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КОАЛІЦІЯ ЛІВИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
У ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ КОМПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ
(1917 - 1925 рр.): СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ
У статті висвітлюється сучасний стан української історіографії,
проблеми коаліції лівих соціалістичних партій на Півдні України у
період становлення компартійної системи (1917 -1925 рр.). Зроблено
а на л із здо бу ткі в с уч а сно ї і сто рі о гр а фі ї та ви знач е но те нде нці ї
наукових досліджень.
Ключові слова: політичні партії, міжпартійні блоки, більшовики, наукові
дослідження, історіографія.

Політична боротьба за владу в Україні й процеси, пов'язані з
ліквідацією багатопартійності та становленням монопартійної політичної
системи в 1917 - першій половині 1920-х рр. є складною і водночас
трагічною сторінкою в новітній історії України. Різноманітні аспекти цієї
проблеми висвітлюються у працях багатьох істориків, літераторів,
журналістів. Водночас зауважимо, що дослідження взаємин між партіями
лівого спрямування і створення ними міжпартійних блоків у періоди
загострення боротьби за владу здійснювалося опосередковано, виключно
в контексті обраних дослідниками магістральних тем.
Автор не ставить завдання здійснити всеохоплюючий аналіз літератури,
написаної про політичні партії та їх участь у подіях 1917 - першої половини
1920-х рр. По-перше, це є окремою темою дослідження, а по-друге - кілька
досить вдалих спроб узагальнення наявної літератури зроблено в
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кандидатських і докторських дисертаціях, а також монографіях низки
дослідників. У статті проаналізовано лише ті праці сучасних українських
авторів, які сприяли досягненню поставленої мети - вивченню коаліційної
роботи лівих соціалістичних партій у досліджуваний період у контексті
становлення компартійної системи.
Фактично проблема ґенези соціалістичного "лівого блоку" в 1917 - 1925 рр.
на регіональному рівні Півдня України науковцями ще докладно не
розроблялася. До цих пір не видано жодної спеціальної праці з даної
проблеми. В той же час південний регіон України мав суттєві регіональні
особливості, які обумовили значні відмінності у ґенезі "лівого блоку" з
тими, що існували на решті території України. Зауважимо, що історія
створення міжпартійних блоків і процес зникнення політичних партій в
Україні впродовж багатьох десятиліть була однією з найменш вивчених
і, разом з тим, найбільш сфальсифікованих проблем, а відтак вимагає
суттєвого переосмислення в нових умовах.
Сучасний етап української історіографії розпочинається з переламних
часів "перебудови", точніше з 1990 - 1991 рр. Він став якісно новим у
вивченні проблем коаліційної діяльності "лівого блоку" та встановлення
однопартійності в Україні. Після досягнення Україною незалежності та
зі зміною її політичного курсу, історики переглянули питання, які раніше
вивчалися в межах партійної ідеології. Цей етап характеризується
принциповим розривом із минулими радянськими концепціями та
традиціями висвітлення історії суспільних верств, суттєвим
переосмисленням усіх складових соціально-політичної історії. З початку
1990-х рр. українськими істориками активно розроблялася проблематика
політичної опозиції в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. Були чітко виділені нові підходи
до визначення ролі КП(б)У-КПУ у тоталітарній системі, значення рад,
масових громадських організацій тощо.
Сучасна історіографія проблеми ґрунтується на джерельній базі, яка
постійно поновлюється. Зняття обмежень на допуск істориків до архівних
справ, відкриття "спецхранів" бібліотек, дало можливість вводити у
науковий обіг невідомі раніше факти. Для багатьох нових історичних
досліджень характерний аналітико-критичний підхід. Історіографічний
доробок поповнився літературою історіософського й методологічного
плану, де історичні процеси розглядаються крізь призму людського виміру,
пропонується синтез методологічних підходів для дослідження
суперечливих і складних суспільних явищ.
В останні 15-20 років значним успіхам у вивченні історії соціалістичних
партій та їх співпраці сприяли розвиток демократії в області історичної
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науки, розширення дослідницької проблематики, використання
джерелознавчих методів, якісні зміни в організації наукових досліджень.
Значення узагальнюючих праць полягає в тому, що в них у найбільш
концентрованому вигляді відбивається рівень розвитку історичних знань,
міра та глибина розробки основних проблем історичної науки.
Починаючи з 1991 р. українські історики, які позбулися упередженості
радянської ідеології, стали активніше висвітлювати складні процеси
політичної боротьби та політичного блокування у 1917-початку 1920-х рр.
Взаємодію партій соціалістичного напрямку в Україні розглядали в своїх
роботах провідні українські історики С. Кульчицький та Ю. Шаповал [31;
56]. Як зазначає С. Кульчицький, використання традиційних, тобто силових,
диктаторських методів, для створення суспільства соціального
"благоденства" було, з точки зору більшовиків, цілком раціональним.
Характерною рисою його праць є спроба автора розглядати процеси
політичної боротьби і поступового поглинення опозиційних партій
більшовиками на тлі розв'язання цілого ряду політичних, економічних і
культурних проблем, що стояли перед СРСР в цілому й Україною
зокрема. Історик Ю. Шаповал зосередив увагу на формуванні структури
тоталітарного суспільства в УСРР. Одна з його робіт стала принципово
новим підходом до вирішення проблеми ліквідації більшовиками
опозиційних націонал-комуністичних партій. В ній доводиться картина
примусової ліквідації української Націонал-комуністичної партії УКП(боротьбистів) [57].
У цей період історія діяльності окремих соціалістичних партій також
активно розроблялася українськими істориками на основі сучасних
методологічних позицій. Так, історик О. Любовець розглянула позицію партії
боротьбистів в українській революції 1917 - 1920 рр., а О. Голікова та
О. Висоцький вивчали місце партій РСДРП(м) та Партії соціалістів
революціонерів в Україні у роки революції і громадянської війни [33; 14; 11].
Дослідник О. Найман вперше дослідив діяльність єврейських партій і
організацій в УСРР у 20-ті рр. ХХ ст. [39].
Треба також відзначити роботи С. Кокіна, О. Мовчан, М. Боровика,
В. Ченцова, В. Іваненка, А. Голуба, Р. Подкура, які присвячені висвітленню
еволюції соціалістичних партій в Україні і проблемі їх зникнення
[28; 38; 55; 25; 16; 42].
Продовжив дослідження на засадах нової методології, що
розроблялася в Україні істориками політичних партій, Р. Вєтров, який дав
характеристику процесу кризи та зникнення політичних опозиційних партій
в Україні в середині 1920-х рр. [10]. Однією із спроб відтворити процес
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встановлення однопартійної системи в Україні є дослідження О. Бриндака.
Автор приділив увагу з'ясуванню теоретичних передумов цього процесу,
навів нові дані, що стосуються діяльності каральних сил влади проти
політичних опонентів більшовиків. О. Бриндак увів у науковий обіг велику
кількість першоджерел з архівів СБУ, розглядаючи тему ліквідації
політичних партій на Півдні України. Однак слід зазначити, що в цій праці
недостатньо висвітлена історія формування та діяльності "лівих" партійних
блоків, що діяли в Україні на початку 20-х рр. ХХ ст. [8].
На початку 1990-х рр. по-новому торкнувся теми формування
радянської системи та участі у виборах до рад соціалістичних партій
О. Гонтар. Він дослідив історію міжпартійних відносин у міських радах
України у 20-х рр. ХХ ст. [17].
У 90-х рр. ХХ ст. посилився інтерес до минулого українського
націонал-комунізму. З'явилися статті, автори яких дослідили події
української революції, окремі аспекти діяльності політичних партій в
20-х рр. ХХ ст. Передусім, ці роботи друкувались в збірнику "Наукові
праці з питань політичної історії" та в "Українському історичному
журналі", а також у збірках наукових праць у різних регіонах України.
Дослідник В. С. Гвоздик розглянув революційні події на Півдні України
у 1917 - на початку 1918-го рр. та проаналізував чисельний склад,
географію розміщення партійних організацій, їх роль і місце в органах
самоврядування, громадських організаціях, національних об'єднаннях,
профспілкових організаціях, військових підрозділах. Ним відтворено
процес політичної боротьби під час виборчих кампаній 1917 р. та вказано
на конкретні приклади коаліції лівих соціалістичних партій [13].
Історики О. Єфименко, О. Козак, С. Білошицький, Я. Остапенко,
В. Огієнко, О. Любовець, О. Голікова, Б. Лебедєва, К. Познанська у своїх
дисертаціях та статтях намагалися висвітлити передумови, форми та
методи формування монопартійної системи в Україні у 1917 - першій
половині 1920-х рр. та діяльність окремих політичних партій і груп
[4; 22; 27; 40; 41; 34; 14; 43]. У дисертації одеського історика В. Савченка
розглянуто проблеми "лівого блоку" на прикладі взаємодії більшовиків
та анархістських організацій у 1917 - 1921 рр. [48]. Цю тему він продовжив
у одній із своїх книг [49]. В. Горак розглядав тему українського повстанства
у 1918 - 1919 рр. та зв'язок політичних партій із повстанством [18].
Дослідження історії революції та громадянської війни 1917-1921 рр.
здійснили також В. Бойко, Т. Бевз, О. Бобина, О. Піскорський, Д. Яневський
та інші [6; 2; 5; 60]. Вони вивчали такі аспекти теми: історіографія революції
та громадянської війни, політичні сили України в перебігу революційних подій,
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програмові засади українських партій, різні аспекти діяльності партій в
Україні. Регіональні особливості діяльності організацій українських політичних
партій в період революції та громадянської війни, їх особливості, досягнення
та прорахунки на території Харківщини досліджувала Н. Бондар [7].
Погоджуємося з думкою дослідниці С. Зборець про можливість
виокремити чотири основних підходи в сучасній українській історіографії
до розгляду проблеми сходження з політичної арени країни УКП
(боротьбистів), УПЛСР (борьбистів) та УКП (укапістів) [23]. Фахівці І. Білас,
О. Бриндак, В. Ченцов звинувачують перш за все більшовиків та радянську
владу в Україні, які використовували проти опозиційних партій тільки
репресивні методи каральних органів [3; 8; 55]. С. Кульчицький, А. Гриценко,
М. Фролов пояснюють ліквідацію багатопартійності через політичну
недалекозорість лідерів і активних функціонерів цих партій та розкол у лавах
цих партій на правих, які проводили антирадянську боротьбу, та лівих, які
переходили на бік більшовиків [31; 19; 54]. Ф. Рудич і О. Любовець
поєднують і розкол у партіях, і примусову, штучну ліквідацію останніх [47;
34]. Частина ж провідних вітчизняних фахівців підтверджують попередні
надбання та додають, що не тільки репресії, але й зростання впливу
більшовиків та перемога Радянської влади в Україні, підштовхнули
представників опозиційних партій переходити на бік КП(б)У [10].
Проблеми міжпартійних взаємин і можливість здійснення запланованих
більшовицькою партією заходів по встановленню монопартійної системи
досліджував О. Реєнт, який вважав, що остання "...ставила перед собою
завдання бути виразником інтересів всього народу і піднести себе до
масштабів всього суспільства" [46]. Історик В. Солдатенко у монографії
"Українська революція" розглянув процес формування революційної влади
в Україні та міжпартійні стосунки у 1917 - 1920 рр. [51]. Він вказав на
відсутність консолідуючого центру українських національних партій, їх
невміння вчасно і адекватно реагувати на наявні в суспільстві події та
явища.
Докладний і всебічний аналіз входження Бунду до КП(б)У зробив
дослідник В. Гусєв [20]. Фахівець Р. Вєтров із нових позицій розглянув
питання про приєднання УКП (боротьбистів) і УПЛСР (борьбистів) до КП(б)У
[10]. До того ж більшість дисертацій із проблематики міжпартійних взаємин,
формування монопартійності, історії окремих політичних партій,
історіографічних проблем цього періоду виконані і захищені в Україні саме
під керівництвом дніпродзержинського вченого Р. Вєтрова.
Дослідження феномену тоталітаризму, проблем взаємодії
соціалістичних партій в Україні у 1917 - 1925 рр., процесів створення і
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функціонування "лівого блоку" проводили українські історики І. Білас, С.
Білокінь, І. Винниченко, П. Добров, О. Бут, М. Шитюк, Д. Архієрейський,
В. Васильєв [3; 58; 1; 9]. Окремим блоком у вивченні проблеми
міжпартійних взаємин і ліквідації багатопартійності проходить література,
присвячена роботі каральних органів, які були, на думку авторів,
"основним знаряддям ліквідаційної кампанії". Принципово новими для
української історіографії стали публікації Ю. Шаповала, а також
В. Пристайка, В. Золотарьова, Л. Маймескулова, А. Рогожина, В. Сташиса,
які довели, що боротьба з політичними партіями посідала провідне місце в
роботі органів ВУНК-ДПУ [57; 35]. Етапною у дослідженнях такого плану є
колективна монографія відомих істориків під редакцією В. Смолія [45]. Серед
узагальнюючих праць з історії революції та різних аспектів діяльності
політичних партій необхідно відзначити дослідження таких авторів як
Р. Терещенко, В. Іваненко, Л. Прокопенко, О. Висоцький, В. Головченко,
О. Мельник, О. Любовець, Ю. Дірявка [53; 11; 15; 37; 34; 21]. На
регіональному рівні окремі аспекти досліджуваної дисертанткою проблеми
вивчали: організацію і діяльність місцевих органів влади і управління Т. Вінцковський [12]; особливості повстанської боротьби - Ю. Котляр [29];
діяльність місцевої надзвичайної комісії - Ф. Зінько [24]; загальну суспільнополітичну ситуацію в Одесі впродовж 1917-1920 рр. - А. Кормич, Л. Ілюшина
[26; 30]; перипетії подій в Одесі у 1919 р. - І. Шкляєв [59]; особливості
функціонування органів преси - Ю. Сурай [52]; репресивні дії органів
радянської влади проти членів соціалістичних партій - В. Савченко,
Г. Малинова, В. Левченко, Е. Петровський [50; 36; 32] та ін. Характерною
особливістю цих публікацій є насиченість фактичним матеріалом, який,
значною мірою, вперше вводився в науковий обіг їхніми авторами.
У третьому томі багатотомної (6 т.) праці "Політична історія України
ХХ ст." за редакцією академіка І. Кураса‚ з нових‚ сучасних позицій подана
зважена оцінка історії міжпартійних взаємин, ліквідації більшовиками
опозиційних політичних партій і створення однопартійної тоталітарної системи
влади в Україні, але історія створення тактичних блоків лівих соціалістичних
партій в умовах гострої політичної боротьби висвітлена недостатньо [44].
Окремі аспекти досліджуваної теми відображені також у сучасних
підручниках, енциклопедіях та словниках, але вона в них розкривається
надто схематично і стисло.
Таким чином, підводячи підсумок аналізу літератури та визначаючи
стан історіографічної розробки питання, слід визнати достатньо вагомий
науковий доробок істориків. На жаль, дослідження взаємин між
більшовиками та їх політичними опонентами виявилось недостатнім.
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Існують роботи, в яких розглянуті окремі аспекти історії політичних партій,
або такі, що охоплюють лише територію окремих регіонів України.
Позитивним у них визначаємо: по-перше, з'ясування ряду важливих
моментів, пов'язаних з історією політичних партій в Україні у першій
чверті ХХ ст.; по-друге, окреслення основних напрямків взаємин між
різними політичними силами; по-третє, значне опрацювання джерельної
бази історії політичних партій.
Аналіз історіографії праць з досліджуваної теми свідчить, що
незважаючи на значну кількість публікацій з історії взаємодії
соціалістичних партій в Україні у 1917 - на початку 1920-х рр., історія
еволюції "лівого блоку" до цього часу практично залишався поза увагою
дослідників. Питання ґенези блоку не стали об'єктом системного і
комплексного дослідження. Сучасні українські історики торкалися цієї
проблеми лише фрагментарно, спорадично, не висвітлюючи
регіональних особливостей взаємин соціалістичних партій цього періоду.
Значною мірою це стосується регіональних політичних угрупувань.
Південь України фактично залишався за межами наукових пошуків
сучасних українських дослідників. Особливо це стосується питання про
участь "лівих" політичних партій в діяльності місцевих органів влади на
Півдні УСРР періоду революції та визвольних змагань, яке до цього
часу продовжує залишатися невивченим. Хоча останніми десятиріччями
з'явилося багато наукових праць, присвячених вивченню історії політичних
партій в Україні періоду національної революції та їх взаємин з партією
більшовиків, проте ці роботи більше стосуються вивчення цього питання
на рівні центральних, республіканських і, до деякої міри, обласних
(губернських) органів влади. Діяльність партій "лівого блоку" у місцевих
органах влади Півдня України - повітових, міських, районних та сільських
ревкомах і радах залишалася невисвітленою.
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В статье освещается современное состояние украинской
историографии, проблемы коалиции левых социалистических партий на
Юге Украины в период становления компартийной системы (1917-1925 гг.).
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Кіндрачук Н.М.
УДК 94(477):329.71
ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАРОДНОГО РУХУ НА ШЛЯХУ
ЗДОБУТТЯ УКРАЇНОЮ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1989 - 1991 РР.)
В статті показана різностороння практична діяльність НРУ (1989 1991 рр.), спрямована на піднесення національної свідомості громадян
України як запоруки досягнення державного суверенітету і політичної
незалежності. Масові заходи НРУ сприяли політизації суспільства,
розповсюджували пропаганду національно-демократичних ідей та
ідеалів, відіграли велику роль в залученні широких мас населення у
державотворчу роботу.
Ключові слова: НРУ, незалежність, демократизація, національне
відродження.

Особливий інтерес у істориків, політологів, громадськості викликають
події кінця 1980 - початку 1990-х рр. Ключовою темою цього періоду є
діяльність патріотичних сил в Україні в умовах панування радянської
ідеології, однопартійної системи загалом.
В центрі уваги даної статті - висвітлення різносторонньої практичної
діяльності Руху, спрямованої на піднесення національної свідомості
громадян України як запоруки досягнення державного суверенітету і
політичної незалежності.
Питання значення практичної діяльності НРУ (1989 - 1991 рр.) частково
висвітлено в дослідженнях з історії Руху. Це праці таких авторів, як
О. Гарань [10], Г. Гончарук [11]. О. Шановська [18], Ю. Діденко [12] та інші.
Однак в науковій літературі дана тема до кінця не вивчена. Це дає
можливість продовжити роботу у цьому перспективному напрямку наступним
поколінням істориків, які покликані з'ясувати перебіг відродження української
національної державності.
Багатогранна практична діяльність НРУ була направлена на
пропагування передових ідей національно-визвольного руху, програмових
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