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Анотація. Розглянуто проблему залучення українського селянства до політичного
життя в умовах революції і громадянської війни. Проаналізовано ставлення селян до
влади, земельного питання, церкви. Показано аполітичність селянського життя.
Ключові слова: «аграрна» революція, сільський сход, селяни, земельне питання.

Аннотация. Рассматривается проблема приобщения украинского крестьянства к
политической жизни в условиях революции и гражданской войны. Анализируется от-
ношение крестьян к власти, земельному вопросу, церкви. Показывается аполитич-
ность сельской жизни.
Ключевые слова: «аграрная» революция, сельский сход, крестьяне, земельный вопрос.

Abstract. The problem of familiarization of the Ukrainian peasantry with political life under
the conditions of the revolution and civil war is considered. The attitude of peasants to the
authority, land question, and church is analyzed. The political indifference of country life is
shown.
Keywords: «agrarian revolution»; rural gathering, peasants, land question.

Постановка проблеми. Селянство, яке складало переважну більшість суспіль-
ства, визначило характер революційних подій в Україні на початку ХХ ст. За оці-
нкою відомого російського дослідника історії селянства В. П. Данилова, події
1917 — 1922 рр. характеризуються як «селянська» («аграрна») революція [1, с.
211—212, 277]. Одним з актуальних завдань сучасної вітчизняної науки є відтво-
рення з допомогою нових джерел цілісної картини селянської революції, її вито-
ків, чинників і наслідків [1, с. 212].

Сучасна концепція Української революції 1917—1921 рр. пропонує майже ви-
нятково політичну історію українського державотворення вказаного періоду, від-
творюючи діяльність різних політичних режимів, державних утворень, політич-
них партій, окремих політичних діячів, вплив зовнішніх чинників [2, с. 8; 3, с.
131]. «Аграрна» революція, розпочавшись у другій половині 1917 р. і триваючи до
1922 р., була спрямована проти поміщиків, священників, заможних селян, а пізні-
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ше і проти держави. Насамперед «аграрна» революція мала економічний характер,
однак різні політичні режими та державні утворення намагалися залучити селянс-
тво до політичного життя. Виявлення та характеристика політичних аспектів се-
лянської революції дозволяє чіткіше окреслити економічні та соціальні підстави
Української революції.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. У вітчизняній історичній літера-
турі проблемі участі селянства у подіях революції та громадянської війни, зокрема
політичній боротьбі, присвячено значну кількість праць. Спробу відтворити полі-
тичну поведінку та ідеологію українського селянства періоду революції 1917—
1921 рр. зробили О.В. Михайлюк і В.С. Лозовий [4; 5], історію селянських
республік у 1919 р. характеризує Ю. В. Котляр (див., напр.: [6, с. 50]), окремими
дослідницьким напрямками стали самоорганізація українського селянства та
селянський повстанський рух (див., напр.: [7; 8; 9]). Селянську революцію
вітчизняні дослідники розуміють в основному як селянський повстанський рух,
інші аспекти аграрно-селянської проблеми початку ХХ ст. залишаються
недостатньо дослідженими.

Мета статті. Метою даного дослідження є з’ясування характеру та форм залу-
чення селянства до політичного життя в 1917—1922 рр. у контексті «аграрної»
революції. На матеріалах сільських сходів, які на даний час практично не залучені
до наукового обігу, а також з допомогою наративних джерел автор зробив спробу
проаналізувати ставлення селянства до влади, земельного питання, Церкви.

Основні результати дослідження. Основою політичного життя українського
села після Лютневої революції стали сільські сходи, а точніше — сходки, зібран-
ня. В умовах революції і громадянської війни ще радянські дослідники пропону-
вали розглядати діяльність сільських сходів у двох аспектах: як зібрання громадян
і як орган селянського самоврядування [10, с. 106]. Як орган селянського самовря-
дування сільські сходи продовжували функціонувати із значно розширеними у
1917 р. повноваженнями, зазнавши певної еволюції в умовах громадянської війни,
практично до середини 1920 р. [11; 12]. Матеріали сільських сходів містять інфо-
рмацію переважно про вирішення адміністративно-господарських питань життя
сільської общини/громади. Політичним настроям і аспектам життя села присвяче-
ні окремі фрагментарні документи. Питання, пов’язані з політичною ситуацією,
розглядалися в основному на сходках (зібраннях) селян і не протоколювалися. Ін-
формацію про них містять переважно наративні джерела.

Через сільські сходи (сходки) село прилучалося до політичного життя [13, с.
315]. Як свідчать сучасники, «сходки» у 1917 р. скликалися дуже часто, зокрема у
с. Стражгород Теплицької волості Гайсинського повіту Подільської губернії, як
пригадує селянин А. М. Постоік, сход збирався майже кожного дня [14, I, с. 11;
15, с. 114]. Інструктор Центральної Ради В. Андрієвський, який переховувався два
місяці від більшовиків на Полтавщині, пригадував, що збори сільської громади, а
точніше — сільської ради, відбувалися майже щодня (ввечері). У базарні дні (що-
неділі або щосереди) відбувався всенародний суд або мітинг [16, ІІ, с. 158, 162].
В. П. Царенко, організатор першого виконкому і першого ревкому Островської
волосної ради селянських депутатів на Київщині, пригадує, що сходки збиралися
не менше як двічі на тиждень, селянам не загадували йти на них, а вони приходи-
ли добровільно. Участь у сільських сходках стало брати дедалі більше селян, і зо-
крема жінки, які раніше не мали права голосу [17, с 345].

Участь у сільських сходках на Полтавщині, за спогадами В. Андрієвського,
брали переважно бідняки, а багатші селяни і ті, які не підтримували більшовиків,
на сходи не ходили («нехай перекипить, а коли потрібно буде розумніших — самі
попросять нас»). Розчарувавшись десь через місяць у більшовицьких ідеях, селяни
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навесні 1918 р. переобрали сільську раду «з бідніших» на «розумніших» [16, ІІ, с.
158, 161]. Кількісний і якісний склад сільських зібрань залежав від політичного
режиму: за Української Держави П. Скоропадського та денікінського періоду на
сходах переважали заможно-середняцькі, а радянського періоду — бідняцькі вер-
стви.

Формуванню нового світогляду селянських мас, а також їхньої поведінки
сприяли солдати-фронтовики, які побували в армії, або робітники підприємств
промислових центрів, зокрема шахтарі, партійні агітатори [13, с. 314–317; 15, с.
213–214; 18, с. 170]. Своїми ватажками після Лютневої революції 1917 р. селяни
дуже часто обирали людей «бувалих», які побачили світ, мали певний політичний
або життєвий досвід. Громаду в с. Перешори на Херсонщині, за спогадами
Є. Чикаленка, очолив фронтовик А. Куцопера, який до революції був поліцейсь-
ким, до того ж, глибоко аморальною, безсовісною людиною. Обираючи таких ша-
храїв, селяни сподівалися, що їх, «бувалих, на всі боки битих», поміщики не змо-
жуть обманути [19, с. 370–371]. Також до сільських комітетів у 1917 р. входили
або ж створювали їх фронтовики-дезертири [15, с. 131, 213; 19, с. 371, 375].

На сільських сходах, які виконували функції селянського самоврядування, се-
ляни обирали своїх представників до нових органів влади (у 1917 р. — громадсь-
кий, сільський, виконавчий комітети, а за радянської влади, особливо у 1919 р. —
ревкоми, комітети бідноти, сільські ради). Також на сходах селяни делегувати
своїх представників до земельного, продовольчого комітетів, земельних комісій,
на селянські з’їзди або ж для вирішення певних питань життя громади. Дуже час-
то влада, як відзначає В. Андрієвський, змушувала селян відправляти своїх деле-
гатів до міста для вирішення справ, яких вони не розуміли, або ж які не подобали-
ся їм [16, ІІ, с. 162].

У свою чергу представники влади на сільських сходах (за різних політичних
режимів) інформували населення про політичну ситуацію, урядову політику у
продовольчій і земельній галузях, інших сферах тогочасного життя. Політичні
партії на сходах, особливо активно у 1917 р., проводили партійну агітацію, залу-
чали селян до «Просвіти», «Селянського союзу», «Селянської спілки» або ж до
Союзу земельних власників (у 1918 р.). На численних мітингах, які відбувалися у
1917 р. на Сумщині, виступали представники всіх партійних течій [21, с. 5].

«Сторонні елементи» — так селяни називали агітаторів, були присутні на схо-
дах, які збиралися майже кожного дня у с. Стражгород Теплицької волості Гай-
синського повіту Подільської губернії [15, с. 114]. «Неписаний порядок» склався в
Острові на Київщині: кожен, хто повертався з війська або з міста, мав на сходці
розповісти про побачене і почуте, а також — яких поглядів сам дотримується [17,
с. 347]. Інтеліґенція намагалася на сходках інформувати село про національний
рух в Україні (с. Глодоси на Херсонщині), хоча селяни більше цікавилися земель-
ною справою [14, І, с. 11; 20, с. 21].

Політичні події та питання власності на землю у 1917 р. обговорювалися на
численних сходках у с. Стражгороді Гайсинського повіту Подільсь-кої губернії, у
с. Поташні Таганчанської волості Канівського повіту на Київщині [13, с. 315; 15,
с. 114]. В. Царенко досить докладно описує бурхливі обговорення на мітингах в
Острові питання про землю: заклики партійний представників (есерів, меншови-
ків) почекати до рішення Установчих зборів і бажання селян негайно отримати
поміщицьку землю [17, с. 345–347].

Обговорення земельного питання на сільських сходах і зібраннях у 1917 —
1920 рр. було зумовлено політичними чинниками, а рішення сходів зумовлювали-
ся насамперед селянським прагматизмом. Земля протягом усього періоду грома-
дянської війни як для державних утворень, так і для різних політичних сил зали-
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шалася «найбільш універсальною і значущою політичною категорією» [22, с. 551].
А серед українського селянства, в основному байдужого до національних про-
блем, виробився своєрідний «земельний патріотизм» [23, с. 15].

Неоднозначним у період революції та громадянської війни було ставлення се-
лян до церкви. Виступи проти священиків у 1917 р. мали переважно економічний
характер і ставили за мету відібрати та перерозподілити землю. У с. Стражгороді
Гайсинського повіту Подільської губернії, за спогадами А. Постоіка, селяни віді-
брали у священика В. Крижанівського 72 дес. землі і будинок, у якому планували
створити школу. Через опір священика громадський комітет села змусив його зда-
ти церковне майно та виселив із села. Після цього селяни попросили прислати їм
другого священика, який ставився до них ще гірше [15, с. 117—119]. Схожою си-
туація в 1917 р. була у багатьох місцях: селяни, відбираючи землю, не відмовля-
лися від церкви і релігійних обрядів. Уже в умовах громадянської війни селяни
стали визнавати землю за церковним причтом. Журавенський сільський сход Він-
ницького повіту Подільської губернії своїм рішенням від 4 травня 1919 р. погоди-
вся залишити землю за священиком і псаломщиком, щоб ті не встановлювали
плати за релігійні обряди, а погоджувалися брати стільки, скільки селяни зможуть
їм заплатити [24].

Навесні 1919 р., коли радянська влада розпочала вилучати ікони з радянських
установ (сільських і волосних управ), сільські сходи виступили на їх захист.
25 квітня 1919 р. сільський сход с. Шульгівки Новомосковського повіту Катери-
нославської губернії ухвалив залишити ікони у волосному правлінні та дотриму-
ватися обрядів церковного богослужіння, які існували до того часу (панахиди, мо-
лебні, хресні ходи) [25]. Сход с. Радолівки Бердянського повіту Таврійської
губернії 18 травня 1919 р. ухвалив залишити ікони у приміщеннях сільської ради і
комітету [26].

В умовах революції та громадянської війни українське село залишалося дуже
далеким від політичного процесу в містах. Досить тривалий час селяни жили в
умовах безвладдя чи перманентних змін влади [3, с. 131–132]. Кожне село жило
своїм життям і встановлювало свою сільську владу, як це було на Харківщині
взимку 1917–1918 рр. [27, с. 265–266]. Натуралізація селянського господарства,
самоізоляція села в 1919 р. привели до створення окремих селянських республік
[22, с. 555].

Уродженець Херсонської губернії Н. Нессін, який у 1919 р. після закінчення
сільськогосподарського училища у Херсоні працював управляючим маєтку Воро-
нцової-Дашкової, а пізніше — у своєму господарстві, зазначає, що до приходу бі-
льшовиків у 1920 р. через часті зміни влади селяни просто не відчували жодної
влади [28, с. 205, 209].

У питанні про владу («У чиїх руках влада») сход с. Юрківки Посухівської волос-
ті Уманського повіту Київської губернії 21 квітня 1919 р. на чолі з головою комбіду
М. Подгорецьким відзначив, що селян багато разів обманювали різні уряди, а ра-
дянська влада з часу свого встановлення не запитала у селян, чого вони бажають і
не запросила їхніх представників до «вищих організацій». На цьому ж сході селяни
намагалися визначитися зі ставленням до комуни й ухвалили, що громада не бажає
комуністичного порядку [29]. Щоб з’ясувати ставлення Н. Григор’єва до запрова-
дження комуни, 24 квітня 1919 р. депутати сільської ради с. Привольного (2 части-
ни) на Херсонщині за пропозицією голови сільської ради Ю. Назарова обрали двох
делегатів і видали їм на подорожні витрати по 200 крб. кожному [30].

Свою політичну позицію сільське зібрання 1-ї і 2-ї частин с. Медвин Канівсь-
кого повіту на Київщині (2541 особа) висловило 20 квітня 1919 р.: «Ми, бідне се-
лянство, вимагаємо спокою і свободи, у політиці ми мало розбираємося, та й май-
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же її зовсім не розуміємо, але нам потрібна земля і воля, та воля, яка б нам дозво-
лила спати спокійно влітку під своєю хатою» [31]. Незважаючи на активну діяль-
ність на селі різних політичних партій в неодноразову зміну політичних режимів,
матеріали сільських сходів свідчать про аполітичні настрої селянства.

Проти всіх політичних сил був спрямований селянський повстанський рух,
який од початку 1921 р., за оцінкою В. Ф. Верстюка, став головною формою гро-
мадянської війни і водночас із цим був «найхарактернішою особливістю Україн-
ської революції» [22, с. 596; 32, с. 13–14]. Офіційні документи, у яких відображе-
но боротьбу радянської влади з повстанством у 1921 р., відокремлювали селянські
виступи від організованої боротьби повстанства як військово-політичної сили
(див., напр.: [33]). Додаткового дослідження і переосмислення потребує проблема
взаємовідносин селянства і повстанських загонів.

Висновки. Революція і громадянська війна змінили світогляд, спосіб життя і
навіть саму природу селянства, яке на значний час виявилося відірваним від хлі-
боробської праці, звичного суспільного укладу, сім’ї. Особливо бурхливо україн-
ське селянство було втягнуто у політичне життя у 1917 р. Визначальний вплив на
розвиток селянської поведінки мали зовнішні чинники, а самоізоляція відбувалася
внаслідок селянського прагматизму. Село в умовах «аграрної» революції, здійс-
нивши на власний розсуд перерозподіл землі, залишалося далеким від політично-
го життя і намагалося захиститися від негативного впливу зовнішнього світу від-
родженням общинних зв’язків.
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ВПЛИВ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОГО РУХУ ОПОРУ В УРСР
у 1920—1924 рр. НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ

Анотація. Проаналізовано проблеми формування української нації під час антибіль-
шовицького руху опору 1920—1924 рр. Запропоновано розгляд причин і передумов ви-
никнення антибільшовицького руху, його структури, політичних напрямів. Піднято
питання щодо впливу антибільшовицького руху опору на формування єдності, патрі-
отизму, національної свідомості українців.
Ключові слова: антибільшовицький рух, повстанський загін, підпільна організація,
національна політика.

Аннотація. Анализируются проблемы формирования украинской нации во время
антибольшевистского движения сопротивления 1920—1924 гг. Предложено рассмот-
рение причин и предпосылок возникновения антибольшевистского движения, его
структура, политические направления. Затронут вопрос о влиянии антибольшеви-
стского движения сопротивления на формирование единства, патриотизма, нацио-
нального сознания украинцев.
Ключевые слова: антибольшевистское движение, повстанческий отряд, подпольная
организация, национальная политика.

Abstract. It is analyzed the problems of forming of Ukrainian nation under the antibolshe-
vism resistance movement during 1920—1924 years. It is offered discussion of reasons and
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