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Владислав Верстюк 

 

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ: МЕТАФОРИ, ПРЕДМЕТ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

 

Поступ сучасної вітчизняної історіографії про революцію найпростіше 
виявити через зміну метафоричного ряду. На відміну від інших ділянок 

української історії XX ст., він тут найяскравіше окреслений. Якщо до 1991 р. 

революція метафорично малювалась виключно червоним кольором, то після 

проголошення Україною незалежності кольорова гама подій 1917—1921 рр. 

набрала жовто-синіх відтинків. Це було наслідком націоналізації історії, яка 
відбулася після проголошення незалежності України. Зміна метафори 

перетворення революції з «Великої Жовтневої ... на Україні» в «Українську 

революцію» поставило вітчизняних дослідників в позицію освоювачів цілини. 

Якщо і далі бавитись в метафори, то можна сказати, що людям, які за десятки 

років праці звикли до окультуреної ріллі, прилаштованої до неї техніки, певних 

культур і технологій, довелося на марші, не зупиняючись, прилаштовуватись 
до нових умов. 

Новими, нерозробленими виявилися не лише тематика, фактологічне 
наповнення хронологічних проміжків, але й загальна концепція революції та й 

методологічний інструментарій, за допомогою якого повинно було зявитись 
нове знання. 

Як все це відбувалось за останні тринадцять років — тема для розлогого 

історіографічного дослідження. Зараз же буду говорити стисло. 

Якщо спробувати собі геометрично вибудувати ідеї, які стимулювали 

дослідження про революцію, то напевно найближчою до реального стану справ 

фігурою буде уявний трикутник, однією стороною якого є стара радянська 
історіографія, другою — еміграційна (діаспорна) література і третьою — 

світова (дуже невелика кількісно) історична література. Кожна із згаданих 

сторін здійснювала свій специфічний вплив на історіографічний процес. 
Творення нового знання, а часто псевдознання відбувалося у формі якогось 
химерного симбіозу, в якому переважно поєднувалося непоєднуване. Але 
такими були реалії перехідного пострадянського періоду української 
історіографії. Спробуємо охарактеризувати його найпоказовіші особливості. 

Як відомо, радянська історіографія не надавала революційним подіям 

1917—1921 рр. в Україні самостійного значення, розглядаючи їх як місцевий 

варіант Великої Жовтневої соціалістичної революції 1. Впродовж 90-х рр. 

відбувся повний демонтаж цієї схеми. Цей процес був надзвичайно 

непослідовним і суперечливим, проте сьогодні українська історіографія вже не 
говорить про розвиток революції на Україні в період двовладдя, не пише про 

перемогу Великого Жовтня на Україні або перші кроки соціалістичного 

будівництва, чи війну з буржуазно-поміщицькою Польщею. На заміну 
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сталінській схемі революції прийшла концепція Української революції, про яку 

я говоритиму дещо далі. Зміна схеми вивчення революції є помітною 

подвижкою, яка принципово відрізняє сучасну українську історіографію від 

радянської. Якщо в радянській історіографії Центральну Раду, гетьмана 
П. П. Скоропадського, Директорію можна було згадувати з обовя’зковим 

додаванням епитетів «буржуазно-поміщицька», чи «контрреволюційна» і 
завжди лише в контексті їх розгрому чи краху, то сьогодні ця тематика 
експлуатується надзвичайно інтенсивно і широко 1. 

Проте говорити про повне подолання рецидивів радянської історіографії 
не доводиться, вона постійно нагадує про себе способом мислення істориків, 

вживаною ними термінологією і поняттями. Скажімо, сьогодні великою 

популярності набула тема «Центральна Рада і український державотворчий 

процес». Звичайно, тут певну роль відіграє державно-ідеологічне замовлення, 
потреба творення міфу про український державотворчий процес, але не можна 
не бачити, що це рух по добре второваній дорозі, йдучи якою свого часу були 

створені десятки книжок про роль більшовицької партії в становленні 
диктатури пролетаріату. 

Старою болячкою радянської історіографії, перенесеною на новий грунт, 
є підвищена схильність до міфологізації. Можна прочитати, що весною 1917 р. 

основним змістом діяльності Центральної Ради «стала розробка теоретичної 
концепції української державності, формування необхідних організаційних 

структур державотворення» 2. Ну чим це гірше від ленінських квітневих тез! 
Одним із радянських історіографічних рецидивів у сучасних 

дослідженнях історії революції є прагнення, а іноді і завзяте бажання істориків 

стати на якусь із сторін революційної барикади. Українські дослідники ще не 
навчились спокійно писати про більшовизм як політичну течію. В історіографії 
склався апріорний негативізм щодо більшовизму. Навіть Я. Й. Грицак пише, 
що метою більшовиків на початку 1920 р. було «приспати і обдурити 

українського селянина» 3! 

Найцікавішим є те, що більшовицькі сюжети вилучаються із сучасних 

досліджень про революцію. Історики України практично перестали займатись 
історією більшовизму. А це надзвичайно цікаве явище, яке, на мою думку, 

критично вивчене так і не було. Отже, говорити, що ця тема вичерпала себе 
інтелектуально, не доводиться. Вона кон’юнктурно, ідеологічно здається не 
перспективною. І якщо радянська історіографія умудрялася змоделювати 

історію революції в Україні без Центральної Ради, УНР, ЗУНР, Української 
держави 1918 р., то, скажімо, у львівській версії «Історії України» 1996 р. 

                                                
1
 За підрахунками О. Оніщенко за 1991—2002 рр. в Україні було захищено 17 докторських та 

135 кандидатських дисертацій з історії Української революції. Див.: Проблеми вивчення історії 
Української революції 1917—1921 рр. — К., 2002. — С. 279—294. 
2
 Копиленко О. Л. Сто днів Центральної Ради. — К., 1992. — С. 61. 

3
 Грицак Я. Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. — 

К., 1996. — С. 153. 
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революція зведена виключно до визвольних змагань, а для більшовиків в цьому 

розділі відведено лише три мізерних ліхтарика 1. Навряд чи в такий спосіб 

вдасться досягти прирощення наукового знання. Хоча певні зрушення тут 
відбулися в останні роки. Так, С. В. Кульчицький опублікував досить об’ємну 

розвідку про закономірності Російської революції 2. 
Характерною особливістю сучасних досліджень про Українську 

революцію є масштабне використання еміграційної та діаспорної літератури. 

Особливо активно використовуються українськими дослідниками праці 
В. К. Винниченка, Д. І. Дорошенка, М. С. Грушевського, І. П. Мазепи, 

II. В. Феденка, II. О. Христюка, М. Ю. Шаповала. Саме з цих праць була 
запозичена парадигма Української революції, вони ж дозволили на перших 

порах заповнити схему фактичним матеріалом. Потрібен був деякий час, щоб 

дослідники, принаймні їх частина, зрозуміли, що діаспорна і еміграційна 
література далекі від наукової об’єктивності. Позиції більшості згаданих 

авторів — партійні, а концепції, на яких написані їх праці, уже застарілі. Це, 
зокрема, концепція «програної революції», а звідси вічне з’ясовування питання 

про винуватців поразки визвольних змагань. Сучасна українська література не 
одразу створила імунітет від цієї хвороби, тому, наприклад, в праці 
Ю. В. Павленка та Ю. О. Храмова «Українська державність у 1917—1919 рр.» 

читаємо, що період гетьманату був позначений «реальними успіхами у справі 
державотворення», а падіння «гетьманату було початком кінця Української 
держави і вина за це, передусім, лягає на провід Директорії, головним чином на 
Володимира Винниченка та Симона Петлюру» 3. Не так важко знайти інші 
аналогічні приклади. 

Для світової історіографії сюжети Української революції завжди були 

затінені подіями в Росії. По великому рахунку, інтерес до обговорюваної 
проблеми в західній історіографії лише прокидається. І ця обставина не може 
не впливати на сучасну українську історіографію, яка, власне, позбавлена 
готових рецептів дослідження і змушена творити їх сама. Але західна 
історіографія справляє потужнуй вплив на українських істориків 

методологічними засадами 4. 

Важливо з’ясувати, що ж вдалося за згаданих вище обставин досягти 

українським історикам і що можна чекати від них у недалекому майбутньому. 

                                                
1
 Див.: Історія України / За ред. Ю. Зайцева. — Львів, 1996. — С. 226—228. 
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 Павленко Ю. В., Храмов Ю. О. Українська державність у 1917—1919 рр. (історико-генетичний 

аналіз). — К., 1995. — С. 253. 
4
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последствия переворота 1917 года. — М., 2004. — 510 с.; Каппелер А. Россия — 

многонациональная империя. Возникновение. История. Распад. — М., 2000. — 344 с.; The 

Ukraine, 1917—1921: A Study in Revolution. — Harvard, 1977. — 424 p.; Bojcun M. Approaches to 

the Study of the Ukrainian Revolution // Journal of Ukrainian studies. — 1991. — № 1. — pp. 21—

39; Baker M. Beyong the National: Peasants, Power and Revolution in Ukraine // Journal of Ukrainian 

studies. — 1991. — № 1. — pp. 39—68 та ін. 
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Взявши на своє озброєння поняття «Українська революція», 

запроваджене в історіографію емігрантською літературою, сучасні українські 
історики після тривалих розмірковувань, як мені здається, майже остаточно 

відмовились від його звуженого ототожнення лише з визвольними змаганнями. 

Сьогодні Українська революція розуміється значно ширше — вона включає в 

себе також і сюжети, пов’язані зі ствердженням радянської влади, і 
хронологічно сягає осені 1921 р. 

Сучасна концепція Української революції розуміє її як самобутнє і 
самодостатнє явище, пов’язане, насамперед, зі спробами реалізації 
українською нацією свого права на самовизначення як явище, для якого 

характерне тісне переплетіння соціальних та національних чинників, 

визначення рівня національної свідомості і соціальної мобільності мас. В 

центрі концепції Української революції стоїть проблема політичної готовності 
української еліти до творення державних інститутів та консолідації нації. 
Зважаючи на національний характер революції, досить гостро ставиться 

питання про міжнаціональні та міжетнічні стосунки цього періоду, робиться 

наголос на їх крайньому загостренні, яке посилювалось соціальними та 
політичними чинниками. Через це окремим рядком стоїть проблема 
взаємозв’язку Української та Російської революцій. Останнім часом активно 

дискутується і вивчається проблема тісного переплетіння сюжетів Першої 
світової війни з революційними подіями, висловлюються слушні, на мій 

погляд, думки про інтегроване вивчення подій 1914—1923 рр. як особливого 

періоду воєн і революцій 1. 

Загалом переважна більшість істориків вивчає політичну площину 

революційного минулого, що призвело до формування пануючого уявлення 

про революцію як про чередування контраверсійних політичних режимів та 
державних утворень. Історики плідно працюють над вивченням діяльності 
українських політичних партій, різноманітних державних інститутів. Як на 
мене, краще відпрацьованими на сьогодні виглядають дослідження історії 
Центральної Ради та Української держави 1918 р., гірше доба Директорії УНР 

та ЗУНР. Можна сподіватися, що незабаром державотворча модель 

Української революції набуде завершених форм. Проте критично мислячий 

дослідник, знайомий з джерельним матеріалом, не може забути про те, що 

революція була часом найменшої стабільності державної влади. Навіть у Києві 
влада за різними підрахунками мінялася 10—15 разів, а, скажімо, в Умані чи 

Гуляй-Полі зміна влади відбувалася, можливо, 50 чи 60 разів. Маса документів 

говорить про те, що села, в яких проживала переважна більшість населення, 
були дуже далекі від політичного процесу, який відбувався у містах. 

Неодноразово такі села проголошували створення своїх сільських республік. 

Революція була саме тим часом, коли авторитет влади і держави впав до 

найнижчого пункту, тим часом, коли людині доводилося вчитися жити чи у 

                                                
1
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безвладному просторі, чи у режимі перманентної зміни влади. Чи могла така 
людина бути активним учасником державотворчого процесу? Відповіді на це 
запитання ми ще не маємо. Проте подібна постановка проблеми дає змогу 

створити принципово відмінну від політичної модель революції. 
Сучасна концепція Української революції будується на принципі 

найтіснішого поєднання національного і соціального аспектів. Як пише І.-
П. Хімка. «треба прагнути до розуміння соціальної і національної революції в 

Україні як одного цілого» 1. Щоб могло бути наскрізною зв’язуючою ланкою 

такої моделі? Я думаю, що такою ланкою, наскрізною віссю може стати 

протидія двох соціумів: міста і села. Якщо село було практично 

мононаціональним, українським, то міста в Україні, особливо великі 
промислові, лише частково були заселені українцями (в середньому на 30%), в 

містах домінувала російська імперська культура, російські громадські та 
політичні організації. Українській владі за всі роки революції не вдалося на 
довгий час закріпитися в жодному з великих промислових центрів України. 

Міста в кращому разі виявлялися нейтральними, в гіршому — ворожими до 

українського руху. В зв’язку з цим українська національна революція, хотіла 
вона того чи ні, прибрала характер селянського руху. Я б сказав, селянського 

повстанського руху, який з особливою силою визначав перебіг революційних 

подій з осені 1918 р. Набутий повстанським рухом масштаб дозволяє говорити 

про Українську революцію як селянську. Це твердження не є для мене 
еврістичним. Воно складалося роками праці над повстанською тематикою 2. 

Велику увагу на селянський повстанський рух звертає увагу зарубіжна 
історіографія. Скажімо, через постать Н. І. Махна 3

 Українська революція 
сьогодні більш знана у світі, ніж через постаті М. С. Грушевського, 

П. П. Скоропадського, В. К. Винниченко та С. В. Петлюри. 

На думку Андреа Граціозі, український рух був у XX ст. прототипом 

великих національно-визвольних рухів, основу яких складало селянство 
4
. 

Італійський історик вважає, що в Україні вперше здійснювалась теорія «довгої 
боротьби», яка спиралася на село і була спрямована на поступове втягування у цю 

боротьбу міста. Події, які мали місце в Україні під час революції, дуже 
нагадуюють Андреа Граціозі події в колоніальних країнах після Другої світової 
війни. В цьому сенсі український досвід, на його думку, «має парадигмальну 

цінність, особливу оригінальність і певне право на первинність в багатьох історіях 

нашого століття» 
5
. 
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3
 The anarchists in the Russian revolution / Ed. by P. Avrich. — London, 1973. — 179 p.; Malet M. 

Nestor Makhno in the Russian civil war. — London, 1982. — 232 p; Palij M. The anarchism of Nestor 

Makhno. 1918—1921: An aspect of the Ukr. revolution. — London, 1976. — 428 p. ect. 
4
 Грациози А. Большевики и крестьяне на Украине 1918—1919 годы: очерки о большевизмах, 

национал-социализмах и крестьянских восстаниях. — М., 1997. — 199 с. 
5
 Там же. 
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Одразу хочу звернути вашу увагу на дуже принциповий, як для мене, 
момент. Визначення селянського повстанського характеру Української 
революції зовсім не означає спроби показати її як суто деструктивне явище, 
спонтанний селянський бунт, друге видання гайдамаччини. Тут я на боці І.-
П. Хімки, коли він критикує Анджея Хойнацького за твердження, що в Україні 
завжди було легше зібрати кілька десятків тисяч бунтівників, готових на 
смерть, аніж розвинути в свідомості широких мас суспільства чуття 

державності. Звичайно, вивчаючи повстанський рух, дослідник обов’язково 

підходить до питання про співвідношення стихійного і організованого в 

революції 1. На мою думку, повстанський рух — це яскраве свідчення високої 
мобільності мас за низького рівня їх організованості. Проте Українська 
революція дає велику кількість прикладів організації. Ті приклади політичних і 
державних режимів, про які ми говорили вище, хіба це не форми організованої 
діяльності? Але специфіка Української революції полягала саме в тому, що 

державні режими виникали і зникали в залежності від того, чи знаходили вони 

спільну мову, чи ні. 
Соціальна модель дає змогу відмовитись від концепції програної 

революції. Якщо українська державність протягом 1917—1921 рр. не змогла 
ствердитись, то це ще не є підставою для тверджень про повну поразку 

революції, а тим більше про катастрофу. Соціальні катастрофи неминуче 
призводять до суспільного занепаду. Ми ж можемо говорити про потужний 

мобілізаційний вплив революції на національні сили. Вона сприяла зростанню 

національної консолідації, самосвідомості, росту еліти. Роки революції — це 
час відчутної модернізації селянського народу в націю. Можна твердити, що в 

огні і бурі революції відбулося народження нації. Останнє твердження 

допомагає сформулювати проблему ролі та місця подій 1917—1921 рр. у 

модерній історії Україні. Українська революція зв’язує в єдине ціле «довге» 

XIX і «коротке» XX ст. Вона одночасно може розглядатися завершенням 

першого і початком другого. В ній переплелися процеси, які не знайшли свого 

завершення в історії XIX ст. (національна і соціальна мобілізація), і процеси, 

які згодом визначили особливість XX ст. (тоталітаризм, націоналізм). Можна 
думати, що Українська революція була наслідком, продуктом української 
історії XIX ст., її результати були тісно прив’язані до цієї історії, спричинені 
нею. З іншого боку, революція значно змінила її та визначила новий напрямок 

розвитку української історії XX ст. Ці особливості роблять вивчення цієї 
проблеми надзвичайно масштабними і перспективними, вони є доброю 

підказкою до сучасного моделювання історії України XIX ст., без досконалого 

знання якого дуже важко розібратися в революційних перипетіях. 

Таким чином, свою заключну, підсумовуючу думку я б сформулював так: 

протягом 90-х рр. в українській історіографії про революцію відбувся 

принциповий відхід від наративів радянської історичної науки. Відбулося 
ствердження концепції Української революції, формування якої, зазнавши 
                                                
1
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впливу діаспорної літератури, не обмежилося старими переспівами і досить 
інтенсивно розвивається, намагаючись використовувати здобутки світової 
історіографії. Однією з характерних ознак цього розвитку є поступовий відхід 

від різноманітних форм ідеологічної історіографії, на зміну якій приходить 

історіографія інтелектуальна. 
 

 

ДИСКУСІЯ  

 

Ярослав Пеленський. Тепер попрошу дискутантів, насамперед надаю 

слово панові Володимиру Бойку. 

 

Володимир Бойко. Дякую. Спробуємо продовжити розмову. Отже, 
історія має властивість завжди залишатися сучасною. І кожне нове покоління 

істориків (і навіть не лише істориків) намагається побачити в минулому те, що 

з певних причин вважається актуальним. Зміна зовнішніх обставин та впливів, 

на чому наголошував Владислав Федорович, теж призводить до перегляду 

минулого, розуміння історичних процесів, які відбувалися. Це об’єктивно і 
нормально. Водночас ми розуміємо, що історики, як, можливо, ніхто інший, 

платять данину поточній політичній кон’юнктурі, часом навіть не 
усвідомлюючи цього. У цьому сенсі я хочу наголосити на тому, що події, які 
відбувалися на межі 1980-х і протягом усіх 1990-х рр., наклали надзвичайно 

великий відбиток на історіографію як у Росії, так і в Україні. 
У своєму виступі Владислав Верстюк зачепив проблему історичної 

легітимізації, якої вимагала незалежна Україна (і не лише вона). Сьогодні, до 

речі, ми відзначаємо 11-ту річницю прийняття Акта проголошення 

незалежності України. Виникнення будь-якої нової держави потребує свого 

історичного обґрунтування, свого міфу. Таким чином, історики волею-неволею 

опиняються в ситуації, коли вони фактично створюють концепції, які, 
зрештою, доводять: ця держава має певні традиції, коріння і, відповідно, право 

на своє існування. З часом гострота цієї проблеми зменшується, що позитивно 

впливає на рівень наукових розробок. 

У нас пошук витоків української держави невідворотно привернув увагу 

дослідників до 1917 р. Ми всі чудово пам’ятаємо початок 1990-х рр., коли 

державність стала одним із ключових термінів для України, яка так довго була 
її позбавлена. Через це почався справжній спалах досліджень, який мав 

компенсувати обмеження попереднього періоду, закрити цю лакуну. Звідси і 
з’явилася згадана кількість дисертацій з проблематики національно-

державного будівництва.  
У той час відбувалися дуже цікаві явища, адже новітня українська 

історіографія періоду 1917—1920 рр. розвивалася під впливом двох 

домінуючих чинників: це, по-перше, традиції щодо методології досліджень, 
закладеної в радянський період, і, по-друге, підходів до оцінки подій, що 


