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У статті розкрито стан висвітлення в сучасній вітчизняній історіографії партизанської
 оротьби селян України проти радянської влади в 1920–1921 рр. На основі новітніх досліджень
б
показано спроби організації та причини невдачі переростання повстансько-партизанського руху
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Виявити військово-організаційну структуру
повстанських збройних формувань у період
Української революції 1917–1921 рр., осмислити
етапи розвитку повстанства в цілому та усвідо
мити витоки повстанського руху і причини його
поразки значною мірою сприяє узагальнення іс
торіографічної спадщини.
Стану наукової розробки повстанського руху
в 1920–1921 p.р. та його висвітленню в істо
ріографії приділено увагу в працях сучасних ві
тчизняних дослідників Я. Малика [27], Ж. Ми
ни [30], Д. Архірейського [1;2], П. Ісакова [15],
М. Шитюка [66], В. Малькіна [29], П. Слюса
ренка [49], В. Солдатенка [50–52], З. Олій
ник [34], В. Ченцова [64], О. Ганжі [6; 7], В. Ре
вегука [42–45], Д. Красносілецького [23; 24],
Т. Плазової [38], С. Богана [3], А. Ішина [16],
О. Дудник [12] та ін. Зокрема, у ряді своїх праць
В. Солдатенко звернув увагу на нерівномірне і
суперечливе освоєння українськими вченими
ряду аспектів подій означеного періоду, зокрема
і повстанського руху. На думку автора, переваж
ній більшості праць, в яких у тій чи іншій мірі
йдеться про повстанство, притаманне перебіль
шення або ж надмірний критицизм. Тож, дослід
ник закликав науковців розглядати повстанський
рух та ряд інших військових аспектів під кутом
зору громадянської війни в українському сус
пільстві. Фахівець переконаний, що це допомо
же краще зрозуміти сутність повстанського руху
та й інших досліджуваних проблем Української
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революції, які ще мають недостатній ступінь на
укової розробки [52, с. 13].
Із інших досліджень виокремимо працю
В. Малькіна «Земельне питання в Україні в умо
вах революції 1917–1920 рр.». Зокрема, звер
тають на себе увагу деякі висновки праці. Так,
автор підсумовує, що в 1919–1920 рр. більшовики заклали практичні основи колективного
господарювання в українському селі, що згодом
призвело до голоду в 1921–1923 рр. та до голо
домору 1932–1933 рр., а в цілому – не лише до
загибелі багатомільйонної частини селянства
України, а й до знищення менталітету україн
ської нації як нації споконвічних хліборобів [29,
с. 18].
На протистоянні влади більшовиків з невдо
воленими масами населення 1920 р., що набуло
надзвичайно жорстоких форм, акцентує увагу
у висновках дисертаційного дослідження «Полі
тичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки»
В. Ченцов. Однак впадають в очі досить обереж
ні терміни автора «військові сутички» та «невдо
волені маси». На наш погляд, вони дещо супер
ечать іншому твердженню дослідника – жорсто
ке протистояння, що передбачає (і це підтвер
джують історичні факти!) досить агресивні дії з
боку більшовицької влади та запеклу боротьбу
проти неї, як варто було зазначити автору, селян
ства.
Водночас твердження автора, що політика
«воєнного комунізму» в Україні призвела у
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1920 р. до глибокої економічної та політичної
кризи [65, с. 25], на нашу думку, не викликають
сумнівів.
Розумінню того, що збройні виступи селян
України були єдиним для них методом відстою
вання своїх прав і свобод сприяє дослідження
М. Шитюка «Масові репресії проти населення
півдня України в 20-ті – 50-ті роки ХХ століття».
Адже автор переконливо довів, що селянство
України було поставлене у важкі нелюдські умо
ви виживання. І саме в таких умовах, за переко
наннями дослідника, відбувався процес закла
дання основ правових норм в радянському сус
пільстві, що сприяло становленню репресивнокаральної системи в Україні. Ця система забез
печувала процес радянізації в українському селі
і спрямовувалась перш за все на подолання будьякого опору. Автор влучно зазначив, що більшо
вицька влада намагалася захопити хлібні ресур
си руками самого селянина. Задля цього було
започатковано соціальне протистояння у селі,
що невдовзі вилилося у відкриту ворожнечу.
В цьому радянська влада стимулювала корисли
ву зацікавленість сільської бідноти [66, с. 109].
Такі ж міркування висловила й інша до
слідниця повстанського руху – О. Ганжа. Вона
зазначила, що більшовики покладались на ново
створені у травні 1920 р. комітети незаможних
селян (КНС). У праці «Опір селян становленню
тоталітарного режиму в УСРР» авторка роз’яс
нює, що КНС мали об’єднати наймитів, бідноту
та частину маломіцних середняків, тобто вер
стви «соціально близькі» пролетаріату, і залучи
ти їх на свій бік. Впроваджувана ними політика
протистояння між різними соціальними верст
вами села мала б сприяти утвердженню радян
ської влади [6, с. 7].
А тому в умовах фактичного оголошення
більшовиками відкритої війни українське селян
ство, вдалося до збройного опору, який набував
різних форм. О. Ганжа переконує, що наприкінці
1920 р., застосовуючи тактику партизанської ві
йни, повстанці контролювали майже всю сіль
ську місцевість України. А щодо кількості
повстанців наводить офіційні дані: наприкінці
1920 – початку 1921 рр. тільки у великих по
встанських загонах налічувалося понад 100 тис.
осіб [7, с. 5–6].
В процесі аналізу активності селянського по
встанського руху 1920 р. привертає увагу спо
стереження П. Слюсаренка, висвітлені в дослі
дженні «Армія Української Народної Республіки
в умовах боротьби за українську державність
(вересень 1919 – листопад 1920 рр.)». Зокрема,
дослідник наголосив, що найбільш масовою
і організованою у 1920 р. була та частина по
встанського руху, яка прагнула відродження УНР
і взаємодіяла з регулярною українською армією.
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Він наголошує на досвідченості керівників по
встанських загонів, до яких, безсумніву, зарахо
вує А. Гулого-Гуленка, О. Пшонника, І. Струка,
І. Лютого-Лютенка, А. Волинця та ін. Як при
клад, автор довів, що завдяки спільним діям з
армією УНР, з 25 квітня до 6 травня 1920 р. за
гонами отаманів Мордалевича і Струка було
знищено запілля 12-ї російської армії.
Т. Плазова, незважаючи на те, що українська
армія у листопаді 1920 р. зазнала поразки, а ви
ще державне і військове керівництво, втративши
територію й емігрувало до Польщі, твердить про
те, що фактичної капітуляції УНР не відбулося,
боротьба за державність України тривала. З цьо
го часу, на думку авторки, повстанський рух стає
якісно новою формою боротьби в Україні.
У дисертації «Український Партизансько-Пов
станський Штаб та його участь в організації
антибільшовицької боротьби в Україні (1920–
1921 рр.)» Т. Плазова переконливо доводить, що
селянський повстанський рух в Україні діяв
упродовж всього періоду боротьби за держав
ність. Навіть після поразки УНР він не припи
нявся.
Доробок вітчизняних істориків у вивченні
селянського повстанського руху 1920 р. свід
чить, що з друку здебільшого виходили праці, в
яких дослідники приділяли увагу окремим ас
пектам проблеми та її регіональним особливос
тям, праць узагальнювального характеру немає.
Такий стан історіографії селянсько-повстансько
го руху 1920 р. не задовольняє запити сучасної
історичної науки. Тому в сучасних умовах роз
витку українського державотворення, коли істо
ричний досвід має сприяти цьому процесу,
об’єктивно визріли потреби вивчення надалі
окресленого питання.
Можемо переконливо твердити, що після ін
тернування армії УНР розпочався якісно новий
етап визвольних змагань. В умовах після «листо
падової катастрофи» переведення армії УНР до
партизанських форм боротьби мало позитивні
наслідки, адже завдяки цьому не лише було збе
режено військо, а й сприяло переоцінці керівни
ками УНР повстансько-партизацького руху, що
його активно продовжували селяни України. Про
те, на наш погляд, керманичі УНР дещо запізно
зрозуміли, що перемогти більшовиків можна
лише поєднавши дії армії та повстанців. Однак
вселяло надію бажання керівників УНР транс
формувати державні і військових органи УНР у
підпільні організації, що продовжували б збройну
боротьбу за незалежність країни. Для цього мав
би повною мірою залучатися селянський повстан
ський рух, який передбачалось організаційно
оформити у всеукраїнське повстання.
Виконання цього завдання значною мірою
планувалося на 1921 р. Проблемі організації по
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встанського руху в загальне повстання за ма
теріалами окремих архівів України (ЦДАВО,
ЦДАГО) та обласних державних архівів дослі
джував І. Срібняк [53–55], а за документами, пе
реданими у фільмокопіях з архіву Бібліотеки
Народової у Варшаві (Польща) до ЦДІА України
у м. Львові, – В. Сідак [46–48]. Щодо антибіль
шовицької боротьбі в Україні та зміни стратегії
керівництва УНР наприкінці 1920 р. та в 1921 р.
йдеться в публікаціях згаданої вище Т. Плазо
вої [35; 36; 38]. Також привертає увагу дослі
дження В. Василенка «Підготовка антибільшо
вицького повстання в Україні у 1921 р.» [4],
Н. Ковальової «З історії селянського повстан
ського руху на Катеринославщині 1921 р.» [20],
Я. Мотенка «Селянський повстанський рух у
Харківській губернії (1921 р.)» [5] та ін.
Також розвитку селянсько-повстанського ру
ху 1921 р. в контексті досліджуваних питань
приділили увагу в своїх працях згадані О. Ганжа
та Я. Ревегук. Окремі аспекти повстанського ру
ху 1921 р. висвітлено у дослідженнях Г. Георгі
зова [8], Ю. Котляра [21], О. Полянського [41],
Я. Файзуліна [63], Я. Мотенка [31–33] в окремих
публікаціях Р. Подкури [39], О. Стадник [56],
П. Тригуба [60], Ю. Кульчицького [25], П. Стег
нія [57; 58], спільних працях Я. Малика і О. Бе
рези [28] та Я. Файзуліна і В. Скальського [63].
Докладно схарактеризовано всі ланки струк
тури повстанських сил Правобережжя 1921 р.,
проаналізовано хід підготовки до загального по
встання, події та причини поразки Листопадово
го рейду в третьому розділі «Структура повстан
ських сил Правобережжя у 1921 році, хід підго
товки до загального повстання та Листопадовий
Рейд» дисертаційного дослідження П. Стегнія
«Селянські повстання в Правобережній частині
УСРР у 1921–1923 рр. (на матеріалах петлюрів
ського руху)» [59]. Однак у дисертації П. Стегнія
1921 р. є нижньою межею досліджень, тому ви
клад матеріалу, що торкається питання повстан
ського руху в зазначений рік, більше стосується
наступних років.
Водночас варто зауважити, що в частині
праць названих авторів висвітлено лише окремі
аспекти повстанського руху 1921 р. Біографічні
видання К. Завальнюка [13] та Р. Коваля [17; 18]
розкривають повстанський рух через персоналії
повстанців, зокрема отаманів. Щоправда, остан
ній рік Української революції в повстанському
русі автори не виокремлюють, події 1921 р. ля
гли в контекст викладу всього матеріалу.
На значне зростання повстанського руху, що
відбулось у першій половині 1921 р. звернув
увагу І. Срібняк. Дослідник масштаби тогочас
ного повстанського руху конкретизував на при
кладі цифр. Так, він зазначив, що, за радянськи
ми даними, протягом 1921 р. на території всіх
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губерній країни діяло 464 місцевих та мігрую
чих партизанських загонів. У часі неофіційного
піднесення руху (травень-червень 1921 р.) кіль
кість повстанців, зареєстрованих розвідувальни
ми відділами Червоної армії становила не менше
10 тис. осіб [53, с. 129]
Дослідники А. Зінченко і Л. Петров у публі
кації «Селянство Поділля у повстанському русі
1919–1926 рр.» твердять, що станом на травень
1921 р. у великих повстанських загонах в Украї
ні налічувалось 5 600 осіб, у дрібних – 7 100 осіб
[14, с. 79] Тобто, за їхніми підрахунками, кіль
кість повстанців на травень 1921 р. в Україні
становила 12 700 осіб.
Я. Файзулін і В. Скальський, використавши
радянські офіційні документи, в дослідженні
«Перелоги Української революції: Другий Зимо
вий похід армії УНР» наводять дані, що протя
гом 1921 р. на території України діяло 464 місце
вих і мігруючих партизанських загонів. Проте
констатують, що це становило близько 40 тис.
повстанців [63, с. 13].
Значно більшу кількість повстанців в Україні
на момент підписання Ризького мирного догово
ру подає О. Полянський у книзі «Український
рух опору в 1921–1939 рр.». Він хоч і застерігає,
що підрахунки приблизні, чисельність повстан
ців налічує близько 150 тис. осіб [41, с. 12]. По
силаючись на О. Полянського, таку ж цифру на
зиває й Т. Плазова [38, с. 147].
Масштаби повстанського руху в Україні
1921 р. наводить В. Василенко у дослідженні
«Підготовка антибільшовицького повстання в
Україні у 1921 р.». Автор, посилаючись на відо
мості Повстансько-партизанського штабу (ППШ)
та документи Галузевого Державного архіву
Служби Безпеки (ГДА СБ) України, назвав
близько 42 значних повстанських загонів. Ак
центуючи увагу на окремих (радше за все, най
чисельніших) загонах, що діяли в Україні 1921 р,.
В. Василенко вказує дані, які перегукуються з
окремими матеріалами третього параграфу
«Повстансько-підпільні формування в УСРР та
керування ними з боку ППШ» нарису В. Сідака
«Повстансько-Партизанський Штаб Державного
Центру УНР в еміграції (1921 р.)». Так, дослід
ники переконують, що загін отамана Семена За
болотного, який діяв у районі Ольгопіль–Балта,
налічував до 6 тис. багнетів і шабель, 6–8 гармат,
кулемети. Три тисячі повстанців отамана Ілька
Струка, оперували у районі Коростень–Жито
мир–Козятин. Загін отамана Брови перебував у
районі Новомосковськ–Павлоград, маючи до
3 тис. багнетів, близько 1 тис. шабель, 27 куле
метів та гармати. У розпорядженні отамана
Ю. Мордалевича було 1 220 багнетів у Радо
мишльському повіті на Київщині, 1 200 – у по
встанському формуванні Бондарчука–Завгород
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нього–Хмари на Черкащині і близько 1 тис. – у
загоні Удовиченка на Полтавщині. «Надбузька
повстанська дивізія» діяла у Гайсинському та
Уманському повітах і складалася із 4 тис. по
встанців [4, с. 144–145; 47].
Щоправда, погодимось з думкою В. Сідака,
кількість партизанських загонів та чисельність
повстанців визначити складно, адже, як зазначив
впливовий дослідник, не всі відомості зафіксо
вано у радянських джерелах, ППШ не завжди
міг отримати достовірну інформацію, а чисель
ність повстанських загонів постійно коливалась
під впливом різних чинників: по-перше, внаслі
док зміни ставлення селянства до політики ра
дянської влади, по-друге, через певні органі
заційно-тактичні особливості самих повстан
ських формувань, котрі не мали, як правило,
постійного складу і нерідко зменшувались чи
збільшувались залежно від боїв з більшовиць
кими військами, супроводжуючись, відповідно,
частими втратами [47, с. 40–41].
Про активність повстанського руху на всьому
Правобережжі й ту небезпеку, яку він становив
для радянської влади, йдеться в дослідженні
«Боротьба селян України проти більшовицької
агресії та режиму 1917–1923 років». У статті на
голошено, що влітку 1921 р. більшовики змуше
ні були визнати надзвичайну активність повстан
ства. Особливо проявляли себе повстанці Київ
щини, де відзначались отамани Струк, Орлик.
Знову нагадали про себе повстанці отаманів
Яблочко і Лісовика [67, с. 117–118].
У першій половині 1921 р. на теренах Украї
ни, крім партизанських загонів, часто створюва
лися і підпільні повстанські організації. Т. Пла
зова на рубежі 1920–1921 рр. однією з найпотуж
ніших називає Холодноярську, очолювану
колишнім членом УЦР полковником С. Панчен
ком. Центром Холодноярського повстанкому ав
торка визначила Черкащину, а його плив, як пи
ше дослідниця, відчувався далеко поза вказаною
територією [38, с. 90]. Таке твердження потребує
певного уточнення. Тогочасну Черкащину ми аж
ніяк не можемо назвати ценром Холодноярсько
го повстанкому, адже останній базувався в уро
чищах Холодного Яру та в навколишніх селах,
які належали до Чигиринського повіту Київської
губернії, північна частина якого межувала з Чер
каським повітом тієї ж губернії. Дослідниці було
б варто уточнити й територію поширення впли
ву зазначеного повстанкому. На наш погляд, най
повніше такі дані простежувалися у студії Р. Ко
валя «Начерк до історії Холодноярської органі
зації 1917–1922 років» [18, 194–222], про це
маємо відомості і в розвідках Н. Гулі та Н. Лав
ріненка «Холодний Яр на історичній карті Укра
їни» [9] та В. Щербатюка «Пошукові експедиції
як спосіб дослідження селянського повстансько
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го руху доби Української революції 1917–
1921 рр.» [68]. Зокрема, в останній праці зазна
чено, що територія військово-політичної органі
зації Холодного Яру не була сталою: в основному
охоплювала Чигиринський і східну частину Чер
каського повітів. Проте її вплив поширювався на
повіти південної Київщини, значні простори
Полтавської, Херсонської губерній. Автор заува
жив, що у 1921 р. діяльність організація охоплю
вала Чигиринський, Олександрійський, Єлиза
ветградський, Звенигородський і частину Уман
ського повітів, а опорною базою був Холодний
Яр – урочища в околицях Чигирина та Мотро
нинський монастир [68, с. 168–169]. Діяльності
повстанських загонів Холодного Яру проти біль
шовиків у 1921–1922 рр. присвятив своє дослі
дження Д. Красносілецький [23].
На території УСРР при підтримці ППШ фор
мувалися координаційно-керівні органи антира
дянської повстансько-підпільної боротьби. В. Сі
дак зазначив, що за участю емісарів ППШ у Ки
єві у березні 1921 р. створився Всеукраїнський
центральний повстанський комітет (ВЦПК,
Центрповстанком, у багатьох джерелах зустріча
ється абревіатура Цупком). Керівну п’ятірку
Цупкому очолив досвідчений громадський та
політичний діяч, колишній есер Іван Чепилко.
Виникають підпільні губернські, повітові, місь
кі, сільські повстанкоми, що розгорнули форму
вання збройних загонів і підпільних груп [46,
с. 241].
В. Василенко дещо по-іншому трактує ви
никнення ВЦПК. Зокрема, він твердить, що
ВЦПК був створений 18 березня 1921 р. завдяки
місцевій ініціативі. На противагу В. Сідаку
В. Василенко запевнив, що ця подія стала неспо
діванкою для ППШ. Більше того, В. Василенко
зазначив, що певний час український та закор
донний повстанські центри мали однаковий
вплив на територію України, що не додавало
ефективності їхнім організаційним заходам. Ра
зом із тим, дослідник акцентував увагу, що все ж
Цупком був визнаний Державним центром (ДЦ)
УНР як вищий військовий і цивільний орган на
ціональної влади в Україні та провідником ідей і
виконавцем завдань ППШ, навіть отримав за
тверджене Головним отаманом і начальником
ППШ уповноваження з дорученням об’єднувати
повстанські організації, партизанські загони на
теренах всієї України, пов’язуючи їх між собою
і Головною командою [4, с. 142–143].
Щодо двох версій заснування ВЦПК, зафік
сованих у радянській та закордонній літературі і
пояснених існуванням двох всеукраїнських по
встанських органів, йдеться у третьому розділі
дисертаційного дослідження П. Стегнія. Так, ав
тор доводить, що другим «Цупкомом» був по
встанський центр наддніпрянських осередків
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УВО, який визнавав зверхність ВЦПК і був його
складовою частиною. На користь такого припу
щення в дослідженні наведено кілька доказів,
зокрема, аналіз відомостей про таке відгалужен
ня ВЦПК як «Українська Військова Організа
ція». Важливим є твердження П. Стегнія, що
аналіз діяльності ВЦПК показав, що він виконав
головне завдання – об’єднати й очолити повстан
ські сили України. Але ліквідація у липні 1921 р.
звела нанівець його працю.
Проте створення координаційних осередків в
Україні не припинялося. В. Сідак у дослідженні
«Національні спецслужби в період Української
революції 1917–1921 рр. (невідомі сторінки істо
рії)» зазначив, що у серпні 1921 р. була створена
Козача Рада, котра в разі вибуху повстання мала
керувати діями повстанців на території Київської,
Подільської, Волинської, Миколаївської та Одесь
кої губерній [46, с. 241]. Автор розповів, що вже у
вересні Козача Рада вирішила діяти як центр під
готовки повстання в Київській, Волинській, Ми
колаївській та Одеській губерніях. Головою орга
нізації обрали службовця Білоцерківської коопе
рації Павла Гайдученка (Гонта) [46, с. 246].
У більшості праць висловлено думку, що піс
ля ліквідації ВЦПК його роль перейняла на себе
Козача Рада. Однак щодо останньої побутують
суперечливі відомості стосовно назви, часу за
снування, сфери впливу і політичної орієнтації.
Зокрема, в історіографії існує кілька версій щодо
створення і діяльності Козачої Ради. Дослідник
П. Стегній розмежовує їх, проте акцентує увагу
на двох: зазначеній в радянській літературі на
основі викладів О. Кучера і Д. Голінкова та най
вірогіднішій, на його думку, із зарубіжної історі
ографії, що викладена І. Мазепою. За першою,
нова Козача Рада створена 5 серпня 1921 р. у
м. Біла Церква активістами Всеукраїнського по
встанкому, які врятувалися від арештів: М. Лозо
виком, М. Симаком (він же Сущ і Дубок) та емі
саром С. Петлюри, агентом 6-ї польської армії
Т. Бессарабенком. «Рада» затверджена С. Пет
люрою як центр роботи на Правобережжі для
підготовки повстання в кількох губерніях. За
версією І. Мазепи, «Національна Козача Рада»
існувала в Києві, мала Всеукраїнський масштаб
та контакти з Тарновом і Повстанським штабом.
Цю організацію викрили в липні 1921 р. П. Стег
ній зазначає, що дослідник В. Верига у книзі
«Листопадовий рейд» (К., 1995) в основному по
вторив версію І. Мазепи, але використав і радян
ську. Зокрема, вчений пояснив існування двох
«Козачих Рад»: до арештів у липні і нової, ство
реної в серпні 1921 р. М. Лозовиком та ін. Біль
шість істориків твердить про петлюрівську орі
єнтацію Козачої Ради, П. Стегній доходить ви
сновку щодо гетьманської або прогетьманської її
орієнтації [59, с. 11; 69, с. 197].
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Сучасні історики одностайно сходяться на
думці, що у 1921 р. широкий партизанськопідпільний рух антирадянської спрямованості
був одним з провідних чинників військовополітичної та соціальної ситуації в УСРР, а най
більші зіткнення повстанців та супротивників
відбувалися на Київщині, Поділлі, в районі Хо
лодного Яру [46, 228; 38,102; 53,149].
Загальнонаціональний масовий характер се
лянського повстанського руху, що розгорнувся в
Україні навесні – початку літа 1921 р., викликав
для боротьби з ним із більшовицького боку за
лучення значних військових сил. Проти селян
ського повстансько-партизанського руху влада
застосувала регулярну армію. З цього приводу
В. Сідак зазначив, що поразка армії УНР та
Врангеля посприяли більшовикам скерувати
всю міць своєї армії на український селянськоповстанський рух. За даними розвідки ППШ, у
серпні 1921 р. в УСРР дислокувалося щонай
менше 14 стрілецьких і 4 кавалерійських диві
зій, окрема прикордонна дивізія особливого від
ділу КВО (3 бригади), окремі технічні частини,
авіапідрозділи, 23 бронепотяги тощо [47, с. 41].
О. Ганжа, продовжуючи цю тему, уточнила, що
на боротьбу з повстанським рухом в Україні бу
ло кинуто найбільш боєздатні частини Червоної
армії: корпус Червоного козацтва на чолі з
В. Примаковим, 25-та Чапаєвська, 44-та стрі
лецька під командуванням І. Дубового, 9-та ка
валерійська Г. Котовського, 51-ша стрілецька
дивізії В. Блюхера [7, с. 141]. Окрім того, дослід
ники зазначають, що проти повстанців діяли
й збройні формування органів внутрішніх справ
і держбезпеки.
Застосування проти партизан регулярних
військ упродовж літа 1921 р. призвело до розпо
рошення повстанських загонів. І. Срібняк заува
жив, що після ударів Червоної армії, які завдали
значних втрат повстанцям, останні почали діяти
невеликими групами по 15–70 осіб, а окремі за
гони взагалі припинили своє існування, ще інші
перейшли у пасивний стан і тимчасово відмови
лися від активних бойових дій. Значних втрат за
знало і міське підпілля [53, с. 149–150].
У боротьбі з повстанством більшовики зро
били ставку на репресивні заходи. Так, Т. Плазо
ва пояснила це тим, що спеціально підготовлені
загони Надзвичайної комісії не мали великого
досвіду в боротьбі із повстансько-партизанськими
рухом, а тому більшовики через органи влади за
стосовували масові репресивні заходи до учас
ників повстанського руху та селянства в цілому.
Загалом, зазначає дослідниця, за літо 1921 р.
більшовицькі сили ліквідували близько 6 тис.
повстанських груп і загонів [37, с. 53].
Отже, як бачимо, ряд сучасних вітчизняних
дослідників без перебільшення наголошує, що
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загальна стратегічна ситуація в Україні на кінець
літа 1921 р. не сприяла проведенню збройного
повстання. Однак, як вказує І. Срібняк, ППШ
продовжував здійснювати комплекс заходів
оперативно-організаційного характеру з підго
товки широкого виступу проти радянської вла
ди [53, с. 151]. Є усі підстави погодитись із твер
дженням В. Василенка, що час всенародного по
встання, яке планувалось на травень-червень
1921 р. з розрахунком на ініціативу місцевих ор
ганізацій та максимально високу активність се
лян перед жнивами був безповоротно упуще
ний [4, с. 141]. Зволікання з початком повстання
у зазначений час, за Т. Плазовою, заздалегідь
прирекло на невдачу майбутній похід Армії УНР
в Україну, спроби підняти загальне повстання за
знали невдачі [37, с. 53].
Проте, зважаючи на думки вчених, зауважи
мо, що, попри значні втрати серед повстанців
літа 1921 р. та зволікання виступу протягом
травня-червня – найбільш сприятливого часу
для розмаху повстанського руху, всеукраїнське
повстання все ж могло мати успіх у серпнівересні, коли українські селяни вже зібрали уро
жай, а радянська влада, хоч і проголосила в той
рік заміну продрозверстки продподатком, все ж
не поспішала відмовлятися від силових методів
збору продуктів. Разом з тим й продподаток ля
гав великим тягарем на плечі селян. Ці фактори
могли стати каталізатором повстанського руху,
якби планований похід армії УНР відбувся що
найпізніше у вересні 1921 р.
Початок збройного виступу трьох груп армії
УНР: Волинської (800 бійців, командувач –
Ю. Тютюнник, він також здійснював і загальне
керівництво), Бесарабської (бл. 300 бійців, ко
мандувач – А. Гулий-Гуленко), Подільської (400
бійців, командувач – М. Палій) – розпочався ли
ше наприкінці жовтня 1921 р.
Питання підготовки рейду, його перебіг і на
слідки представлені у спогадах учасників, у на
укових працях та ін. [10; 11] З науковців, цю те
му вивчали С. Литвин [26], Я. Файзулін [62], її
відтворено в колективних дослідженнях Я. Фай
зуліна та В. Скальського [63], Р. Коваля, В. Рога,
П. Стегнія [19] та ін. У контексті розглянутих
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питань, листопадового походу армії УНР тор
кнулися в своїх дослідженнях згадувані В. Сі
дак [46; 47], І. Срібняк [53], Т. Плазова [38].
Ґрунтовним вивченням цього питання є дисерта
ційне дослідження Я. Файзуліна «Другий Зимо
вий похід в контексті української національновизвольної боротьби 1917–1921 років» [61].
З поразкою Другого Зимового походу масш
таби партизансько-повстанської боротьби, що
тривала в Україні, значно скоротилися. Перекон
ливо чітко запевнив історик Р. Подкур, що невда
ча рейду Ю. Тютюнника в 1921 р., жорсткі ре
пресивні заходи ВУНК, впровадження в життя
НЕПу спричинили поступове згортання пов
станського руху [40, 97].
Отже, незважаючи на велику активність пов
стансько-партизанського руху в Україні 1920–
1921 р., він не переріс у загальноукраїнське по
встання, яке найбільш вірогідно могло розгорну
тися 1921 р. На перешкоді стали такі фактори, як
пропущення найоптимальнішого моменту по
чатку повстання – травень-червень 1921 р.; по
єднання жорстоких репресії з боку радянської
влади із впровадженням загальної амністії по
встанцям; незадовільна конспірація та порушен
ня режиму збереження державної таємниці
ППШ щодо повстансько-партизанської бороть
би в Україні; неузгодженість дій в організації
розростання повстанського руху; поразка зброй
ного походу армії УНР; перехід радянської вла
ди до НЕПу. Все це прирекло на провал підго
товку і розгортання повстансько-партизанського
руху в загальне всеукраїнське повстання.
Разом з тим доробок сучасних вітчизняних
істориків у вивченні означеної проблеми свід
чить, що в працях дослідники приділяли увагу
більше окремим її аспектам та регіональним
особливостям. На жаль дослідження узагальню
ючого характеру відсутні. Враховуючи запити
сучасної історичної науки, подальше вивчення
проблематики і створення узагальнювальної
праці як складової ґрунтовного історіографічно
го дослідження селянського повстанського руху
доби Української революції 1917–1921 рр. зали
шається нагальним завданням сьогодення.
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V. Shcherbatiuk
partisan struggle of the peasants in 1920–1921 in the context
of the organization of the All-Ukrainian armed insurrection:
contemporary ukrainian historiography on the issue
The article examines the coverage of the partisan struggle of Ukrainian peasants against the Soviet
power in 1920–1921. Drawing from the writings of contemporary Ukrainian historians, the author depicts
attempts of organization and explains the reasons of the failure of the insurrectionary partisan movement
development into the All-Ukrainian armed insurrection.
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