увагу 

на притаманний українським організаціям егалітаризм уже в установках 

Братства Тарасівців, висловлений у політичної декларації «Profession de foi», 

яка пропагувала ідеали «ні пана, ні мужика», але не вказувала на шляхи 

розв’язання земельного питання 
1
. У цьому С. Наумов вбачав відсутність 

                                           
1
 Дубінський В. А. Аграрне питання в політичних концепціях українських 

партій і громадських організацій Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. / В. А. Дубінський, О. М. Федьков. – Кам’янець-

Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – С. 73–74. 
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чіткого бачення майбутнього політичного та соціально-економічного устрою 

України, його «неактуальність» для братчиків, свідомий ескапізм від 

нагальних соціальних проблем задля єднання в ім’я мети національного 

відродження українських земель 
1
. З іншого боку, українська дослідниця 

С. Іваницька наголошувала, що певне уявлення аграрних змін тарасівці все ж 

таки мали – вирішення земельного питання ними бачилося в народницькому 

дусі 
2
. Подібні розбіжності, вочевидь, можна пояснити неповнотою 

дослідницького матеріалу – програма Братства не збереглася до нашого часу. 

Надалі ідеї соціальної справедливості, вказували Й. Гермайзе, 

Ю. Лавріненко, В. Дубінський та О. Федьков, розвивала Українська соціал-

демократія, очолювана І. Стешенком і Л. Українкою, та «Група сільських 

робітників соціал-демократів Київської губернії» під проводом 

М. Меленевського. Остання, щоправда, не залишила після себе якої-небудь 

публіцистики, здатної продемонструвати погляди її членів, тож головна увага 

істориків була прив’язаною до УСД, яка, за виразом Й. Гермайзе, «зробила 

крок від Драгоманова до Маркса». Її натхненники, критично поставившись 

до невиразних ідей тарасівців, прагнули розібратися з аграрно-селянським 

питанням за допомогою «сучасного класового принципу соціології». 

Історики встановили головні позиції групи за її виданнями та політичною 

публіцистикою Л. Українки: націоналізація землі з подальшою передачею 

її землеробам на умовах державної оренди з прогресивним оподаткуванням; 

витрачання отриманих від державної ренти коштів на соціальні програми. 

Акцентувалася тактична лінія УСД діяти на селянство через інтелігенцію 

та робітництво, сприяти гуртуванню землеробів в спілки. Повстання 1902 

                                           
1
 Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. ХІХ ст. 

– лютий 1917 р.) / С. О. Наумов. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – С. 15–

16. 

2
 Чмырь С. Г. Братство Тарасовцев / С. Г. Чмырь // Отечественная история: 

энциклопедия: в 5 т. Т. 1: А-Д. – М.: БРЭ, 1994. – С. 285. 
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року переконало членів УСД у здатності селянства сприймати соціалістичну 

пропаганду («і буде тоді наша земля без хлопа, без попа й без царя») 
1
. 

Спадковість аграрної концепції в історичному дискурсі, проте, більше 

простежується не по лінії драгоманівський соціалізм→УСД→РУП, 

а в наслідуванні зовнішніх впливів. Ряд українських істориків відзначили 

потужний вплив на лідерів РУП, УНП, УСДС ІІ Інтернаціоналу, що надалі 

виявилося в соціалістичних за своїм характером програмових вимогах 

вказаних партій 
2
. М. Равич-Черкаський виділив в історії РУП два періоди –

досоціалістичний і соціалістичний, який почався з випуском першого числа 

партійного органу «Гасла» та одразу прийняв марксистський характер, хоча 

повний перехід партії на марксистські рейки відбувся пізніше 
3
. Вихід 

                                           
1
 Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні / О. Гермайзе. 

– К.: Книгоспілка, 1926. – Т. І. – С. 42–45; Дубінський В. А. Аграрне питання 

в політичних концепціях українських партій… – С. 76–81; Дубінський В. А. 

Леся Українка про шляхи вирішення аграрного питання в Наддніпрянщині 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / В. А. Дубінський // Вісник КПНУ ім. 

І. Огієнка. Історичні науки. – 2012. – Вип. 5. – С. 111–116; Лавріненко Ю. 

Українська соціял-демократія (група УСД)… – С. 69–71. 

2
 Борисенко В. А. До питання про Революційну українську партію / 

В. А. Борисенко // Наукові праці з питань політичної історії. – 1991. –

Вип. 169. – С. 130–133; Головченко В. Від «Самостійної України» до Союзу 

визволення України: Нариси з історії української соціал-демократії початку 

ХХ ст. / В. Головченко. – Х.: Майдан, 1996. – С. 17, 24–26, 33; Наумов С. О. 

Створення Революційної української партії / С. О. Наумов // УІЖ. – 2006. –

№ 2. – С. 51; Романенко Є. Формування українських національних партій 

на території Російської імперії на рубежі ХІХ – ХХ ст.: порівняльний аналіз / 

Є. Романенко // Київська старовина. – 2003. – № 2. – С. 32. 

3
 Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (б-ов) Украины / 

М. Равич-Черкасский. – Х.: Госиздат Украины, 1923. – С. 27–28. 
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«Гасла» і поступовий перехід партії на марксистські рейки зв’язував між 

собою і Й. Гермайзе. До цього часу рупівський соціалізм був «туманним», 

«слабо висловленим», «невиразним» і «дрібнобуржуазним», що виражалося, 

насамперед, в обстоюванні інтересів селянства, а не пролетаріату, відсутності 

конкретики в розумінні тих соціальних та економічних заходів, які повинна 

здійснити ліва партія, опинись вона при владі («ідеал самостійної 

не підлеглої української республіки робочих мас з усуспільненням засобів 

продукції, націоналізацією землі і диктатурою пролетаріату, власне –

соціалістична держава») 
1
. Дописувачі «Гасла» виявляли інтерес до ідей 

Е. Бернштейна, російських і польських лівих, виробляючи, тим самим, 

власну позицію щодо різних аспектів суспільного життя. 

Зміни інтерпретації розв’язання аграрно-селянського питання 

російськими есдеками екстраполювався на позицію українських лівих. 

Спочатку аграрна концепція партії, як зазначав В. Головченко, фактично 

погоджувалася з «іскрівським» формулюванням вирішення аграрно-

селянського питання – ліквідація залишків кріпацтва та громади 
2
. А після 

ухвалення програми РСДРП на її ІІ з’їзді рупівці теж включили до своїх 

вимог пропозиції конфіскації монастирських, удільних, казенних, 

кабінетських і царських земель 
3
. Збіг у програмі РСДРП і програмових 

проектах РУП відзначили В. Борисенко та Г. Касьянов. Більше того, 

В. Борисенко для пізнього періоду РУП показав велику симпатію 

                                           
1
 Гермайзе О. 25 ліття Рев. Укр. Партії (РУП) / О. Гермайзе // Життя 

й революція. – 1925. – № 3. – С. 22; Гермайзе О. Нариси з історії 

революційного руху на Україні… – С. 69–71. 

2
 Головченко В. Від «Самостійної України»… – С. 25–26. 

3
 Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях 

и решениях съездов, конференций и пленумов. Ч. 1. (1898–1925) / 

Под ред. М. Б. Митина, А. Н. Поскребышева и П. П. Поспелова. – 

М.: ОГИЗ, Политиздат, 1941. – С. 22–23. 
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її очільників до більшовиків. Рупівська «Праця», зауважував він, питання 

союзу робітничого класу із селянством розробляла цілком у більшовицькому 

дусі, погоджувалася з більшовиками стосовно марності ілюзій союзу лівих 

із лібералами 
1
. Г Касьянов більш обережний у висновках. У похідності 

теоретичного базису РСДРП і «Нарису» програми РУП її київського 

осередку він бачив не пусте копіювання, а збіг загальнодемократичних 

завдань, що стояли перед усіма підданими імперії. Водночас розв’язання 

національного та аграрного питання мало значні відмінності в платформі 

РУП 
2
. Також варте уваги зауваження О. Висоцького та Г. Касьянова щодо 

впливу ППС у виробленні партійного погляду на аграрну справу: відомі 

брошури «Дядько Дмитро» і «Чи є нині панщина?», що містили роз’яснення 

причин кризового становища селянства та пропонували конкретні заходи 

негайного його подолання, були калькою з аналогічних видань польських 

соціалістів 
3
. 

Загалом, для перших років існування РУП характерна її широка увага 

до селянства, що Т. Гунчак пояснив тим, що за умов русифікації міського 

пролетаріату партія реально могла розраховувати лише на підтримку 

поспільства 
4
. Й. Гермайзе у «селянськості» РУП вагомішим визнав інший 

фактор – «соціальна база, що живила собою ідеї українського національного 

відродження кінець-кінцем була базою українського селянства. В цьому 

і сила і слабкість крилася українського руху, як політичної сили і як певної 
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ідеології» 
1
. Г. Касьянов розширив пояснення тісних зв’язків рупівської 

молоді та селянства ще двома обставинами: постійним контактом української 

інтелігенції із селом та «ідейною невизначеністю перших часів існування 

партії, певним ідеологічним еклектизмом неофітів українського 

соціалізму» 
2
. Останнє слід прокоментувати як відсутність чіткого уявлення 

партією своєї соціальної опори в перші роки її існування, що й визначило 

звернення одразу до найбільшої верстви населення – селянства. 

Від 1903 р. разом із виходом «Нарису програми РУП» у серпневому 

номері часопису «Селянин» починається поступова переорієнтація партії на 

робітниче середовище, що позначилося на самоідентифікації РУП. 

Якщо до цього часу вона заявляла про себе як про «аграрно-соціалістичну 

організацію», то віднині набирала все більш виразних рис марксистської 

робочої партії. Щоправда, стати політичним авангардом українського 

пролетаріату їй так і не вдалося навіть у роки ПРР. В доповіді Міжнародному 

соціалістичному конгресові в Штутгарті у 1907 р. українські есдеки 

вимушені були констатувати, що партія й досі залишається переважно 

організацією сільського пролетаріату. За даними Г. Касьянова, 2/3 її складу 

становили саме сільські робітники 
3
. Переважання селянського елементу 

в партії можна пояснити тим, що УСДРП так і не вдалося вибороти 

в більшовиків і меншовиків вплив на українське робітництво, 

не відмовляючись при цьому від роботи у селі. Тож звернення до селянства, 

зауважив Я. Грицак, було для українського руху багато в чому вимушеним, 
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компенсуючим до низької репрезентативності в містах 
1
. При цьому свою 

«аграрність» українські есдеки сприймали доволі хворобливо. На з’їзді 

у грудні 1905 р. селянство було охарактеризоване ними в дусі західної 

соціал-демократії як носій «дрібнобуржуазних інстинктів», який прагнув 

до панування дрібної приватної власності 
2
. 

Соціалістична спадкоємність політичної платформи РУП була 

збережена й закріплена в роки ПРР. На ІІ з’зді РУП-УСДРП у грудні 1905 р. 

за основу партійного теоретичного базису було взято Ерфуртську програму 

Соціал-демократичної партії Німеччини (1891 р.) і постанову Цюріхського 

конгресу ІІ Інтернаціоналу про програму-максимум соціалістичних партій 

(1893 р.). П. Шморгун пояснив це звернення до «теоретичних поглядів 

міжнародної соціал-демократії» критикою «економізму» та бажанням 

слідувати західноєвропейським нормам соціал-демократії 
3
, а В. Лук’яненко 

– перемогою «поміркованих» сил у партії, не схильних бачити в селянстві 

революційний потенціал 
4
. При цьому звернення саме до цього документу 

зовсім не сприяло позитивному вирішенню аграрно-селянського питання, 

адже Ерфуртська програма визнавала безплідним будь-який захист 

селянських інтересів у боротьбі проти великого землеволодіння 

й лихварського капіталу, прирікала фермерське господарство на загибель 
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і визнавала майбутнє аграрного ладу за великими агрогосподарствами 
1
. 

Отже, бачення аграрних перспектив німецькими соціал-демократами не було 

конструктивним для України. 

Дискусійним на сьогодні залишається питання про соціалізм УНП. 

У некролозі, присвяченому лідерові самостійників, С. Шемет виразив 

скепсис із приводу дійсного соціалістичного ухилу М. Міхновського: «Ця гра 

в соціалізм була досить несерйозною демагогією, якою М. Міхновський, 

доведений до страшної розпуки невдалими спробами захопити українською 

націоналістично-самостійницькою ідеєю ширші кола активної молоді, 

намагається своєї мети під покришкою соціалізму таки осягнути». До лівої 

фрази, вважав С. Шемет, М. Міхновський вдавався лише в часи «глибокої 

громадської летаргії» з ціллю зробити в очах української інтелігенції, 

зараженої соціалістичними ідеями, національну справу більш привабливою. 

«Коли ж громадська летаргія минала, починався рух, розцвітали надії, 

з’являлася можливість реальної праці, тоді кінчалось й всяке загравання 

з соціалізмом». На нещирість ставлення М. Міхновського до соціалізму 

вказував ще один факт – ще за часів Братства Тарасівців майбутній лідер 

самостійників критикував українську молодь за її захоплення «московськими 

соціалістичними ідеологіями» 
2
. Загравання з лівими ідеями відмітив і автор 

нарису з історії національних партій К. Залевський: якщо до початку ПРР 

енупісти намагалися «звільнити українські народні маси від впливу 

соціалізму», то вже в 1905 р. «вимушені були неодноразово виступати 

пліч-о-пліч і з «москалями», «ляхами», «жидами» і з прибічниками 
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міжнародного соціалізму» 
1
. Зрештою, своєрідне розуміння соціалістичних 

заходів віднаходимо в самого лідера УНП. Злидні трудящих він ставив 

у залежність від пригнобленого становища україніської нації, московського 

паразитизму й занедбання національної справи. Тож ці «факти життя» 

повинні були навернути робітників і селян націоналізувати підприємства 

й землі «після знесення панування чужинців-москалів» 
2
. Виходить, 

що М. Міхновський та інші провідники УНП сприймали соціалізм 

здебільшого як маневр, з чим погоджується Г. Касьянов, – соціалізм УНП був 

демагогічним, не мав конкретики й відзначався шовіністичним 

формулюванням 
3
. Те саме визнавав сучасник енупістів П. Лукашевич, 

назвавши проект українських націоналістів побудувати українську 

соціалістичну державу «фантасмагорією» 
4
. Внесення елементів соціалізму 

в програму УНП як популізм розцінив і В. Лук’яненко, оскільки, на його 

думку, справжнім ідеалом енупівстів було сильне фермерське господарство, 

побудоване на основі приватної власності на землю 
5
. 

Більш обережний в оцінках Ф. Турченко, який цитовану нотацію 

С. Шемета сприйняв інакше. Нічого дивного у використанні лівих гасел 

членами УНП, вважає він, не було, адже соціалізм на початку XX ст. був 
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вельми популярним, сприймався як надійний засіб раз і назавжди подолати 

соціальне та національне гноблення. Проте соціалізм УНП мав свої 

особливості: він не поривав з ідеєю самостійності України й орієнтувався на 

еволюційний розвиток, що зближувало самостійників із ліберальним 

табором 
1
. Фактично, Ф. Турченко стверджує щирість намірів УНП щодо 

соціалістичної перспективи, з чим також погоджуються В. Дубінський 

і В. Колесник. Однак, непевність енупістського соціалізму добре видна 

на прикладі аграрно-селянського питання: у 1907 р. партія по суті стратила 

соціалістичні гасла й виступила за капіталізацію сільського господарства 

на американський зразок 
2
. Сам М. Міхновський, зауважив Ф. Турченко, 

після ПРР остаточно відійшов від народницької ідеології, посівши міцну 

«буржуазну» позицію 
3
. 

Цікава дискусія виникає щодо природи та ідеології українського 

ліберального табору. А. Павко політичне обличчя українських лібералів, 

конституювання яких було «закономірним наслідком розвитку українського 

політичного руху» та «політичної активності національно-радикальної 

інтелігенції», трактував із двох позицій – як націонал-ліберальну й одночасно 

соціалістичну силу, оскільки український центр намагався поєднати в собі 

одразу кілька місій – виразника національних прагнень жителів краю, 
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оборонця громадянських прав і соціального реформатора. Перше природно 

витікало з постановки питання УДП-УРП-УДРП про автономію України, 

українізацію освіти, судочинства й діловодства, впровадження 

демократичного ладу з представницькими органами влади, друге виявлялося 

програмою широких соціальних реформ, що також включала вимогу 

передачі власницької землі селянами, і, зрештою, визнанням у якості кінцевої 

мети суспільного розвитку побудову соціалізму, який поєднував у собі 

цінності лібералізму й соціальної справедливості. Не дивлячись на вказану 

особливість, А. Павко вжив по відношенню до лібералів Наддніпрянщини 

епітет «українські кадети», ураховуючи ідеологічні паралелі між 

українськими та російськими центристами 
1
. 

Схожу постановку питання знаходимо у працях С. Донченко, 

С. Іваницької, В. Колесника та Л. Могильного. Дослідники специфікою 

формування ідеології українського центру вважають поєднання ліберальних 

і соціалістичних елементів, цінностей лібералізму (свобода особистості 

та діяльності) й соціальної справедливості. Національні ліберальні партії 

подібно до кадетів вважали себе інтеркласовою політичною силою, 

намагаючись максимально широко виразити інтереси всього українського 

народу, завоювати прихильність селянства у плані визнання його виключного 

права володіти землею, підвищення норми землекористування та захисту 

трудових прав селянства. Останнє, стверджувала С. Іваницька, диктувалося 

розумінням вітчизняними лібералами «селянського» характеру української 

нації – задоволення вимог українського хлібороба означало догоду всій 

нації 
2
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Наскільки соціалізм було реальною заявою українського центру –

дискусійне питання у вітчизняній історіографії. В. Лук’яненко соціалізм УДП 

та УРП схильний вважати суто декларативним: партії заявляли про свою 

прихильнicть соцiалiзму як iдеалу, але не висували реальних планiв його 

втiлення. Власне, і програми центристів сприйняті дослідником 

як «мішанина платформ різних політичних партій, організацій», 

що, природно, завадило їм завоювати на свій бік прихильність значної маси 

української громадськості 
1
. 

Популярність ідеї соціалізму в УДРП відзначила й С. Іваницька: партія 

підтримувала формулу «демократія, федералізм, соціалізм». Серед її членів, 

«найбільш самокритично та ідеалістично налаштованих», зародилась ідея 

створення єдиної української соціалістичної партії, позбавленої вузьких 

доктринерських рамок, здатної найповніше захищати інтереси українського 

трудового народу. При цьому ліберали відкидали можливість побудови своєї 

теоретичної платформи на марксистський основі, яку звинувачували 

у «схематизмі», девальвації понять індивідуальності та нації 
2
. Додаймо, 

                                                                                                                                        

Іваницька С. Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта: 

«колективний портрет» (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / С. Г. Іваницька. 

– Запоріжжя: Просвіта, 2011. – С. 135; Колесник В. Ф. Політичні партії 

та суспільно-політичні рухи в Україні наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ століття: Навч. посібн. / В. Ф. Колесник, Л. П. Могильний. – 

К.: Вид.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2007. – С. 124; Чмырь С. Г. Украинская 

демократическо-радикальная партия: истоки, организация, программа, 

тактика (90-е гг. XIX в. – 1908 г.): Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / 

С. Г. Чмырь. – М., 1994. – С. 135–136. 

1
 Лук’яненко В. П. Аграрне питання в громадсько-політичній думці України 

на початку ХХ ст.: Дис. … – С. 130. 

2
 Іваницька С. Г. Українська ліберально-демократична партійна еліта… – 

С. 135, 144. 



266 

що український центр не погоджувався з бажання есдеків «провести 

селянство через «чистилище» буржуазно-демократичної революції» і класову 

боротьбу, як болісний метод досягнення суспільства соціальної 

справедливості 
1
. Натомість кінцева мета партії співпадає з установками 

самих радикальних лівих організацій: «Ми глибоко переконані, що тільки 

при здійсненні повного соціалістичного ладу, тільки при повному падінні 

буржуазно-економічного ладу та поділу суспільства на класи експлуатуємих 

і експлуататорів людство отримує повну можливість вільного розвитку 

в фізичному, розумовому і моральному відношенні» 
2
. 

Не дивлячись на соціалістичні маріння, викладені у програмах 

українського центру, С. Іваницька не асоціює УДРП із соціалізмом, 

зважаючи на те, що «дисонансні егалітаристські та етатистські мотиви» 

в її програмі були нічим іншим, як проявом тенденції ревізії ліберальної 

ідеології, що відчувала на собі вплив народницьких і марксистських 

концепцій. Зрештою, партійні плани щодо викупу великих земельних угідь 

та підприємств, які переважно належали росіянам, полякам, іноземцям 

і русифікованим великим власникам, під опіку крайових органів влади 

С. Іваницька кваліфікувала як намагання українських лібералів добитись 

економічного суверенітету автономної України, що лише зовні вдавалися 

«соціалістичними» 
3
. На виважену думку дослідниці, вони органічно 

сприйняли фундаментальні цінності класичного лібералізму (особиста 

                                           
1
 Кудінов Д. В. Аграрні програми українських політичних партій напередодні 

і в період буржуазно-демократичної революції 1905–1907 рр. / 

Д. В. Кудінов // Сумська старовина. – 2007. – № XXIII. – С. 40. 

2
 ДАРФ, Ф. 102, Оп. 235, Спр. 25, Ч. 41, Арк. 37. 

3
 Чмырь С. Г. Украинская демократическо-радикальная партия: генезис, 

программа, тактика (90-е годы XIX в. – 1909 г.) / С. Г. Чмырь // История 

национальных политических партий России. Мат. междунар. конф. – 

М.: РОССПЭН, 1997. – С. 150. 
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свобода, плюралізм ідей, еволюціонізм) та ідеї соціалізму. Це призвело 

до ствердження лібералізму «гібридного» типу, ідентичного дефініціям 

«новий лібералізм» чи «соціальний лібералізм», тобто доволі академічної 

та штучної ідеології 
1
. З цим співзвучна позиція П. Лукашевича, здивованого 

утопічним, дрібнобуржуазним, позбавленого реального аналізу класових 

протиріч «соціалізмом» демократів і радикалів, В. Колесника 

і Л. Могильного, які назвали уявлення про соціалізм українських лібералів 

«абстрактними», О. Тимошенко, що в лівизні лібералів побачила телеологізм 

у плані їх відсторонення від конкретних кроків у даному напрямі. 

Зрештою, неконкретність соціалізму визнавали самі лідери ліберального 

табору. Зокрема, Є. Чикаленко визнавав соціалізм «путеводною зорьою», 

ладом, якого людство ніколи не досягне, «а тому нічого страшного в нашій 

програмі я не бачу…» 
2
. Також варте уваги зауваження В. Дубінського 

та О. Федькова про те, що у програмі УДРП, на відміну від взятої за її основу 

платформі УРП, «соціалізм» озвучений лише в загальних перспективах, 

тоді як реальні соціалістичні гасла, як-то ліквідація експлуатації людини 

людиною, усуспільнення усіх засобів виробництва викреслені з тексту. 

                                           
1
 Іваницька С. Українська легально-народницька політична еліта кінця ХІХ –

початку ХХ ст.: історіографічні та археографічні аспекти проблеми / 

С. Іваницька // Студії з архівної справи та документознавства. – 2011. – Т. 19. 

– Кн. 2. – С. 108. 

2
 Колесник В. Ф. Українські ліберально-демократичні партії в Російській 

імперії на початку ХХ століття / В. Ф. Колесник, Л. П. Могильний. – 

К.: Вид.-поліграф. центр «Київ. ун-т», 2005. – С. 127; Лукашевич П. 

Украинские национальные партии… – С. 36–37; Тимошенко О. Обстоювання 

ідей федералізму ліберально-демократичними партіями Наддніпрянської 

України на початку ХХ століття / О. Тимошенко // Проблеми гуманітарних 

наук: Наук. зап. Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка. –2010. – Вип. 26: Історія. 

– С. 29; Чикаленко Є. Спогади… – С. 362. 



268 

Це, переконані дослідники, свідчило про компроміс з правим, дійсно 

ліберальним, крилом партії 
1
. Конкретніше лівизну українських лібералів 

охарактеризував Л. Іванов – «соціалізм» УДРП був популістським гаслом, 

сутність якого полягала у відверненні широких кіл українського населення 

від революційної боротьби, в чому, звісно, була певна рація 
2
. 

Роз’яснення істориків, звичайно, не слід сприймати в якості остаточної 

позірності соціалізму в уявленні лібералів. Дослідники наводять деякі 

реабілітаційні соціалізмові радикал-демократів контраргументи. 

Так, О. Тимошенко акцентувала певну дезорганізацію всередині УДП: старі 

громади (Київська, Одеська, Петербурзька) саботували партійний провід 

за соціалістичний курс програми 
3
. Звичайно, якби накреслена соціалістична 

перспектива була фікцією, це не призводило би до подібних наслідків. 

На думку Г. Касьянова, умовну соціалістичність УДРП дещо пояснює 

програмний пункт про сприяння товариському (кооперативному) обробітку 

ґрунтів 
4
. 

Отже, питання про ідентифікацію центристських партій, а разом з цим 

і про кінцеву мету аграрних перетворень у їх поданні, залишається 

відкритим. В. Дубінський і О. Федьков, погоджуючись, що загальною метою 

УДП-УРП-УДРП було досягнення соціалістичного ладу, все ж таки 

кваліфікували їх у якості ліберальних організацій. С. Іваницька УДРП 

називає ліберально-демократичною силою. Так само визначають центристів 

Г. Касьянов, В. Колесник, Л. Могильний і А. Павко. «Лівими лібералами» 

або «партіями ліберально-соціалістичного спрямування» характеризує 

                                           
1
 Дубінський В. А. Аграрне питання в політичних концепціях українських 

партій… – С. 134. 

2
 Иванов Л. М. Революция 1905–1907 гг. … – С. 139. 

3
 Тимошенко О. Обстоювання ідей федералізму… – С. 34. 

4
 Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ століть… – 

С. 153. 
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український центр С. Донченко 
1
. Наголос С. Іваницької на «демос» (народ, 

селяни) покликаний маніфестувати її відмінність від класичної ліберальної 

партії. Цікаво, що дослідниця визначила місце УДРП як проміжне між 

УСДРП і УНП в українському політикумі й між кадетами та енесами – 

в російському. «Демократичне» крило партії, упевнена С. Іваницька, тяжіло 

до кадетів, а «радикальне» – до народних соціалістів. Однак, найміцніші 

відносини зав’язалися саме з КДП через впливовість та організованість 

останньої 
2
. Подібні паралелі між програмою українських лібералів 

і російських партій наводять також В. Колесник та Л. Могильний, 

проте беруть за основу не спрямованість того чи іншого крила партії, 

а відповідність програм: якщо в політичних питаннях радикал-демократи 

були близькими до кадетів, то в соціально-економічних – до народних 

соціалістів 
3
. Дійсно, енеси, як і українські ліберали, були прибічниками 

«еволюційного, а не катастрофічного соціалізму», націоналізації землі 

з обмеженою винагородою за експропріацію земель приватних власників 

коштом держави, передачі землі лише тим, хто буде її обробляти власною 

працею 
4
. 
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2
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Вип. XVI. – С. 115. 

3
 Колесник В. Ф. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні… – 

С. 120–121. 

4
 Политическая история России в партиях и лицах / Сост. В. В. Шелохаев, 

Н. Д. Ерофеев, И. Е. Задорожнюк и др. – М.: ТЕРРА, 1994. – С. 80–86; 

Сыпченко А. В. Народно-социалистическая партия в 1907–1917 гг. / 

А. В. Сыпченко. – М.: РОССПЭН, 1999. – С. 84–86. 
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Не дивлячись на явне тяжіння до соціалізму, українські ліберали 

в аграрно-селянському питанні здебільшого дотримувалися головних пунктів 

аграрної частини програми КДП, яка пропонувала: передачу землі тим, 

хто її обробляє; безоплатне віддання селянам державних, удільних, 

кабінетських та монастирських земель; примусову конфіскацію земель 

великих власників через викуп за «справедливою (не ринковою)» ціною. 

Різниця у програмах російських та українських лібералів стосувалася нового 

власника відчуженої в поміщиків землі: КДП пропонувала передати їх 

до державного фонду, «українські кадети» – у власність краю (автономії 

України) 
1
. 

Звичайно, пошук паралелей платформ українських, російських 

та західноєвропейських політичних організацій не заперечує акцент 

на елементі самобутності програм українських партій. Наприклад, 

В. Дубінський та О. Федьков відзначили, що рупівський проект програми, 

обнародуваний у березні 1905 р., розглядав питання, яких не торкалася жодна 

політична партія, як-то знищення сервітутів, передачу у власність 

чиншовикам тих земель, якими вони володіють 
2
. 

Отже, зміст програм українських партій історики ставлять у залежність 

від ідеології, яку вони сповідували, від їх орієнтації на зразки вирішення 

аграрного питання партіями інших націй, від власної економічної оцінки 

становища селянського господарства Наддніпрянщини. Водночас на аграрні 

вимоги партій впливала і їхня тактика. Якщо ліберали дотримувались 

еволюціонізму в розвиткові суспільства, то, відповідно, і тактика вирішення 

                                           
1
 Политические партии в России. – М.: Тов-во тип. А. И. Мамонтова, 1906. –

С. 40; Історія українських політичних партій: Хрестоматія-посібник. Кінець 

ХІХ ст. – 1917 р. Ч. 1. / Упоряд. Б. І. Корольов, І. С. Михальський. – 

К.: Європ. ун-т, 2003. – С. 181, 185, 230, 234–235. 

2
 Дубінський В. А. Аграрне питання в політичних концепціях українських 

партій… – С. 99–100. 
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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. При цьому 

позиції лівих і ліберальних партій збігалися в питанні експропріації землі 

у приватних власників, держави та церкви з подальшою її передачею 

в користування селянам 
1
. 

Серед усіх політичних партій теоретичні засади діяльності РУП-УСДРП 

привертають найбільшу уваги дослідників, що певною мірою зумовлюється 

не лише відносно тривалою історією існування цієї партії, але й довгим 

та тернистим процесом вироблення її програмового документу. Через це 

Т. Гунчак назвав партію «дивною організацією», яка розпочинала своє 

існування не з маніфестації програми, що було б логічним кроком, 

а з т. зв. «загальників» 
2
. А. Павко в еволюції аграрно-селянського питання 

РУП-УСДРП виокремив наступні етапи: 1) декларування обмежених, 

як для лівих, аграрних перетворень (скасування викупних платежів, 

ліквідація всіх повинностей і податків, конфіскація удільних, монастирських 

земель, ліквідація общини) у «Нарисі програми РУП», 1903 р.; 

2) корегування позицій «Нарису» на шпальтах партійного органу «Селянин» 

(до вказаного переліку додавалися вимоги конфіскації казенних земель, 

що мали здаватися в оренду безземельним хліборобам), 1903 р.; 3) проект 

платформи РУП, взоровим якому була Ерфуртська програма СДПН, 

покликана розчистити шлях капіталізмові в сільському господарстві, 

                                           
1
 Донченко С. П. Аграрне питання в програмних документах політичних 

партій України (початок ХХ ст.) / С. П. Донченко // Наукові праці 

історичного факультету ЗДУ. – 2003. – Вип. XVI. – С. 114; Донченко С. П. 

Ставлення різних політичних партій до власності і земельного питання 

(початок ХХ ст.) / С. П. Донченко // Вісник Дніпропетровського 

університету: Історія та археологія. – 2003. – Вип. 11. – С. 109. 

2
 Гунчак Т. Україна: Перша половина ХХ ст. … – С. 37. 
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передати в користування селянам удільні, кабінетські, церковні 

та монастирські землі, залишаючи при цьому відритим питання про 

поміщицьке майно; 4) ухвалення наприкінці 1905 р. програми УСДРП, 

яка утвердила ідею муніципалізації землі, а також чітко наголосила 

на конфіскації земель великих приватних власників 
1
. 

Зауважмо, що позиція історика щодо припущення українськими соціал-

демократами неминучості капіталістичного розвитку сільського господарства 

на той момент входила в протиріччя з ідеологією УСДРП. 

Зокрема, в преамбула її програми чітко вказувалося на необхідність 

перетворення приватної власності на засоби виробництва в громадську 

власність, «і перетворення товарної продукції в соціалістичну продукцію, 

яка проводиться для громадянства і самим громадянством» 
2
. 

Отже, підтримку капіталізації сільського господарства («знищення законів, 

які обмежують право селян вільно розпоряджатися своєю землею; права 

розподілу громадської землі, права виділу») можна розглядати не як кінцеву 

мету партії, а проміжну, потрібну тільки для «знищення всіх пережитків 

кріпацтва в аграрних відносинах». Щоправда, далі цих обріїв УСДРП 

на аграрне питання дивилася досить узагальнено. У майбутньому 

передбачалася ліквідація будь-якої економічної експлуатації, «знищення 

класового панування і самих класів» 
3
. 

                                           
1
 Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні: кінець ХІХ – 

початок ХХ століття: зародження, еволюція, діяльність, історична доля. 

Кінець ХІХ століття – лютий 1917 р. / А. І. Павко – К.: Знан. Укр., 1999. –

С. 71, 74, 126, 128–134. 

2
 РДАСПІ, Ф. 334, Оп. 1, Спр. 5, Арк. 6. 

3
 Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.: Програмні 

документи перших українських політичних партій / 

Упоряд. В. С. Журавський. – К.: Пошук, 1992. – С. 8, 11. 
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На еволюцію аграрної програми рупівців звернули увагу 

й В. Дубінський та О. Федьков: якщо до 1905 р. РУП схилялася більше 

до ідеї націоналізації землі – її усуспільнення в державний фонд 

із подальшим перерозподілом на умовах оренди за трудовим принципом між 

землеробами, скасування пережитків кріпаччини (ліквідація сервітутів, 

повернення відрізків), то відтепер під впливом меншовиків – 

до муніципалізації 
1
. Дотримання меншовицької лінії на розв’язання аграрно-

селянського питання УСДРП відзначили також Л. Іванов і П. Шморгун 
2
. 

Зміна акцентів вирішення аграрного питання керівництвом партії зовсім 

не означала прямого копіювання програми російських меншовиків. 

Привабливість для українських лівих муніципалізації по-масловськи 

(муніципалізація відстоює право націй на самовизначення, децентралізацію 

державного управління) полягала здебільшого в етнополітичній площині, 

адже вона за умов превалювання селянського населення реально вела 

до ствердження федеративних начал, як це прозорливе бачив В. Воровський 

(П. Орловський) («Передача земельного фонду у володіння самоуправних 

місцевих одиниць… буде сприяти створенню… замкнутих областей. І ніякі… 

постанови не зможуть попередити того, що ці самоуправні одиниці будуть 

формувати підґрунтя соціально-економічних і культурних особливостей 

окремих областей») 
3
, що, власне, і було потрібне патріотам для ствердження 

територіальної автономії України. 

                                           
1
 Дубінський В. А. Аграрне питання в політичних концепціях українських 

партій… – С. 100–101. 

2
 Иванов Л. М. Революция 1905–1907 гг. … – С. 140; Шморгун П. М. 

Політичні партії України на початку ХХ ст. … – С. 23. 

3
 Орловский П. Вопрос о национализации земли на Объединительном съезде 

РСДРП / П. Орловский // Вестник жизни. – 1906. – № 5. – С. 21; 

Орловский П. Новая аграрная программа РСДРП / П. Орловский // Вестник 

жизни. – 1906. – № 6. – С. 25. 
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У дещо іншому ракурсі на цю проблему дивився В. Лук’яненко: 

первинні аграрні проекти рупівців фактично повторювали «відрізкову» 

програму РСДРП, тоді як вимога низки членів партії націоналізації тонула 

в загальній думці. Передача землі у крайовий фонд у програмі, ухваленій 

у грудні 1905 р. для України означала зовсім не муніципалізацію. 

Для майбутньої автономної одиниці це, насправді, був проект націоналізації 

«в національно-територіальному розумінні» або «поєднанням програми 

націоналізації та муніципалізації землі, пристосованих до умов України». 

Зрештою, заява українських есдеків про близькість їх платформи з позицією 

більшовиків на штутгартському конгресі раціоналізувала наміри УСДРП 

трансформувати муніципалізацію в націоналізацію за більшовицьким 

сценарієм, оскільки українськими есдеками не передбачалося реалізовувати 

рецептуру муніципалізації для окремих регіонів України 
1
. 

Питання корегування аграрної частини програми УСДРП 

по завершенню революції відображено в монографії В. Дубінського 

та О. Федькова. Партія піддавала гострій критиці столипінську реформу 

(«канцелярський шлях розв’язання аграрних відносин»), яка зберігала 

нетлінним панське землеволодіння та політичне панування поміщиків, 

примушувала селян розселятися на землях гіршої якості, користуватися 

невигідними для себе послугами Селянського банку, поглиблювала соціальну 

нерівність між ними, не враховувала специфіки земельного питання в різних 

частинах імперії. Крім того, українські есдеки, як і українські ліберали, 

значне місце відводили проблемам інтенсифікації та кредитуванню 

сільського господарства, розвитку кооперації та сільськогосподарської 

освіти, що не лише повинно було покращити матеріальне становище села, 

але й утворити тут міцний фундамент партії: кооперативна діяльність певною 

                                           
1
 Лук’яненко В. П. Аграрне питання в громадсько-політичній думці України 

на початку ХХ ст.: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / 

В. П. Лук’яненко. – Донецьк, 2009. – С. 16. 
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мірою легалізувала роботу УСДРП і створювала додаткові переваги 

у створенні нових партійних кадрів. Крім того, «група партійних теоретиків» 

(М. Порш, В. Садовський, Л. Юркевич) навіть схвально ставилася до ідеї 

переселенської політики, критикуючи лише засоби її організації. 

В. Дубінський відзначав, що в цьому напрямі партія почала все більше 

схилятися до співпраці із «середнім класом» та заможним селянством, 

«яке було одним із джерел формування національної інтелігенції 

(отже, і партійного активу)», що ми можемо пов’язати не стільки 

з раціональною розстановкою акцентів у партійному будівництві, скільки 

зі все більш відчутним правим ухилом соціал-демократії 
1
. 

Доволі певним є сприйняття істориками постановки аграрно-

селянського питання Спілкою. Ними визначається пріоритетний 

меншовицький вплив як на її діяльність, так і на розуміння аграрного 

питання – земля повинна була безоплатно конфіскована в експлуататорів, 

а згодом розподілена між землеробами в порядку та розмірі, встановленому 

місцевими селянськими комітетами, які б і ставали реальними власниками 

землі 
2
. 

                                           
1
 Дубінський В. А. Аграрне питання в політичних концепціях українських 

партій... – С. 160–169; Дубінський В. А. УСДРП про шляхи розв’язання 

аграрного питання у між революційний період (1907–1917 рр.) / 

В. А. Дубінський // Український селянин. – 2008. –Вип. 11. – С. 227–230; 

Федьков О. М. Аграрне питання в програмних документах національних 

політичних організацій Наддніпрянської України у 90-х роках ХІХ ст. / 

О. М. Федьков, В. А. Дубінський // Зб. наук. праць. «Політол. студії». – 2013. 

– Вип. 3. – С. 138. 

2
 Колесник В. Ф. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні… – 

С. 112; Федьков О. М. Українська соціал-демократична Спілка: шляхи 

розв’язання аграрного питання (за матеріалами газети «Правда») / 

О. М. Федьков, В. А. Дубінський // Наукові праці КПДУ: Історичні науки. –
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Цікавим документом для дискусій між істориками є детально розписана 

аграрна програма УНП. Моживість побудови соціалістичного суспільства 

ставилася партійними теоретиками в залежність від рівня розвитку 

цивілізації («в соціалістичній устрій… вступлять тільки народи надзвичайно 

високої культури»), побудови етнократичного українського суспільства, при 

якому користуватися благами усуспільненої власності мала пріоритет 

титульна нація, від повного вивільнення України. Кроками до цього повинні 

були стати нормування орендної плати за землю, і, як фінал розв’язання 

аграрного питання, – націоналізація землі за викуп українських власників 

і без викупу для чужинців 
1
. Отже, розуміння націоналізації послідовників 

М. Міхновського було доволі своєрідним і означало «перехід землі 

у власність нації», що ставило розв’язання суперечок за землю в залежність 

від перспектив національної революції та дещо віддаляло селянство від 

самостійників. Інші пропозиції УНП щодо поліпшення матеріальних умов 

життя землеробів стосувалися законодавчого врегулювання орендних 

відносин, захисту трудових прав сільськогосподарських робітників, 

встановлення норм охорони праці в сільському господарстві. У 1907 р. УНП 

проголосила завдання передачі дідичної землі селянам на правах приватної 

власності, що роз’яснювалося ними «небезпекою для українського народу 

проекту земельної реформи руських (московських) трудовиків», «голосом 

самого селянства» і, зрештою, власним висновком про те, «що український 

хлібороб до соціалізму не приготований» 
2
. Останнє, ураховуючи позицію 

                                                                                                                                        

2005. – Т. 14. – С. 246–253; Федьков О. М. Формування аграрних програм 

українських соціалістичних партій Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / 

О. М. Федьков, В. А. Дубінський // Зб. наук. праць. «Політол. студії». –2010. 

– Вип. 1. – С. 125–126. 

1
 Історія українських політичних партій… – С. 87–90. 

2
 Дубінський В. А. Аграрна доктрина Української народної партії… – С. 161–

165. 
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українського селянства, висловлену ВСС, можна вважати осібним від 

більшості аграріїв поглядом партії. 

В оцінці програми УНП зустрічаються дві протилежні точки зору. 

Так, Г. Касьянов розкритикував її за «декларативність і невиробленість», 

а Ф. Турченко, навпаки, відзначив виважений і продуманий характер 

програми УНП 
1
. У документі з економічної точки зору не зрозуміла 

відмінність загальноприйнятого розуміння націоналізації землі від варіанту 

УНП. Також доволі сумнівна позиція партії щодо «виховної» ролі оренди, 

покликаної розкрити очі селян на паразитизм дворян-рантьє. Нечітко партія 

висловилася і стосовно викупу землі, вигороджуючи інтереси власників 

з числа українців. У цілому, розбіжності в баченні істориками аграрної 

концепції УПН можна пояснити еклектичністю її програми, різницею оцінки 

раціональності її положень. 

Програмові засади та діяльність Української соціалістичної партії 

досліджувалися В. Дубінським, О. Федьковим та А. Павко. При цьому якщо 

А. Павка здебільшого цікавила природа партії (дослідник погоджено 

процитував характеристику ідеології УСП, дану Й. Гермайзе, –

«інтелігентський соціалізм на українському ґрунті»), її тактичні установки 

на союз з іншими лівими партіями, розуміння партійцями національної 

справи, полеміка УСП з Л. Українкою та І. Стешенком щодо перспектив 

самостійності України 
2
, то історики-подоляни зробили більший акцент 

на соціальному змісті програми. «Нарис програми Української соціалістичної 

партії» стосовно аграрної сфери пропонував «поступове усуспільнення землі, 

средств (знарядів) продукції і средств комунікації; способи задля цього, 

                                           
1
 Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ століть… – 

С. 157; Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: Життя і Слово… – С. 150. 

2
 Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні… – С. 82; 

Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні… – С. 86–90. 
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щоб мужикам облегчить перехід до спільної, громадської господарки» 
1
. 

Доповненням до цього у праці В. Дубінського та О. Федькова є згадки про 

селянську справу в органі соціалістів «Добра новина»: очільники партії 

вважали за необхідне вести планомірну роз’яснювальну роботу серед 

землеробів щодо пояснення цінності соціалізму, передачі влади трудовим 

верствам населення 
2
. 

Рідше в історичній літературі згадується аграрний проект Української 

селянської партії, який передбачав вирішення земельного питання таким 

чином: вільно обрані Установчі Збори повинні націоналізувати у вироблений 

ними спосіб усі земельні фонди за виключенням тих, що належать дрібним 

господарям (ті що мають ділянку не вищу за встановлений земельний 

максимум), які «зостаються і надалі в їх володінню» 
3
. 

Українські історики погоджуються між собою в тому, що селянська 

партія була витвором проводу УНП. С. Наумов охарактеризував УСелП 

як енупістську «асоційовану структуру серед селянства» 
4
. На активну участь 

енупістів у підтримці проекту селянської партії також вказував Ф. Турченко. 

За його даними, редакція «Хлібороба» ще в листопаді 1905 р. закликала 

до утворення окремої політичної організації аграріїв. Логічним довершенням 

цієї пропозиції стало оголошення про створення нової української партії, 

                                           
1
 Історія українських політичних партій… – С. 59. 

2
 Дубінський В. А. Аграрне питання в політичних концепціях українських 

партій… – С. 94–95. 

3
 «Самостійна Україна»: Збірник програм українських політичних партій 

початку ХХ ст. / Упоряд. О. Федьків. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ упр. 

по пресі, 1991. – С. 76–77. 

4
 Наумов С. О. До питання про масштаби й динаміку українського 

політичного руху в Російській імперії (90-і рр. ХІХ ст. – 1907 р.) / 

С. О. Наумов // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Історія. – 2008. – №. 816. –

С. 163. 
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яка б стояла на обороні інтересів селянства краю 
1
. В. Дубінський 

та О. Федьков, порівнявши декларацію УСелП із програмою-мінімум УНП, 

дійшли висновку, що «селяни» фактично дублювали пропозиції 

самостійників: головна теза аграрного проекту УНП «націоналізувати землю 

на Україні – значить зробити її національною власністю українського 

народу» дотримана й у програмі УСелП – усі землі перетворюються 

на «національну власність українського народу». Доволі виразно у дусі 

самостійників звучить і гасло будити національну та класову свідомість 

селянина 
2
. Отже, В. Дубінський, Ф. Турченко, О. Федьков не заперечують 

припустимого авторства програмового документу УСелП М. Міхновського. 

Еклектична програма УСелП, де знайшлося місце і претензійності на 

загальнонаціональний характер, і протиставлення українців іншим народам, 

і заклики формувати робітниче законодавство на засадах наукового 

соціалізму, і збереження дрібної приватної власності, звісно, зустріла гостру 

критику з боку українських лівих
 3
. 

Окремою тематикою досліджень є пропозиції вирішення аграрно-

селянського питання українським політичним центром – лібералами. 

Динаміка розробки аграрного питання лібералів співпадає з трансформацією 

загальних програмових засад партій, що було розглянуто в дисертації 

С. Іваницької і монографії В. Колесника та Л. Могильного: 1) осінь 1904 р. –

розробка платформи УДП; 2) весна–літо 1905 р. – прийняття програм УДП 

і УРП; 3) вересень 1905 р. – земсько-міський з’їзд українських демократів, 

що ухвалив негайно добиватися конфіскації приватних, удільних, 

кабінетських та монастирських земель; 4) листопад 1905 р. – корекція 

                                           
1
 Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: Життя і Слово… – С. 158. 

2
 Дубінський В. А. Аграрне питання в політичних концепціях українських 

партій… – С. 115; Історія українських політичних партій… – С. 59. 

3
 А. І. Нова партія // Вільна Україна. – 1906. – № 4. – С. 47–49; Турченко Ф. Г. 

Микола Міхновський: Життя і Слово… – С. 158. 
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програми УДП її Полтавською громадою; 5) грудень 1905 р. – квітень 1906 р. 

– розробка й ухвалення програми УДРП, в основу якої була покладена 

платформа УРП 
1
. 

Попри певні відмінності в програмах, їх аграрні частини в УДП, УРП 

і УДРП є подібними, хоча платформа УРП і створена на її основі програма 

УДРП вважаються більш продуманими та деталізованими. Історики 

акцентують позиції лібералів щодо конституційного вирішення аграрно-

селянського питання, націоналізації землі, її підпорядкування автономним 

органам влади, здійснення викупної операції для відшкодування збитків 

великих землевласників, передачі ґрунтів селянам у дострокову оренду 

за т. зв. «трудовою нормою», нормування купованої землі на одне 

господарство, поширення на наймитів робочого законодавства з «одмінами, 

яких вимагає характер хліборобської праці» та інших заходів, спрямованих 

на покращення господарювання селянина 
2
. Далі цих програмових 

пропозицій В. Дубінський і О. Федьков розглянули питання ставлення 

                                           
1
 Колесник В. Ф. Українські ліберально-демократичні партії… – С. 110; 

Чмырь С. Г. Украинская демократическо-радикальная партия: истоки, 

организация, программа, тактика (90-е гг. XIX в. – 1908 г.): Дис. … – С. 114–

115. 

2
 Дубінський В. А. Аграрне питання в програмних документах Української 

демократичної партії / В. А. Дубінський // Наукові записки Вінницького ДПУ 

ім. М. Коцюбинського: Історія. – 2003. – Вип. 5. – С. 55–56; Колесник В. Ф. 

Українські ліберально-демократичні партії… – С. 128–129; Мойсієнко В. М. 

Ліберальні проекти вирішення аграрного питання на початку ХХ ст. / 

В. М. Мойсієнко // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2011. – 

Вип. XVIII. – С. 196–198; Чмырь С. Г. Украинская демократическо-

радикальная партия: истоки, организация, программа, тактика (90-е гг. XIX в. 

– 1908 г.): Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / С. Г. Чмырь. – М., 

1994. – С. 17. 
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лібералів до інституту приватної власності на землю. Члени УДРП, 

як показали, не дійшли певності в цьому питанні – остаточно воно мало 

вирішитися селянськими комітетами. Дана позиція з невеликими 

відмінностями була однаковою для УДП, УРП, УДРП та ТУП (остання 

в додаток до аграрної програми УДРП добивалася «скасувати примусове 

землеустройство з його хуторами та відрубами») 
1
. 

Українські історики, описуючи пропозиції лібералів щодо вирішення 

земельного питання, здебільшого узгоджено дивляться на раціональні доводи 

розробників програм у доцільності викупу, визначенні верхньої межі 

та державного регулювання землекористування. Зокрема, В. Колесник, 

Л. Могильний та В. Мойсієнко роз’яснили таку постановку питання 

центристами тим, що останні розуміли тимчасовість рівномірного розподілу 

землі. З демографічним зростанням відбуватиметься подальша парцеляція 

рілля, тому пропонувалося володіти ним лише тим особам, 

які працюватимуть на ньому. Державні землі під приватизацію не підпадали 

б, що мало захистити селянське землекористування від удрібнення 
2
. 

                                           
1
 Дубінський В. А. Аграрне питання в програмних документах українських 

ліберальних партій Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / В. А. Дубінський // 

Вісник КПНУ ім. І. Огієнка. Історичні науки. – 2008. – Вип. 1. – С. 86–98; 

Дубінський В. А. Аграрне питання в програмних документах Української 

демократичної партії / В. А. Дубінський // Український селянин. – 2002. –

Вип. 5. – С. 62–63; Дубінський В. А. Українські ліберальні кола у пошуках 

шляхів розв’язання аграрного питання (1907–1917 рр.) / В. А. Дубінський // 

Наукові праці КПНУ: Зб. за підсумк. звітної наук. конф. виклад. і асп., 

присвячений 90-річчю КПНУ. – Вип. 7. – 2008. – Т. 1. – С. 28. 

2
 Колесник В. Ф. Українські ліберально-демократичні партії… – С. 128; 

Мойсієнко В. М. Аграрна складова програмних документів українських 

ліберальних партій початку ХХ ст. / В. М. Мойсієнко // Гуржіївські історичні 

читання: Мат. конф. – Черкаси-Київ, 2006. – С. 139. 
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Цікавий аспект історіографії – рівень співвідношення аграрних програм 

вітчизняних лібералів і російських партій. Існує стійка точка зору на те, 

що соціально-економічні пропозиції УДП, УРП і УДРП володіли дуже 

незначною новизною та за основними пунктами в цілому співпадали 

з кадетською платформою. На сьогодні вона не є одностайною. 

Наприклад, В. Мойсієнко вважає, що українські ліберальні партії 

не вдавалися до бездумного копіювання чужих проектів або теорій, 

а намагалися виробити власні форми й методи політичної організації 

держави, національного й соціального визволення 
1
. С. Донченко переконана, 

що саме в економічній програмі українських центристів відбивалася подвійна 

природа вітчизняного лібералізму. Вимога УДРП підпорядкувати земельний 

фонд крайовій владі виходить за межі «кадетськості» її програми 

та є близькою до «есерівської соціалізації», попри проголошену пропозицію 

примусового викупу землі у великих приватних власників 
2
. З цим важко 

погодитися, адже есери пропонували передати землі в порядкування органів 

народного самоврядування, тоді як ліберальний проект передбачав 

реалізувати аграрну реформу через представницькі органи влади, 

тобто «буржуазно» 
3
. Вважаймо, що компілятивність, недостатня 

продуманість і деталізація аграрної програми були обопільними рисами 

платформ УДП та УРП. При цьому дана особливість зберігалась і після 

                                           
1
 Мойсієнко В. М. Ліберальні проекти вирішення аграрного питання… – 

С. 198. 

2
 Донченко С. П. Ставлення різних політичних партій до власності… –

С. 107–108. 

3
 Памятная книжка социалиста-революционера. Вып. 1. – Б.м.: ПСР, 1911. –

С. 8–9. 
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їх об’єднання, що не могло не позначитися на скромних успіхах лібералів 

в агітації населення 
1
. 

Чи суперечила установка на соціалізм радикал-демократів ринковим 

реаліям? В. Дубінський та О. Федьков однозначно стверджують про 

відповідність установок центристських партій завданням очистити 

капіталізм. Приміром, УДП орієнтувала землеробів на «реформістський шлях 

вирішення аграрного питання і адаптацію сільського господарства 

до ринкових умов», партія «хотіла примирити інтереси поміщиків і селян», 

а питання про викуп пояснювалося «складом самої партії, де значне місце 

посідали земельні власники». Певний матеріал для подібних роздумів дають 

не стільки тексти партійних програм, скільки полеміка з аграрного питання, 

яку вели лідери радикал-демократів. Частина з їх речників, як зазначав 

В. Дубінський, вважала за потрібне підняти агротехнічний рівень селянських 

господарств та агрономічної освіти селян (С. Бородаєвський, Б. Грінченко, 

М. Грушевський, С. Єфремов, О. Лотоцький, Є. Чикаленко), ліквідувати 

общину (В. Василенко, О. Лотоцький), захистити права 

сільськогосподарських робітників (М. Гехтер, Б. Грінченко, О. Лотоцький), 

визначити право власності на землю як право користування землею, 

поширюючи його також і на поміщиків за умов їхньої згоди вести 

господарство особисто або навіть зберегти за ними землю у приватній 

власності в межах встановленого максимуму (М. Грушевський, 

В. Доманицький, Г. Коваленко, М. Кононенко) 
2
. Таким чином, доводили 
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 Кудінов Д. Аграрні програми українських політичних партій напередодні 

і в період демократичної революції 1905–1907 років / Д. Кудінов // Мат. 

ІІІ Волин. Міжнар. іст.-краєзн. конф. (Житомир, 12–13 листопада 2010 р.). –

Житомир, 2010. – С. 65. 
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історики, українські ліберали, попри «близькість окремих положень аграрної 

програми… до російських неонародників» 
1
, пропонували реформістське 

вирішення аграрного питання, адаптацію селянського господарства 

до ринкових умов розвитку країни. 

Цікавий сегмент історико-партологічних досліджень – засоби 

розв’язання аграрно-селянського питання, пропоновані українськими 

партіями. Зокрема, РУП пропонувала добиватися зміни аграрного порядку 

засобом терору, який партія підтримала в 1902 р. під час розрух 

у Лівобережжі, що В. Борисенко пояснив «пережитками народництва» 

в діяльності рупівців – надто притягальним новому поколінню 

революціонерів здавався образ народовольців 
2
. Арешти партійців після 

придушення Полтавсько-Харківського повстання витверезили позицію РУП 

стосовно насильницьких методів боротьби. Відтепер вона замість аграрного 

терору пропонувала землеробам «наймогутніші засоби до боротьби 

з панами» – страйк і бойкот (відмова від сплати податків та відбування 

повинностей), тоді як її політична мета обмежувалася завданням «заслужити 

довір’я і повагу від селян». Уже в 1902 р., як наголошував В. Головченко, 

«Гасло» протиставляло ці методи бунтарству та стихійним протестам 

як дезорганізуючим засобам. Доцільність терору визнавалася лише в якості 

                                                                                                                                        

Дубінський В. А. Українська ліберальна концепція розв’язання аграрного 

питання в Наддніпрянщині між революційної доби (1907–1917 рр.) / 

В. А. Дубінський // Наукові праці КПНУ ім. І. Огієнка. Історичні науки. –

2011. – № 21. – С. 266–267, 270; Федьков О. М. Українські ліберали про 

шляхи і засоби врегулювання аграрних відносин на початку ХХ ст. 

в Наддніпрянщині / О. М. Федьков, В. А. Дубінський // Зб. наук. праць. 

«Політол. студії». – 2011. – Вип. 2. – С. 155. 

1
 Федьков О. М. Українські ліберали про шляхи і засоби врегулювання 

аграрних відносин… – С. 156. 

2
 Борисенко В. А. До питання про Революційну українську партію… – С. 132. 
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політичної агітації, і насправді партія до нього не вдавалася 
1
. 

З усього переліченого найбільш вдало РУП зверталася до страйку. 

У 1903 р., зауважував В. Борисенко, вона організувала та очолила низку 

великих виступів сільськогосподарських робітників у Катеринославщині, 

Київщині, Полтавщині й Поділлі. Цей досвід потім успішно був апробований 

УСДС 
2
. 

Установка на страйк як на найефективніший спосіб протистояти 

поміщику зберігалася в РУП-УСДРП і під час революції 1905–1907 рр. 

Аналізуючи партійну тактику в ці роки, Г. Касьянов дійшов висновку, 

що партія ставила перед собою амбітне завдання не стільки підібрати вірні 

методи боротьби для селянства, скільки повернути його революційну енергію 

в організовані форми 
3
. Дійсно, не дивлячись на загострення соціальних 

протиріч, РУП-УСДРП виступила з рішучим осудом стихійних селянських 

виступів, що знайшло відображення в резолюції ІІ з’їзду партії 

«Про ставлення до стихійних селянських рухів». Альтернативу ним партія 

й надалі вбачала в організації страйків. 

Вочевидь, нерішучість у роботі із селянством так і не дозволила 

РУП-УСДРП досягти значних успіхів у розширенні свого впливу на сільську 

провінцію. Уже у 1906 р. явна перевага у селі почала належати Спілці, 

методи боротьби якої проаналізували В. Дубінський, В. Колесник, 

Л. Могильний, С. Сахаров та О. Федьков. Тактика УСДС передбачала 

поєднання мирних та насильницьких шляхів боротьби. Так, реалізація 

трудових прав наймитів могла бути досягнута в цілому мирними засобами, 

з яких найефективнішим визнавався страйк, а аграрні завдання –

                                           
1
 Головченко В. Від «Самостійної України»… – С. 25, 65; Касьянов Г. В. 

Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ століть… – С. 149. 

2
 Борисенко В. А. До питання про Революційну українську партію… – С. 130. 

3
 Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ століть… – 

С. 150. 
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революційними заходами. При цьому важливе значення приділялося спілці 

робітників і селян, а також озброєнню народу. Головними апробованими 

методами боротьби УСДС дослідники назвали страйк, боротьбу з високими 

орендними цінами на землю, бойкоту військової повинності. Встановлено, 

що спілчани велику увагу приділяли навчанню селянства спротиву: 

у «Листку правди» селянам розповідалося про зв’язок земельного питання 

з революційною боротьбою, давалися поради до організації страйку. 

Крім того, Спілка, на відміну від УСДРП, підтримувала погромний рух 

по селах, що, вочевидь, посилювало її популярність серед селянства. 

Останнє, зауважували дослідники, явно виходило за межі панівних у соціал-

демократії уявлень про те, яким повинен був бути аграрний рух. Ідеї Спілки 

поширювалися засобами письмової та усної агітації, через мережу створених 

нею клубів, бібліотек, влаштування сходок, конференцій і публічних 

читань 
1
. 

На відміну від лівих партій ліберали, як зазначали В. Дубінський 

та О. Федьков, пропагували виключно ненасильницькі методи боротьби. 

Аграрно-селянське питання повинно було вирішуватися в межах 

законодавчої роботи, а до цього моменту лідери партій центру пропонували 

розвивати сільськогосподарську освіту, звільняти селян з-під опіки 

бюрократії, влаштовувати страйки («такою змовою найкраще з ворогом 

боротися і тільки тоді, коли він підготовлений», – писав Б. Грінченко), 

створювати кооперативні підприємства, сприяти формуванню низових 

осередків Селянського союзу, добиватися скликання Українського 

                                           
1
 Колесник В. Ф. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні… – 

С. 112–113; Сахаров С. Рабочее и социал-демократическое движение 

в г. Полтаве / С. Сахаров // 1905 год на Полтавщине. – Полтава: Б.и., 1925. – 

С. 20–21; Федьков О. М. Формування аграрних програм українських 

соціалістичних партій… – С. 123–129. 
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селянського з’їзду 
1
. Але, на відміну від соціалістичних українських партій 

лібералам докликатися із цими засобами до селянства так і не вдалося. 

Об’єктивними причинами, що перетворювали центристів на маргіналів 

у політиці були, як зауважив А. Павко, ідейно-політична строкатість партій, 

їх слабкі зв’язки з масами, що зумовлювалося невмінням працювати 

в нелегальних умовах, зрештою, малочисельність 
2
. 

Аграрно-селянське питання у програмах українських партій, розглянуте 

у спеціальних або в загальних історичних дослідженнях, є доволі багатою 

за матеріалом та гіпотезами темою. У свою чергу, вона розкладається 

на підтеми відповідно від місця партій у політичному спектрі (ліві, 

центристи, праві) або стосується конкретної політичної сили. Не дивлячись 

на різні об’єкти дослідження, ступінь глибини та фронту вивчення концепцій 

розв’язання аграрно-селянського питання, усі ці наукові розвідки можна 

об’єднати за рядом спільних рис. 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 

марксизму, народництву, лібералізму, поміркованому соціалізму. 

По-третє, вагомою складовою аналізу істориків є актуалізація партійних 

методів боротьби за зміну аграрного ладу. Без розстановки подібних акцентів 

                                           
1
 Дубінський В. А. Аграрне питання в політичних концепціях українських 

партій… – С. 126–127, 131–132, 135–136, 144. 

2
 Павко А. І. Ліберально-демократичні партії України… – С. 35. 



288 

дослідження концепції аграрно-селянського питання стає реферативним, 

сухим, позбавленим проблемного характеру. 

Хоча монографія В. Дубінського та О. Федькова фактично увічнює весь 

пострадянський період досліджень еволюції аграрно-селянського питання 

в теоретичному доробку партій, вона його, звичайно, не завершує. 

В історіографії даної проблеми на сьогодні залишається нерозробленим 

аспект компаративного аналізу аграрних частин програм та інших 

теоретичних концептів у плані їхньої економічної доцільності. Не з’ясованим 

до кінця є питання відповідності партійних проектів і традиційного 

селянського погляду на «землю та волю». 

 

3.4. Політичні організації й селянський рух в Україні початку ХХ ст. 

у вітчизняному та зарубіжному історіописанні 

 

Дослідження селянського руху в Україні в революції 1905–1907 рр., його 

взаємодії з національними та загальноросійськими політичними партіями, 

має багату наукову традицію. Започаткована ще в дожовтневий період, 

ця проблема постійно залишалася в полі зору дослідників, змістовно 

змінюючись залежно від ступеню впливу пануючої ідеології на світогляд 

науковців. 

На взаємодію партій і селянства впливала специфіка політичної 

структури імперського суспільства. Російський політолог Т. Редінська 

зазначала, що партії в імперії Романових, на відміну від європейських 

політичних організацій, формувалися в умовах відсутності правової держави, 

конспіративно та швидко, випереджаючи становлення інститутів 

громадянського суспільства й не маючи на початку свого існування реальної 

соціальної бази. Це зумовило «інтелігентське» обличчя партій, теоретичний 

характер первинних програм, які були згодом скореговані в роки ПРР. 

Таким чином, створення російських (загальноросійських і національних) 

партій відбувалося «згори» інтелектуалами, які пропонували нижчим верстам 
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населення готові рецепти вирішення гострих соціальних проблем 

і намагалися через агітацію прищепити їм свою ідеологію. Це однаковою 

мірою стосувалося консервативних, ліберальних та лівих партій 
1
. Спільним 

для них було те, що вони не могли повною мірою охопити роботою все 

селянство та могли розраховувати лише на локальний вплив на аграрний рух. 

З цього приводу Н. Мірза-Авакянц зауважувала, що партійній інтервенції 

в селі заважала масштабність революційного руху (за його стихією не 

встигали політичні партії, осередки яких зосереджувалися в містах), а також 

низька організованість і політична культура селянства 
2
. 

Подібної до Т. Редінської точки зору дотримувався М. Маліа. Партії, 

що виникли в Російській імперії напередодні ПРР, він назвав «нетиповими»: 

вони з’явилися раніше, ніж інститут парламентських виборів і більшою 

мірою були спрямовані на «пробудження революції», а не на конституційне 

правління. Політичні організації намагалися говорити від імені всієї нації, 

робітників, селян, але насправді були інтелігентськими угрупуваннями 

за своїм складом. У лівих партіях рівень освіченості лідерів був переважно 

нижче академічного, що робило їхню пропаганду й теоретичний доробок 

доволі примітивним, але зрозумілим широким масам 
3
. О. Кураєв роль партій 

доводить до абсолюту – на передовому рубежі політичної боротьби 

знаходилися не самодержавство й традиційні класи, а бюрократія 

та інтелігенція, «що формувала громадську думку і володіла силою 

ідеологічного та культурно впливу на суспільство». Відірваність інтелігенції 

від засобів виробництва впливала на виробку нею таких партійних ідеологій, 

                                           
1
 Рединская Т. В. Первый опыт многопартийности в дореволюционной 

России / Т. В. Рединская // Исторические и политологические исследования. 

– М., 2004. – С. 160–168. 

2
 Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні… – С. 35–36. 

3
 Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917–1991 / М. Маля. 

– К.: Мегатайп, 2000. – С. 88–89. 
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які формували ірраціональні, міфологічні альтернативи історичного розвитку 

(натяк на утопізм лівих ідей та установок соціального співробітництва) 
1
. 

Поява політичних організацій та їхньої агітації стали несподіванкою для 

села. Селянство в своїй масі виявилося не готовим до кінця слідувати за тією 

чи іншою політичною силою. Коливання від монархізму до підтримки лівих 

радикалів і, зрештою, знов до монархізму, вказує на те, що воно у своїй 

більшості сприймало партії як групи, створені в іншому ментальному 

та соціальному просторі – місті, а тому не сприймалися селянами як народні. 

Прикладом може служити свідомий перехід до СРН селян посаду Клинці 

Стародубського повіту – колишніх членів РСДРП 
2
. З припиненням контактів 

із міськими партійними організаціями, доставкою літератури, діяльність 

сільських партійних груп або припинялася, або «перехоплювалася» іншою 

політичною силою, згодною з основними селянськими міркуваннями щодо 

вирішення земельного питання. Така симптоматична політизованість 

селянства пояснює відносно низький відсоток аграріїв, які засуджувалися за 

державні злочини. За даними російського юриста Є. Тарновського, серед 

притягнутих до відповідальності «за політику» в 1901–1903 рр. лише 9% 

(693 особи по всій країні) були зайняті в сільському господарстві 
3
. 

Ураховуючи нетривалі союзи селянства та партійної системи, Т. Шанін 

загалом схильний заперечувати роль політичних організацій у керівництві 

селянським рухом, попри те, що «третій елемент», кооптований до партій, 

очолював місцеві осередки Селянського союзу або навіть партійні селянські 

                                           
1
 Кураев А. Н. Особенности социальной структуры российского общества 

в начале ХХ столетия / А. Н. Кураев // Вестник МГУПИ. – 2013. –№ 46. –

С. 26–27. 

2
 ЦДІАУК, Ф. 1439, Оп. 1, Спр. 367, Арк. 38. 

3
 Тарновский Е. Н. Статистические сведения о лицах, обвиняемых 

в преступлениях государственных / Е. Н. Тарновский // Журнал министерства 

юстиции. – 1906. – № 4. – С. 74. 
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комітети. Якщо ж співвідносити політичні цілі й політичні дії, 

«образ селянської революції, скерованої інтелігенцією, миттєво руйнується». 

На заклики припинити погроми маєтків селяни відповідали руйнівною 

хвилею, на бойкот Думи – жвавою участю в елекціях. Зрештою, жодна партія 

не спромоглася прищепити селянству свою аграрну програму 
1
. 

Комплементарним цьому є думка О. Кривобока: селяни слабо розрізняли 

партійні програми, плутали соціал-демократичні й есерівські гасла, читали 

та переказували соціалістичну й ліберальну пресу, «не віддаючи особливої 

переваги конкретній ідеології», загалом, ледь диференційовано сприймали 

ліві партії, вимоги яких були схожі між собою. Цьому заважала схожість 

програм: скликання Установчих зборів, передача землі селянам, відмова від 

сплати податків, формування власних органів влади і т.д. 
2
 Розгубленість 

аграріїв від багатопартійності відзначав і Є. Трефільєв: партії, 

як новоутворення суспільно-політичного життя, викликали неабиякий 

інтерес у селян, але не завжди аграрії могли в них роздивитися свою 

«правду». «Занадто багато партій утворилось одночасно, усі намагаються 

роз’яснити програми цих партій, тож зрозуміти щось загалом було дуже 

складно», – скаржилися селяни 
3
. Тим не менш, аграрії були зацікавлені 

в увазі партій до села. Не дарма історики звертали увагу на вимоги селян 

прислати їм агітатора чи «скубента», на їхнє прагнення відвідувати мітинги 

та інші громадські заходи, навіть якщо для цього треба було подолати чималу 

відстань. С. Дубровський відзначав значну переміну, що відбулась у селянах 

в умовах революційної кризи. Якщо раніше вони хапали «сіцілістів» 

та відводили їх до «начальства», то відтепер самі розшукували 

                                           
1
 Шанин Т. Революция как момент истины… – С. 237. 

2
 Кривобок О. П. Діяльність політичних партій та організацій на півночі 

Лівобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Дис. … канд. іст. 

наук: 07.00.01 / О. П. Кривобок. – К., 2009. – С. 72–73. 

3
 Трефильев Е. Крестьянские волнения в Одещине… – С. 118. 
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революціонерів, аби ті допомогли їм боротися проти «начальства» 
1
. А деякі 

грамотні селяни, намагаючись стати на чолі протестного руху, навіть самі 

називали себе «студентами», надягаючи для виразності піджаки та кашкети 
2
. 

Завдяки таким «скубентам» та «сіцілістам», узагальнювали історики, селяни 

модернізували свої погляди на суспільно-політичний устрій, задовольняючи 

потребу в альтернативній до державно-церковної пропаганди інформації, 

вчилися організовано вести боротьбу проти поміщиків, зрештою, делегували 

партіям на думських виборах захист власних інтересів, які вони 

оформлювали у вигляді настанов-наказів. При цьому селянство завжди 

залишалося вірним собі й не поспішало ототожнювати себе з тією чи іншою 

політичною силою. Як вірно зазначив український історик Я. Грицак, 

«українське село могло солiдаризуватися з котримось iз полiтичних рухiв 

у мiстi, але назагал ставилося до них iз недовiрою та пересторогою, 

бо пiдозрювало – i небезпiдставно, – що цi рухи хочуть скористатися 

селянами заради власних iнтересiв, мало що даючи взамiн» 
3
. Але, в окремих 

випадках ситуація могла бути цілком зворотною. Особистий авторитет 

і шанобливість агітатора могли ставати причиною самопожертви з боку 

селян, які його захищали. Подібні приклади навели Г. Деренковський 

і Н. Темірова: 1) жителі Лисичого проявляли надзвичайну стійкість 

і солідарність під час слідства причин селянських виступів 1902 р., 

відмовивши дати показання проти Олексієнків – паничів за походженням; 

2) виступивши на захист «зачинщика» хвилювань Я. Дем’яненка, жителі 

с. Прелесного Ізюмського повіту у сутичці з драгунами втратили вбитим 

одного і пораненими 11 односельців 
4
. У цьому вчинкові було більше від 

                                           
1
 Дубровский С. М. Крестьянство в революции 1905 г. … – С. 257. 

2
 Руднев В. Крестьянское движение в начале ХХ в. … – С. 19. 

3
 Грицак Я. Страсті за націоналізмом… – С. 70. 

4
 Деренковский Г. М. Ленинская «Искра» и крестьянское движение… – С. 65; 

Темірова Н. Р. Боротьба селян Прелесного за землю в 1905 році / 
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селянської етики – укриття своїх від «панів», слідування неписаним 

правилам поведінки у складній ситуації («У лиху годин пізнаємо вірну 

людину», «Біда, коли один в бороні, а десять в стороні»), ніж від 

усвідомлення правоти політичної організації. 

У цілому, питання політичного вибору селянства досі не знайшло 

цілісного відображення в історичній літературі. Здебільшого дослідники 

в ситуації відносин селянин-партія закріплюють за хліборобами статус 

об’єкту партійного впливу. У такій конструкції селянству відводиться роль 

відомого – залежно від затребуваності партійних програм, інтенсивності 

партійної агітації селянин залучається до впливу політичної організації 

або відсторонюється від нього. Натомість різкі зміни у віддаванні переваги 

партіям, доволі властиві для українського села, наштовхують на пошук 

різних за характером чинників (позаполітичних у тому числі) привабливості 

партій для селянства. 

Правильне розуміння взаємовідносин сільського населення та партій 

вимагає визнання їхньої інтерактивності: селянство – не лише об’єкт 

партійного впливу, формування соціальної основи партій і електорального 

поля їхньої діяльності, але й суб’єкт, від волі якого залежала підтримка 

чи нехтування партійних інтересів, клас, що орієнтувався, передусім, 

не на абстрактні партійні теорії, а на здоровий глузд і традиційні цінності. 

Зрештою, село було дзеркалом справжньої успішності партійної діяльності. 

Ті партії, які обмежували свою діяльність міським середовищем, не могли 

розраховувати на масову підтримку сільських мешканців. Розв’язання 

складної теми взаємовідносин селянство-партії, партії-селянство – одна 

з найдинамічніших в історичній науці проблем. Певною мірою це пов’язано 

                                                                                                                                        

Н. Р. Темірова // Первая русская революция в свете нового исторического 

мышления: Тезисы доклад. и сообщ. респ. науч. конф. – Горловка: ГГПИИЯ, 

1990. – Т. II. – С. 41. 
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з довготривалою гегемонією у вітчизняній історіографії однієї грані цього 

питання – відносин РСДРП та селянства. 

Радянська історична наука жорстко дерермінувала питання партійного 

життя початку ХХ ст. Якщо в історичній науці 1920-х років допускалося 

відносно вільне вивчення лівих організацій, визнання їхньої погресивності, 

то вже для наступного десятиліття акценти з вивчення різних лівих сил 

перемістилися в площину боротьби більшовиків із лібералами 

та консерваторами. Ще в 1924 р. Й. Сталін у лекціях, прочитаних ним 

у Свердловському університеті («Про основи ленінізму»), вказував, 

що історія періоду ПРР є історією боротьби кадетів та більшовиків 

за селянство. Долю цієї боротьби вирішив думський період, який послужив 

предметним уроком для села. Воно ніби переконалося в тому, що з рук 

кадетів вони землі не отримають, що кадети насправді підтримують царя, 

а єдина сила, на яку вони можуть розраховувати – міські робітники 
1
. І хоча 

дана теза для 1905–1907 рр. насправді виражала обсесивність як для 

лібералів, так і для більшовиків, оскільки ані перші, ані другі під час 

революції 1905 року не змогли завоювати дійсну прихильність селянства, 

про що свідчать результати тих самих думських виборів, вона стала 

пануючою на кілька наступних десятиліть для вітчизняного історіописання. 

У пізній період радянської історіографії ліберальні та ліві «непролетарські» 

партії дістали певну реабілітацію самим зверненням до їх детального 

розгляду, завуальовану під неодмінні формули прогресивності 

та виключності РСДРП(б). 

Важливе значення мало також питання про ставлення до селянства 

головних фракцій РСДРП. В основу радянського історичного мислення знов 

покладалося бачення лідерів більшовиків: якщо на Заході селянин захищав 

своє становище власника на противагу пролетаріату, то в імперії Романових 

                                           
1
 Сталін Й. Питання ленінізму / Й. Сталін. – К.: Держполітвидав УРСР, 1953. 

– С. 33. 
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він був зацікавлений, передусім, у знищенні пережитків кріпацтва 
1
. Гострота 

земельного питання, активне втягування селянства в революцію змусили 

більшовиків по-новому оцінити її характер: «пролетарська» за формою, 

методами й засобами боротьби; «селянська» у зв’язку з приматом аграрного 

питання; «народна» через широку участь у ній трудових верств населення 
2
. 

Російська революція в баченні В. Леніна була двоактовою справою. 

Спочатку вона повинна була пройти буржуазно-демократичну фазу, у ході 

якої передбачався демонтаж самодержавства та залишків феодалізму. 

Друга фаза передбачала власне соціалістичний переворот. 

Якщо в буржуазно-демократичній революції робітничий клас виступатиме 

проти царату та кріпацтва разом з усім селянством, то в соціалістичній 

революції він опиратиметься на підтримку сільської бідноти 

та пролетарських елементів села. Здійснити такий план переходу Росії 

до соціалізму було можливим за умов гегемонії пролетаріату в революції. 

Спільність інтересів пролетаріату й селянства – ліквідація поміщицького 

землеволодіння – основа союзу обох класів 
3
. Отже, спираючись на партію 

                                           
1
 Спирина М. В. Методологические проблемы аграрной программы первой 

русской революции в трудах В. И. Ленина / М. В. Спирина // История СССР. 

– 1975. – № 5. – С. 62. 

2
 Тропин В. И. Критика В. И. Лениным меньшевистской фальсификации 

гегемонии пролетариата в революции 1905–1907 годов / В. И. Тропин, 

А. Ю. Чиковани // История СССР. – 1976. – № 5. – С. 45–46. 

3
 Гуляев Л. О стратегической линии большевизма в революции 1905–

1907 гг. / Л. Гуляев // Борьба классов. – 1932. – № 9–10. – С. 22; Ленін В. І. 

Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції / В. І. Ленін // 

В. І. Ленін. Повне зібрання творів: в 55 т. – К.: Політвидав України, 1970. – 

Т. 11. – С. 83, 95–97; Попов П. А. Аграрная программа большевиков в первой 

русской революции 1905–1907 гг.: Автореф. дис. … канд. экон. наук / 

П. А. Попов. – М., 1954. – С. 11; Сольц И. Борьба Ленина за большевистскую 
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професійних революціонерів, В. Ленін націлився зробити в Росії те, що для 

західного соціаліста вважалося безглуздям, – здійснити соціалістичний 

переворот там, де для нього бракувало необхідного матеріалу. 

Причому в доволі дивний для соціал-демократії спосіб – через розпалення 

селянської війни. 

Перший рік революції продемонстрував недоліки «відрізочної» 

програми РСДРП. Новий аграрний проект, ухвалений Стокгольмським 

з’їздом РСДРП (конфіскація церковних, удільних і приватновласницьких 

земель (крім дрібного землеволодіння); передача їх у розпорядження обраних 

на демократичних засадах великих органів місцевого самоуправління; 

передача переселенського фонду землі, вод і лісів під управління 

демократичної держави), став вимушеним компромісом між «більшістю» 

та «меншістю» в партії, але так і не зміг задовольнити обидві головні фракції 

партії та більше того, як вірно зауважував С. Тютюкін, не додавав 

привабливості партії для селянства 
1
. Хоча аграрна програма й ураховувала 

моменти поточного суспільного життя села, вона все одне залишалася 

продуктом теоретизування, ніж практичним документом, та насправді мало 

враховував безпосередні інтереси самих селян («програма для пролетаріату 

по земельному питанню») 
2
. Звісно, проект муніципалізації радянською 

історіографією подавався в негативному змісті: збереження залишків 

середньовіччя; невідповідність інтересам селян; гальмування революційного 

руху в селі і переведення аграрно-селянського питання в бюрократичну 

                                                                                                                                        

аграрную программу в период II съезда / И. Сольц // Борьба классов. – 1933. – 

№ 8–9. – С. 97. 

1
 Тютюкин С. В. Меньшевизм: страницы истории / С. В. Тютюкин. – 

М.: РОССПЭН, 2002. – С. 167–168. 

2
 Слонимский Л. Аграрные грехи социал-демократии… – С. 251–255. 
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площину; підрив основ союзу пролетаріату та селянства; підпорядкування 

земель земствам, а отже, поміщикам 
1
. 

Непривабливість абстрактних теорій змушувала лідерів більшовиків 

шукати нову формулу вирішення аграрно-селянського питання. І сама 

революція мовою приговорів сотень тисяч селян підказала їм найбільш 

прийнятне для селян рішення – націоналізація. При цьому більшовикам 

прийшлося долати опір «меншості», яка не бачили в селянині серйозного 

союзника пролетаріатові. Більше того, меншовики ставилися до селянства 

апріорі як до реакційного класу й не розглядали всерйоз його ваги 

в революційному переворотові, зрештою, не вбачали в ньому й «єдиної 

з пролетаріатом волі» 
2
. Ф. Дан, проаналізувавши підйом селянського руху 

                                           
1
 Иллерицкая Е. В. Аграрный вопрос: провал аграрных программ и политики 

непролетарских партий в России / Е. В. Иллерицкая. – М.: Наука, 1981. –

С. 54–57; Климов П. И. Борьба рабочего класса за укрепление союза 

с крестьянством в период спада Первой русской революции (1906 –

1907 годы) / П. И. Климов // Из истории революционного движения в России 

в ХІХ – начала ХХ вв.: Ученые записки. – М.: Высш. шк., 1958. – Вып. 36. –

С. 17; Крацкин Л. М. Аграрная программа большевиков в период первой 

русской революции (1905–1907 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук / 

Л. М. Крацкин. – Свердловск, 1954. – С.11–12; Нільве Г. І. Розвиток 

В. І. Леніним теорії наукового комунізму в аграрному питанні (1893–

1916 рр.) / Г. І. Нільве. – К.: Вища шк., 1973. – С. 123–128; Первая русская 

революция (1905–1907 гг.): Проблемы и современность / Редкол.: 

К. А. Вишняков-Вишневский и др. – Л.: ЛГУ, 1976. – С. 103; Слепков А. 

Пролетариат и крестьянство в революции / А. Слепков. – Х.: Пролетарий, 

1926. – С. 18. 

2
 Быстрянский В. Меньшевики и эсеры в русской революции / 

В. Быстрянский. – Пт.: Госиздат, 1921. – С. 11; Зарубін О. Г. Боротьба 

В. І. Леніна проти меншовиків з питань союзу пролетаріату і селянства 
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напередодні ПРР, дійшов висновку, що земельне питання для селянства 

«не вимагає соціалістичної революції», а може бути задоволене аграрною 

реформою (ліквідація залишків кріпацтва) в межах капіталістичного ладу. 

Тож «демократична агітація», робив він висновок, має більше шансів для 

лівих, ніж пропаганда класової боротьби 
1
. Позиція меншовиків фактично 

незмінною залишилася й у роки революції. Г. Плеханов і Ф. Дан закликали 

партійців посилити революційну агітацію в селі, при цьому акцент робився 

на відмові від аграрного терору та на підтримку ненасильницьких ініціатив 

селянства (бойкот влади, сплати податків, переобрання сільської та волосної 

старшини) до моменту загального збройного повстання. Але на відміну від 

більшовиків, які виступали за організоване збройне народне повстання 

та приділяли значну увагу його підготовці (озброєння партійців і робітників, 

створення бойових груп, роззброєння поліції, виготовлення набоїв, бомб 

та зброї), вони були впевнені стихійності народного збройного виступу. 

У цілому, не зважаючи на певні відтінки в поглядах лідерів фракцій РСДРП, 

Н. Корольова, С. Тютюкін, В. Шелохаєв і Т. Шанін зробили висновок про те, 

що меншовики фактично не відставали від більшовиків у постановці 

основних питань революційної боротьби, у тому числі, по роботі у селі. 

Зокрема, Женевська конференція меншовиків (квітень 1905 р.) погодилася 

підтримувати ініціативи селянства щодо конфіскації поміщицької землі, 

створення селянських комітетів, влаштування страйків, бойкоту 

                                                                                                                                        

у революції 1905–1907 рр. / О. Г. Зарубін // Історичні дослідження. 

Вітчизняна історія: Республ. міжвідомч. зб. – К.: Наук. думка, 1988. – 

Вип. 14. – С. 58; Слободінська Ф. Л. Перша російська народна революція / 

Ф. Л. Слободінська, Л. П. Тендерес // Наукові записки КДПІ 

ім. О. М. Горького. – 1955. – Т. XVIII. – С. 8; Флеровский И. Первая народная 

революция в России / И. Флеровский. – М.: Моск. рабочий, 1955. – С. 35. 

1
 Дан Ф. Из истории рабочего движения и социалдемократии в России 1900–

1904 гг. / Ф. Дан. – СПб.: Тип. Я. Балянского, 1904. – С. 50. 
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розпоряджень органів влади, сплати податків і несення військової служби; 

пропонувалося агітувати селянство за озброєння, утримуючи їх при цьому 

від аграрного терору 
1
. 

Діяльність РСДРП у селі – найкраще розкрита тема історико-

партологічних досліджень у кількісному відношенні, але й досі недосконала 

за якістю свого розв’язання. Упереджений погляд вітчизняної історіографії 

радянського періоду на місію більшовизму, «приписування» заслуг різних 

фракцій РСДРП її «більшості», багато в чому ненаукова інтерпретація фактів 

партійного життя призвели до значних викривлень реальних подій і явищ 

минулого, відтворили неясне бачення відносин есдеки – селяни. 

Умовно весь комплекс історичної літератури з даного питання можна 

об’єднати в такі групи: 1) організаційна мережа РСДРП у селі до революції 

1905–1907 рр. та після неї; 2) поширення друкованих агітматеріалів у селі, 

з’ясування значення соціал-демократичних прокламацій; 3) конкретні форми 

діяльності сільських груп РСДРП. 

Факти локального успішного проникнення РСДРП у сільське 

середовище в перші роки ХХ ст. історики фіксували, передусім, на прикладі 

Катеринославського й Олександрівського комітетів партії, а також 

Мелітопольської групи «Іскорка». Найвпливовіший соціал-демократичний 

гурток «Зіронька» у с. Зелене Верхньодніпровського повіту поширював серед 

селян соціал-демократичні видання, прокламації власного друку та слугував 

фактичною базою для створення нових партійних осередків і поширення 

агітації серед інших сіл Пониззя. Гурткову діяльність проводили пов’язані 

з РСДРП представники «третього елементу». Кількість їхніх слухачів 

(близько 100) збільшувалася здебільшого за рахунок появи нових сільських 

                                           
1
 Первая революция в России… – С. 229, 352–353; Тютюкин С. В. Марксисты 

и русская революция… – С. 64–65; Шанин Т. Революция как момент 

истины… – С. 243. 
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осередків (М. Просяник нарахував 8) 
1
. Радянські історики встановили, 

що подібні аграрні групи до і в період ПРР діяли при Київському, 

Катеринославському, Луганському, Полтавському, Одеському, 

Херсонському (особливо в Єлисаветградському, Тираспольському 

та Одеському повітах), Кременчуцькому й Єлисаветградському комітетах 

партії. Крім того, роботу серед селянства вели соціал-демократичні 

організації, що входили до Поліського комітету партії на території 

Чернігівської губернії (Унеча, Злинка, Семенівка, Клинці, Лоєв, Кокуєвич 

та ін.), а також у Криму (Лівадія). Загалом, за підрахунками М. Лещенка, 

мережа сільських соціал-демократичних парторганізацій України складалася 

з кількох губернських, більше 40 повітових, близько 50 волосних, міських 

і містечкових груп РСДРП, а також кількох десятків соціал-демократичних 

гуртків. У низці робіт фігурували більш-менш точні підрахунки чисельності 

їх членів, зокрема, згадувалося близько 500 селян Катеринославської 

губернії, кооптованих до РСДРП 
2
. Ці підрахунки, звичайно, є приблизними, 

                                           
1
 Гришин А. Д. Селянський рух на Півдні України… – С. 54; Когон Э. Из 

истории селянского движения на Екатеринославщине накануне 1905 года / 

Э. Когон // Летопись революции. – 1926. – № 5. – С. 95–130; Ктитарев С. О. 

Ленінська «Іскра» і піднесення революційного руху на Україні / 

С. О. Ктитарев. – К.: АН УРСР, 1959. – С. 286–287; Премислер І. 

Революційний рух на Україні на початку ХХ ст. (1900–1903 рр.) / 

І. Премислер. – К.: Держполітвидав УРСР, 1958. – С. 91; Просяник М. П. 

Діяльність більшовиків України по залученню молоді до революційної 

боротьби в 1903–1904 рр. / М. П. Просяник // УІЖ. – 1969. – № 9. – С. 103; 

Спицький В. Є. Селянство йде за робітничим класом… – С. 116–117; 

Шморгун П. М. Іскрівські організації на Україні напередодні II З'їзду 

РСДРП / П. М. Шморгун, П. Л. Варгатюк // УІЖ. – 1973. – № 7. – С. 43–44. 

2
 Гусятников П. С. Назревание революционного кризиса в России в начале 

ХХ века / П. С. Гусятников. – М.: Изд. соц.-эк. лит., 1959. – С. 129; Когон Э. 
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оскільки враховують лише наявність окремих сільських 

(чи пропагандистських для селян) партійних груп. У той же час подібну 

роботу могли брати на себе ті організації РСДРП, які не здійснювали 

спеціалізацію партійної діяльності. О. Максимов і В. Модестов вказували, що 

за таким принципом на Донбасі аграрну агітацію проводили соціал-

демократи Єнакієвого, Горлівки, Алчевська, Краматорська, Гришине, 

                                                                                                                                        

Крестьянское движение в Екатеринославском уезде в 1905 г. (К истории 

первой революции на Екатеринославщине) / Э. Когон // Літопис революції. –

1928. – № 6. – С. 169–229; Кожевник А. Е. Крестьянское движение 

в Черниговской губернии… – С. 43–46; Кунцевич Ф. П. Из истории борьбы 

большевистских организаций за союз рабочего класса и крестьянства в 

период подъема первой русской революции (1905 г.) / Ф. П. Кунцевич // 

Известия Крымского ПИ. – 1956. – Т. XXIII. – С. 126–127; Лещенко М. Н. 

Боротьба більшовицьких організацій України… – С. 58; Линцер Б. Из 

истории революционного движения в Елисаветграде / Б. Лінцер // Літопис 

революції. – 1928. – № 5. – С. 109; Маленко Є. Ю. Про зародження соціал-

демократичних організацій на Сумщині та їх боротьбу проти царизму 

(початок ХХ ст.) / Є. Ю. Маленко // Наукові праці з історії КПРС. – 1973. –

Вип. 61. – С. 30; Нариси історії Сумської обласної партійної організації / 

Редкол.: І. Т. Гриченко, П. В. Козирєв, І. Я. Макухін та ін. – Х.: Прапор, 1981. 

– С. 10, 13; Сенчакова Л. Т. Организационная деятельность социал-

демократов в деревне в 1905–1907 гг. / Л. Т. Сенчакова // Исторические 

записки. – 1986. – № 113. – С. 121–122, 133–134; Черкунов А. Н. 

Революционное движение среди крестьян на юге России и социал-

демократия / А. Н. Черкунов // Каторга и ссылка. – 1925. – № 2. – С. 112; 

Чиговська Л. Г.Діяльність більшовиків України серед інтелігенції в січні-

серпні 1905 p. / Л. Г. Чиговська // УІЖ. –1972. – С. 111. 
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Макіївки, Юзівського та Петровського металургійних заводів 
1
. 

Є. Мороховець також відзначав активні в плані роботи з селянами 

Ананьївський, Дніпровський, Мелітопольський і Сумський комітети 
2
. 

У низці праць у справі залучення селянства до революції підкреслювалася 

видатна роль Артема, К. Ворошилова, О. Пархоменка, В. Чубаря та інших 

відомих більшовицьких діячів. 

Географічна деталізація радянськими вченими діяльності в селі соціал-

демократів повинна була створити в читача їх праць уявну картину 

всеосяжності роботи РСДРП. Проте факти свідчили не на користь цього. 

М. Лещенко в одній зі своїх статей вимушений був констатувати, 

що «загалом у селах України існувало небагато соціал-демократичних 

організацій, до того ж вони були значно слабші від міських і об’єднували 

всього кілька тисяч передових свідомих селян і сільськогосподарських 

робітників» 
3
. Подібною думкою ділився й Ф. Кунцевич: соціал-демократичні 

організації залишались «острівками у велетенському океані сіл селянської 

Росії». Складність партійної роботи зумовлювалася неоднорідним складом 

селянства, його неграмотністю, політичною відсталістю, а також фактичною 

неможливістю конспірації 
4
. Значна кількість указаних сільських груп 

і організацій існувала короткочасно та протягом 1906 року здебільшого 

припинила своє існування. Наприкінці ПРР П. Шморгун відзначив активність 

у роботі із селянами лише Луганської організації більшовиків, а також обох 

                                           
1
 Максимов О. М. Боротьба робітників Донбасу… – С. 40–41; Модестов В. В. 

Рабочие Донбасса в трех русских революциях / В. В. Модестов. – М.: Мысль, 

1974. – С. 45, 51, 80–81. 

2
 Мороховец Е. Крестьянское движение 1905–1907 гг. и социал-демократия / 

Е. Мороховец // Пролетарская революция. – 1925. – № 5. – С. 81–88. 

3
 Лещенко М. Н. Боротьба більшовицьких організацій України… – С. 58. 

4
 Кунцевич Ф. П. Из истории борьбы большевистских организаций… – 

С. 128. 
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фракцій у складі ХГК 
1
. За підрахунками В. Сусорова, одразу по завершенню 

ПРР в Україні ще діяло 37 сільських осередків партії, а після 1910 р. їх діяло 

лише 7 
2
. Тож і сама згадка «тисяч» селян-партійців викликає сумнів. 

Вочевидь, такі розрахунки ґрунтувалися не на кількості реальних членів 

партії, а на чисельності селян, які відвідували пропагандистські групи, 

при чому не обов’язково РСДРП, а й Спілки та УСДРП. 

Відмітною рисою радянської історіографії було плюсування заслуг 

різних соціал-демократичних організацій на користь більшовиків. Останнє 

є цілком зрозумілим, адже на початок ПРР більшість місцевих груп 

і комітетів партії діяли як позафракційні чи об’єднані організації. Попри 

ігнорування «факту знаходження самих більшовиків в організаційних рамках 

РСДРП поруч з меншовиками, а згодом – і з представниками УСД Спілки» 
3
, 

історики вдавалися до міфологізації діяльності ленінців. 

Наприклад, А. Шестаков у одній зі своїх статей писав, що багаточисельні 

прокламації та брошури, що видавалися партією більшовиків 

і поширювалися в селі, зустрічали надзвичайне співчуття в широких масах 

сільської бідноти, яка поповнювала більшовицькі пропагандистські гуртки, 

відвідувала зібрання, мітинги та демонстрації з більшовицькими гаслами. 

«Уся ця робота партії більшовиків у селі, пробуджуючи революційну енергію 

                                           
1
 Шморгун П. М. Соціал-демократичні організації України в період 

V (Лондонського) з’їзду РСДРП (До 80-річчя з’їзду) / П. М. Шморгун // УІЖ. 

– 1987. – № 5. – С. 24, 28–29. 

2
 Сусоров В. Д. Борьба социал-демократов Украины за союз рабочего класса 

и крестьянства (июнь 1907 – февраль 1917 гг.) / В. Д. Сусоров. – 

Киев-Одесса: Лыбидь, 1991. – С. 85. 

3
 Федьков О. М. Селянство України в революції 1905–1907 років (назрілі 

питання історичних досліджень) / О. М. Федьков // Первая русская 

революция в свете нового исторического мышления: Тезисы доклад. 

и сообщ. респ. науч. конф. – Горловка: ГГПИИЯ, 1990. – Т. II. – С. 108. 
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селянства й оформлюючи його завдання та цілі в боротьбі мала велетенське 

значення» 
1
. Тут історик гіперболізував і саме значення більшовицької партії 

для селянства, і його вплив на нього, і мережу діючих по селах соціал-

демократичних гуртків, і провідну ідеологічну роль більшовиків, і сам факт 

присутності окремої більшовицької агітації по селах. Безапеляційністю 

відзначалося також зауваження вітчизняного дослідника О. Кошика про те, 

що в роки Першої світової війни «антивоєнні виступи трудящих України 

були результатом діяльності більшовицьких організацій» 
2
. 

Хоча в пізній період радянської історіографії лунала думка про 

необхідність чіткого розділення меншовицького та більшовицького слідів 

у історії аграрного руху, «більшовизація» соціал-демократії все одне 

залишалася відмітною рисою історіописання: у деяких працях конкретика 

реальних справ підмінювалася загальними фразами на кшталт керуючої ролі 

більшовиків у організації трудящих; листування селян Бахмутського 

та Новомосковського повітів із Г. Петровським подавалося в якості свідчення 

тісних ідейних і організаційних зв’язків трудящих і більшовицької партії; 

надмірна роль відводилася працям В. Леніна та їхньому впливові 

на селянські маси 
3
. З цією метою проводилася плідна археографічна робота 

                                           
1
 Шестаков А. Крестьянство накануне революции 1905 года / А. Шестаков // 

Борьба классов. – 1935. – № 4. – С. 27. 

2
 Кошик О. К. Антивоєнні виступи робітників і селян України на початку 

Першої світової імперіалістичної війни / О. К. Кошик // УІЖ. – 1959. – № 3. –

С. 33. 

3
 Варгатюк П. Л. Забуті події та імена: із історії більшовицьких організацій 

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

К.: Політвидав України, 1990. – С. 30–31, 39–40; Варгатюк П. Л. У борні 

гартована: В. І. Ленін і більшовицькі організації Катеринославщини / 

П. Л. Варгатюк. – Дніпропетр.: Промінь, 1990. – С. 159–160; 

Заброварний Б. Й. Українське село в роки Першої світової війни: Посібник / 
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з розшуку даних про поширення ленінських праць в Україні. 

Зокрема, М. Крячок у своїй статті систематизував і дав коротку 

характеристику змісту документам фондів органів поліції, жандармерії, 

охранки, суду та прокуратури ЦДІАУК на предмет фіксації винайдення 

в окремих населених пунктах або вилучення в певних осіб публіцистичних 

чи теоретичних робіт В. Леніна. Архівні свідчення про знайомство 

українського сільського населення з творами В. Леніна доповнили історики 

І. Глизь, П. Денисовець, В. Жук і В. Шандра 
1
. 

Хоча І. Крячок запевняв, що описані ним документи дають «такі важливі 

відомості, як дата поширення ленінських праць, адреса, прізвище 

й соціальний стан осіб, які їх поширювали», на наш погляд, подібні розшуки 

істориків мали небагато користі для науки, оскільки зрідка ленінські праці 

поширювались осібно від інших агітматеріалів РСДРП, тим більше в дійсно 

                                                                                                                                        

Б. Й. Заброварний, О. Г. Михайлюк. – Луцьк: Надстир’я, 2002. – С. 126–127; 

Михайлюк О. Г. Більшовицькі організації України в боротьбі за селянство / 

О. Г. Михайлюк // УІЖ. – 1980. – № 12. – С. 33; Шморгун П. М. Источники 

по истории большевистских организаций Украины периода первой русской 

революции / П. М. Шморгун // Вопросы источниковедения истории первой 

русской революции. – М.: Наука, 1977. – С. 162. 

1
 Глизь І. І. Документи ЦДІА УРСР у м. Києві про діяльність ленінсько-

іскрівських організацій України по підготовці ІІ з'їзду РСДРП та пропаганді 

його рішень / І. І. Глизь, В. С. Шандра // Архіви України. – 1983. – № 3. –

С. 9–21; Денисовець П. М. Документи Полтавського обласного державного 

архіву про революційні події 1905–1907 рр. На Полтавщині / 

П. М. Денисовець, В. Н. Жук // Архіви України. – 1975. – № 5. – С. 25–26; 

Крячок М. І. Документи Центрального державного історичного архіву УРСР 

у м. Києві про розвповсюдження ленінських праць на Україні в 1905 р. / 

М. І. Крячок // Архіви України. – 1975. – № 3. – С. 27–37. 
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масовому порядку. Відповідно, висновки про вагому виховну, просвітницьку 

й організаційну роль творів В. Леніна здебільшого є голослівними. 

Подібна ситуація спостерігалася з поясненням радянськими істориками 

ефективності діяльності комітетів РСДРП у селах. Вона опосередковувалася 

не стільки підтвердженнями популярності партійної програми та впливовості 

осередків партії серед селянства, підвищенням його соціальної активності 

внаслідок революційної агітації РСДРП, скільки самим фактом пропаганди: 

перераховувалися назви й місця поширення листівок чи інших соціал-

демократичних (більшовицьких) видань, комітетів, що їх випустили також; 

фіксувалися випадки винайдення революційної літератури в селян 

або в сільській місцевості, на основі чого й робився висновок про вагомий 

вплив есдеків (чи окремо більшовиків) на селянство; називалися сільські 

або містечкові адреси відправлення більшовицької преси; виявлялися факти 

виступів більшовиків перед селянами та письмові звернення останніх 

до думців-членів РСДРП; акцентувалися випадки протидії селян конфіскації 

забороненої літератури. Зрештою, у якості аргументу фігурували й рішення 

з’їздів РСДРП чи конференцій окремих її підрозділів про посилення 

агітаційної роботи у селі. 

Для ілюстрації впливовості більшовиків застосовувався й інший прийом: 

опис реакції більшовицької преси на революційні події в окремих 

місцевостях України. Причини неуспіху такого впливу пояснювалися 

нестачею сил і засобів для одночасного керівництва робітничим 

та селянським рухом, переслідуваннями уряду, зрештою недостатньою 

класовою свідомістю селян, рецидивами монархізму, «заплутаними 

і суперечливими уявленнями про задачі боротьби», неорганізованістю, 

«політичною відсталостю» селянства. Також радянські історики відписували 

діатриби «українським буржуазним націоналістам» – «лютим ворогам 

українських робітників і селян» та загальноросійським небільшовицьким 

партіям. Зокрема, А. Буцик зазначав, що авторитет більшовиків серед 

селянства Київщини внаслідок низки вище перерахованих причин підмінявся 
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«впливом есерівсько-меншовицьких і націоналістичних партій (на Київщині 

РУП, Спілка та ін.)». Опортунізм останніх, висловлював упевненість 

дослідник, призвів до того, що сільськогосподарські робітники так 

і не проявили себе в якості реальної революційної сили, як міський 

пролетаріат на вулицях промислових центрів 
1
. Б. Зільберман систематизував 

                                           
1
 Алексєєв Л. Д. Питання думської тактики на сторінках більшовицької преси 

України в 1907–1910 pp. / Л. Д. Астахов // УІЖ. – 1971. – № 3. – С. 63–67; 

Беренштейн Л. Ю. В. І. Ленін про керівну роль Комуністичної партії 

в радянському суспільстві / Ю. І. Беренштейн // УІЖ. – 1966. – № 4. – С. 96; 

Будников В. П. Борьба большевистской газеты «Пролетарий» за усиление 

организационной и агитационно-пропагандистской работы партии 

в 1905 году / В. П. Будников // Труды кафедры марксизма-ленинизма 

Харьковского ГУ им. А. М. Горького. – 1956. – Т. 2. – С. 67–69; Буцык А. К. 

Крестьянское движение на Киевщине… – С. 236; Варгатюк П. В огне трех 

революций / Варгатюк П. Л., Солдатенко В. Ф., Шморгун П. М. – 

К.: Политиздат Украины, 1986. – С. 147–149; Варгатюк П. В роки реакції та 

нового революційного піднесення (1907–1914) / П. Варгатюк. – Дніпропетр.: 

Дніпропетр. книжк. вид., 1959. – С. 58; Варфоломеев А. Ф. Боротьба 

більшовиків Луганщини за становлення і розвиток союзу робітничого класу 

і селянства / А. Ф. Варфоломеев // Історичні дослідження. Вітчизняна історія: 

Республ. міжвідомч. зб. наук. праць. – К.: Наук. думка, 1988. – Вип. 14. – 

С. 66–67; Воловик В. П. Класова боротьба в Подільській губернії перед 

Першою світовою війною / В. П. Воловик // Матеріали ІІ Подільської 

історико-краєзнавчої конференції. – Львів, 1968. – С. 22–23; Воробей П. І. 

Національно-визвольний рух на Україні у період піднесення першої 

російської революції 1905 р. / П. І. Воробей // УІЖ. – 1966. – № 1. – С. 30; 

Глизь І. І. Видання і розповсюдження перекладної марксистської літератури 

на Україні в 1905–1907 рр. / І. І. Глизь // УІЖ. – 1976. – № 9. – С. 58–65; 

Жук В. Н. Джерела про діяльність іскрівських організацій на Полтавщині / 
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В. Н. Жук, З. М. Суховська // Історичні джерела та їх використання. – 1972. –

Вип. 7. – С. 57; Исиченко А. К. Революционные выступления рабочих 

и крестьян в 1905–1907 гг. в Изюмском уезде / А. К. Исиченко // Научные 

записки ХГПИ им. Г. С. Сковороды. Ист. серия. – 1957. – Т. XVIII. – С. 95–

113; Касаткин К. Первая российская революция / К. Касаткин. – Л.: Прибой, 

1926. – С. 68; Кныш Г. Н. Из опыта деятельности большевиков Украины 

по привлечению учащейся молодежи для работы среди крестьянства 

в революции 1905–1907 гг. / Г. Н. Кныш // Актуальные проблемы аграрной 

истории Украины. Сб. науч. тр. – Днепропетр., 1980. – С. 84–87; 

Коломієць О. М. Вплив робітничого класу на боротьбу селян Правобережної 

України проти соціального гніту (1900–1904 pp.) / О. М. Коломієць // УІЖ. –

1969. – № 10. – С. 115–118; Ктитарев С. О. Перша російська революція 1905–

1907 рр. та її історичне значення / С. О. Ктитарев // Наукові записки 

Інституту історії АН УРСР. – 1955. – Т. 6. – С. 11; Лавров П. А. Початок 

нового підйому робітничого руху на Україні (1910 – березень 1912 рр.) / 

П. А. Лавров // Наукові записки КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – 1956. – Т. XV. –

Вип. 6. – С. 73; Лещенко М. Н. Боротьба Комуністичної партії… – С. 97; 

Маленко Є. Ю. Більшовики Сумщини в період Першої російської революції 

(1905–1907 рр.) / Є. Ю. Маленко // Вісник Харківського університету: Історія 

КПРС. – 1975. – № 133. – С. 14–17; Маленко Є. Ю. Про зародження соціал-

демократичних організацій на Сумщині та їх боротьбу проти царизму 

(початок воиХХ ст.) / Є. Ю. Маленко // Наукові праці з історії КПРС. – 1973. 

– Вип. 61. – С. 27; Матушанська Ц. Б. Революційний рух на Харківщині 

в період спаду Першої російської революції (1906 – червень 1907 рр.) / 

Ц. Б. Матушанська // УІЖ. – 1959. –№ 1. – С. 66; Михайлюк О. Г. Участь 

сільської інтелігенції України в революційних подіях на селі в 1905–

1907 рр. / О. Г. Михайлюк // Історичні дослідження. Вітчизняна історія: 

Республ. міжвідомч. зб. наук. праць. – К.: Наук. думка, 1988. – Вип. 14. – 

С. 67–68; Мотренко В. Г. Рабочее движение на Украине накануне Первой 



309 

складнощі в діяльності РСДРП у селі в роки ПРР таким чином: 

1) «відсутність достатньої кількості сил»; 2) арешти есдеків і викриття 

підпільних друкарень; 3) «дезорганізаційна діяльність меншовиків, 

які виступали проти гегемонії робочого класу в революції та гальмували 

роботу в селі»; 4) «угодовська політика есерів, які засіли у створених 

у 1905 р. ряді сіл Донбасу, селянських союзах і перешкоджали революційній 

більшовицькій діяльності серед селян»; 5) «складні умови конспіративної 

роботи в селі» 
1
. Проте, історик не назвав жодної «внутрішньої» причини. 

Сама думка про можливі недоліки більшовицької пропаганди, слабкий 

зв’язок більшовицьких комітетів із селянством не допускалася. 

Надзвичайно велике значення в характеристиці діяльності більшовиків 

серед селянства радянська історична наука надавала листівкам – аналізу 

їхнього змісту, формам і географії поширення, номенклатурі назв, накладам 

видання (а у випадку відсутності такої інформації – підрахунку фіксованих 

поліцією фактів винайдення в населених пунктах революційних творів). 

Принцип використання істориками агітматеріалів узагальнив М. Дмитрієнко: 

«листівки більшовиків України 1905–1907 pp. мають важливе значення як 

                                                                                                                                        

русской революции (1900–1904 гг.): Дис. … канд. ист. наук / В. Г. Мотренко. 

– Луганск, 1966. – С. 276–277, 360; Слюдікова Т. Б. Обговорення 

та поширення на Україні першої програми партії / Т. Б. Слюдікова // УІЖ. – 

1963. – № 3. – С. 36–37; Сусоров В. Д. Агітаційно-пропагандистська 

діяльність більшовиків Півдня України серед селянства (1906–1907 рр.) / 

В. Д. Сусоров // УІЖ. – 1976. – № 9. – С. 69–72; Тарнопольський Л. 

До питання про шляхи впливу робітників на селянство в революцію 1905 р. / 

Л. Тарнопольський // Наукові записки ХДПІ. – 1940. –Т. V. – С. 209–213; 

Цимбалюк Д. М. До питання про боротьбу більшовиків за селянство в період 

революційного піднесення 1910–1914 рр. / Д. М. Цимбалюк // Наукові 

записки Луцького ДПІ ім. Л. України. – 1957. –Т. VII. – С. 25–32. 

1
 Зильберман Б. Ф. Декабрьское вооруженное восстание… – С. 284. 
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джерело, що відобразило не тільки всю епоху першої російської революції, 

але й її особливості в даному регіоні». Постійне звернення вітчизняних 

істориків до листівок він пояснював унікальністю матеріалу, що містився 

в них 
1
. З цим, звичайно, можна не погодитися, якщо не враховувати 

прокламації, видані до конкретних локальних випадків сільських конфліктів, 

а таких листівок було небагато. 

Високе значення прокламацій визначав український радянський історик 

А. Санцевич: вони висвітлювали важливі події в партійному та громадському 

житті; допомагали орієнтуватись у складних політичних питаннях; 

характеризували боротьбу трудящих за соціальне й національне визволення; 

надихали маси на боротьбу з гнобителями; роз’яснювали конкретні завдання, 

що стояли перед ними в цій борні 
2
. Інший історик Д. Щербаков у рецензії 

до збірки документів відзначав, що «листівки були могутнім засобом 

поширення марксистсько-ленінських ідей і лозунгів соціал-демократії серед 

широких народних мас» 
3
. Подібна установка виходила з оцінки агітаційної 

літератури В. Леніним, який наголошував, що «такий рід літератури, 

як прокламації, нічим не можна замінити… він завжди буде безумовно 

потрібний…» 
4
. 

                                           
1
 Дмитрієнко М. Ф. Листівки більшовиків України – важливе джерело 

з історії революції / М. Ф. Дмитрієнко // Історичні дослідження. Вітчизняна 

історія. Респ. міжвідом. зб. – 1983. – Вип. 9. – С. 87. 

2
 Санцевич А. В. Листівки як джерело з вітчизняної історії кінця ХІХ – 

першої половини ХХ ст. / А. Санцевич // Архіви України. – 1976. – № 5. –

С. 24. 

3
 Щербаков Д. М. Листовки революционных. Социал-демократических 

организации Украины. 1896–1904 гг., Госполитиздат УССР, К., 1963, 844 с. / 

Д. М. Щербаков // УІЖ. – 1964. – № 2. – С. 146. 

4
 Ленін В. І. Відповідь «читачеві» / В. І. Ленін. Повне зібрання творів: в 55 т. 

– К.: Політвидав України, 1969. – Т. 6. – С. 255. 
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В низці праць детально розбирався зміст прокламацій. Акценти 

на провідній ролі робочого класу в революції, його претензії на керівництво 

боротьбою в селі й армії відмітила у листівках низки комітетів РСДРП 

в Україні В. Крилова 
1
. Герменевтичний аналіз агітматеріалів окремих 

комітетів і груп РСДРП (критика столипінської реформи, викриття 

зрадництва кадетів, їх прагнення до угоди з царатом і контрреволюцією, 

викриття свавілля самодержавства й виховання трудящих селянських мас 

у революційному дусі, розвінчування думських і царистських ілюзій, 

передвиборчі агітки, програма РСДРП, праці В. Леніна та інших партійних 

теоретиків), які працювали в селі, здійснив О. Михайлюк 
2
. А. Хороших 

згрупував соціал-демократичні листівки в три групи: 1) «політичні 

прокламації»; 2) видані в формі прокламацій художні та сатиричні матеріали, 

в т.ч. карикатури; 3) листівки інформаційно-директивного змісту. З них у селі 

поширювалися листівки здебільшого першої групи, спрямовані на критику 

політичних конкурентів РСДРП, «виховання революційної свідомості 

широких селянських мас, їх об’єднання з пролетаріатом для спільної 

боротьби». Проаналізовані істориком «аграрні» агітки мали два спрямування 

– викривали репресії проти учасників селянських повстань і популяризували 

програму РСДРП 
3
. 

Не дивлячись на таку увагу істориків до друкованої агітації РСДРП, 

«селянські листівки» так і не стали предметом спеціального дослідження. 

Це, певною мірою, пояснює фактично відсутній акцент на рівні розуміння 

                                           
1
 Крылова В. Г. Большевистские листовки и прокламации на Украине 

в 1905 г. / В. Г. Крылова // Наукові записки ХДПІ. – 1940. – Т. V. – С. 179–

208. 

2
 Михайлюк О. Г. Більшовики України в боротьбі за селянство… – С. 25–32. 

3
 Хороших А. В. Листовки революционных социал-демократических 

организаций на Украине (1895–1904 гг.) как исторический источник: Дис. … 

канд. ист. наук / А. В. Хороших. – К., 1974. – С. 114–115, 123–125. 
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друкованого слова. Ще А. Козаченко зауважував, що важливим для історика 

є не сам факт винайдення-вилучення листівки, а те, чи була вона прочитана, 

обговорена та прийнята селянами. У своїй більшості неписемне та, що більш 

важливо, політично неграмотне селянство потребувало відповідного медіума, 

який би розтлумачив на селянський розсуд зміст прокламації 
1
. 

В аналізі історика присутній цілком раціональний сумнів – чи можна 

кампанію з поширення листівок вважати саму по собі свідченням якості 

роботи соціал-демократів у селі? На думку Т. Шаніна, поширення 

прокламацій у великій кількості, насправді, вказували на недоліки агітаційної 

роботи есдеків серед селянства – їхню нездатність дійти до селянина іншим 

шляхом 
2
. Вивчення географії та інтенсивності поширення листівок заводило 

радянську історіографію у глухий кут – вона так і не змогла відповісти 

на питання, яким був ефект від тієї чи іншої агітаційної кампанії з поширення 

листків РСДРП. Прикладом такої безпорадності може служити стаття 

О. Михайлюка, у якій автор, детально розібравши зміст соціал-

демократичних листівок, не зміг з’ясувати, як конкретно вони впливали 

на поведінку аграріїв. У результаті він змушений був обмежитися загальним 

зауваженням: «немає сумніву, що марксистська література через різні канали 

з міст проникла на села. До того ж, у тодішніх містах, особливо в повітових 

центрах, жили й селяни. Ця література також використовувалася для 

систематичного роз’яснення і робітничому класові, що в особі 

революційного селянства він буде мати вірного й надійного союзника 

                                           
1
 Козаченко А. Нариси з історії революції 1905–1907 рр. / А. Козаченко. – 

Х.: Пролетарій, 1926. – С. 216. 

2
 Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907→1917–

1922 гг. / Т. Шанин. – М.: Весь мир, 1997. – С. 257. 
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революції» 
1
. Інший дослідник агітації РСДРП у селі П. Климов, з одного 

боку, акцентував широту й систематичність поширення листівок у селі 

як фактор ефекту партійної пропаганди, а з іншого, вимушений був визнати, 

що «не всі комітети… мали можливість мали можливість приділити частину 

сил селу і пізніше розгорнули роботу серед селян. Не всі більшовицькі 

організації правильно зрозуміли зміст рішень ІІІ з’їзду РСДРП 

«Про ставлення до селянського руху», продовжували агітувати село 

за повернення відрізків, і, як наслідок, партійна пропаганди зводилася 

нанівець 
2
. Звідси цілком логічними здаються риторичні питання 

англійського історика: Який відсоток селянства складав більшовицьку 

партію? Чи прислухалися селяни до закликів більшовиків дотримуватися 

бойкоту Думи? Чи були обрані в ІІ Думу більшовиків від селянської курії? 

Чи вдалося більшовикам налагодити революційні комітети по селах 

і протиставити з їхньою допомогою бідне пролетаризоване селянство 

куркулям? Негативна відповідь на ці питання говорить про невірність 

положень радянської історіографії щодо виключної ролі більшовиків 

у селянському рухові початку ХХ ст., про те, що її докази вагомого впливу 

більшовизму на селянство до 1917 р. здебільшого позбавлені раціональної 

основи 
3
. 

Окремий блок проблеми взаємовідносин РСДРП–селянство займає 

питання про форми роботи соціал-демократів у селі. Радянські історики 

описували такі види партійної роботи: поширення листівок і марксистської 

                                           
1
 Михайлюк О. Г. Діяльність більшовиків України по зміцненню союзу 

робітничого класу і селянства (1907–1910 pp.) / О. Г. Михайлюк // УІЖ. –

1963. – № 5. – С. 43. 

2
 Климов П. И. Революционная деятельность рабочих в деревне в 1905–

1907 гг. / П. И. Климов. – М.: Изд. соц.-эк. лит., 1960. – С. 84–86. 

3
 Шанин Т. Революция как момент истины. Россия 1905–1907→1917–

1922 гг. / Т. Шанин. – М.: Весь мир, 1997. – С. 257–258. 
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літератури; відрядження професійних агітаторів до сіл; агітація селян 

(переважно відхідників) у містах з метою їх залучення до пропаганди в селі; 

влаштування конференцій селянських агітаторів і сільських осередків партії; 

проведення читань революційної літератури; організація та підтримка 

страйків сільськогосподарських робітників; вивчення умов праці селян 

на місцях для визначення змісту або корекції партійної агітаційної 

літератури; агітація за бойкот виборів до І Думи; проведення по селах 

мітингів; створення селянських комітетів, підконтрольних партії; участь 

у керівництві організацій Селянського союзу; створення та керування 

профспілкою наймитів 
1
. 

                                           
1
 Будніков В. Газета «Пролетарій» і її роль у революційному русі на Україні 

в 1905 р. / В. Будніков. – К.: Дерполітвидав УРСР, 1955. – С. 67–68; 

Гришин А. Д. Становище селянства і селянський рух на Півдні України 

на початку ХХ століття (1900 – 1904 рр.) (На матеріалах Херсонської, 

Катеринославської та північної частини Таврійської губерній): Дис. ... канд. 

іст. наук / А. Д. Гришин. – К., 1975. – С. 82–118; Кальвари М. Батраки 

«Его Величества» / М. Кальвари // Борьба классов. – 1935. – № 9. – С. 25–31; 

Кунцевич Ф. П. К истории аграрно-крестьянского вопроса… – С. 518; 

Лещенко М. Н. Боротьба більшовицьких організацій України… – С. 58; 

Мороховец Е. Крестьянское движение 1905–1907 гг. и социал-демократия / 

Е. Мороховец // Пролетарская революция. – 1925. – № 5. – С. 81–88; 

Терещенко Н. В. Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года на 

Украине / Н. В. Терещенко // Труды кафедры марксизма-ленинизма ХГУ 

им. А. М. Горького. – 1956. – Т. 2. – С. 201–202; Тарнопольський Л. Є. 

Історичне місце Першої російської революції / Л. Є. Тарнопольський // 

Наукові записки ХДПІ ім. Г. С. Сковороди. Історична серія. – 1957. –

Т. XXIV. – С. 17; Шморгун П. М. Большевистские организации Украины 

в годы Первой русской революции / П. М. Шморгун. – М.: Госполитиздат, 

1955. – С. 116. 
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Окрему увагу дослідників привертала діяльність Херсонського 

губернського комітету сільських організацій РСДРП як найбільшої 

організації сільських груп в Україні й водночас найвдалішого агітаційного 

проекту соціал-демократії в Наддніпрянщині. Акценти розставлялися 

на географії дій комітету, що далеко виходила за межі Херсонщини (комітет 

об’єднував більше 25 повітових, міських і містечкових організацій РСДРП 

в південноукраїнських губерніях), змісті агітаційної роботи (губком видавав 

газету «Письма к крестьянам», збірник «Правда», поширював у значній 

кількості марксистську літературу, прокламації та листи до селян), з’їздах 

сільських організацій регіону та їх рішеннях (лише в Єлисаветградському 

повіті було проведено дві конференції; Я. Штернштейн детально описав 

організацію «конспіративного» першого губернського з’їзду селянських 

організацій РСДРП в Одесі), на їхньому зв’язку з міськими організаціями 

(ХГК встановив контакт з Одеською Радою робітничих депутатів, 

делегувавши до його складу трьох своїх представників, а також підтримував 

зв’язки зі столичними соціал-демократами), на контактах із робочими 

та сільськими масами (у кожному селі Добровеличківського району 

Єлисаветградського повіту діяли гуртки від 2 до 6 чоловік і пропагандистські 

групи, що об’єднували до 50–60 передових селян; подібні групи діяли 

й у багатьох селах Одеського повіту; у вересні 1906 р. в губернії 

нараховувалося до 200–250 пропагандистських осередків організації), 

на ставленні до Селянського союзу (ХГК у листопаді 1905 р. постановив 

підтримати ВСС і включитися в роботу його комітетів за умов збереження 

безпартійності Союзу), організаційній структурі (місцеві осередки діяли 

згідно із спеціально розробленим статутом), на змісті роботи осередків ХГК 

(влаштування читань, мітингів, сходок із приводу бойкоту виборів до І Думи 

та, навпаки, через відміну результатів виборів по селянській курії в деяких 

місцевостях Херсонської губернії; обговорення Маніфесту 17 жовтня 

й мобілізації до армії; організація страйків; створення протипогромних 

селянських загонів; пропагандистська робота з призовниками й селянами, 
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які перебували на строковій службі; гурткова робота; збір коштів на потреби 

ХГК), на переслідуванні членів ХГК (діяльність комітетів припинялася 

в результаті «провалів», ХГК остаточно ліквідований поліцією в лютому 

1907 р.). Непрямо вказувалося на те, що ефективність селянських груп 

РСДРП у Херсонській губернії багато в чому зумовлювалася злиттям 

у 1905 р. фракцій Одеського комітету партії 
1
. Для Л. Сенчакової групи ХГК 

служили зразковим прикладом діяльності аграрних структур партії: 1) члени 

                                           
1
 Бугаев Н. Крестьянское движение на Украине в период Первой русской 

революции / Н. Бугаев // Научные записки КФЭИ. – 1957. – № 5. – С. 72; 

Кривошея В. В. Херсонський губернський комітет сільських організацій 

РСДРП: склад та напрямок діяльності / В. В. Кривошея // Первая русская 

революция в свете нового исторического мышления: Тезисы доклад. 

и сообщ. респ. науч. конф. – Горловка: ГГПИИЯ, 1990. – Т. II. – С. 21–22; 

Лещенко М. Н. Піднесення селянського руху на Україні навесні і влітку 

1905 p. // УІЖ. – 1974. – № 12. – С. 66; Лещенко М. Н. Робітничий клас –

гегемон революції / М. Н. Лещенко // УІЖ. – 1980. – № 12. – С. 22; 

Михайлюк О. Г. Революційна діяльність більшовиків України на селі / 

О. Г. Михайлюк // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. Респ. міжвідом. 

зб. – К.: АН УРСР, 1983. – Вип. 9. – С. 55–56; Сенчакова Л. Т. 

Организационная деятельность социал-демократов… – С. 122, 142; 

Сусоров В. Д. Агітаційно-пропагандистська діяльність більшовиків Півдня 

України серед селянства (1906–1907 рр.) / В. Д. Сусоров // УІЖ. –1976. – № 9. 

– С. 69–71; Шморгун П. М. З історії більшовицьких організацій України 

(1905 р.) / П. М. Шморгун // УІЖ. – 1965. – № 1. – С. 50; Штернштейн Я. М. 

Борьба большевиков Одессы за союз рабочего класса 

и крестьянства в период Первой русской революции / Я. М. Штернштейн // 

Труды Одесского ГУ им. И. Н. Мечникова. – 1956. – Т. 146. – С. 72–77; 

Эльцин Б. Работа среди крестьян / Б. Эльцин // 1905 год. Революционное 

движение в Одессе и Одещине. – Одесса: Б.и., 1925. – С. 60–72. 
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груп не обиралися, а призначалися; 2) групи були невеликими (як правило, 

не більше 10 осіб); 3) їхнім головним завданням було внесення свідомості 

й організованості в селянський рух; 4) аграрні групи виробляли власні 

правила, форми та методи роботи, які були відмінні від міських організацій, 

що закріплювалось особливими статутами; 5) аграрні групи з’являлися, 

передусім, поблизу міст, а також у тих місцевостях, де аграрні хвилювання 

вже себе проявили; 6) основний зміст роботи – пропагандистський (читання, 

бесіди, поширення літератури, скликання сходів і мітингів, формування 

бібліотечок) 
1
. 

Успішність ХГК радянські історики здебільшого пояснювали вдалою 

пропагандою РСДРП, усвідомленням селянством відповідності її програми 

власним інтересам. Більш ґрунтовні причини при цьому, як правило, 

випадали з розгляду дослідників. Серед тих, хто апелював до базисних 

підстав, був Є. Мороховець, який пов’язував успіх соціал-демократичної 

агітації не тільки з фізичними та технічними можливостями партії, 

але й з об’єктивними обставинами – розвинуте капіталістичне аграрне 

виробництво, де зберігалися тісні зв’язки між селом та містом, де існували 

значні маси сільськогосподарського пролетаріату, де вже склалися традиції 

страйкової боротьби наймитів, де соціальні протиріччя загострювалися через 

національне пригноблення, що цілком відповідало умовам Південної 

України 
2
. 

В зв’язку з досвідом ХГК цікавим є питання про те, що слугувало 

критерієм успішності агітації соціал-демократів для радянських істориків. 

М. Лещенко запропонував у якості такого критерію брати факти протекції 

селян над агентами РСДРП, як це мало місце у сс. Кирилівка 

                                           
1
 Сенчакова Л. Т. Организационная деятельность социал-демократов… – 

С. 125–126. 

2
 Мороховец Е. Крестьянское движение 1905–1907 гг. и социал-демократия / 

Е. Мороховец // Пролетарская революция. – 1925. – № 8. – С. 35–36. 
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Звенигородського повіту, Велика Снітинка Васильківського повіту, Іванівка 

Слов’яносербського повіту, м. Шостка Глухівського повіту та інших місцях 
1
. 

Є. Мороховець таким показником визначав свідчення більш високої 

політичної свідомості селянства, ніж у аграріїв тих районів, які були охоплені 

стихійними виступами. Так, у низці місцевостей Єлисаветградського повіту 

в 1905 р., де діяли організовані пропагандистські гуртки або групи, селяни 

проявляли значний інтерес до політичного життя, з підозрою ставилися 

до проекту «булигінської думи», та навпаки, з розумінням до ідеї Установчих 

Зборів 
2
. 

Виокремлені вище критерії суперечать іншому чиннику. Певним 

аргументом на користь питання про популярність тієї чи іншої партії серед 

селянства для радянських істориків слугували дані про соціальний склад 

партійних організацій. За підрахунками П. Варгатюка та П. Шморгуна серед 

тих, хто вступив у РСДРП(б) до початку ПРР за походженням найбільше 

було робітників – 74,5%, тоді як селян лише 2%. Ці цифри фактично 

не змінились і під час значного притоку нових членів до партії в 1905–

1907 рр.: 73 і 2,1% відповідно. Тож науковці вимушені були констатувати, 

що більшовицька партія зберігала робітничий характер. Більше того, вони 

фактично визнали, що радянській історіографії так і не вдалося показати 

реальність союзу робочого класу та селянства як дійсного фронту соціальної 

боротьби: «ми широко вживаємо поняття союзу робочого класу й селянства, 

але не можемо предметно розкрити етапи його утворення, зміцнення 

та розвитку в буржуазно-демократичній революції, показати як складалася 

                                           
1
 Лещенко М. Н. Боротьба Комуністичної партії… – С. 115–117. 

2
 Мороховец Е. Крестьянское движение 1905–1907 гг. и социал-демократия / 

Е. Мороховец // Пролетарская революция. – 1925. – № 5. – С. 80. 
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суб’єктивна готовність селянства до створення такого союзу та сприйняття 

гегемонії пролетаріату, з’ясувати форми, у яких він існував» 
1
. 

Звичайно, це зовсім не означає, що РСДРП була цілком відторгнута 

селянством, а радянські історики намагалися приховати цей факт. Різниця 

існує в масштабах трансляції успіхів есдеків. На всеукраїнському рівні вони 

демонстрували низькі результати, а в локальному вимірі могли похвалитись 

і значними перемогами. Уявлення про це відтворюють, передусім, краєзнавчі 

розвідки та регіональні дослідження. Зокрема, у статті І. Бойка йдеться про 

успішну пропагандистську діяльність партії в 1903–1904 рр. на території 

Єлисаветградського повіту (Златопольський, Новомиргородський, 

Туріївський, Оситняжський гуртки), до якої залучалися не лише 

представники інтелігенції та робітники, але й окремі селяни. І хоча автор 

не згадував про яку-небудь певну реакцію з боку селянства, сам факт 

залучення селян до гурткової роботи промовисто свідчив на користь 

посилення інтересу аграріїв до політичного життя країни 
2
. Низка цікавих 

фактів діяльності в селі соціал-демократів між 1907 і 1917 рр. на території 

сучасної Сумщини з’ясував Є. Маленко: 1) у серпні 1907 року, за ініціативою 

Сумської соціал-демократичноі організації в с. Вири відбувся страйк 

сільськогосподарських робітників економії цукрозаводчика Харитоненка, 

до якого пізніше долучились і селяни навколишніх сіл; 2) партійну 

літературу в деяких селах поширювали самі селяни; 3) винайдення в селян 

забороненої літератури було доволі масовим явищем 
3
. І. Зеленюк відзначив 

активну діяльність повітових груп РСДРП на Поділлі серед робітників 

                                           
1
 Варгатюк П. Л. Забуті події та імена: із історії більшовицьких організацій 

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

К.: Політвидав України, 1990. – С. 43–44, 102. 

2
 Бойко І. Переддень революції 1905–1907 рр. На Новомиргородщині / 

І. Бойко // Архіви України. – 1967. – № 4. – С. 27–30. 

3
 Маленко Є. Ю. Більшовики Сумщини в період між першою… – С. 9–10, 15. 
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цукрових заводів, які одночасно слугували джерелом поширення соціал-

демократичної пропаганди в навколишніх селах під час ПРР 
1
. С. Плахотнюк 

показав, що соціал-демократія в післяреволюційний період не обмежувалася 

в сільській місцевості поширенням друкованих агітматеріалів, а мала 

й організаційне начало: підготовка страйків, створення нових комітетів і груп 

партії, проведення передвиборчої кампанії до ІІІ Думи 
2
. Про керівництво 

страйком у с. Макарів Яр Слов’яносербського повіту луганськими 

більшовиками О. Пархоменко та І. Шабинським писав В. Васянович. 

А всього в 1906 р. в Південній Україні, за підрахунками історика, більшовики 

(вочевидь соціал-демократи загалом) керували 12 страйками, що складало 

понад 6% від загальної кількості подібних виступів в регіоні 
3
. 

У цілому радянська історіографія залишила чимало нерозв’язаних 

питань з історії взаємовідносин РСДРП–селянство: наскільки були 

реалізовані теоретичні установки більшовиків і меншовиків на союз робочого 

класу із селянством, формування селянських комітетів, привернення 

селянства до боротьби міської демократії; характер взаємовідносин між 

фракціями РСДРП та іншими лівими партіями у справі агітації села; 

ефективність соціал-демократичної агітації тощо. 

У новітній історіографії низка цих питань знайшли своє висвітлення 

разом із дослідженням різних політичних організацій. Проте, стан вивчення 

цієї проблеми не можна назвати задовільним. Роль організацій РСДРП 

у розгортанні селянського руху, означення меж її агітаційного впливу 

на селянство кардинально не переглянуті. Історики, як правило, 

обмежуються стислим викладом окремих фактів із життя партійних груп 

                                           
1
 Зеленюк І. С. Революційний рух на Поділлі… – С. 32. 

2
 Плахотнюк С. Д. Революційна діяльність більшовиків Поділля в період 

реакції 1907–1910 рр. / С. Д. Плахотнюк // УІЖ. – 1971. – № 9. – С. 80–83. 

3
 Васянович В. Ф. Класова боротьба в селах Південної України в 1906–

1907 рр. / В. Ф. Васянович // УІЖ. – 1977. – № 6. – С. 107, 109. 
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і комітетів. Більш широко діяльність осередків РСДРП на Чернігівщині 

напередодні та в роки ПРР проаналізована в дисертації О. Кривобока: 

формування мережі сільських гуртків; агітаційна робота міських груп 

у сільській місцевості; створення сільських груп, найчисельнішою з них 

історик визначив організацію в с. Жадово Новгород-Сіверського повіту 

(взимку 1905–1906 рр. налічувала до 50 осіб); влаштування мітингів; участь 

есдеків у організації осередків ВСС (Ф. Євтушенко, член соціал-

демократичної організації Шостки, у Глухівському повіті) 
1
. Висновок про 

значний внесок у справу залучення селян до революції зробила 

О. Герасименко. Вона навела декілька прикладів, коли місцеві відділки 

РСДРП домагалися керівної ролі в управлінні селянським рухом: виступ 

клинцівських селян (Стародубський повіт) проти продажу громадського лісу 

в 1903 р., участь у створенні комітетів Селянського союзу на території 

Полтавської губернії тощо 
2
. Звичайно, такі обмежені екскурси в минуле 

РСДРП не дають повноти картини про її діяльність. Оновлення погляду 

на російську соціал-демократію в Україні, її взаємодію із селянством є одним 

із завдань вітчизняної історичної науки. 

Головним конкурентом РСДРП у роботі із селянством були 

неонародники. Певні переваги есерів перед соціал-демократами 

зумовлювалися наявністю достатньо великого досвіду роботи в селянському 

середовищі. ПСР у дожовтневий період була здебільшого об’єктом 

публіцистичної критики, а не виваженого наукового дослідження. 

Прибічники марксизму писали про несумісність есерівського варіанту 

                                           
1
 Кривобок О. П. Діяльність політичних партій та організацій на півночі 

Лівобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Дис. … канд. іст. 
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2
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соціалізму з його соціалізацією реальними виробничими відносинами, 

пророкували у випадку реалізації неонародницької програми капіталістичне 

виродження села, заперечували есерівський фетиш – громадську психологію 

селянина, як ментальною основою для усуспільнення землі, засуджували 

терористичні методи боротьби ПСР, наївне бачення нею у стихійному 

селянському рухові соціалістичний характер, протиставлення класовій 

боротьбі пролетаріату революції всього трудящого люду, «утопізм» 

та «демагогію» закликів есерів, на які відгукувалися політично незрілі селяни 

й «відсталі» робітники, «безпринципність в усіх можливих питаннях 

сучасного соціалізму» 
1
. 

Тим не менше, і за чисельністю членів, і за масштабом діяльності, 

і за рівнем впливовості, передусім, на селянство, РСДРП значно поступалась 

есерам. Анонімний укладач книги-огляду політичних організацій не був 

далеким від істини зі своєю симпатією до неонародників, охарактеризувавши 

їх організацію як «наймогутнішу з усіх російських партій», 

якій ще прийдеться «відіграти велику й рішучу роль» 
2
. 

Селян приваблювали есери, перш за все, своєю аграрною програмою, 

яка заперечувала необхідність проходження села через капіталізм і боротьбу 

між класами сільської буржуазії та пролетаріату, пропонувала шлях 

некапіталістичного шляху до соціалізму, передусім, через звернення 

                                           
1
 Егоров А. Зарождение политических партий и их деятельность / А. Егоров // 

Общественное движение в России в начале ХХ-го века. – 

СПб.: Обществ. польза, 1909. – Т. 1. – С. 416–419; Ленін В. І. Основна теза 

проти есерів / В. І. Ленін. Повне зібрання творів: в 55 т. – К.: Політвидав 

України, 1970. – Т. 7. – С. 52; Маслов П. П. Народнические партии / 

П. П. Маслов // Общественное движение в России в начале ХХ-го века. – 

СПб.: Обществ. польза, 1914. – Т. 3. – Кн. 5. – С. 102, 115. 

2
 Политические партии в России. – М.: Тов-во тип. А. И. Мамонтова, 1906. –

С. 11. 
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до общинної організації та артільних навиків селян, які разом з усім 

трудовим людом здійснять революцію. «Програмою цього перевороту, –

наголошували есери, – є усуспільнення праці, власності й господарства; 

знищення разом із приватною власністю самого поділу суспільства на класи; 

ліквідація класового, змушеного, репресивного характеру громадських 

установ за умови збереженні й розвитку їх нормальних культурних функцій, 

тобто планомірної організації загальної праці на всезагальну користь». 

«Соціальна» революція повинна була повалити самодержавство, встановити 

демократичні свободи та соціалізувати землю, створивши, таким чином, 

передумови для еволюційного руху до соціалізму. Передбачалося, що селяни 

отримують землю в громадське володіння на засадах зрівняльного 

користування. Узагальнення власності, на переконання ПСР, не призведе 

до утиску особистості. Навпаки, подолання експлуатації дасть поштовх 

до її всебічного та гармонійного розвитку 
1
. Отже, програма ПСР виявилася 

максимально наближеною до поглядів мало- і середньоземельного селянства 

на майбутнє землевлаштування при всій різниці його ставлення до інституту 

общини. На відміну від рішень з’їздів ВСС, в есерівській програмі було чітко 

заявлено про відсутність викупної операції. Усе це разом із грамотно 

проведеною роботою партійних осередків на місцях не могло не відбитися 

на популярності ПСР у селі. 

Ретельно пророблялась і тактика есерів. Ще до початку революція партія 

вірно усвідомила, яким буде характер антиурядових і класових виступів 

у селі. У листопаді 1904 р. Женевська група Закордонної організації ПСР 

закликала партійні організації розпочати створення бойових дружин із метою 

                                           
1
 Наша программа (Общедоступное изложение). – СПб.: Б.и., 1908. – С. 6–15; 

Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы / 
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загострення політичної та економічної боротьби селянства, а також 

«внесенням у цю боротьбу якомога яснішої соціалістичної свідомості». 

Наступного місяця ЦК ПСР розіслав по місцевим організаціям циркуляр, 

у якому закликав їх негайно посилити агітаційну й організаційну роботу 

серед селянства, приступити до формування братств, скрізь популяризувати 

ідею перетворення земель різних типів власності на загальнонародне добро. 

У ході революції, окрім агітації селянства, набували значення питання 

військового вишколу дружин, а також розробка плану збройних повстань 
1
. 

Велика кількість випущених есерами прокламацій, газет, брошур, книг, 

популяризація неонародницьких ідей на шпальтах багатьох легальних 

періодичних видань уже в дожовтневий період створили передумови для 

плідного дослідження революційного шляху партії. Самі есери на минуле 

своєї партії дивилися як на шлях героїчної боротьби з владою. Поява партії 

та вироблення нею своєрідної тактики – відгук на експлуатацію трудового 

народу та сваволю самодержавства. Поворот ПСР обличчям до села 

есерівським істориком С. Сльотовим пояснювався переоцінкою 

революційного потенціалу селянства, яке заявило про себе гучним виступом 

у Наддніпрянщині в 1902 р. 
2
 Проте, особливості цієї роботи 

неонародницькими публіцистами не описувалися. 

Найбільш узагальнено історія ПСР із виділенням аграрного сектору 

її роботи представлена у працях її критиків – меншовика П. Маслова 

та жандармського офіцера О. Спіридовича. При цьому останнього більшою 

мірою цікавили переважно есерівські «екси» та випуск агітаційної 

                                           
1
 Морозов К. Н. Партия социалистов-революционеров в 1907–1914 гг. / 

К. Н. Морозов – М.: РОССПЭН, 1998. – С. 285; Партия социалистов-

революционеров. Документы и материалы / Сост. Н. Д. Ерофеев. – 

М.: РОССПЭН, 1996. – Т. 1. – С. 161–165, 215. 

2
 Слетов С. Н. К истории возникновения партии социалистов-

революционеров / С. Н. Слетов. – Пг.: Б.и., 1917. – 112 с. 



325 

літератури, тоді як П. Маслова – політична філософія есерів та їх робота 

з різними соціальними групами. Попри гостру критику програми есерів, він 

вимушений був констатувати факт їхньою більшої популярності серед 

селянства, ніж інших лівих партій. У цьому була «винна» не лише активна 

агітаційна діяльність, але й завірення селян есерами у збереженні дрібного 

селянського господарства. Інший аргумент мав ірраціональне пояснення: 

своїм успіхом партія головним чином завдячувала «суспільному підйому», 

«підвищеному настрою», тоді як її занепад роз’яснювався «деморалізацією» 

мас 
1
. Такий висновок можна розцінити як свідоме відсторонення від 

реалістичного погляду на ситуацію та небажання всерйоз аналізувати 

процеси, що відбувалися в організації головного конкурента російської 

соціал-демократії по лівому табору. 

Однотипно П. Маслов і О. Спіридович охарактеризували тактику роботи 

есерів у селі, що відповідало методичним рекомендаціям самої партії: 

створення гуртка пропагандистів із числа інтелігенції з подальшим залучення 

до нього найбільш інтелектуальних молодих селян, «яких і починали повчати 

та постачати тенденційною літературою». Подальший успіх есерівської 

пропаганди залежав від активності сільських братств. У момент активізації 

революційного руху, як у 1905 р., партійні організації закликали до явочного 

захоплення землі та майна поміщиків, знищенні документів на власність, 

оголошення ґрунтів громадською власністю, вигнання представників влади, 

відсічі наступу контрреволюційних сил та, зрештою, до загального народного 

повстання, хоча, як відомо, центральний повід ПСР тактику аграрного терору 

не підтримував. Методи есерів, доводили дослідники, демонстрували гарний 

результат – значне поширення груп ПСР в Україні, особливо 

в Катеринославській губернії, уже в 1902–1903 рр., розквіт партійної 

організації в роки ПРР. Інший показник – розширення фронту друкованої 

пропаганди. За інформацією О. Спіридовича, лише Чернігівський комітет 

                                           
1
 Маслов П. П. Народнические партии… – С. 110, 127–131. 
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ПСР за 1906 рік видав 25 найменувань прокламацій загальним накладом 

у 130 тис. екземплярів, що вкупі з іншими подібними прикладами автор 

охарактеризував як намір партії «закидати революційними виданнями 

населення» 
1
. 

Отже, дожовтневий період історіографії питання взаємовідносин есери-

селянство був представлений працями авторів, що тенденційно ставилися 

до ПСР і не претендували на глибокий аналіз вказаної проблеми. Історіограф 

А. Кононенко цілком справедливо зауважив, що оцінки партії в цей період 

«оберталися чорно-білими схемами російського партогенезу» 
2
. 

Діяльність ПСР охоче аналізувалася радянськими дослідниками 

міжвоєнного періоду. При цьому основне завдання, яке ставили перед собою 

історики того часу, – таврувати «зрадників народних інтересів», показати 

«крах» ПСР через «ненауковість» її теоретичної платформи 
3
. Деякі автори 

доходили до крайнощів, змальовуючи есерів як справжніх агентів буржуазії. 

Так, В. Бистрянський упевнював читачів своєї книги в тому, що програма 

ПСР – це навіть не презентація селянської демократії, а «буржуазно-

демократична сутність, прикрита флером соціалізму» 
4
. 

Головна увага істориків у цей час зосередилася на загальних питаннях 

становлення партії, критики її програми, тоді як конкретика її політичної 

діяльності, зокрема, здійснення роботи серед селянства, показувалася вкрай 

                                           
1
 Маслов П. П. Народнические партии… – С. 99–100; Спиридович А. И. 

Партия социалистов-революционеров и ее предшественники, 1886–1916. – 

Пг.: Воен. тип., 1918. – С. 93, 106, 110, 174, 255–256. 

2
 Кононенко А. А. Историография создания и деятельности партии 

социалистов-революционеров в 1901–1922 гг.: Дис. … докт. ист. наук: 

07.00.09 / А. А. Кононенко. – Тюмень, 2005. – С. 93. 

3
 Там само. – С. 128–129. 

4
 Быстрянский В. Меньшевики и эсеры в русской революции / 

В. Быстрянский. – Пг.: Госиздат, 1921. – С. 27. 
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фрагментарно. Наприклад, у дослідженні В. Качинського аналіз активності 

ПСР в Україні фактично полягав у констатації наявності партійного впливу 

в певних регіонах за фактичної відсутності повідомлень про живу роботу 

партії 
1
. Виключенням з правил стали роботи А. Зецкера й А. Козаченка, 

які доволі позитивно оцінювали есерівський вплив на селянство. 

Зокрема, А. Зецкер на прикладі діяльності родини Донських у Літинському 

повіті показав характер продуктивної партійної роботи: складання текстів 

присудів для селян (їхня «есеровість» проявляється у вимогах «оголошення 

всієї землі власністю всього народу та передачею її у зрівняльне 

користування общинам, трудовим артілям і товариствам»), усна та друкована 

агітація серед наймитів із підбиттям останніх до «бунту». А. Козаченка 

як типового селянина-есера показав одного партійця, який у Кобеляцькій 

волості своїх односельців закликав не вірити в Бога, добиватися 

встановлення республіки та не платити податків 
2
. 

Починаючи з кінця 1920-х років відбувався процес поступового 

обмеження есерівських джерел дослідження і, зрештою, діяльність ПСР 

в освітленні радянської історіографії перетворилася «із суб’єкту історичного 

та політичного процесу на об’єкт боротьби з нею більшовиків» – тенденція, 

що зберегла свою актуальність і в постсталінський період радянської 

історіографії. Діяльність есерів і меншовиків у цей проміжок часу 

оцінювалася істориками вкрай негативно, нерідко навіть карикатурно 
3
. 

                                           
1
 Качинський В. Селянський рух в Україні… – С. 213–215. 

2
 Зецкер А. 1905 рік на Поділлі / А. Зецкер. – Вінниця: Б.в., 1925. – С.18–20; 

Козаченко А. Нариси з історії революції 1905–1907 рр. / А. Козаченко. – 

Х.: Пролетарій, 1926. – С. 238. 

3
 Салтык Г. А. Создание и деятельность партии социалистов-революционеров 

в губерниях Черноземного центра России (конец XIX века – 

октябрь 1917 года) / Г. А. Салтык. – Курск: КурГТУ, 1999. – С. 14–15; 

Суслов А. Ю. Эсеры и меньшевики в историческом сознании российского 
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Проте, відбувалися деякі зміни в акцентах характеристики природи ПСР, 

її зв’язку із селянством. У колективній праці «Непролетарські партії Росії» 

есери характеризувалися як політична сила, що виражала інтереси дрібної 

буржуазії, до якої прирівнювалося й селянство. Подавався й портрет самих 

есерів: «типові дрібнобуржуазні революціонери, для яких було характерним 

поєднання особистої мужності з нечіткістю ідейних поглядів» 
1
. Г. Алексєєва 

деталізувала цей образ представниками інтелігенції, студентства, середніх 

верств міста й села та конкретизувала дрібновласницькі установки партії 

на усі головні питання визвольного руху, соціального поступу й революції 
2
. 

Ці та інші характеристики неонародництва радянською наукою були стисло 

узагальнені К. Гусєвим та Х. Ерицяном таким чином: 1) есери в селянстві 

визнавали головну рушійну силу революції, сама революція оголошувалася 

соціалістичною, що суперечило есерівському баченню революційного 

процесу у країні, а соціалізація землі – соціалістичною мірою, яка відповідає 

інтересам та поглядам «природного соціаліста» – селянина; 2) заперечення 

гегемонії пролетаріату в революції; 3) ідеалізація ролі общини як соціально 

справедливого середовища, здатного реалізувати завдання соціалізації землі; 

4) брутальна «зрівнялівка» надільної землі для всіх сільських господарств 

за принципом трудової норми за умови збереження «позанормових» 

орендних і купчих земель; звідси – утопізм бачення есерами гуртування 

селянства в єдиний трудовий клас, який сформується в результаті 

                                                                                                                                        

общества: эволюция образа / А. Ю. Суслов // Вестник ВЭГУ. – 2009. – № 6. –

С. 40–42. 

1
 Непролетарские партии России: Урок истории / Под общ. ред. И. И. Минца. 

– М.: Мысль, 1984. – С. 28. 

2
 Алексеева Г. Д. Народничество в России в ХХ в. (Идейная революция) / 

Г. Д. Алексеева. – М.: Наука, 1990. – С. 5, 7, 42. 
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поступового усуспільнення селянської праці; 5) необґрунтованість тези 

соціалізації землі без соціалізації капіталу; 6) неясність уявлення соціалізму 
1
. 

Дана характеристика є цілком вірною для народництва ХІХ ст., 

але потребує корекції для ПСР, що, власне, і зроблене у працях істориків 

сучасного історіографічного періоду з поправкою на визнання есерівськими 

теоретиками неминучості розвитку капіталізму у промисловості, зрівняння 

прогресивної ролі селянства, робітництва та трудової інтелігенції. 

Однотипно в радянській історіографії оцінювалась і програма ПСР. 

Її аграрна доктрина характеризувалася як «напівсоціалістична» 

та «безпринципова еклектика», «оновлений варіант старої народницької 

утопії», «суміш демократичних і утопічних, і навіть реакційно-утопічних 

елементів», «різновид дрібнобуржуазного кооперативного соціалізму», 

«застарілі догми народництва», «дрібнобуржуазна програма», як калька 

аграрних програм різних західноєвропейських реформістських партій, спроба 

примирити народництво з марксизмом і применшити значення класової 

боротьби. Так само критикувалося бачення есерами розстановки 

революційних суспільних сил (пролетаріат – ініціатор революції, інтелігенція 

– керівник, селянство – головна рушійна сила революції, а разом вони 

клас-трійця» – трудовики), другорядність боротьби пролетаріату в селянській 

за своєю природою революції, недооцінка ними важливості союзу робочого 

класу та селянства, невміння розрізняти феодальну та капіталістичну 

експлуатацію, намагання «злити» пролетаріат і селянство в один клас, 

що означало підпорядкування робітництва інтересам дрібної буржуазії, 

                                           
1
 Гусев К. В., Ерицян Х. А. От соглашательства к контрреволюции (Очерки 

истории политического банкротства и гибели партии социалистов-

революционеров) / К. В. Гусев, Х. А. Ерицян. – М.: Мысль, 1968. – С. 36–37; 

Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма 

к контрреволюции. (Исторический очерк) / К. В. Гусев. – М.: Мысль, 1975. –

С. 39–45. 
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абсолютизація общинної психології, як основи для будівництва соціалізму, 

заперечення неонародниками іманентних сил руйнації общини й «подвійної 

природи заможного й середнього селянства», віра в те, що реалізована 

партійна програма здатна підірвати силу капіталу в межах досоціалістичного 

господарського ладу 
1
. 

Не зважаючи на жорстку критику утопічності есерівського соціалізму, 

радянська історіографія вимушена була визнати певні успіхи ПСР у справі 

розгортання селянської революції: ефективність методів діяльності есерів 

(страйки, бойкоти, сприяння створенню та функціонуванню осередків ВСС, 

масова агітація селянства за соціалістичний переворот), залучення селянства 

до самої партії та підпартійних структур, проведення власних депутатів 

                                           
1
 Алексеева Г. Д. Народничество в России в ХХ в. (Идейная революция) / 

Г. Д. Алексеева. – М.: Наука, 1990. – С. 164-165, 168; Борьба за массы в трех 
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С. 41–47; Колесниченко Д. А. Парламентская тактика большевиков 

и народнический блок в избирательной кампании во II Государственную 

думу / Д. А. Колесниченко // Исторические записки. – 1979. – № 104. –

С. 100–101; Гусев К. В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного 

революционаризма к контрреволюции. (Исторический очерк) / К. В. Гусев. –

М.: Мысль, 1975. – С. 21, 37; Павлов Д. Б. Эсеры-максималисты… – С. 57; 

Сусоров В. Д. Борьба социал-демократов Украины… – С. 80–81; 

Тарновский К. Н. Революционная мысль, революционное дело: Ленинская 

«Искра» в борьбе за создание марксистской партии в России / 

К. Н. Тарновский. – М.: Мысль, 1983. – С. 174. 
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завдяки селянським мандатам у ІІ Думу, популяризація партійної літератури 

й налагодження зв’язків у селі. Стверджувалася беззаперечність спирання 

есерів на почуття справедливості в селянській свідомості (погляд на землю 

як на спільне благо всіх трудящих, прагнення звільнитися від податкового 

гніту, рекрутчини та сваволі чиновників). Не оминалися й факти 

співробітництва есерів із РСДРП і більшовиками (наприклад, у Балтському 

повіті), створення спільних з більшовиками бойових дружин 

(на ст. Гришине), загальної революційної налаштованості місцевих осередків 

ПСР, широкої організаційної роботи в селі. Тож усе це разом змушувало 

дослідників давати нарівні з критичними зауваженнями позитивні відгуки 

про діяльність есерів у революційний період. Зазначалася наявність 

у програмі й тактиці есерів елементів демократичної революційності, 

що використовувалися в інтересах селянської революції, прогресивна роль 

есерівського курсу на повстання 
1
. 

Пострадянська історіографія діяльності есерів (фактично 

не відокремлена від питань зв’язку ПСР і селянського руху, окрім вузьких 

питань есерівського тероризму) дає відносно зважений аналіз. Сучасні 

дослідники в цілому погоджуються з висновком радянських істориків про 

недостатній рівень організованості регіональних структур партії, а де-не-де 

з її аморфністю (особливо стосовно «селянських братств»). Проте пояснення 

цьому знаходять не в теоретичній слабкості есерів, яка ніби відштовхувала 

від них промисловий пролетаріат – одну з найбільш згуртованих груп 

у революції, – а здебільшого в технічній стороні справи: «центр не встигав 

за стрімким зростанням периферії», спонтанність виникнення сільських груп 

партії, порушення інформаційної вертикалі між проводом, губернськими 

                                           
1
 Гинев В. Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества… 

– С. 31, 74; Гирич М. И. Революционное движение на Левобережной 

Украине… – С. 172; Зозуля І. А. Селянській рух на Поділлі… – С. 153–155; 

Максимов О. М. Боротьба робітників Донбасу… – С. 46. 
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комітетами і повітовими групами, низька дисциплінованість в окремих 

осередках, що зумовлювала вступ до партії випадкових елементів, 

різноспрямованість (галузевість) розвитку організації, наявність 

номінального членства. Окреслюється тенденція до збереження партії 

як організації професійних революціонерів, розгляд її як «свідомої 

ініціативної меншості» зі складу соціалістичної інтелігенції, завданням якої 

було внесення свідомості, планомірності й організованості у стихійний рух 

селянства та робітництва 
1
. 

Традиційним залишається погляд на ПСР як на найбільш успішну 

партію періоду ПРР у впливі на селянство. Так, А. Оксенюк вважає, що ПСР 

випереджала РСДРП через «відсутність адекватної партійної програми» 

останньої, а також завдяки перевагам есерівської партійної організації, 

сумісної із сільськими традиціями виборності. Загалом, з’ясував історик, 

ПСР намагалася максимально збільшити свою масовість. Децентралізація 

згубно відбилася на якісному складі партії, у тому числі й на СС ПСР, 

який так і не став масовою структурою навіть за рахунок кооптації 

розрізнених осередків ВСС 
2
. 

Змінилося й бачення соціального складу партії. Зокрема, М. Леонов 

та Н. Сіталова стверджували, що партійні комітети активно поповнювалися 

робітниками й селянами; ПСР втрачала вигляд суто інтелігентського 

угрупування. Н. Сіталова підрахувала, що вже в 1904 р. селяни складали 

                                           
1
 Кураев А. Н. Партии и массовые организации… – С. 84–85; Леонов М. И. 

Партия социалистов-революционеров в 1905–1907 гг. / М. И. Леонов – 

М.: РОССПЭН, 1997. – С. 41–43; Оксенюк А. А. Механизм формирования 

массовых нелегальных организаций социалистических партий в России 

в начале ХХ века: Автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / А. А. Оксенюк. 

– М., 2013. – С. 16. 

2
 Оксенюк А. А. Механизм формирования массовых нелегальных 

организаций… – С. 13–18. 
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не менше 17% Катеринославської організації партії і об’єднувалися в місцеву 

організацію СС ПСР. Крім того, трудові елементи, як показував М. Леонов 

на прикладі Київської та Полтавської губерній, поповнювали керівний склад 

груп і комітетів 
1
. Такий погляд узгоджується зі спогадами учасників 

революційного руху початку ХХ ст. Зокрема, колишній керівник есерівської 

групи, що діяла в 1907 р. у м. Нова Прага Олександрівського повіту, 

В. Херсонцев згадував, що в осередку ПСР «всі… були селянами, а земельне 

питання партія с.-р. розв’язувала для нас в повному обсязі» 
2
. Р. Гончаров 

відзначив успіхи есерів у залучення селян до партії в Єлисаветгардському 

повіті 
3
. Член бойової організації ПСР В. Зензінов, відряджений 1906 р. 

в Україну, з подивом дізнався, що у Борзнянському повіті в кожному селі 

діяли партійні групи, а «робота серед селянства велася систематично, завзято 

та згідно наміченому плану». У промовах селян-партійців, які він чув 

на повітовому з’їзді ПСР, «відчувалося таке глибоке знання аграрного 

питання, яке і не снилося нашим міським інтелігентам-пропагандистам», 

причому розуміння усуспільнення землі, майна і праці виходило 

                                           
1
 Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров… – С. 59, 65; 

Сіталова Н. О. Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України 

напередодні та в період революції 1905–1907 рр.: Дис. … канд. іст. наук: 

07.00.01 / Н. О. Сіталова. –Дніпропетр., 2009. – С. 79, 81; Сіталова Н. О. 

Есери на Катеринославщині в 1905–1907 рр.: постановка дослідницької 

проблеми / Н. О. Сіталова // Демократична революція 1905–1907 рр. 

в Україні: Актуальні проблеми вивчення: Мат. Міжрегіон. наук. конф. 

(Дніпропетр., 24 лютого 2005 р.). –Дніпропетр.: ДГУ, 2005. – C. 54–55. 

2
 Херсонцев В. С. По линии / В. С. Херсонцев // Кандальный звон. – 1926. –

№ 5. – С. 38–39. 

3
 Гончаров Р. Л. З революційної боротьби на селі / Р. Л. Гончаров. – 

Х.: Шляхи рев., 1931. – С. 48–51. 
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не з агітаційної літератури, а «з самого життя, воно було органічним» 
1
. 

Про відчутну конкуренцію есерів «спілчанам» та есдекам у сільських 

районах Правобережжя писали А. Ріш та
 
Є. Гацкевич 

2
. 

Звичайно, пострадянською історіографією дана й витримана за своїм 

звучанням оцінка ідеології ПСР. Так, М. Леонов назвав есерівський соціалізм 

«спробою змоделювати ідеальне суспільство в умовах існування 

космологічної («земля – основа селянської цивілізації») та технологічної 

культур, забезпечити збереження однієї, запобігти руйнівній дії іншої», 

відмітив органічну єдність есерівської ідеології із селянським 

світосприйняттям, вагомість морального імперативу в системі партійних 

цінностей, дуалізм політичної філософії неонародництва («революційна 

емоційна енергія» в її числівнику та ригоризм економічного аналізу 

в знаменнику), еволюціонізм (рух до соціалізму відбуватиметься в ході 

капіталістичного усуспільнення «згори» в місті й у результаті усуспільнення 

«знизу» посередництвом общини та кооперації), розуміння «чужорідності» 

капіталізму для села 
3
. Погляд на есерівську ідеологію з цього боку дозволяє 

порівняти її з певними елементами слов’янофільства, ідеєю «особливого 

шляху» східнослов’янської цивілізації. Розуміння «народності» ідеології 

есерів також прояснює тавровану соціал-демократами тезу заперечення 

«типовості» капіталізму для сільської громади, який буде мати не лише 

згубні економічні, але й психологічні наслідки – відчуження та егоїзм 

                                           
1
 Зензинов В. М. Пережитое / В. М. Зензинов. – Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 

1953. – С. 189–190. 

2
 Гацкевич Е. Из деятельности РСДРП на Волыни (1905–1906 г.) / 

Е. Гацкевич // Летопись революции. – 1926. – № 1. – С. 172; Риш А. Г. 

Из жизни Спилки (по личным воспоминаниям) / А. Г. Риш // Летопись 

революции. – 1923. – № 5. – С. 126–135; Риш А. Г. Очерки по истории 

«Спилки» / А. Г. Риш // Летопись революции. – 1925. – № 2. – С. 165–166. 

3
 Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров… – С. 90–95, 100. 
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особистості. При цьому в розхитуванні общини ПСР ладна була 

звинувачувати не лише капіталізм, але й «бюрократичні експерименти» 

уряду, яким поки що не вдалося задушити прагнення селянина жити 

в «миру»: «община, не дивлячись на важкі удари, що отримані от уже 

протягом 40 років від самодержавно-буржуазних і «купонних» розпорядків, 

усе-таки жива та продовжує, якщо не розвиватися, то ревно оберігати свої 

основні бастіони й редути від індивідуалізму, що нагло натискає з усіх 

боків» 
1
. 

С. Тютюкін і В. Шелохаєв відзначили «глибокий селянський 

демократизм» поглядів есерів на майбутній аграрний і суспільний лад, 

їх відповідність прагненням селянства до земельного «порівняння» та «волі 

в самому широкому її розумінні до участі в управлінні державою включно». 

Разом із тим історики охарактеризували програму ПСР як еклектику 

елементів анархізму, народництва, марксизму й лібералізму; установки 

на громадський соціалізм – ідеалізацією колективізму селянства. 

Натомість, як і В. Ленін, у соціалізації всупереч теоретичним схемам ПСР 

вони вбачали не шлях до соціалізму, а розчищення перешкод для розвитку 

ринкових відносин у аграрній галузі 
2
. 

Змінились аксіологічні акценти в аналізі програми ПСР. Замість її 

звинувачення в економічній недоцільності соціалізації землі, ідеалізації 

«мужика-господарника», дрібнобуржуазної контрреволюційності – маркерах 

радянської історіографії, – з’явилося розуміння логіки партійних теоретиків: 

підкреслюється бажання неонародників у такий спосіб захистити селянство 

та його «мир», забезпечити йому максимально сприятливі умови 

для продуктивного й вільного фермерського господарювання, його 

поступового пристосування до соціалізму. Тобто, частина сучасних 

                                           
1
 Русская крестьянская община и ближайшие задачи революции // 

Революционная Россия. – 1904. – № 53. – С. 4. 

2
 Тютюкин С. В. Марксисты и русская революция… – С. 32–33. 
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дослідників зауважує, що програма есерів максимально наближалася 

до селянського ідеалу, до інтересів і прагнень хліборобів початку ХХ ст. 

«Частина цих вимог сприймалася трудящими як насущні… розумні 

в історичній перспективі», – робив висновок М. Леонов 
1
. 

Разом зі слушними зауваженнями лунають і «розгромні». 

Так, із запереченням «селянськості» есерівської програми виступив 

І. Христофоров, який охарактеризував її як суто догматичну й утопічну, 

навіть для селянина початку минулого століття, а певний пропагандистський 

успіх ПСР він пояснив тим, що селяни «вичитували» в ідеях есерів смисл, 

який їм хотілося б бачити» 
2
. Таким чином, історик дещо тенденційно 

розкритикував «природного соціаліста» у здатності розібратись у програмі 

партії (навіть у спрощеному прокламаційному варіантові). С. Сусоров 

непоступливість ПСР у справі перспективи громадського ладу в умовах 

початку ХХ ст. розцінив як данину слов’янофільству, як доктринерство, 

що не мало нічого спільного з реальністю 
3
. 

Критично на програму ПСР дивляться й деякі зарубіжні вчені. 

Зокрема, фінський історик Х. Іммонен назвав аграрну програму есерів 

абстрактною, що ґрунтувалася виключно на популістичній основі, 

а не на певній науково-теоретичній основі 
4
. Дещо відстороненим від 

селянської ідеології есерівський соціалізм зображував Т. Шанін: партія 

                                           
1
 Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров… – С. 110–111, 402; 

Окатов Н. А. Россия в трех революциях. Ч. 1. / Н. А. Окатов. – Тамбов: ТГУ 

им. Г. Р. Державина, 1999. – С. 168–169; Салтык Г. А. Создание и 

деятельность партии социалистов-революцонеров… – С. 45. 

2
 Первая революция в России… – С. 422. 

3
 Сусоров С. В. Партія соціалістів-революціонерів і Столипінська аграрна 

реформа / С. В. Сусоров. – Херсон: Б.в., 1998. – С. 30–31. 

4
 Immonen H. The Agrarian Program of the Russian Socialist Revolutionary Party. 

1900–1914 / H. Immonen. – Helsinki: FYS, 1988. – P. 12–13. 
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сприймала себе революційним авангардом, здатним розхитати інертну 

селянську масу на справжні революційні дії, але, як правило, з цього нічого 

не виходило. Звідси і взаємні нападки керівників ВСС та ПСР, і диспути про 

тактичні розбіжності і «нав’язування» селянам абстрактних форм боротьби 
1
. 

Простежуються зміни й у характеристиці методів селянської боротьби. 

Зміст есерівської тактики сучасними авторами опосередковується таким 

чином: 1) створення та зміцнення мережі братств, груп і комітетів 

із максимально можливою масовою участю трудових верств населення; 

2) консолідація дій сільських агітаторів; 3) військові навчання та озброєння 

селян; 4) влаштування масових сільськогосподарських страйків; 5) бойкот 

поміщиків, органів влади, військової повинності та сплати податків; 

6) захоплення поміщицьких, церковних, монастирських, казенних і удільних 

земель; 7) зміщення сільської та волосної влади та заміна їх на революційне 

самоуправління; 8) підняття всенародного повстання, що повинно початися 

одночасно і в містах, і в селах. Посиленню революційного натиску повинні 

були сприяти терористичні акти й партизанська війна. Дослідники впевнені, 

що до аграрного терору селяни ставилися позитивно, не зважаючи 

на моральний бік справи, тоді як індивідуальний терор есерів, максималістів, 

анархістів відгуку в їхніх серцях не знаходив. Зрештою, саме таку форму 

приймали дії бойових дружин ПСР у селі, яким так і не вдалося підняти 

селянство на повстання 
2
. 

                                           
1
 Шанин Т. Революция как момент истины… – С. 235–236. 

2
 Коломієць С. М. До питання історії виникнення Партії соціалістів-

революціонерів (середина 90-х рр. – серпень 1900 рр.) / С. М. Коломієць // 

Література та культура Полісся. – 2010. – Вип. 60. – С. 73–80; 

Коломієць С. М. Есерівські організації на території Харківської губернії: 

регіональний досвід формування та діяльності (1900–1917 рр.) / 

С. М. Коломієць // Знаки питання в історії України: регіональний вимір 

української історії. Зб. мат. ІІІ Міжнар. конф. – Ніжин, 2007. – С. 88–89, 91; 
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У цілому ця схема відповідала опису дій есерів у регіональних 

дослідженнях українських авторів. Окремі її елементи можна зустріти 

у статті О. Плахотніченка, у якій на прикладі есерівських осередків 

Чернігівщини показана їх агітаційна робота, створення осередків СС ПСР, 

здійснення терористичних замахів, випуск прокламацій, налагодження 

організаційних зв’язків із селянством. Свідченням ефективності есерівської 

пропаганди, акцентоване автором, було те, що на відміну від 1905 року, коли 

есерам приходилося йти в село починати справу з нуля, після розгону І Думи 

селяни самі встановлювали зв’язки з Чернігівським губернським комітетом 

партії та просили відправити їм людей, допомогти з організацією спілок 
1
. 

Успіхи в роботі із селянами на Донбасі в 1905 році відмітив О. Максимов: 

агітація охопила низку сіл Бахмутського та Маріупольського повітів 
2
. 

М. Леонов звернув увагу на стійкість есерівських організацій під натиском 

репресій. Зокрема, СС ПСР при Київському комітеті партії після низки 

провалів взимку 1905–1906 рр. не лише швидко відродив свої осередки, 

але й навіть збільшив їх, у тому числі за рахунок колишніх груп ВСС. Історик 

відзначив досягнення есерів Правобережжя в керівництві складання наказів, 

організації страйків, формуванні бойових дружин 
3
. 

                                                                                                                                        

Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров… – С. 135, 159, 315, 342; 

Павлов Д. Б. Эсеры-максималисты… – С. 49–51; Сіталова Н. О. Діяльність 

соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період 

революції 1905–1907 рр.: Дис. … – С. 141–156. 

1
 Плахотніченко О. В. Події революції 1905–1907 рр. та діяльність Партії 

соціалістів-революціонерів на Чернігівщині / О. В. Плахотніченко // 

Культура народів Причорномор’я. – 2008. – № 125. – С. 75–78. 

2
 Максимов О. М. Боротьба робітників Донбасу… – С. 36–48. 

3
 Леонов М. И. Партия социалистов-революционеров… – С. 176, 252, 255–

256, 269–270. 
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Робота есерівських організацій серед селян Півдня України на початку 

ХХ ст. розглянута у працях Н. Сіталової. Авторка відмітила перший 

найбільший успіх партії в Україні – створення розгалуженої мережі СС ПСР 

на Катеринославщині вже в 1903 р. (Верхньодніпровський і Павлоградський 

повіти). Особливий акцент дослідниця зробила на агітації місцевих комітетів 

та груп партії щодо бойкоту І Думи й участі у виборах до ІІ Думи, діяльності 

СС ПСР та її братств у регіоні, пропагандистській кампанії проти 

столипінської реформи. Їх результатом ставало партійне поповнення з числа 

селян (Н. Сіталова наводила чимало прізвищ селян-членів ПСР, 

які займалися агітацією як серед селян, так і серед представників інших 

соціальних груп населення). Дехто із селян залучався й до боївок ПСР, 

як, наприклад, Ф. Качур-Качуренко – виконавець замаху на харківського 

губернатора Оболенського 
1
. Питання участі селянства в есерівських боївках, 

які повинні були стати організаційною основою для загального селянського 

повстання, розглянуте у статті О. Кардаша й С. Черненка. 

Проте, у реальності, як показували історики, роль цих малочисельних 

угрупувань зводилася лише до підтримки стихійних виступів селянства 
2
. 

Масштаби та ефективність есерівської пропаганди в селі стали темою 

досліджень істориків А. Павка та С. Сусорова. За їхніми даними, один тільки 

Чернігівський комітет СС ПСР у 1906 р. випустив близько 25 найменувань 

листівок, 40 найменувань листівок видала Одеська організація ПСР, 30 –

                                           
1
 Сіталова Н. О. Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України 

напередодні та в період революції 1905–1907 рр.: Дис. … – С. 70–71, 123–

124, 127, 132, 135, 144–155; Сіталова Н. О. Терористична діяльність есерів 

Південної України (1902–1907 рр.) / Н. О. Сіталова // Вісник 

Дніпропетровського університету. – 2007. – № 6. – С. 47. 

2
 Кардаш О. О. Бойові дружини есерів в 1905 р. в Україні / О. О. Кардаш, 

С. О. Черненко // Вісник Харківського університету: Історія України. – 1996. 

– Вип. 387. – С. 67–68. 
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Волинська. Не дивлячись на те, що есерівська пропаганда знайшла певну 

підтримку з боку українського селянства, історики доводили, що її не можна 

вважати задовільною для самої партії в тому сенсі, що заклики ПСР 

до збройного повалення режиму, повстання, бойкоту виборів до І Думи так 

і залишилися для основної маси селянства пустим звуком. Крім того, 

партійна агітація могла провокувати і зворотню реакцію: нерідко селяни 

не лише знищували винайдені листки або повідомляли про них поліцію, 

але й допомагали останній затримувати агітаторів. І хоча частина селян усе ж 

таки проймалася революційними ідеями, «ефект цієї пропагандистської 

інтервенції в селі був невеликим»: значна кількість поширеної літератури 

сама по собі не могла призвести та не приводила до негайної радикалізації 

селянства, не спонукала їх діяти так, як це пропонувалось у прокламаціях –

об’єднуватися, бойкотувати владу, влаштовувати страйки, чинити опір 

поліції та військам, захоплювати владу. До того ж, література поширювалася 

безсистемно й нерегулярно, що знижувало інтерес до неї. Тим не менше, 

масове поширення «листків», як відзначав А. Павко, мало певний результат –

завдяки ним у селі поступово наростали антипоміщицькі та антицаристські 

настрої 
1
. 

У цілому, сучасне бачення діяльності есерів в Україні виходить із факту 

визнання її пріоритету перед іншими партіями. Відзначаються істотні успіхи 

ПСР у справі налагодження контактів із селянством. Критика стосується, 

передусім, невідповідності заявлених партією завдань реальності: селянські 

настрої багато в чому залишалися непідвладними партійним емісарам, 

а інтелігентські ядра осередків ПСР – далекими від справжніх настроїв 

та інтересів хліборобів. 

                                           
1
 Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні… – С. 177; Павко А. І. 

Розповсюдження видань Партії соціалістів-революціонерів 

у селах України (1905–1907 рр.) / А. І. Павко, С. В. Сусоров // Наукові праці 

з питань політичної історії. – 1992. – № 173. – С. 50, 53–54, 56. 
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Помітний слід у вітчизняній історії залишили організації анархістів, 

які в роки ПРР локально добилися популярності не лише в робочому 

середовищі, але й в сільській провінції. Найбільш узагальнене уявлення про 

тактику анархістів в сільському середовищі можна подибати в роботі 

російського дослідника В. Кривенького: від 1904 р. бездержавники 

з трудовим селянством пов’язували перспективу майбутньої соціальної 

революції: «повне знищення капіталізму та держави і заміна їх анархічним 

комунізмом». «Революційний» статус за селянством закріпив ІІ з’їзд 

хлібовольців (вересень 1906 р.). Але питання про те як анархісти збиралися 

розвивати зв’язки з селянством залишилося у публікації без відповіді 
1
. 

Еволюція теоретичної думки російського анархізму та його тактики 

знайшла відображення в працях радянських дослідників анархізму С. Канєва, 

В. Коміна і О. Ярославського. Визначивши анархізм різновидом 

дрібнобуржуазного соціалізму, ці дослідники, проте, мало оперували 

фактичними даними по роботі анархістів серед робітників та селянства 

(прожогом зупинялися на окремих діях груп анархістів Ніжину, 

Катеринославу, Гуляй-Поля) для ствердження чи спростування цієї тези. 

Узагальнено вони констатували провал анархістської пропаганди 

в селянському середовищі – слідство як невірних установок антидержавників 

на класову боротьбу і диктатуру пролетаріату, так і організаційної 

аморфності, фракційності й малочисельності анархістського руху 
2
. 

                                           
1
 Кривенький В. В. Анархисты / В. В. Кривенький // Политические партии 

России: история и современность. – М.: РОССПЭН, 2000. – С. 214–215. 

2
 Канев С. Н. Анархизм и его крах в России / С. Н. Канев // Исторические 

записки. – 1979. – № 3. – С. 163, 178; Канев С. Н. Революция и анархизм: 

Из истории борьбы революционных демократов и большевиков против 

анархизма (1840–1917 гг.) / С. Н. Канев. – М.: Мысль, 1987. – С. 221, 232; 

Комин В. В. Анархизм в России / В. В. Комин. – 



342 

Певне світло на питання участі бездержавників у селянському рухові 

проливають роботи дослідників трьох історіографічних поколінь Б. Горєва 

(дожовтнева історіографія), А. Зецкера (рання радянська історіографія), 

О. Кривобока, О. Лебеденка, В. Нестеренка, М. Пашкова, В. Савченка, 

М. Швенька (пострадянська історіографія), які оперували одними фактами, 

що бодай і в стислому вигляді дають певне уявлення про агітаційну роботу 

анархістів у селі: перші спроби встановити контакт з селянством вони 

здійснили у 1903 р. (Ніжинська група); надалі ніжинці проводили роботу 

серед селян Борзненського, Ніжинського й Конотопського повітів; заклики 

до селян друкувалися в підпільній типографії в с. Курилівка Ніжинського 

повіту; у 1905 р. анархісти організовували мітинги подільських селян 

(Вінницька група); у 1907 р. був створений «Анархістський селянський 

союз», який об’єднав розрізнені селянські групи Київської та Полтавської 

губерній, «Федерація вільного селянського союзу» (Київська 

та Полтавська губ.). На жаль, подибати якої-небудь детальної інформації про 

діяльність цих груп через бідність архівних матеріалів історики так 

і не змогли. В їх арсеналі опинилися лише розрізнені дані про влаштування 

нападів на поміщиків в Херсонській губернії на початку 1908 р., 

експропріацію пошти в Верхньодніпровському повіті в 1907 р., поширення 

пропаганди по селах з боку катеринославських анархістів, відомості про 

судові процеси над анархістами-аграрниками тощо. На основі цих 

повідомлень О. Лебеденко зробив висновок про те, що тактика анархістів 

у селі в цілому вирізнялася від решти лівих чіткою і конкретною підтримкою 

деструктивних дій селянства. Цьому сприяла «анархічна ментальність 

українського селянства» (малася на увазі іманентна установка українського 

хлібороба на волю, не витравлена за роки кріпацтва), лібертатні традиції 

суспільно-політичної діяльності, що жевріли в селянстві ще з часів 

                                                                                                                                        

Калинин: КГПИ им. М. И. Калинина, 1969. – С. 62, 108; Ярославский Е. 

Анархизм в России / Е. Ярославский. – М.: ОГИЗ, 1939. – С. 27–35. 
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Запорозької Січі, а також антидержавні та егалітаристські ідеї секти 

духоборів 
1
. 

Загалом, з числа анархістських організацій в Україні, що діяли серед 

селянства, істориками найкраще описана діяльність групи антидержавників 

в Гуляй-Полі «Союз бідних хліборобів». Українські історики здебільшого 

оцінюють гуляйпільську групу як реальну політичну організацію, що мала 

певний вплив на селянство. В. Волковинський характеризував 

її як терористичну організацію політично ангажованих професійних 

злочинців, які керувалася адаптованими до селянського розуміння ідеями 

анархії («вільне життя») та водночас як спілку «примітивних анархістів» 

(в цій частині з В. Волковинським погодився й О. Лебеденко), 

                                           
1
 Горев Б. И. Аполитические и антипарламентские группы (Анархисты, 

максималисты, махаевцы) / Б. И. Горев // Общественное движение в России 

в начале ХХ-го века. – СПб.: Обществ. польза, 1914. – Т. ІІІ. – Кн. 5. – С. 481–

482; Зецкер А. 1905 рік на Поділлі… – С. 39; Кривобок О. П. Анархісти на 

Північному Лівобережжі України на початку ХХ ст. / О. П. Кривобок // 

Література та культура Полісся. – 2008. – Вип. 41. – С. 228; Лебеденко О. 

Анархісти в Україні у другій половині ХІХ ст. / О. Лебеденко, М. Швенько // 

Історія України. – 2001. – № 21–24. – С. 1; Лебеденко О. М. Анархісти на 

Україні в 1903–1908 рр. / О. М. Лебеденко // УІЖ. – 1991. – № 11. – С. 40; 

Лебеденко О. М. Тероризм в Україні під час революції 1905–1907 рр. / 

О. М. Лебеденко // Проблеми історії України ХІХ –початку ХХ ст. – 2008. – 

Вип. 15. – С. 73; Нестеренко В. А. Участь євреїв Поділля у революційних 

подіях 1905–1907 рр. / В. А. Нестеренко // Наукові записки ВДПУ 

ім. М. Коцюбинського: Історія. – 2003. – Вип. 6. – С. 143–144; Пашков М. 

Анархия – мать … террора / М. Пашков // Зеркало недели. – 2003. – № 4. – 

С. 20; Савченко В. А. Анархістська організаційна структура 

і анархістські комунікації в епоху революції 1905–1907 рр. / В. А. Савченко // 

Інтелігенція і влада. – 2014. – Вип. 30. – С. 115. 
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що акумулювали в своїх діях «прагнення селянських мас до безвладдя»: 

«це був своєрідний конгломерат 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». «Запорізьку» ментальність гуляйпільських революціонерів, 

їхнє бажання наслідувати козаків у визначенні ідеологічного обличчя «Союзу 

бідних хліборобів» дещо патетично описав і В. Савченко. Водночас історики 

здебільшого ставить під сумнів яку-небудь серйозну ідейність «бідних 

хліборобів». Певною мірою це підтверджують і спогади членів «Союзу». 

Так, Н. Махно згадував, що єдиним з їх групи, хто добре в той час вивчав 

анархізм, був П. Семенюта, тоді як решта «не володіла великими знаннями». 

Більшу увагу дослідників привертали методи боротьби «Союзу бідних 

хліборобів», які вирізнялися своєрідністю та креативним підходом до справи. 

Сміливі напади експропіаторів на підприємців, чиновників, чорносотенців 

та поліцейських, поранення випадкових жертв бойовиків, «шпикобойство», 

погоні та перестрілки, роль в «ексах» Н. Махна, судові перипетії ув’язнених 

анархістів – все це добре описане в спеціалізованих дослідженнях, 

присвячених переважне біографії легендарного вождя анархістського руху 

в Україні. Сам Нестор Іванович замахи «групи селян анархо-комуністів» 

охарактеризував як адекватну відповідь на урядовий терор («ми відповіли 

замахами на переслідування та страти революціонерів»). «Чорний терор» 

проти панів та полупанків супроводжувався агітацією проти закону 

9 листопада 1906 р. Фактично дії гуляйпільських анархістів були 

продовження селянської практики «викуріння поміщика» з землі 

з поправкою на грабунок та рекет, за допомогою яких поповнювалася каса 

групи. Загалом, кримінальні («витратні») та політичні («анархічні») мотиви 
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змішувалися в діяльності «Союзу бідних хліборобів» і чітко провести між 

ними межу неможливо 
1
. 

Історія гуляйпільської організації анархістів свідчила, 

що на локальному рівні анархісти могли добиватися суттєвих успіхів серед 

селянства. Це підтверджують і наведені російським дослідником 

                                           
1
 Бабічева О. С. Анархічний терор в Україні на початку ХХ століття / 

О. С. Бабічева // Інтелігенція і влада. – 2007. – Вип. 9. – С. 14–15; 

Волковинский В. Н. Махно и его крах / В. Н. Волковинский. – 

М.: ВСЗПИ, 1991. – С. 14–27; Волковинський В. Нестор Махно: легенда 

і реальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.makhno.ru/lit/Volkovin/01.php; Волковинський В. М. Нестор Махно: 

проти усіх влад і режимів / В. М. Волковинський // Сторінки історії України: 

ХХ століття: Посібн. для вчителя. – К.: Освіта, 1992. – С. 237–238; 

Врадій Є. А. Гуляйпільська «Спілка бідних хліборобів»: особливості 

створення та деякі аспекти діяльності у 1906–1907 роках / Є. А. Врадій // 

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

вивчення: Мат. Міжрегіон. наук. конф. (Дніпропетр., 24 лютого 2005 р.). –

Дніпропетр.: ДГУ, 2005. – C. 102–108; Голованов В. Я. Нестор Махно / 

В. Я. Голованов. – М.: Мол. гвардия, 2008. – С. 29–32; Комин В. В. Нестор 

Махно: мифы и реальность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://makhno.ru/lit/komin/komin.php; Кудінов Д. В. Бездержавники 

й українське селянство в 1900-х роках: до історіографії проблеми / 

Д. В. Кудінов // Сумський історико-архівний журнал. – 2015. – № ХХІV. –

С. 20–28; Лебеденко О. М. Анархізм в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.). – 

К.: Б.в., 1994. – С. 47–48; Махно Н. И. Мятежная юность (1888–1917) / 

Н. И. Махно. – Париж: Громада, 2006. – С. 19–32; Савченко В. А. Махно / 

В. А. Савченко. – Х.: Фоліо, 2005. – С. 17–26; Шубин А. В. Махно и его 

время: О Великой революции и Гражданской войне 1917–1922 гг. в России 

и на Украине / А. В. Шубин. – М.: ЛИБРОКОМ, 2013. – С. 11–13. 

http://www.makhno.ru/lit/Volkovin/01.php
http://makhno.ru/lit/komin/komin.php
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В. Єрмаковим дані про соціальний склад анархістів, засланих в Сибір 

до 1908 р.: 17% їх складу становили саме селяни 
1
. Однак, створенню 

розгорнутої картини діяльності анархістів серед селянства сучасним 

дослідникам, як і їхнім попередникам, заважає брак матеріалу. Організаційне 

нестійкі групи анархістів, обмежені локальними районами своїх дій, 

не завжди виявлялися поліцією, що вплинуло на недостатнє висвітлення 

їхньої діяльності в документах МВС. Звідси – більша увага дослідників 

до дій окремих міських осередків анархістів, фрагментарність повідомлень 

про «екси» сільських груп та відсутність конкретики в описі їхньої 

діяльності. 

Четвертою силою з числа загальноросійських політичних організацій, 

що намагалася привернути на свій бік селянство, була КДП. У своїй програмі 

партія добивалася рівності всіх російських громадян, демократичних свобод, 

незалежності судів, відміни смертної кари, ліквідації непрямих податків 

і викупних платежів, наділення землею селян за рахунок державних, 

удільних, кабінетських, монастирських фондів (безоплатно), а також шляхом 

відчуження володінь великих земельних власників (з відшкодуванням 

за «справедливою ціною»), надання державної допомоги селянам-

переселенцям, впорядкування орендних відносин, поширення робочого 

законодавства на наймитів, захисту прав трудящих, загальної доступної 

початкової освіти 
2
. 

                                           
1
 Ермаков В. Д. Портрет россйиского анархиста начала века / В. Д. Ермаков // 

Социс. – 1992. – № 3. – С. 98. 

2
 Гессен И. Второй съезд Конституционно-демократической партии / 

И. Гессен, В. Набоков // Вестник партии народной свободы. – 1906. – № 1. –

Стб. 10; Донченко С. П. Аграрне питання в програмних документах 

політичних партій… – С. 105–106; Политические партии России (первая 

четверть ХХ в.): Справочник / Редкол.: Л. И. Семенникова и др. – Брянск: 
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Попри визнання кадетами необхідності передачі землі селянам, їхній 

аграрний проект трактувався радянськими істориками як «лицемірний», 

«демагогічний», «розпливчатий», витриманий у дусі «захисту інтересів 

ненависного селянству поміщицького землеволодіння», як такий, 

що обов’язково збагатить багатих і збіднить бідних 
1
. Більш обережним 

в оцінках завдань КДП був А. Прєсняков, який розглядав підйом 

ліберального руху та його намагання поставити під свій вплив селянина 

як наслідок структурних змін в аграрному секторі, де зменшувалася 

чисельність поміщицьких господарства. Саме в селянстві ліберали бачили 

майбутнього ефективного аграрного виробника, погоджуючись на ліквідацію 

поміщицької вотчини 
2
. 

Сучасна інтерпретація аграрного проекту КДП відчутно симпатизує 

ліволібералам. Дослідники відзначають його цілісність (А. Медушевський 

схильний навіть вважати його єдиним таким подібним документом у Росії), 

науковість, відповідність завданням побудови громадянського суспільства 

та соціальної справедливості, врахування інтересів різних сторін 

сільськогосподарського виробництва, визнанням впливу соціалістичних ідей 

на конструкт аграрної програми, боротьбу лівого (просоціалістичного) 

та правого (ліберального) крила партії за радикальний чи помірний варіант 

                                                                                                                                        

Грани, 1993. – С. 46–47; Российские либералы: кадеты и октябристы / Сост. 

Д. Б. Павлов, В. В. Шелохаев. – М.: РОССПЭН, 1996. – С. 51–58. 

1
 Михайлова В. И. Об отношении украинского крестьянства к кадетам 

в перводумский период / В. Михайлова // Актуальные проблемы аграрной 

истории Украинской ССР. – Днепропетр., 1981. – С. 117; Одинец Н. Р. 

Аграрный вопрос в первой русской революции 1905–1907 годов / 

Н. Р. Одинец // Известия КрымПИ. – 1956. – Т. XXIII. – С. 67–68; 

Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало 

ХХ в. – 1920 г.) / Л. М. Спирин. – М.: Мысль, 1977. – С. 111. 

2
 Пресняков А. 1905 год… – С. 12–13. 
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земельного закону. Причому ідея націоналізації землі, поступового 

витіснення приватної власності обґрунтовується не стільки завданнями 

моменту, скільки чіткою установкою партійної більшості на пагубність 

ринкових відносин у сільському господарстві, що й зумовлює феномен 

«соціалістичного лібералізму», притаманного для загальноросійських, 

так і національних центристських партій 
1
. Водночас зберігається 

і скептичний погляд на теоретизування ліволібералами аграрно-селянського 

питання. Так, C. Тютюкін і В. Шелохаєв у цілому погоджуються 

з радянською історіографією стосовно намагання кадетів захистити інтереси 

поміщиків перед стихією селянського руху 
2
. Ф. Селезньов оцінює аграрний 

блок програми КДП як «антиліберальний», просякнутий духом народництва 

(збереження общини), підривний по відношенню до фінансової системи 

Росії 
3
. 

У радянській історіографії відомості про діяльність кадетів у селі 

подавалися досить фрагментарно й обов’язково під суворим критичним 

поглядом. Історики вказували на певний стандарт ліволібералів у роботі 

із селянством: напередодні виборів до І Думи місцеві комітети КДП 

друкували й поширювали в повітах брошури з програмою своєї партії 

та листівки, формували списки селян, що співчували партії, з метою 

створення сільських осередків партії, влаштовували мітинги, зібрання, бесіди 

та лекції за участю селян. Зазначалося, що всі ці заходи призводили 

                                           
1
 Колесник В. Ф. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні… – 

С. 146; Медушевский А. Н. Проекты аграрной реформы в России: XVIII – 

начало XXI в. / А. Н. Медушевский. – М.: Наука, 2005. – С. 264–277; 

Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні… – С. 183–185; Первая 

революция в России… – С. 419–421. 

2
 Тютюкин С. В. Марксисты и русская революция… – С. 29. 

3
 Селезнев Ф. А. Конституционные демократы и буржуазия (1905–1917 гг.) / 

Ф. А. Селезнев. – НН: НГУ, 2006. – С. 47–49. 
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до незначних результатів: оскільки партія не мала у своєму складі достатньої 

кількості селян і розгорнутої мережі сільських організацій, відповідно, вона 

не користувалась авторитетом в селі. Іншими показниками низької підтримки 

КДП в масах слугували незначний відсоток підтримки кадетів з боку 

селянських виборщиків (4% по Росії), а також мала кількість селянських 

наказів, адресованих депутатам-кадетам 
1
. При цьому елітарний характер 

кадрової політики партії, а також спрямованість селянства віддати голоси 

«своїм» кандидатам істориками здебільшого не враховувався. 

Обмежено розглядалося в пострадянській історіографії й питання 

зв’язків кадетської партії та українського селянства. Наукові розвідки 

сучасних авторів виокремили результативні моменти роботи кадетів 

із селянами. Зокрема, А. Білоус та О. Старинець підкреслили успішну 

в цьому відношенні діяльність Херсонської губернської організації, 

Київського комітету, Сумської та Сквирської груп КДП. За даними 

О. Старинця, на Херсонщині кадети в додумський період добилися 

максимального результату, створивши розгалужену мережу селянських 

кадетських комітетів. В одному тільки Херсонському повіті їх налічувалося 

9, які вони об’єднували, за різними даними, від 700 до 1025 селян із 64 сіл. 

Вочевидь, така масовість досягалася не одними лише стараннями 

херсонських лібералів, але й відступом Херсонського губернського комітету 

партії від партійних правил – залучати тільки активних і свідомих 

                                           
1
 Михайлова В. И. Об отношении украинского крестьянства к кадетам… – 

С. 115–119; Спирин Л. М. Крушение помещичьих и буржуазных партий… – 

С. 119, 132; Черменский Е. Д. Буржуазия и царизм в первой русской 

революции… – С. 164–165; Шелохаев В. В. Провал деятельности кадетов в 

массах (1906–1907 гг.) / В. В. Шелохаев // Исторические записки. – 1975. –

№ 95. – С. 165, 197. 
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кандидатів 
1
. Київські кадети, за інформацією А. Білоус, не лише вели 

активну агітацію серед селян, але й підтримали ініціативу українських 

лібералів утворити УСС. Більшість селян, які поповнили склад ліберальної 

партії, на думку А. Білоус, «були селянами лише за походженням», 

а у професійному відношенні – далекими від землеробства 
2
. 

Відносини партій і селянства періоду ПРР розглядались і в історичній 

регіоналістиці. Кратко зв’язки кадетів і селянства Катеринославської губернії 

розглянуті у статті С. Іваницької. Авторка зупинилася на питаннях 

соціального складу партії (до партії долучалися селянські «верхи»), на участі 

активістів партії у створення осередків ВСС у губернії 
3
. А. Глушковецький 

встановив існування сільських організацій КДП у Поділлі в с. Бушинка 

Могильов-Подільського повіту, с. Песець Ушицького повіту 
4
. О. Кривобок 

роботу кадетів серед селянства Чернігівщини розцінив як доволі мляву: лише 

окремі члени КДП у Чернігівській губернії вели пропагандистську роботу 

серед селян чи сприяли створенню осередків ВСС 
5
. В окремих публікаціях 

                                           
1
 Старинець О. Г. Виникнення організацій конституційно-демократичної 

партії (партії народної свободи) в Україні (жовтень 1905 – лютий 1906 рр.) / 

О. Г. Старинець // УІЖ. – 1995. – № 6. – С. 39–40, 42. 

2
 Білоус А. О. Діяльність конституційно-демократичної партії в Україні під 

час Першої російської революції (1905–1907 рр.): Дис. … канд. іст. наук: 

07.00.01 / А. О. Білоус. – К., 1993. – 87, 91, 93, 105, 164. 

3
 Іваницька С. Г. Катеринославські кадети в період Першої російської 

революції 1905–1907 рр. (за матеріалами Державного архіву Російської 

Федерації) / С. Г. Іваницька // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. –

2012. – Вип. XXXII. – С. 154, 156. 

4
 Глушковецький А. Л. Демократія в провінції… – С. 46, 63. 

5
 Кривобок О. Ліберальні партії Російської імперії на півночі Лівобережної 

України у 1905–1907 роках / О. Кривобок // Сіверянський літопис. – 2008. –

№ 3. – С. 128–130. 
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автора даної роботи розглянуто діяльність Сумських груп Союзу визволення 

та КДП. Виявлено, що не дивлячись на нечисленність організації лібералів, 

їхній вплив на місцеве селянство був надзвичайно великим завдяки 

співробітництву з повітовим комітетом ВСС і Сумськоим об’єднаним 

комітетом – міжорганізаційним органом, що об’єднував місцеві групи 

та комітети опозиційних партій. Ці обставини забезпечили перемогу 

кандидату в депутати Думи від КДП Г. Линтварьову по Сумському повіту, 

а згодом і на виборах у Харківській губернії 
1
. Подібні факти дещо 

дезавуюють погляд на кадетів як партію, слабо пов’язану із сільським 

населенням. 

Вагому роль в контактах ліволібералів із селянством, на думку 

Н. Корольової, відігравали земства. Спираючись на ці легальні установи, 

кадети з числа земських гласних та службовців пояснювали селянам 

небезпеку насильницького вирішення аграрного питання, намагалися 

каналізувати їхню енергію в мирне річище 
2
. Певною мірою сподівання селян 

на Думу, попри оголошений їй у 1905 році бойкот лівими, у такому випадку 

багато в чому пояснюється саме агітацією ліволібералів. У цілому питання 

взаємовідносин кадетів і селянства в роки ПРР у сучасній історіографії 

висвітлено доволі стисло й локально, а отже залишається перспективним 

напрямом дослідження. 

Революція викликала монархічну реакцію, яка вступила в боротьбу 

з опозиційними партіями за вплив на селянство. Вона передбачала, 

передусім, звернення правих до проблеми вирішення аграрного питання. 

                                           
1
 Кудинов Д. Сумские либералы в российском освободительном движении… 

– 160 с.; Кудинов Д. Участие Линтваревых в общероссийском либеральном 

движении в начале ХХ в. / Д. Кудинов // Чеховський інтелігент: статика 

образу – динаміка культури. Сб. докл. Междунар. Чеховских чтений в Сумах 

(май 2012 – май 2013). – Суми: МакДен, 2013. – С. 34–54. 

2
 Первая революция в России… – С. 262. 
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У сучасній історіографії ще зберігається точка зору на те, що монархісти, 

передусім, захищали інтереси поміщиків і не враховували вимоги селян. 

Насправді, обстоюючи право приватних власників на недоторканність їхніх 

володінь, чорносотенці пропонували низку кроків, спрямованих 

на альтернативне рішення аграрно-селянського питання: зрівняння селян 

у правах з іншими станами; приватизація надільної землі; наділення 

малоземельних і безземельних селян «на вигідних для них умовах усіх 

придатних для землеробства казенних угідь», а у випадку недоліку цього 

фонду земель – «купувати за рахунок держави у приватних власників 

добровільно проданих ними земель» із подальшим її перепродажем селянам 

за цінами нижче ринкових; ліквідація черезсмужжя; сприяння 

переселенському руху; дозвіл селянам вільно виходити з громади 

з можливістю продавати свої наділи общині; врегулювання законодавчим 

шляхом орендних відносини; розвивок системи державного дрібного 

сільського кредиту; полегшення придбання селянами племінної худоби 

та знарядь праці. Також пропонувалось захистити селянські претензії 

на землю забороною «скупки й переходу яким би то не було способом 

до осіб інших станів, інородців і особливо євреїв». Монархісти критикували 

столипінську реформу за дозвіл застави і продаж надільної землі – факторах 

сприяння подальшій пролетаризації малоземельного селянства. Зменшити 

негативні наслідки аграрної реформи передбачалося шляхом закріплення 

селянського землеволодіння в сімейну власність із правом її продажу (тільки 

при переселенні) за згодою всіх членів сім’ї у громадський фонд при 

общині 
1
. Отже, панівна монархічна партія в аграрному питанні йшла далі 

                                           
1
 Полный сборник платформ всех русских политических партий. – 

СПб.: Якорь, 1906. – С. 133; Сафронов С. А. Аграрные программы 

российских политических партий в начале ХХ в.: монография / 

С. А. Сафронов. – Красноярск: СФУ, 2012. – С. 36–58; ЦДІАУК, Ф. 838, 

Оп. 4, Спр. 14, 2 арк. 



353 

інших правих і висувала реальні пропозиції зменшення земельної тісноти, 

полегшення селянського господарювання та створення сильного 

фермерського господарства. При цьому «оселянення» землі вони бачили 

як процес поступовий, регульований здебільшого не політичними, 

а економічними важелями. Навіть у питаннях підтримки поміщицького 

землеволодіння, зауважував М. Размолодін, праві «виступали за укріплення 

та єдність селянського та дворянського станів, не вбачаючи нездоланних між 

ними соціально-економічних перепон» 
1
. Хоча в умовах революції такі 

пропозиції були явно недостатніми й мало враховували думку самих селян, 

погляди на чорносотенну аграрну програму як на вкрай нераціональну 

та консервативну схему вирішення назрілих проблем селянського 

землекористування потребують переосмислення. 

Радянська історіографія фактично не торкалася питання взаємовідносин 

монархістів і селянства інакше як ситуацій обману перших другими. Дехто 

з істориків заперечував або замовчував факт належності багатьох селян 

до правих. Так, А. Пясковський писав, що до СРН вступали дворяни, 

священики, чиновники й «усілякий набрід» (босяки й городові, візники, 

двірники, дрібні чиновники, лабазники) 
2
. 

Хоча радянська історична наука описувала монархічні організації 

у виключно лайливому тоні, однак, це не заперечувало можливість для 

істориків оперувати реальними фактами з життя «чорної сотні». Зокрема, 

Г. Герман відзначав фактори масової підтримки селянами СРН у 1906–

1907 рр.: відсторонення противників з лівого табору, державна підтримка 

у веденні виборчої кампанії, використання української мови в агітації 

сільського населення, апеляція до релігійних почуттів селян, розпалення 

конфесійної ксенофообії, до якої особливо виявилися чутливі жителі 

                                           
1
 Размолодин М. Л. Русский вопрос в идеологии черной сотни / 

М. Л. Размолодин. – Ярославль: Нюанс, 2013. – С. 447. 

2
 Пясковский А. В. Революция 1905–1907 гг. … – С. 140. 
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прикордонної Волині, поширеність тут подвірного землекористування 

та наявність широкого прошарку селян-власників землі з числа селян, 

сподівання малоземельних хліборобів отримати через членство в Союзі 

землю 
1
 Більшість дослідників наполягала на тому, що СРН популярністю 

серед селянства загалом не користувався. Зокрема, на низці прикладів 

це намагалися довести Ф. Лось та О. Михайлюк: бойкотування установчих 

зібрань місцевих відділків СРН, побиття союзників або кандидатів у його 

члени з числа односельців, підписання клопотань про закриття підвідділів, 

бойкот чорносотенної преси, зрештою, вбивства членів Союзу. Л. Спірин 

аргументував відсутність опори монархії в селі фактом підтримки селянами 

трудовиків у виборах до Думи, а також окремо взятими свідченнями 

спротиву створення осередків СРН, як у випадку з нападом на монархічну 

процесію в сл. Сенькове Куп’янського повіту у квітні 1907 р. К. Шиян –

«прозріванням» селян від думських ілюзій, фактами обструкції агітаторів 

СРН і виключенням селян із громад за приєднання до нього. В. Горякіна –

розчаруванням в аграрній політиці уряду, підтриманої «чорною сотнею», 

прикладом чому послужило рішення сільського сходу в с. Шестерня 

Єлисаветградського повіту у квітні 1909 р. припинити діяльність СРН у селі 

й вислати голову її організації 
2
. 

Інтерес до тематики відносин чорносотенців і селянства оновився 

в пострадянський період. О. Федьков переосмислив причини відносного 

успіху СРН у пропаганді українського селянства – слідство сфокусованої 

пропаганди селянства (суб’єктивні причини), протиставлення селян 

                                           
1
 Герман Г. О. Выборы во II Государственную думу на Украине… – С. 24–27, 

236–237. 

2
 Горякина В. С. Крестьянское движение на Украине… – С. 131; Лось Ф. Є. 

Класова боротьба в українському селі… – С. 186–188; Спирин Л. М. 

Крушение помещичьих и буржуазных партий… – С. 166–167; Шиян К. К. 

Боротьба селян Харківської губернії… – С. 52–53. 



355 

інородцям (особливо євреям) союзниками, розчарування в революції, 

згасання думських сподівань, дарування селянству пільг (об’єктивні 

причини). В. Волковинський, О. Кривобок і С. Степанов чинниками 

зростання сільських осередків СРН визначили сприяння їх утворенню з боку 

адміністрації, правоохоронних органів і церкви, маніпуляції з монархічними 

почуттями, антисемітську риторику, влаштування військово-патріотичних 

заходів з виховання юнацтва, селянські сподівання на вирішення земельного 

питання завдяки членству в Союзі тощо. При цьому далеко не всі неофіти 

СРН з числа селян усвідомлювали його цілі й завдання 
1
. Це, природно, 

породжувало явище номінального членства, що, в свою чергу, вплинуло 

на труднощі встановлення істориками дійсної кількості союзників, 

а також виокремлення відсотку селян із їх складу. Для встановлення реальної 

чисельності осередків СРН А. Глушковецький запропонував вираховувати 

реальну кількість членів за допомогою даних про сплату внесків. 

Наприклад, у жовтні 1907 р. в с. Сугаки Могильовського повіту значилося 

364 члени Союзу, з них сплачували внески 87 
2
, що, звісно, свідчило 

не на користь згуртованості монархістів. 

Своєрідне бачення причинності популярності СРН у селянстві 

представлене в роботах І. Омельянчука і М. Размолодіна. Притік селянства 

до Союзу І. Омельянчук зумовлював не лише контрреволюційною реакцією 

архетипів («Свята Русь», «Велика держава», «Цар-батечка») у свідомості 

                                           
1
 Волковинський В. М. «Чорна сотня» та її «хрещені батьки» в Україні 

на початку ХХ ст. / В. М. Волковинський // Проблеми історії України ХІХ –

початку ХХ ст. – 2002. – № 5. – С. 62–63; Кривобок О. Консервативно-

націоналістичні загальноросійські політичні партії на Чернігівщині 

на початку XX століття / О. Кривобок // Український історичний збірник. –

2008. – Вип. 11. – С. 161–169; Степанов С. Черная сотня / С. Степанов. – 

М.: Эксмо, Яуза, 2005. – С. 297–301. 

2
 Глушковецький А. Л. Демократія в провінції… – С. 74. 
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хліборобів, а також просвітницьким впливом церкви, але й матеріальною 

зацікавленістю (Союз ставив перед собою завдання надавати «братську 

допомогу» своїм членам) й опозиційними настроями (Союз як інструмент 

соціального захисту проти столипінської реформи) 
1
. 

М. Размолодін широку участь селянства в монархічному русі пояснив 

«стихійним традиціоналізмом» мас, які здебільшого керувалися релігійними 

почуттями: «віра в богообраність самодержця, самобутність Росії, шана 

державних і громадських традицій, підпорядкованість моральному закону 

складали основу поглядів рядових членів правомонархічних союзів». 

Завданням керівницвтва СРН було дати емоціям раціональне начало: 

переконати дружиників у перевагах монархізму перед іншими способами 

правління 
2
. Отже, значення релігії в якості спонукальної основи членства 

в Союзі визнається всіма дослідниками. Відмінності стосуються 

інтерпретацій релігійного чинику: віра як інструмент впливу й віра 

як духовна першооснова монархізму. 

Ступінь активності СРН, доводили С. Степанов і О. Федьков, 

узгоджувалася з динамікою зростання чисельності його організацій. 

Якщо в 1905–1906 рр. Союз не проявляв достатньої дієвості через агітацію 

революційних партій і повільне формування своїх осередків, то від 1907 р. 

він, навпаки, демонстрував швидкі темпи нарощення пропаганди 

та організаційної присутності в селі. На Поділлі СРН найактивніше діяв 

у 1907–1909 рр. (період розчарування в революції й ренесансу монархічних 

                                           
1
 Омельянчук И. В. Черносотенное движение в Российской империи (1901–

1914): Автореф. дис. … докт. ист. наук: 07.00.02 / И. В. Омельянчук. –

Воронеж, 2006. – С. 28–31; Омельянчук И. В. Черносотенное движение 

на территории Украины (1904–1914 гг.) / И. В. Омельянчук. – К.: НИУРО, 

2000. – С. 24, 36–38. 

2
 Размолодин М. Л. О консервативной сущности черной сотни / 

М.Л. Размолодин. – Ярославль: Нюанс, 2012. – С. 54–57. 
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ідей) і в 1912–1913 рр., що О. Федьков пояснив економічною діяльністю СРН 

(розвиток партійної мережі споживчих і кредитних товариств), 

а також «ірраціональними причинами»: чутками про матеріальні преференції 

для чорносотенців (ліквідація рубльової поденної платні, передача 

в користування селян-союзників рілля православних поміщиків, поляків 

і євреїв), до поширення яких непрямо був причетний Почаївський відділ 

СРН 
1
. 

Єврейське питання, як чинник гуртування селян в СРН, виокремлене 

М. Размолодіним. Антисемітизм чорносотенців, переконаний він, носив 

не расовий характер, а ґрунтувався на релігійних, політичних та економічних 

факторах. Монархісти відповідальність за погроми покладали на самих 

«талмудствуючих жидів» у зв’язку з їхньою «екстериторіальністю» 

та «універсальністю», а також економічною (експлуатація населення) 

й політичною (участь у революції) діяльністю, «яка приводила до руйнації 

традиційних форм релігійного та соціального життя і стихійному викиду 

енергії мас». І хоча чорносотенці, доводить історик, не могли в силу різних 

причин керувати погромними діями й навіть утримували від них своїх 

адептів, антисемітські настрої, тотожні антиреволюційним, сприяли притоку 

до СРН нових членів 
 2

. Думка М. Размолодіна підтверджується і свідком 

                                           
1
 Степанов С. Черная сотня… – С. 140; Федьков О. М. Політичні партії і 

селянство в 1905–1907 роки… – С. 87, 126–128. 

2
 Размолодин М. Л. К вопросу об участии черной сотни в еврейских погромах 

в России в октябре 1905 г. / М. Л. Размолодин // Вестник Томского ГУ. – 

2011. – № 346. – С. 86; Размолодин М. Л. Некоторые мысли по поводу 

т.н. «еврейских погромов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ruskline.ru/analitika/2012/04/28/nekotorye_mysli_po_povodu_tn_evrejskih_

pogromov/; Размолодин М. Л. О консервативной сущности черной сотни… – 

С. 299–350. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://ruskline.ru/analitika/2012/04/28/nekotorye_mysli_po_povodu_tn_evrejskih_pogromov/
http://ruskline.ru/analitika/2012/04/28/nekotorye_mysli_po_povodu_tn_evrejskih_pogromov/
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ніжинського погрому, який відмітив особливо консервативний настрій 

селянства 
1
. 

Проте навіть у випадку залучення селян до СРН монархістам 

не вдавалося викорінити їхні реальні прагнення. Як зауважував російський 

учений Б. Міронов, селянський монархізм у цю епоху був не свідомим, 

а емоційно-інстинктивним: «Народ за традицією вірив, що цар у політиці 

невідокремлений від Бога, бо він є провідником у політичне життя волі 

Божої, тому все, що робив государ, іде на користь народові». Звідси –

селянські мрії про те, що саме самодержавна влада експропріює поміщицькі 

землі на користь селян 
2
. Тож селянський рух міг розвиватися й під прапором 

монархізму. Н. Мірза-Авакянц показувала, що селяни-неофіти «чорної сотні» 

продовжували напади на майно поміщиків, вважаючи, що членство 

в монархічній організації позбавить їх від відповідальності за протиправні 

дії 
3
. Те саме стверджував О. Кураєв. СРН своєю програмою об’єктивно 

сприяв класовій боротьбі: ксенофобські заклики в умовах актуальності 

земельного питання трансформувалися в антипоміщицьку діяльність 

(антипольську за сутністю) селян-чорносотенців Волині 
4
. 

Зрештою, на Поділлі, з’ясував О. Федьков, члени СРН влаштовували 

сільськогосподарських страйків у 1914 рр. 
5
 Отже, «чорна сотня» всупереч 

своїй програмі та тактиці нерідко лише провокувала деструктивні дії 

                                           
1
 Г. Г. Н. Нежинская революция и контрреволюция (18–24 октября 1905 г.) // 

Исторический вестник. – 1906. – № 104. – С. 160–185. 

2
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII –

начало XX в.): В 2 т. / Б. Н. Миронов. – СПб.: Д. Буланин, 2003. – Т. 2. –

С. 235. 

3
 Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні… – С. 30–31. 

4
 Кураев А. Н. Партии и массовые организации… – C. 191–195. 

5
 Федьков О. Чорносотенці і чутки на Поділлі / О. Федьков // Молода нація. –

2004. – № 4(33). – С. 20. 



359 

селянства, спрямовуючи його рух у «правильні» форми. Це прояснює той 

факт, що нерідко представники місцевої влади ставилися з підозрою 

до союзників і не вітали поширення їх організацій у селі. 

Значну частину історико-партологічних досліджень займає проблема 

відносин українських партій і селянства Наддніпрянщини. 

С. Наумов встановив, що першою вітчизняною організацією, яка змогла 

залучити до свого складу селян (зокрема, групи в Рожниці та Ічні 

Чернігівської губернії) стало Братство Тарасівців 
1
. Проте, яким був характер 

роботи перших маргінальних груп українського політикуму всередині 

селянства з’ясувати поки що не вдалося. Найбільша увага дослідників 

приділялася діяльності РУП-УСДРП: причетність рупівців до повстання 

1902 року та інших передреволюційних виступів, намагання партії залучити 

до своїх лав селян і керувати селянськими виступами. 

Стосовно Полтавсько-Харківського повстання думки дослідників 

розділилися – одна частина істориків відзначала революціонізуючу та, навіть, 

керуючу роль РУП у виступі, інша дивилася на агітацію партійців не більше 

як на обмежене підбурення селян до активних дій, тоді як аграрії були й без 

того готовими на відчайдушні вчинки. В. Руднєв свідченням впливу РУП 

на селянство назвав посилання підсудних селян на книжки і листівки, 

які вони читали. Частина істориків відзначила, що газета «Селянин», 

брошури та прокламації РУП сприяли розвитку в сільському середовищі 

«буржуазно-демократичних настроїв, і прагнень», тож «селянин почав 

рухатися, заговорив… схопився за пропоновану йому літературу». С. Наумов 

доводив, що дії рупівців «дали потужний поштовх розгортанню масових 

селянських виступів у цьому регіоні». О. Герасименко вважає, що РУП стала 

                                           
1
 Наумов С. О. Становлення українського політичного руху на Північному 

Лівобережжі: структурна характеристика (90-ті рр. ХХ ст. – 1904 р.) / 

С. О. Наумов // Література та культура Полісся. – 2007. – Вип. 38. – С. 119. 
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першою з політичних організацій, що «викликала довіру села до міської 

інтелігенції» 
1
. 

Скептично до ролі РУП у повстанні 1902 року ставилися Й. Гермайзе, 

Є. Городецький, Г. Касьянов, І. Курас, Н. Мірза-Авакянц: рупівці ніколи 

не вважали ані себе, ані свою літературу причиною селянського виступу; 

її призначенням було «сколихнути масу, щоб штовхнути до організаційної 

інтелектуальної боротьби», а не викликати повстання. Голодний селянський 

бунт, хоча певною мірою й підбурювався революційною літературою, 

насправді спричинявся гострими соціальними проблемами села 
2
. 

                                           
1
 Білополий В. В. Діяльність українських політичних партій в період 

революції 1905–1907 рр. / В. В. Білополий, С. Г. Руденко // Демократична 

революція 1905–1907 рр. в Україні: Актуальні проблеми вивчення: 

Мат. Міжрегіон. наук. конф. (Дніпропетр., 24 лютого 2005 р.). – Дніпропетр.: 

ДГУ, 2005. – C. 16; Герасименко О. В. Селянське повстання 1902 року: огляд 

публікацій / О. В. Герасименко // Література та культура народів Полісся. –

2001. – Вип. 17. – С. 113–119; Лещенко М. Н. Масові селянські 

заворушення… – С. 108; Михальський І. С. Висвітлення діяльності 

українських політичних партій Наддніпрянської України в газеті «Діло» 

(1900–1907 рр.) / І. С. Михальський // Вісник КНУ: історія. – 1999. – Вип. 48. 

– С. 25; Наумов С. О. Харківська «Вільна громада» РУП (1900-1904 рр.): до 

100-річчя партії / С. О. Наумов // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: Історія. – 

2000. –№ 485. – С. 115; Равич-Черкасский М. История Коммунистической 

партии (б-ов) Украины… – С. 29–30; Руднев В. Крестьянское движение в 

начале ХХ в. … – С. 103–104. 

2
 Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні… – С. 137–

138; Городецкий Е. Назревание революционного кризиса… – С. 27; 

Касьянов Г. В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ – ХХ століть… – С. 82; 

Курас І. Ф. Повчальний урок історії: Ідейно-політичне банкрутство 

Української соціал-демократичної робітничої партії / І. Ф. Курас. – К.: 
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Події на Лівобережжі в 1902 році зачепили лише окремий сегмент 

партійної пропаганди в селі. Її початок дехто з істориків схильний відносити 

до більш раннього часу. Зокрема, Ю. Левенець зазначив, що рупівські 

брошури й листівки аграрно-соціалістичного характеру поширювалися 

починаючи з 1901 p. 1901 рік, як дату появи «української пропаганди», 

називали Є. Назарова і В. Руднєв. С. Щупак, навпаки, був схильний вбачати 

планомірну роботу РУП серед селянства починаючи лише від 1903 р., 

коли партійці взялися за поширення по селах Київщині революційної 

літератури та зав’язали контакти із хліборобами Сквирського 

й Васильківського повітів, а також м. Бровари на Чернігівщині. При цьому 

ефект від усної та друкованої пропаганди РУП, переконувався С. Щупак, 

був доволі низький: рупівці давали дуже обмежені політичні поради, 

не уявляли в перспективі масштабного селянського повстання, зрештою, 

«не спромоглися об’єднати селянство навколо виразної політичної програми, 

що ув’язала б рух селянський із рухом міського пролетаріату». Тим не менше 

партія зробила свій вагомий внесок у справу політичного виховання 

селянства, його радикалізацію напередодні ПРР 
1
. 

Недостатньо діяльність РУП у селі в дореволюційний період розкрита 

і Й. Гермайзе. Успішний страйк в економії Подгурського в с. Шандри 

Канівського повіту (1902 р.), влаштований РУП, участь в інших «бурякових 

                                                                                                                                        

Політвидав України, 1986. – С. 32; Мірза-Авакянц Н. Селянські рухи на 

Полтавщині / Н. Мірза-Авакянц // Червоний шлях. – 1924. – Ч. 10. – С. 110. 

1
 Левенець. Ю. А. Ліворадикальні партії в Україні напередодні жовтневого 

перевороту / Ю. А. Левенець // УІЖ. – 1992. – № 3. – С. 25; Назарова Є. П. 

Український соціалістичний рух у південноукраїнському регіоні напередодні 

та в умовах революції 1905–1907 рр. / Є. П. Назарова // Вісник ХНУ: Історія. 

Вип. 48. – 2014. – № 1117. – С. 103; Руднев В. Крестьянское движение в 

начале ХХ в. … – С. 23–24, 99, 101; Щупак С. «РУП» в період 1905 року на 

Київщині / С. Щупак // Життя й революція. – 1925. – № 11. – С. 77–81. 
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страйках» на території Київського та Сквирського повітів, залучення до свого 

складу селян Київською, Полтавською й Чернігівською громадами – це лише 

окремі фрагменти в описі загальної роботи партії. Більшою мірою 

Й. Гермайзе давав змогу читачеві робити висновки про масштаби й характер 

роботи РУП у селі завдяки слідчим документам МВС: обов’язки роз’їзних 

агітаторів і референтів; створення підпартійних груп із числа свідомих селян; 

скликання мітингів; агітація за проведення страйків і керівництво ними; 

адресна пропаганда селян, невдоволених конкретними діями поміщиків 

або чиновників 
1
. 

Високо оцінював діяльність РУП-УСДРП Є. Мороховець: 

він не заперечував причетність її пропагандистів до повстання 1902 року; 

позитивно оцінював підготовку ряду партійних працівників для села із числа 

промислових робітників, рупівське керівництво страйками, якість і зміст 

пропагандистських матеріалів; відзначав доволі широку організаційну 

мережу партії в сільській провінції; відмічав увагу РУП-УСДРП 

до сільськогосподарського пролетаріату, якому партія фактично приділяла 

роль керівника всього селянського руху 
2
. У подальшому в радянській 

історіографії такий широкий аналіз з виділенням сильних сторін партійної 

роботи став неможливим. Наприклад, І. Курас у висвітленні діяльності 

УСДРП у селі обмежився фразою про те, що вона зводилася головним чином 

до пропаганди програми партії 
3
. Ю. Кірьянов відмітив безрезультатні спроби 

українських есдеків агітувати селян Катеринославщини і Херсонщини 

в 1915 р. 
4
 П. Шморгун, відходячи від конкретики, УСДРП та Спілку 
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 Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні… – С. 84–85, 

102, 105–106, 108–113, 135–141. 

2
 Мороховец Е. Крестьянское движение 1905–1907 гг. и социал-демократия / 
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3
 Курас І. Ф. Повчальний урок історії… – С. 42. 

4
 Кирьянов Ю. И. Крестьянство Степной Украины… – С. 237–238. 
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охарактеризував як опортуністичні організації, що стримували революційну 

енергію трудових мас села й сіяли ворожнечу між російським та українським 

народами 
1
. В цілому, радянські історики в оцінці УСДРП слідували правилу 

«ті самі меншовики, помножені на український націоналізм» і, як правило, 

нехтували вивченням конкретної діяльності українських лівих 
2
. 

У сучасній історіографії кардинально змінились акценти щодо питання 

діяльності українських партій. Передусім, це стосується оновлення 

методологічної бази історико-партологічних досліджень, накопичення 

численного фактичного матеріалу, увагою до різних аспектів функціонування 

партій (фінанси, професійний рівень партійних організаторів, якісний склад 

комітетів і груп, психологічна атмосфера всередині організацій). 

Так, С. Наумов розгляд діяльності українських політичних партій 

на Лівобережжі ставив у залежність від аксіологічних і праксеологічних 

питань: як партії розвивали свою організаційну мережу в сільській провінції, 

якою була роль окремих персоналій в створення сільських осередків партій, 

які політичні сили користувалися підтримкою селянства й у яких 

місцевостях, якої вони дотримувалися тактики та методів роботи із сільським 

населенням, яку (пасивну чи активну) брали участь селяни в партійній 

роботі, як у селі просувалася партійна преса, яку партійці проводили роботу 

з гуртування селян в УСС. Відповідаючи на перше питання, він з’ясував, 

що до 1905 р. на Лівобережжі РУП утворила 14 сільських осередків, а в роки 

революції 1905–1907 рр. – 15. Серед них – сильні організації у Веркіївці 

Ніжинського повіту, Ямполі Глухівського повіту, Вовчку Лубенського 

повіту, Жуках та Диканьці Полтавського повіту, що у своїх лавах 

                                           
1
 Шморгун П. М. Большевистские организации Украины… – С. 29, 119, 162. 

2
 Бабенко В. А. К вопросу о месте и роли Украинской социал-демократии 

в революции 1905–1907 годов / В. А. Бабенко // Первая русская революция 

в свете нового исторического мышления: Тезисы доклад. и сообщ. респ. науч. 

конф. – Горловка: ГГПИИЯ, 1990. – Т. II. – С. 32–33. 



364 

об’єднували до 50–200 членів; загальна кількість сільських членів РУП 

складала 700–1000 осіб – приблизно третина від усієї кількості партійців 

у регіоні. Особливу активність у створенні сільських груп РУП, за даними 

С. Наумова, проявляли М. Галаган, Ф. Дем’яненко, Д. Дорошенко, 

Д. Колоніус і П. Шматко. З’ясовано, що окрім інтелігентів в агітації активну 

участь приймали і самі селяни (зокрема, в Кролевецькому повіті), 

що принаймні на локальному рівні свідчило про успіх рупівців у справі 

партійної розбудови в селі. Появу сільських груп партії, а разом із тим 

і підтримки українських есдеків з боку селянства, С. Наумов пояснював 

не привабливістю партійної програми, а конкретними організаційними 

заходами, кадровим потенціалом, агітаційною активністю партії. 

Зокрема, фактична відсутність реальної підтримки РУП-УСДРП з боку 

селянства Харківщини ним опосередковувалася якраз відстороненням 

харківської вільної громади від організаційної роботи 
1
. 

                                           
1
 Наумов С. О. Діяльність українських політичних організацій на Сумщині 

(кінець ХІХ ст. – 1907 р.) / С. О. Наумов // Матеріали ІІ Сумської обласної 

наукової історико-краєзнавчої конференції. – Суми: СДПІ 

ім. А. С. Макаренка, 1994. – С. 140; Наумов С. Дмитро Дорошенко 

як гіпотетичний автор літератури Глухівського комітету РУП (1905 р.) / 

С. Наумов // Шоста науково-практична конференція «Сіверщина в контексті 

історії України»: Зб. наук. праць. – Суми: Еллада, 2007. – С. 177–178; 

Наумов С. О. До питання про масштаби й динаміку українського політичного 

руху… – С. 161–162; Наумов С. О. Організаційна мережа українського 

політичного руху на Сумщині (кінець –початок ХХ ст.)) / С. О. Наумов // 

Сумська старовина. – 2005. – №XVI–XVII. – С. 112–114; Наумов С. О. Стан 

місцевих організацій РУП–УСДРП у 1905–1907 рр. (на матеріалах 

Лівобережної України) / С. О. Наумов // Проблеми історії України ХІХ – 

початку ХХ ст. – 2003. – № 6. – С. 152–156; Наумов С. О. Харківська «Вільна 

громада»… – С. 118. 
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Значний вплив РУП на селянство Чернігівщини відзначив О. Кривобок. 

Щоправда, його підрахунки дещо різняться від даних С. Наумова. Найбільшу 

кількість сільських осередків РУП він локалізував у Ніжинському 

(тут партійний осередок у повітовому центрі підтримував зв’язки 

із 15 селами), а не в Остерскому повіті. У решті повітів – по 1–5 сільських 

груп 
1
. 

Окремі аспекти взаємовідносин РУП–УСДРП і селянства виділені 

в монографії А. Павка. Показуючи еволюцію поглядів партії на аграрне 

питання, історик вказав і на зміни поглядів рупівців на методи селянської 

боротьби. На відміну від першого етапу практичної роботи в селі, 

що завершився разом із придушенням Полтавсько-Харківського повстання, 

рупівці надалі не закликали селян братися за зброю; навпаки, вони навіювали 

ідею мирної боротьби, найефективнішим засобом якої визнавався страйк. 

Подібну зміну ставлення до насильницьких засобів боротьби історик 

пов’язав з гірким досвідом виступу1902 року, який «завдав дошкульного 

удару по теоретичних мріях діячів РУП» прищепити селянам інтерес до ідеї 

самостійності України. Судячи з перелічених істориком методів роботи 

РУП–УСДРП (усна та друкована агітація, скликання мітингів, влаштування 

страйків), вони в цілому відповідали тактичним завданням «Статуту 

Київського комітету РУП» проводити в селі просвітницьку роботу 

                                           
1
 Кривобок О. Територіальні зв’язки як чинник формування партійно-

політичної і адміністративної мережі на півночі Лівобережної України 

(початок ХХ ст.) / О. Кривобок // Регіональна історія України. – 2009. – 

Вип 3. – С. 237–238; Кривобок О. П. Нарис історії РУП-УСДРП 

на Чернігівщині на початку ХХ ст. – штрих до політичної історії регіону / 

О. П. Кривобок // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – 2005. –

Вип. X. – С. 69–75; Кривобок О. П. Діяльність політичних партій 

та організацій на півночі Лівобережної України в кінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. / О. П. Кривобок. – Ніжин: НДУ ім. Гоголя, 2011. – С. 30–107. 
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(створення по селах бібліотек, поширення революційної літератури, 

формування груп агітаторів і т. ін.) й підтримувати економічну боротьбу 

наймитів 
1
. 

Найуспішнішою українською партією, якій вдалося частково 

підпорядкувати своєму впливові селянський рух, погоджуються вітчизняні 

історики, була Українська соціал-демократична Спілка. Й. Гермайзе уточнив, 

що такий статус вона закріпила за собою вже після першого року ПРР. 

Г. Герман пік активності УСДС у часі локалізував із виборчою кампанією 

до ІІ Думи; з її завершенням, запевняв історик, «діяльність організації значно 

зблякнула». Н. Мартиненко періодом найактивнішої діяльності Спілки 

визначила 1906 р., коли партія фактично очолила масовий рух сільського 

пролетаріату України, і першу третину 1907 р., що збіглося з виборчої 

кампанією до Думи 
2
. 

Аналіз популярності УСДС серед селянства приймав різні відтінки 

в історичній літературі. Так, М. Равич-Черкаський відзначав, що саме 

завдяки підтримці страйкової боротьби Спілці вдалося добитися приязні 

з боку сільського населення. На його думку, партія фактично відстоювала 

інтереси не всього селянства, а лише сільськогосподарського пролетаріату. 

В. Качинський, підтверджуючи вагомість роботи Спілки в напрямі 

керівницвтва страйковим рухом, радив усе ж таки не перебільшувати її роль 

у цьому: сутички між селянами промовисто вказують на те, що вплив Спілки 

не був інклюзивним. Слабкість зв’язків між комітетами не дозволила 

                                           
1
 Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні… – С. 70–71, 74–75, 126–

136. 

2
 Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні… – С. 284; 

Герман Г. О. Выборы во II Государственную думу на Украине… – С. 144; 

Мартиненко Н. М. Діяльність РСДРП (меншовиків) в Україні (1907–

1914 рр.): Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. М. Мартиненко. – Х., 2007. –

С. 118. 
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їй зробити вплив на селянство фронтальним. В. Дорошенко та 

Н. Мірза-Авакянц у справі «розбурхання народних мас до політичного 

життя» Спілкою ставили знак порівняння між страйковою та агітаційною 

роботою, її намаганнями організувати селянське повстання, думськими 

виборчими перегонами, підкреслюючи пріоритетність УСДС перед іншими 

партіями в завоюванні популярності серед селян. А. Ріш, порівнюючи між 

собою агітаційну, організаційну, збройну, думську та страйкову діяльність 

УСДС, віддавав належне саме останньому виду партійної роботи. Причому 

страйки не обов’язково влаштовувалися по селах членами Спілки. Агітки, 

звернені до наймитів доступною мовою, просто та ясно роз’яснювали 

селянам як треба «обсоюзитися» та провести «правильний» страйк. Г. Герман 

ефективну, хоча й короткочасну, роботу УСДС у селі зумовив двома 

чинниками: 1) кооптація до її складу низки організацій РСДРП, які вже мали 

налагоджені із селянами стосунки; 2) якісна підготовка агітаторів (10-денні 

курси для агітаторів до виборчої кампанії, відрядженняя відповідальних 

працівників для роботи на місця). Своєрідно діяльність Спілки в Україні 

прокоментував П. Шморгун. Стрімке зростання чисельності організації він, 

як і Г. Герман, пояснив наслідком приєднання до неї низки навколишніх 

організацій РСДРП, а також «роздуттям кількості членів за рахунок 

ремісників, кустарів та інших дрібнобуржуазних елементів», що, зрештою, 

позначалося на якості роботи Спілки та її нездатності до серйозних 

політичних акцій 
1
. 

                                           
1
 Герман Г. О. Выборы во II Государственную думу на Украине… – С. 143–

144; Дорошенко В. Українство в Росії. Новійші часи / В. Дорошенко. – 

Відень: СВУ, 1917. – С. 38; Качинський В. Селянський рух в Україні… – 

С. 205–209; Мірза-Авакянц Н. Селянські розрухи на Україні… – С. 37–39; 

Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (б-ов) Украины… 

– С. 38; Риш А. Работа «Спілки» на селе // Революция и КП(б)У в материалах 
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Схвально діяльність Спілки оцінював Є. Мороховець. Він не лише 

детально розібрав зміст агітаційних матеріалів, визнаних досить 

задовільними, характер страйкової боротьби, керованою спілчанами, 

але й виділив спільні риси УСДС та РСДРП(б): у багатьох осередках УСДС 

підтримували ідею створення революційних комітетів у селі, захоплення 

землі й підготовки збройного повстання. Навіть у занепаді Спілки він бачив 

не слідство її меншовицької суті та «дрібнобуржуазності», а наслідок 

кризових моментів у її роботі – періодичні арешти керівних кадрів 

та активістів, нестача матеріальних, а в деяких місцях, і людських ресурсів, 

погрози з боку самих селян у районах, де сильними залишалися 

контрреволюційні настрої 
1
. Така думка суперечила подальшим установкам 

радянської історіографії, що пояснювала занепад партійної роботи 

«невдалим» соціальним складом партії чи відсутністю суворого критерію 

членства, як у партії більшовиків. Сучасна історична наука в аналізі стухання 

активності партії виходить з інших критеріїв: на стагнації Спілки 

позначалися хвилі репресій, що вимивали найдієздатніших її працівників, 

аморфність організаційної структури партії, а також ідейно-політична 

еволюція партії, яка поступово втрачала своє національне обличчя, невдалі 

спроби переключитися в роботі із сільського пролетаріату на міський тощо 
2
. 

                                                                                                                                        

и документах: Хрестоматия. Т. I. – Х.: Пролетарий, 1926. – С. 517–521; 

Шморгун П. М. Соціал-демократичні організації України… – С. 30. 

1
 Мороховец Е. А. Крестьянское движение и социал-демократия в эпоху 

первой русской революции / Е. А. Мороховец. – М.-Л.: Госиздат, 1926. –

С. 124–142. 

2
 Павко А. І. Політичні партії, організації в Україні… – С. 142–145; 

Стромилюк Л. В. Боротьба таємної поліції Російської імперії проти 

українських політичних партій (1900–1914 рр.): Дис. … канд. іст. наук: 

07.00.01 / Л. В. Стромилюк. – К., 2007. – С. 161–169; Федьков О. М. Життя 

і повсякденні тривоги провокатора Йосипа Барановського (З історії 
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Проникнення в село агітації українських ліволібералів та націоналістів 

розглянуте, передусім, в працях В. Колесника й Л. Могильного. Посилаючись 

на численні свідчення виявлення по селах пропагандистських матеріалів 

УДП–УРП–УДРП, історики заперечили пануючу в історичній науці думку 

про слабку агітацію серед селянства українських лібералів. Численні факти 

поширення ними листівок, брошур, газет «Хлібороб», «Громадська думка», 

«Рідна Справа – Вісті з Думи», здійснення усної пропаганди серед селян 

у різних місцевостях Наддніпрянщини, організаційні заходи щодо створення 

УСС та Українського демократичного союзу з числа хліборобів, зрештою, 

підтримка селянами кількох кандидатів із членів УДРП до Думи свідчили 

на користь активної діяльності українського центру в межах його 

можливостей 
1
. Значні масштаби української ліберальної пропаганди 

відзначили у своїх дисертаціях В. Магась і Л. Стромилюк 
2
. 

Проте, представити по-новому УНП у якості активного сільського агітатора 

вітчизняна історіографія не може. Фрагментарні відомості про поширення 

націоналістами прокламацій серед селянства, намагання розворушити 

в селянстві національні почуття за допомогою преси («Хлібороб», 

                                                                                                                                        

Української соціал-демократичної Спілки РСДРП) / О. М. Федьков // 

Гуржіївські історичні читання. – 2011. – Вип. 4. – С. 109; Федьков О. 

Українська соціал-демократична Спілка і вибори до ІІІ Державної думи 

Російської імперії / О. Федьков // Гуржіївські історичні читання. – 2009. –

Вип. 3. – С. 249–251. 

1
 Колесник В. Ф. Політичні партії та суспільно-політичні рухи в Україні… – 

С. 141–142, 157–159, 173–186; Могильний Л. П. Українські ліберально-

демократичні партії в Російській імперії на початку ХХ століття: Дис. … 

канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. П. Могильний. – К., 2002. – С. 122–126, 134–137, 

141–142. 

2
 Магась В. О. Всеросійський селянський союз в Україні… – С. 139–140; 

Стромилюк Л. В. Боротьба таємної поліції… – С. 133, 142–145. 
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«Запоріжжя», «Слобожанщина») не дає достатніх підстав змінювати сталу 

точку зору про фактичну відсутність змички між селом і націонал-

радикалами 
1
. 

Історико-партологічні дослідження відзначаються неповнотою 

розв’язання питання і про стосунки українських есерів та селян. Н. Сіталова 

показала, що найдужче вони взялися за роботу в селі в 1906–1907 рр. 

На Півдні найактивнішу роботу проводила Сімферопольська група УПСР, 

якій вдалося розгорнути гурткову роботу як на півострові, так і в материковій 

частині Таврійської губернії. Є. Назарова, С. Наумов і А. Павко констатували 

діяльність груп українських есерів у Києві, Харкові, Чернігівській, 

Подільській та Полтавській губерніях, Сімферополі, Одесі, які проводили 

певну агітаційно-пропагандистську й організаційну роботу 

(зокрема, сформували впливову групу в с. Велика Михайлівка 

Мелітопольського повіту), брали участь у селянських виступах, боролися 

за вплив у місцевих осередках ВСС тощо. 

У вітчизняній історіографії немає одностайного ставлення до УПСР. 

Частина істориків схильна констатувати її як самостійну політичну силу, 

інші – як «українсько-есерівську течію», яка була лише зародком партії, 

а не справжньою організацією з певною програмою, керівництвом, 

структурою та іншими інституціональними ознаками. Ця «течія», на думку 

С. Наумова, являла собою слабо пов’язані між собою та «невловимі для 

ідентифікації» окремі українофільські гуртки, колишні сільські групи РУП, 

                                           
1
 Колесник В. Ф. Українська народна партія… – С. 89; Ситник В. П. 

Громадсько-політична діяльність М. Міхновського: Дис. … канд. іст. наук: 

07.00.01 / В. П. Ситник. –К., 2005. – С. 106–108; Стромилюк Л. В. Боротьба 

таємної поліції… – С. 115–117; Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: Життя і 

Слово… – С. 116–117. 
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що з різних причин відкололися від українських соціал-демократів 

та проявляли схильність до національного забарвлення своєї діяльності 
1
. 

У цілому розвиток в історичній літературі проблеми відносин українське 

селянство – партія пройшов етапи беззастережного вивчення теми 

(1920-ті роки), закріплення теоретичних догм у розгляді діяльності 

більшовиків і «непролетарських» партій та формування сучасної концепції 

політичних інститутів початку ХХ ст. Означення цієї проблеми природно 

витікає з постановки питання про вироблення програми та діяльність партій 

в умовах революційної трансформації суспільства, коли селяни вперше 

виступили в якості соціальної сили, здатної істотно вплинути на перебіг 

революції, а, отже, й на долю всієї імперії. Відповідно, серйозне дослідження 

партійної системи минулого, або окремих її складових – партій, повинно 

розкривати й аспект політичного впливу на селянство з боку партійних 

організацій; так само – реакції селянства на партії. У цьому відношенні 

пострадянська історична наука в Україні зробила помітний крок уперед. 

По-перше, переглянуті стандарти візії партій як «пролетарських», 

«дрібнобуржуазних», «буржуазних», «чорносотенних», що дало змогу 

                                           
1
 Назарова Є. П. Український соціалістичний рух у південноукраїнському 

регіоні… – С. 107; Наумов С. О. До питання про масштаби й динаміку 

українського політичного руху… – С. 164; Павко А. Між романтизмом і 

реалізмом (З історії Української партії соціалістів-революціонерів) / 

А. Павко // Пам’ять століть. – 2000. – № 4. – С. 75; Познанська К. В. 

Діяльність в Україні Партії соціалістів-революціонерів у роки Першої 

російської революції (1905–1907 рр.) / К. В. Познанська // Демократична 

революція 1905–1907 рр. в Україні: Актуальні проблеми вивчення: Мат. 

Міжрегіон. наук. конф. (Дніпропетр., 24 лютого 2005 р.). – Дніпропетр.: ДГУ, 

2005. – C. 47; Сіталова Н. О. Діяльність соціалістів-революціонерів Південної 

України напередодні та в період революції 1905–1907 рр.: Дис. … – С. 133–

134. 
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неупереджено поглянути на їхні тактики в роботі із селянством, 

на спрямування його руху в організоване річище або навпаки – зміни його 

прапору боротьби на символ вірності монархії. По-друге, завдяки ретельному 

вивченню першоджерел відтворений певний рейтинг партій за категорією 

впливовості на селянство (Спілка–ПСР–УСДРП–РСДРП–КДП–УДРП). 

По-третє, тема набула виразного регіонального характеру, що дозволило 

поглибити її з перспективою на новий предмет сцієнтичного діалогу 

регіональна історія – загальна історія України. 

*** 

Селянський рух початку ХХ ст. у Наддніпрянщині неможливо уявити 

поза його зв’язків із загальним визвольним рухом у країні, без політичного 

обличчя селянства – Всеросійського селянського союзу, без відносин 

із партіями, без віддзеркалення наболілого аграрно-селянського питання 

у програмових документах партій, без «прямої мови» самого селянства –

приговорів, що відбивали саму сутність селянської громадської думки. Усі ці 

питання складають значний за обсягом блок історичної літератури, виділений 

у якості предмету окремим розділом. 

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. Підпорядкування історичної (а багато в чому й 

політологічної) думки вузьким партійним доктринам було притаманне для 

історіографії дожовтневого періоду. Продовженням суперечок довкола 

озвучення аграрного руху в нових умовах стали дуелі на сторінках наукової 

публіцистики між істориками з числа колишніх есерів, меншовиків, 

більшовиків і спілковців, а також між дослідниками старшого покоління 

й науковцями нової радянської хвилі. Однодумність сталінського періоду 

заклала міцні шаблони наукового мислення, що підміняли собою сумніви 
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та здатність до критичного висвітлення минулого навіть у межах 

марксистської ідеології. Звідси – постулювання «гегемона революції», 

міфологізація провідної ролі більшовиків у революційних процесах, 

заперечення самостійної революційної ролі селянства, його звинувачення 

у сліпоті старих упереджень на фоні героїзації робочого класу. Проте, було 

б невірним вважати епоху сталінізму добою суцільної редукції наукової 

думки. Дисертаційні дослідження 1940-х років із тематики селянського руху 

демонструють уміння їх авторів приходити до цілком об’єктивних висновків, 

які лише завуальовувалися під стандарти. 

Постсталінська радянська історіографія характеризується суттєвими 

змінами бачення селянського руху, зміцненням джерельної бази досліджень, 

розширенням їх тематичного фронту. Зокрема, завдяки роботам 

О. Кирюхіної почала широко вивчатися діяльність в Україні Всеросійського 

селянського союзу, а працям В. Михайлової – приговорний рух українського 

селянства. Разом із тим діяльність політичних партій у селі зберігала 

«заморожений» характер, а спроби приписати більшовикам заслуги багатьох 

інших лівих відводили істориків зі шляху істини, консервували наукову 

думку. 

Новітній період історіографії ознаменувався проривом в історико-

партологічних дослідженнях. Аналіз програм партій і загального 

теоретичного доробку їх членів, дослідження діяльності партійних 

організацій у різних регіонах Наддіпрянщини, їх зв’язків із різними класами 

та групами, напрями партійної роботи в селі – об’єкти нового історіописання, 

яке дозволило відкрити «білі плями» нещодавнього минулого України. 

Процес дослідження суспільно-політичної боротьби селян, 

проте, далекий від завершення. Потребує переосмислення проблема 

діяльності РСДРП у селі. Недостатньо висвітлені питання аграрного напряму 

діяльності інших загальноросійських партій. Поглиблення вивчення вже 

добре описаних істориками тем повинне здійснитись і в регіональному 

вимірі. Такі розвідки наділять історичну науку цікавим та оригінальним 
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матеріалом, продемонструють регіональні відмінності селянської політичної 

активності, дозволять відтворити в динаміці загальний образ громадської 

активності аграріїв. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

Невід’ємною частиною минулого українського народу є історія 

українського селянства, а разом із ним, – історія селянського руху в Україні. 

Соціальна активність селянства в нових історичних умовах прискореної 

модернізації проявилася як у його зверненні до традиційних методів 

боротьби (потрави, погроми, бойкот), так і до нових, у тому числі, пов’язаних 

із політичною самоорганізацією, що якісно виокремлювало селянський рух 

початку ХХ ст. від аналогічних виступів попередньої доби. Селянська 

«жакерія», селянський бунт, яким його змальовували класики української 

та російської літератури, втрачав свої багато в чому архаїчні риси 

та представив світові селянина нового типу – селянина епохи революції. 

Його відмінністю було те, що він уже почав відчувати себе не звичайним 

підданим монархії Романових, а громадянином, особистістю, яка заявляла 

про свої громадянські права. Відтепер він був здатним не лише на сліпий 

прояв гніву проти своїх кривдників, але й на планомірну організовану 

боротьбу, яка поволі приймала «мирні» форми у вигляді приговорного руху, 

страйків, громадської діяльності під орудою Всеросійського селянського 

союзу або політичних партій. Ці трансформації фіксували документи того 

часу, спогади сучасників і відгуки преси. 

Аналіз наукових праць з історії селянського руху дозволяє відновити 

в усій повноті зазначений образ хлібороба революційної доби, 

охарактеризувати загальні тенденції розвитку українського суспільства 

початку ХХ ст., яке вимагало докорінних змін у соціально-економічній, 

правовій, освітньо-культурній та національній сферах. Тож знайомство 

із селянознавчими працями дає змогу не лише поглянути на світ українського 

аграрія, але й через село – на тенденції розвитку суспільства загалом. 
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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 виступили, передусім, 

спеціалізовані наукові публікації та рукописи дисертацій різних 

історіографічних періодів розробки проблеми аграрного руху. Для аналізу 

цих джерел використовувалися архівні матеріали, опубліковані документи, 

матеріали преси, словники та навчальні посібники. 

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 проблеми, 

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

представляли, історичним мисленням дослідників та історіософськими 

підходами, професійним рівнем усвідомлення істориками теми, динамікою 
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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). 

Кожна історіографічна епоха була примітна іменами відомих істориків-

аграрників. Для дожовтневого періоду – Б. Веселовського, П. Маслова, 

О. Пономарьова, 1920-х років – С. Дубровського, В. Іванушкіна, 

В. Качинського, А. Козаченка, Н. Мірзи-Авакянц, 1930-х років –

А. Гайсиновича, М. Кальварі, Я. Крастиня, Є. Осокіна, А. Шестакова, 

повоєнного часу – А. Буцика, Г. Германа, І. Зозулі, П. Кудлая, Ф. Лося, від 

середини 1950-х років до кінця радянської епохи – М. Гирича, О. Гори, 

А. Гришина, О. Живолупа, В. Кудя, М. Лещенка, О. Михайлюка, 

Л. Олійника, І. Реви, у пострадянський період – О. Герасименко, 

В. Дубінського, В. Магася, О. В. Михайлюка, Ю. Присяжнюка, О. Федькова. 

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, 
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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 проблематики соціальних виступів селянства займали блоки 

конфронтацій селянин-поміщик, селянин-держава, селянин-селянин 

і селянин-церква. В історико-партологічному 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». 
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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 проблему 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. 
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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. 

Тим не менше, не можна наголошувати й на високому рівні політичної 

свідомості селянства 1900-х років. Занепад ВСС, нездатного існувати 

в конспіративних умовах, призвів до падіння соціально-політичної культури 

селянства, для якого єдиними легальними можливостями політичного 

самовираження надалі могло бути лише членство в Союзі руського народу. 

Прикметним є те, що й тут, як показував О. Федьков, селянство проявляло 

логіку «землі й волі», формально дотримуючись монархізму і не полишаючи 

мрії здобути панське рілля. 

Загалом дослідження діяльності Селянського союзу в Україні 

до недавнього часу не знаходило логічного довершення у вигляді 

фундаментальної праці, 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 був 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. 
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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 



382 

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. 

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, проголосивши 

«селянську республіку». 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 
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не вселяти оптимістичного погляду на появу нових наукових відкриттів, 

зміцнення й розширення загальної концепції аграрної історії України. 
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Державний архів Сумської області 

 

Фонд Р-2362. Колекція окремих документів дожовтневого періоду 

і періоду Жовтневої революції 

 

Оп. 1 

9. Спр. 11: Матеріали про революційний рух на Сумщині у 1905–1906 рр. 

(поліцейські рапорти, списки неблагонадійних осіб, копії прокламацій). – 

304 арк. 

 

 

Державний архів Чернігівської області 

 

Фонд 127. Чернігівське губернське присутствіє 

 

Оп. 1 

10. Спр. 999: Протоколи засідань Чернігівського губернського присутствія 

з питання вилучення зі складу товариства селянами різних осіб 

по поселеннях Чернігівської губернії за 16 червня 1906 р. – 21 лютого 1908 р. 

– 159 арк. 

 

Оп. 18 

11. Спр. 60: Дані про події по Чернігівській губернії з 15 жовтня по 1 січня 

1905–1906 рр. – 697 арк. 
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Державний архів Російської Федерації 

 

Фонд 102. Департамент поліції 

 

Оп. 233 

12. Спр. 999. – Ч. 42: Про агітаторів Всеросійської селянської спілки. – 

228 арк. 

 

Оп. 235 

13. Спр. 25. – Ч. 41: Колекція листівок, звернень і програм українських 

національних партій. – 63 арк. 

 

 

Російський державний архів соціально-політичної історії 

 

Ф. 334. Колекція документів політичних партій, організацій і груп у Росії 

(1880–1917 рр.) 

 

Оп. 1 

14. Спр. 5: Українська соціал-демократична робітнича партія. – 14 арк. 

 

 

Російський державний історичний архів 

 

Ф. 1276. Рада міністрів (1905–1917) 

 

Оп. 1. 

15. Спр. 60. Про здійснення заходів боротьби із селянськими 

хвилюваннями в різних губерніях Росії, 1905–1906 рр. – 230 арк. 
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16. Спр. 173: Прохання селян різних губерній на ім’я голови Ради 

Міністрів про додаткове наділення їх землею і зменшенні податків; листи 

і записки різних осіб про заходи припинення селянських хвилювань, 1905–

1906 рр. – 159 арк. 

 

Ф. 1574. Щоденники К. П. Победоносцева. Матеріали, пов’язані 

зі службовою діяльністю К. П. Победоносцева («всеподданейший» звіт 

його про становище розкольників, листи йому від різних осіб з питань 

управління церквою та ін.), Особисті документи родичів 

К. П. Победоносцева 

 

Оп. 1. 

17. Спр. 16: Замітки К. П. Победоносцева про звіт Варшавського генерал-

губернатора. Записки його про призначення Боголєпова міністром народної 

просвіти, про церковну реформу та інші записки, адресовані Миколі ІІ, 1893–

1905 рр. – 129 арк. 
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