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Одним із найважливіших історіографічних джерел вивчення аграрної політики П.
Скоропадського є українська зарубіжна історіографія. Офіційна радянська історіографія
виявилася неспроможною об’єктивно розкрити перебіг з’ясування аграрного питання в
Українській Державі 1918 р. Вона традиційно негативно оцінювала діяльність Гетьманату,
зокрема його аграрну політику, оскільки остання не вписувалася в модель радянської ідеології.
Наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. відбуваються значні суспільно-політичні
перетворення на всьому пострадянському просторі (Україна не є винятком у цьому плані), що
дозволили науковцям і всім, хто цікавиться історією України, ознайомитися з раніше
забороненою літературою. З огляду на це, на наш погляд, значний науковий інтерес викликає
те, як аграрна політика П. Скоропадського представлена в зарубіжній україністиці. Окремі
фрагменти, які тією чи іншою мірою стосуються обраної нами теми, знайшли своє
відображення в сучасній українській науково-історичній літературі [16; 10]. Однак публікації,
у якій ця тема була б предметом самостійного вивчення, поки що немає. Автор статті ставить
за мету проаналізувати те, як у зарубіжній україністиці представлено аграрну політику П.
Скоропадського. Отже, об’єктом вивчення є аграрна політика П. Скоропадського, а предметом
– її висвітлення зарубіжною україністикою повоєнного часу.

Доба гетьманату П. Скоропадського – одна із суперечливих сторінок національно-
визвольної боротьби 1917–1921 рр., перші спроби вивчення якої беруть свій початок ще в 1918
р., а її дослідниками були безпосередні учасники тих буремних подій: В. Винниченко [1], Д.
Дорошенко [4], І .Мазепа [7], П. Скоропадський [11], П. Христюк [14], М. Шаповал [15]. Зміст
міжвоєнної літератури, у якій хоча б якось висвітлена аграрна політика П. Скоропадського,
визначає та принципова обставина, що у своїй основній масі вона була однією з форм
політичної боротьби та ідейних пошуків в українській еміграції. Крім того, міжвоєнна
історіографія творилася насамперед учасниками досліджуваних подій. Саме тому процес
вивчення теми обумовлювався не стільки відстороненим пошуком історичної істини, скільки
політичним поглядом авторів, їхньою партійною належністю, суб’єктивною позицією.

Зарубіжна повоєнна історіографія теми в цілому успадкувала від міжвоєнної наявність
ідеологічного протистояння. Проте (приблизно від середини 1950-х рр.) вона формувалася на
майже винятково академічному ґрунті. Історична наукова література поступово перестає
відігравати роль інструменту ідейно-політичної боротьби. Можна говорити радше про наукову
дискусію між представниками різних течій в українській суспільно-політичній думці.

Від другої половини 1950-х рр. відбуваються зміни в організаційній структурі
українського наукового світу на еміграції. Провідним центром українознавства став
Український Вільний Університет у Мюнхені; відповідно у 1970 і 1976 роках засновується
Гарвардський інститут українських досліджень та Інститут українських студій у Канаді. У
вищих навчальних закладах Торонто, Вінніпегу, Саскатуну відкриваються кафедри
українознавства. Ця дисципліна стає рівноправною, розвиненою галуззю світової науки.

Водночас, як зазначають Л. Радченко та О. Ясь, науковці міжвоєнної доби стояли на
чітко окреслених ідеологічних і методологічних позиціях, що мали політичне забарвлення [10,
34; 16, 8]. Це, на наш погляд, можна пояснити їхньою безпосередньою участю в революційних
подіях в Україні 1917–1920 рр. та інтегрованістю у світові наукові школи того часу.
Післявоєнні політологи й історики в основному ґрунтувалися на своєрідній еклектиці



різноманітних методологічних підходів, концепцій, ідей. Така атмосфера в наукових
колах сприяла розідеологізуванню історичної думки. З’являється ціла генерація авторів,
схильних до об’єктивного висвітлення та спокійного аналізу аграрної політики Української
Держави 1918 р.

Після завершення Другої світової війни спостерігається певний спад активності
істориків, які підходили до оцінок Гетьманату з певною часткою ідеалізації. Лише в 1960-ті
роки з’явилася низка ювілейних збірників представників гетьманського руху. Серед них,
зокрема, варті уваги такі збірники, як „Ідеї і люди визвольних змагань 1917–1923”, виданий у
Нью-Йорку 1968 р., а також „Влада П. Скоропадського”? виданий у Лондоні того ж року.
Проте нові документи ними насправді не залучалися.

1967 р. у першій столиці США Філадельфії вийшла друком праця П. Мірчука
„Українська Державність 1917–1920”. Значна частина роботи присвячена викладу подій що
відбувалися в українському селі 1917–1920 рр. У ній, зокрема, міститься ґрунтовний аналіз
аграрних програм таких консервативних політичних сил, як „Протофіс” та УСДРП. Критично
аналізуючи діяльність Центральної Ради й уряду Української Народної Республіки, які до
з’ясування земельного питання підходили не з „ділово-суттєвого, а з партійно-агітаційного
боку”, автор констатував порівняно вищий рівень державного будівництва гетьманату [8,
223−224].

П. Мірчук, будучи самокритичним дослідником, відзначав, що найбільшою помилкою
П. Скоропадського, який у виборі опори між самостійниками-державниками, представленими
хліборобами-демократами і російськими шовіністами-єдинонеділимцями в особі Союзу
земельних власників, став на бік останніх. Саме поміщиків П. Мірчук вважав відповідальними
за організацію карних загонів [8, 233].

Заслуговує на увагу в контексті розгляду теми збірник праць „Ідея і люди визвольних
змагань 1917–1923”, у якому, зокрема, уміщено дослідження Д. Левчука „Гетьманщина з 1918
року у світлі фактів”. Однією з основних причин гетьманського державного перевороту 29
квітня 1918 р. Д. Левчук вважав ущемлення земельних інтересів середніх і заможних верств
селянства наприкінці 1917 – на початку 1918 р. Автор студії детально зупинявся на підвалинах
(передумовах) виникнення аграрного питання. Дослідник детально описує діяльність Гетьмана
в аграрній сфері, посилаючись при цьому на дослідження Д. Дорошенка. Завданням земельної
реформи, на його думку, мав бути „раціональний розподіл” землі в інтересах держави та
суспільства [6, 384].

Д. Левчук наводить дані архіву Науково-дослідного інституту ім. В. Липинського у
Філадельфії про те, як ініціатори Союзу визволення України ще 1913 р. проектували земельну
реформу для самостійної України. Автор повідомляє, що ідеолог хліборобів-демократів В.
Липинський, виступаючи того часe на одному зібранні у Львові, пропонував вивласнити в
польських і російських поміщиків усі землі повністю, а маєтки українських землевласників
залишити в межах 300−500 дес., решту ж передати селянам. У такому ж вигляді загалом
планував, за висновком Д. Левчука, проводити аграрну реформу і уряд П. Скоропадського, на
який мали вплив представники Хліборобсько-Демократичної партії. За переконанням Д.
Левчука, здійснення реформи згідно з проектом В. Леонтовича забезпечило б „...просто
грандіозний розвиток хліборобської культури” [6, 387].

Варто зазначити, що праця містить також цікавий статистичний матеріал, який
стосується стану землеволодіння різних верств населення. Так, зокрема, дослідник наводить
дані професора Кубійовича, який доводив, що 1915 р. відсоток селянської землі в Україні
дійшов до 65 %. І далі, беручи на увагу, що ліси, пасовиська і сінокоси лишались у руках
дідичів, то засівної площі на селянські двори напередодні революції припадало аж 85 % і було
близько 30 % селянських дворів, які мали до 3 десятин власної землі пересічно. Отже, говорить
історик, голод на землю серед українського селянства теж був значний, але не такий страшний,
щоб ризикувати хаосом і анархією, проводити реформу абияк. Підсумовуючи, Д. Левчук
переконує, що завдання Гетьманського Уряду було насамперед оті 30 % селянських
господарств зробити міцнішими за рахунок тих маєтків, які – як сказано було в декларації
уряду – треба було вивласнити [6, 386– 387].

Отже,  з наведеного вище є підстави стверджувати, що автор ставив собі за мету
висвітлити режим П. Скоропадського з позитивного боку. У цілому, на нашу думку, робота



заслуговує наукового визнання, адже здебільшого автор посилається на офіційні дані.
У цьому ж збірнику вміщена ще одна стаття історика з діаспори, яка також присвячена

висвітленню подій 1918 р., автором якої є О. Моргун. Одразу варто зазначити, що свою точку
зору автор викладає з крайніх правих позицій. На думку дослідника, основною причиною
падіння Української Держави була саме аграрна справа. О. Моргун, зі сторінок збірника,
відверто звинувачує поміщиків і великих землевласників у тому, що вони ініціювали карні
експедиції, не розрізняючи винних і невинних селян, що наштовхувало останніх на збройний
опір уряду [9, 317].

Абсолютно окреме місце серед діаспорних досліджень теми посідає досить поважна
праця І. Витановича „Аграрна політика українських урядів 1917-1920 рр.” [2]. Дана студія
побачила світ 1968 р., та ще й сьогодні для дослідника теми вона є цінною, оскільки привертає
увагу дослідників спробою її автора дати системний і порівняльний аналіз аграрних
перетворень українських урядів у перші пореволюційні роки. У ній, зокрема, подано
порівняльний аналіз законодавчої бази з аграрного питання Центральної Ради, Гетьманату та
Директорії, а також, із залученням широкої документальної бази проаналізовано реформу в
Українській Державі 1918 р. Крім того, значну увагу І. Витанович приділяє вивченню позиції
різних політичних сил до аграрного питання, їхнього впливу на вироблення відповідного
законодавства та його реалізації на практиці. У загальних рисах описана діяльність Вищої
Аграрної наради восени 1918 р. І. Витанович доводить, що велика земельна власність стояла на
поступі інтенсивному розвитку сільського господарства, а ліквідувати її, за висновком автора,
можна було лише революційним шляхом [2, 48]. На нашу думку, автор об’єктивно висвітлює
тему і тому робота заслуговує наукового визнання та позитивної оцінки.

Загальну картину доби Гетьманату спробував дати П. Феденко в праці „Влада Павла
Скоропадського”, яка присвячена п’ятдесятим роковинам перевороту в Україні. Автор
негативно ставиться до проголошення гетьманської (одноосібної) влади, яка до того ж
спиралась на силу чужих армій [13, 6]. На думку дослідника, „...за щедре постачання
українського м’яса, збіжжя і всякої сировини Центральним Державам німецька влада дала
клясі поміщиків та капіталістів панування в Україні, на чолі з генералом Скоропадським, що
своєю грамотою сам себе оголосив гетьманом” [13, 6–7].

П. Феденко говорить про неукраїнський і реакційний напрям уряду П. Скоропадського,
який знайшов щиру підтримку у великих землевласників і капіталістів різних національностей
в Україні: російських, польських, жидівських, німецьких. До української національності з
класу великих землевласників і капіталістів признавалися тільки одиниці (Євген Чикаленко,
Володимир Леонтович, Сергій Шемет) [13, 8–9].

Головною причиною повстання проти гетьмана автор вважає діяльність каральних
загонів. Побіжно аналізуючи тимчасовий земельний закон, П. Феденко підкреслює, що „цей
закон не дав корисних наслідків, бо лишив земельну справу в такім стані, як було за царського
режиму” [13, 14]. Торкаючись закону від 8 липня 1918 р. „Про міри боротьби з розрухою
сільського господарства”, історик говорить про нього з негативної точки зору. Так, зокрема,
він наводить положення про право губерніальних земельних комісій примушувати селян до
праці в господарствах великих землевласників, при чому норму оплати за роботу призначала
сама влада, власним рішенням. За непослух призначено кару арештом до 3 місяців або грішми
до 500 карбованців [13, 14].

Даючи оцінку режиму П. Скоропадського, П. Феденко говорить, що „під владою
Скоропадського український народ пережив суспільну реакцію і національне поневолення,
прикрите назвою „Українська Держава” [13, 24].

З огляду на вищесказане є очевидним, що автор ставить собі за мету висвітлити режим
П. Скоропадського з негативного боку, і що він нехтує, по-перше, розглядом цілих напрямів
позитивної, конструктивної діяльності цього режиму, а, по-друге, політичної ситуації, у якій
йому довелося діяти і робити, можливо, якісь вимушені кроки. Іншими словами, у роботі немає
цілісного й зваженого викладу подій, і саме тому до неї слід ставитися критично. Разом із тим,
характеризуючи жанрову структуру згаданої вище праці, її слід зарахувати до ідеологічно-
пропагандистської групи.

Вивчення діяльності керівництва Української держави продовжив представник
консервативного руху П. Солуха. Він зосереджував свою увагу на причинах селянських



виступів проти П. Скоропадського. Названий дослідник вважав, що повстання були
викликані антидержавною діяльністю лідерів Українського Національного Союзу [12, 13]. Але
поза його увагою залишилися прорахунки гетьмана та Ради міністрів у внутрішній політиці.
Адже саме вони, на думку багатьох дослідників, призвели до втрати П. Скоропадським
підтримки широких народних мас.

На сторінках ювілейного збірника „За всенаціональну єдність. У 110-річчя народження
гетьмана П. Скоропадського. У 65-річчя відновлення гетьманства” дослідник опублікував
статтю „Про діяльність уряду гетьмана 1918 р.”. Стаття ґрунтується переважно на виписках з
московських газет про діяльність уряду Гетьманщини. Так, зокрема, П. Солуха розмістив тут
інтерв’ю представників нейтральної преси з гетьманом П. Скоропадським, де гетьман говорить
про шляхи з’ясування земельного питання. Побіжно описуючи хід реформи. дослідник знову ж
таки користується матеріалами періодичної преси [5, 15].

Разом із тим, зважаючи на сучасні методологічні підходи, нові можливості в
опрацюванні архівних матеріалів, є підстави стверджувати, що згадана вище праця (не лише
окремо взята стаття, а й увесь збірник) не витримує об’єктивно-наукової критики. Тому, на
наш погляд, її цінність полягає в тому, що її можна зарахувати до мемуаристики.

Дещо схожу працю опублікував дослідник О. Войнаренко [3]. У ній, зокрема, вміщені
спогади сучасників досліджуваних подій, з яких можна уявити загальну картину подій
напередодні приходу гетьмана до влади, а також побачити ту непросту ситуацію, яка склалася
в українському селі в 1918 р. Звертаючи увагу на посилання автора, можна дійти висновку, що
О. Войнаренко є яскравим прихильником поглядів Д. Дорошенка. Разом із тим,
характеризуючи жанрову структуру згаданої вище праці, на нашу думку, її слід віднести, знову
ж таки, до мемуаристики, оскільки робота навряд чи витримує наукову критику.

Підсумовуючи, варто зазначити, що в повоєнні часи стратегічна гострота ідейно-
політичного протистояння поступово втратилася. Значною мірою „розвелася” наука і політика
у вивченні теми, виникла чітка межа між академічними школами української історіографії (в
нашому випадку – державницькою та народницькою) і пропагандистсько-ідеологічною
діяльністю політичних організацій; виникло українознавство як суто теоретична галузь.

Очевидним, на нашу думку, є те, що надбання зарубіжної повоєнної історіографії з
історії аграрної політики Української Держави є мінімальними. Здебільшого вона розвивалася
на матеріалах, накопичених у міжвоєнні часи. Як і раніше, спостерігається більш-менш чіткий
жанровий розподіл: популярно-пропагандистська література, мемуари і наукова література.

Зарубіжна повоєнна література є якіснішою і професійнішою за міжвоєнну. У її межах
немає відомих праць В. Липинського (які, проте, і не можна назвати суто історичними) чи Д.
Дорошенка, але є низка кваліфікованих студій, якими конкретизовано бачення теми в цілому.
Не можна безумовно оминути в цьому контексті, наприклад, професійну та сумлінну розвідку
І. Витановича, присвячену аграрній політиці українських урядів 1917–1920 рр., однак варто
зазначити і те, що вона не репрезентує майже ніяких нових матеріалів і побудована головно на
даних інших (в основному міжвоєнних) студій. Здебільшого представники міжвоєнної
історіографії аграрну політику П. Скоропадського висвітлювали побіжно, у контексті
соціально-економічних або військових подій. Цінність існуючих робіт полягає насамперед у
тому, що з урахуванням досягнень радянської, сучасних української та зарубіжної, а також
міжвоєнної зарубіжної історіографій, дозволяє мати цілісну картину стану наукового вивчення
теми, що нас цікавить.
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In this article talking about that how agrarian policy of P. Scoropadsky is lighting up by
foreign ukrainistic in aftermilitary period. The work is based, mainly upon the researches were
published in 60-en – 70-en in XX century.
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В данной статье речь идёт о том, каким образом аграрная политика П.
Скоропадского отображена зарубежной украинистикой послевоенного периода. Работа
базирована преимущественно на исследованиях, опубликованных в 60-х – 70-х гг. ХХ в.
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