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ЧЕРКАСЬКИЙ РЕГІОН У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ 

НА СТОРІНКАХ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 

Вивчення історії Черкаського регіону полягає найперше у розвитку особистості та уяви, також через  цю призму 
можна дізнатися про історичне становлення свого регіону. Історичне краєзнавство завжди відігравало 
надзвичайно велику роль у формуванні національної самосвідомості і самовираження. В умовах сучасності, 
підвищується роль наукового обґрунтування еволюції регіонів, а відтак, обрана тема є актуальною. 
Ключові слова: Черкаський регіон, національно-визвольна боротьба, революція 1917–1921 рр., історіографія, державність. 
 

Постановка проблеми. Тематика даного 
регіону, на жаль, є недостатньо вивченою та не 
достатньо висвітлена у історіографія істориків. 
Національно-визвольні змагання (або ж 
революція) є і залишається героїчною сторінкою 
історії нашого народу. Загалом, серед науковців 
які намагалися дослідити і висвітлити цю тему 
немає єдиної думки, щодо детального опису 
Черкащини у період 1917–1921 рр. 

Участь у конференціях та дискусіях не дало 
змогу дослідити це питання у повному обсязі. 

Мета роботи: ознайомити із провідними 
істориками Черкащини та  охарактеризувати їхні 
праці. 

Основні результати дослідження. У кінці 
XX– на початку XXI ст. регіональні науковці 
почали детально досліджувати Черкащину, як 
місце бойових дій. 

Черкащина стала одним із ключових регіонів 
розгортання національно-визвольної боротьби за 
відновлення української державності, а її 
населення активно включилося у державотворчі 
процеси Невдачі на фронті та затягування війни, 
приводило лише до погіршення становища 
народних мас і, як наслідок, до страйків про все 
писали історики всієї України, а також і м. 
Черкаси, де власне і можна простежити як 
розвивались зазначені події. 

Важливе наукове дослідження у висвітленні 
цієї тематики зробив В. М. Мельниченко у своїх 
працях «Моя Черкащина» [9], «Черкащина у 
вогні революції 1917–1921 років» [10] та 
«Черкащина в добу Української революції 1917–
1921 рр.» [11]. У цих працях автор приділив 
велику увагу історії рідного краю від первісних 

часів до сучасності свого краю. Також 
акцентував увагу на подіях, що відбувалися 
упродовж 1917–1921 рр. Черкащина була одним 
із центральних регіонів розгортання 
національно-визвольної боротьби за відбудови 
української державності. 

Цінними історичними джерелами для 
висвітлення даної теми стали статті С. В. Корновенка 
«Селянська революція 1917–1921 рр.: ліквідація 
поміщицького землеволодіння в Україні» [6] та 
І. А. Фаренія «Про правомірність концепції 
"Великої селянської революції" В. П. Данилова» 
[16], в яких автори звертають увагу на ліквідацію 
поміщицького землеволодіння на території 
України під час революції 1917–1921 рр. та 
визнають справедливість запропонованої 
вченим В. П. Даниловим концепції  «Великої 
селянської революції». 

Стаття Л. І. Синявської «Стан цукрової 
промисловості за часів української 
державності (1917–1919 рр.)» [15], дає 
можливість проаналізувати виробництво 
цукру, а також авторка акцентує увагу на 
економічній політиці уряду. 

Дослідження у висвітленні цієї тематики 
зробив Л. Л. Бабенко у своїй праці «Українська 
національна революція 1917–1921 років крізь 
призму сучасності (до 100-річчя події)» [1], де 
відслідковується тема дослідження Української 
Національної революції 1917–1921 років та її 
вивчення у школі. 

Праця Г. Голиша «Черкащина в добу 
Української революції» [3], де автор звертає 
увагу на те, що революція є одна із 
найголовніших подій вітчизняної історії ХХ 
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ст., яка сколихнула не тільки Україну, але й 
майже всю Європу і явила справді унікальний 
досвід державотворення. 

Важливе наукове дослідження даної 
тематики зробила Т. А. Клименко у своїй праці 
«Черкащина в роки Першої світової війни» [4; 5]. 
Авторка звертає увагу на питання життєвого 
ладу, участі та внеску жителів Черкащини в 
хід подій Першої світової війни. 

У науковому збірнику для студентів 
істориків «Українська революція» [6] авторів 
С. В. Корновенка, А. Г. Морозова та О. П. Реєнта, 
зібрані матеріали про добу Центральної ради, 
Української держави П. Скоропадського, 
ЗУНР, УНР у часи Директорії, України під 
владою більшовиків 1919 р., денікінської 
окупації України, відновлення радянської 
влади в Україні. 

Збірник «Проблеми вивчення історії 
Української революції 1917–1921 років» [13] 
присвячений висвітленню різних етапів в історії 
Української революції 1917–1921 рр. Автори 
вивчають і коментують проблеми політичної й 
соціальної історії революційної доби, значну 
увагу приділяють феномену більшовизму. 

М. І. Шраг у збірниках № 7 та № 8 «Начерк 
основ і форм сучасних та майбутніх поєднань 
держав» [17; 18], опублікував документи: 
Привітання до ЦК УПСР, товаришів на 
Україні, Закордонної Делегації і товаришів за 
кордоном, Циркулярний лист Закордонної 
Делегації УПСР до всіх партійних організацій 
за кордоном (від 10 червня 1921 р.). Резолюція, 
ухвалена Закордонною Делегацією з приводу 
засуду членів ЦК УПСР надзвичайним 
трибуналом УРСР. Переслана через 
представника Закордонної Делеґації третьому 
Конгресові Комуністичного Інтернаціонала. 

Значний внесок в історії Черкащини вніс 
Т. О. Лахач у науковій статті «Революція і 
повсякденне: історія сімей військовослужбовців 
у радянській Україні 1917–1921 років крізь 
призму сучасності» [8], де описано яким 
чином на території України встановлювалась 
більшовицька влада, який особовий склад в 
адаптаційних процесах займає її армія. 

Вагомі роботи належать А. К. Волощенко, а 
особливої уваги заслуговує «Монастирищина. 
З історії рідного краю» [2], в якій автор звертає 
увагу на події, під час звернення Голови 
Вільшанського волосного комітету бідноти до 
Звенигородського повіту. 

У своїй праці Р. Млиновецький «Нариси з 
історії українських визвольних змагань 1917–

1918 рр.: (про що «історія мовчить»)» [12], 
детально описує початок новітньої доби 
визвольної боротьби за самостійну Україну. 

Д. Рапопорт та А. Дувинскій у своїй 
науковій доробці «Вехи роста. Краткий очерк 
истории Черкасской табачной фабрики» [14], 
характеризують діяльність промислового 
виробництва тютюнової фабрики у часи революції. 

Збірка наукових праць «Український 
селянин» [6], охоплює традиційне коло 
проблем аграрної історії України та Росії. 
Розкриває історію селянства, зокрема проблеми 
історіографії, методології, джерелознавства, а 
також історичний розвиток селянства на 
основних етапах історії України.  

Робота Т. В. Клименко, Е. А. Левицької та 
П. М. Жука «Черкащина в період становлення 
української держави: 1917–1921 рр.: до 90-
річчя утворення УНР та проголошення Акта 
Злуки» [4], де описано товариство «Вільне 
козацтво». З цієї спілки вийшли наші 
знамениті державотворці – Михайло 
Грушевський, Сергій Єфремов, Юрко 
Тютюнник, Василь Липківський, Андрій Вовк, 
Євген Чикаленко та інші. 

Монографія «Податкова політика 
національних урядів в українському селі 
періоду революції 1917–1920 рр.» [17] авторів 
В. А. Іващенко та С. В. Корновенко., характеризує 
нормативно-правове гарантування та 
оподаткування господарів села. Розглянуто 
основні заходи республіканських управ УНР, 
Австро-німецького командування та 
Гетьманату. З’ясовано ставлення селянства до 
казенних заходів влади. 

Отже, можна дійти до висновку, що навіть 
регіональну історію дуже добре висвітлюють 
місцеві автори у своїх доробках. Можна дійти 
до висновку, що  правильна уява про 
послідовність певних кроків, що мали місце в 
1917–1921 рр., на полі українського 
відродження, і про те, хто працював у цій 
ділянці, може виникнути лише тоді, коли 
розглядають життя, як цілісність. 

Рік 2017 ознаменований важливою датою 
сьогоденного українського календаря – 100 - 
річчям від дня початку Української революції 
1917–1921 рр. Основними чинниками, що 
зумовили революцію, були: складна ситуація 
на фронті, соціально-економічні проблеми, 
війна. А головне – криза руки1.  

                                                           
1 Мається на увазі той час, коли вся чоловіча стать 

пішла на фронт, а на підприємствах та на землі 

лишилася лише жіноча. 
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Варто зазначити, що правильна уява про 
послідовність певних кроків, що мали місце в 
1917–1921 рр., на полі українського 
відродження, і про те, хто працював у цій 

ділянці, може виникнути лише тоді, коли 
розглядають життя, як цілісність, саме до такої 
думки можна дійти читаючи історіографію та 
джерельну базу цього періоду. 
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ЧЕРКАССКИЙ РЕГИОН В НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ НА СТРАНИЦАХ ИСТОРИОГРАФИИ 

Изучение истории Черкасского региона прежде всего в развитии личности и воображения, также через эту призму 

можно узнать об историческом становлении своего региона. Историческое краеведение всегда играло чрезвычайно 

большую роль в формировании национального самосознания и самовыражения. В условиях современности, 

повышается роль научного обоснования эволюции регионов, следовательно, выбранная тема актуальна. 

Ключевые слова: Черкасский регион, национально-освободительная борьба, революция 1917–1921 гг., 

историография, государственность. 
 

Lysutsia L.H., Postoienko V.S., Chystiakova K.V. 

CHERKASY REGION IN THE NATIONAL LIBERATION STRUGGLE ON THE PAGES OF HISTORIOGRAPHY 

The study of the history of Cherkasy region is first of all in the development of personality and imagination, also through this 

prism you can learn about the historical formation of your region. Historical local lore has always played an extremely 

important role in the formation of national identity and self-expression. In modern conditions, the role of scientific 

substantiation of the evolution of regions is increasing, and therefore, the chosen topic is relevant. 

Key words: Cherkasy region, national liberation struggle, revolution of 1917–1921, historiography, statehood. 

 

 

 

 

 

 


