
179  СУМСЬКА СТАРОВИНА  №ХХХV  2011

ГЕРАСИМЕНКО О.В.

СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ
(1900 - ЛЮТИЙ 1917 рр.) У РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

У статті зроблено спробу аналізу еволюції поглядів радянських
істориків щодо вивчення історії селянського руху на Лівобережній Україні
(1900 - лютий 1917 рр.).

Початок ХХ ст. ознаменувався глибокими перетвореннями в усіх сферах
життя українського суспільства, які корінним чином вплинули на його
подальшу долю. Серйозні проблеми, пов’язані з економічною кризою,
революціями, реформами, війнами, негативно впливали на становище
народних мас України, левову частку якого складало селянство. Останнє
вело наполегливу боротьбу проти малоземелля, залишків кріпосництва,
економічного, соціального та адміністративного гніту. Глибоке вивчення
перелічених вище та інших подій і явищ, які відбувалися у 1900 - лютому
1917 рр. в українському селі, має важливе наукове значення для правильного
розуміння процесу еволюції боротьби українського народу за своє соціальне
визволення.

Вивчення селянського руху в радянській історіографії можна умовно
поділити на два етапи. Перший із них припадає на 20-ті - 40-ві роки ХХ ст.
Це був найбільш складний період як для історичної науки взагалі, так і для
вивчення означеної проблеми зокрема. Розбалансованість архівної справи,
внутрішньополітична боротьба та небезпека нової зовнішньої інтервенції -
всі ці та інші фактори аж ніяк не сприяли плідній науковій роботі. Найбільш
результативним у науковому відношенні був другий умовний етап, який
хронологічно охоплює початок 50-х - кінець 80-х років ХХ ст. Великою мірою
цьому сприяли такі фактори, як: закінчення Другої світової війни, розвінчання
ХХ з’їздом КПРС культу особи Й.Сталіна, початок демократичних
перетворень у суспільному житті тощо. На цьому етапі утворилася й зміцніла
могутня історична школа вчених-аграрників. Біля її витоків стояли корифеї
аграрно-історичної науки: М.Дружинін, С.Дубровський, І.Ковальченко,
А.Анфімов, П.Зайончковський, Б.Литвак, В.Данилов, Л.Іванов, М.Рубач,
Ф.Лось, М.Лещенко, Д.Пойда, П.Теличук, І.Гуржій, К.Шабуня, Л.Мулявічус
та багато інших. Все це створило належні умови для плідних наукових
досліджень різних проблем аграрної історії, в тому числі й селянського руху.
Всім вищесказаним обумовлюється актуальність і наукове значення даного
повідомлення.

Перший етап (1920 - 1940 рр.). Після закінчення громадянської війни
і з переходом до мирного державного будівництва помітно посилюється увага
радянського уряду до вивчення революційного минулого соціалістичних
республік. З цією метою у вересні 1920 р. у Москві було створено спеціальну
“Комісію для збирання і вивчення матеріалів з історії Жовтневої революції та
історії Російської Комуністичної партії” (Істпарт)1. Тоді ж були утворені місцеві
організації Істпарту, а також відділи у союзних республіках, у тому числі й в
Україні. 6 квітня 1921 р. за постановою ВУЦВК у Харкові розпочав роботу
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Всеукраїнський Істпарт, який з березня 1922 р. було підпорядковано ЦК
КП(б)У. З 1922 р. друкованим органом Істпарту ЦК КП(б)У став перший
радянський марксистський журнал з історії в Україні - “Літопис революції”,
який виходив протягом 1922 - 1933 рр.2 На його сторінках велика увага
приділялася зокрема революційним подіям, у тому числі й на Лівобережжі,
які мали місце на зламі ХІХ - ХХ ст.3 Вивчення історії селянського руху в 20-
х роках ХХ ст. пов’язане, насамперед, із монографіями В.Пічети4, П.Маслова5,
Ю.Мартова6, які за характером і спрямованістю оцінок селянського руху мало
чим відрізнялись від попередніх робіт цих же авторів, підготовлених ще в
дорадянські часи7, за що й піддавались різкій критиці з боку істориків-
марксистів. За визнанням самого В.Пічети, його праця “Історія селянських
рухів в Росії” мала перед собою завдання з’ясувати ті соціальні умови, які
протягом трьох століть підтримували і розвивали в селянській масі настрій,
ворожий інтересам та ідеалам панівного класу Росії. “Через ці міркування
вся зовнішня історія заворушень залишена майже без розгляду”8. Сумнівним
видається твердження Ю.Мартова, що у повстаннях селян Полтавщини і
Харківщини було лише “глухе бродіння в селянстві, яке спалахнуло навесні
1902 р. кривавими безпорядками”9. Поверхнево згадані причини і характер
цих селянських повстань й у роботі В.Руднєва10. Ізольовано від робітничого
руху розглядав виступи селян П.Маслов, але при цьому визнавав, що страйки
сільськогосподарського пролетаріату в 1903 - 1904 рр. відбувались “або під
впливом революційної агітації, або за прикладом міських робітників”11. Крім
цього, до робіт П.Маслова в радянські часи історична наука ставилася
негативно ще й через те, що автор називав розгроми економій, підпали
поміщицьких садиб “анархічними діями”, вживав термін “селянські
безпорядки”, “грабежі” тощо, чим применшував тогочасні соціальні
протиріччя на селі. У 1925 р. виходить праця І.Флеровськього12. Стосовно
характеристики селянського руху в його роботі, то вона носить описовий,
науково-популярний характер. Головним недоліком селянських повстань,
вважає І.Флеровський, було нечітке розуміння того, чого хочуть селяни -
“повне незнання як змінити тяжке життя”13. Автор зазначає, що в 1905 р.
з’являється нова форма селянського руху - страйк14. Але ми з цим
твердженням не зовсім погоджуємося, так як нами виявлені архівні
документи, які говорять про те, що страйк, як форму боротьби з поміщиками,
селяни застосовували і до 1905 р.

Цілий ряд монографій і статей з’являються в 1925 р. і у виконанні
українських авторів. Так, робота С.Глушка хоча й мала назву “З селянських
рухів на Чернігівщині у 1905 р.”, значною мірою була присвячена аналізу
соціально-економічного становища чернігівського селянства та поземельних
відносин у цьому районі15. Селянському рухові на Чернігівщині присвячена
монографія Й.Дроздова16, де в першому розділі подається характеристика
аграрних, у тому числі й поземельних, а побічно - й ринкових відносин на
селі. Наступні розділи містять цікавий фактичний матеріал з історії
селянського руху в Чернігівській губ., починаючи з 1903 р.

Монографія Б.Граве “К истории классовой борьбы в России”17 носить
загальний характер і висвітлює революційний рух у країні в роки Першої
світової війни. Селянський рух автор висвітлює лише побіжно в контексті
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впливу на нього революційної боротьби фабрично-заводського пролетаріату.
“З огляду великої відсталості села, - зазначає Б.Граве, - воно не так безболісно
переживає події міста і не з такою силою реагує на події, як міський
пролетаріат. Все ж суперечності на селі настільки загострилися на 1917 р.,
що селянство активно виступило на підтримку пролетаріату”18. В монографії
на конкретному фактичному матеріалі висвітлюється вплив війни на
сільськогосподарське виробництво. На основі офіційних документів,
переважно донесень начальників губернських жандармських управлінь,
простежується зростання антивоєнних і революційних настроїв на селі під
час війни, зокрема, є цікаві факти про те, як даний процес відбувався на
Харківщині19. У 1926 р. з’являється монографія О.Городцова “Крестьянское
движение в 1905 году”20. В ній автор зупиняється на передумовах селянського
руху, починаючи з 1861 р., стисло розкриває зміст і форми селянського руху
в 1905 р. В розділі “Крестьянский Союз и крестьянские съезды” автор згадує
про утворення селянських спілок на території Харківської та Чернігівської
губерній. Робота була б більш ґрунтовною, якби приклади були більш
детальними і підтверджувались джерельною базою.

Висвітленню селянського руху в роки Першої світової війни
присвячений спеціальний розділ змістовної праці відомого тогочасного
вченого-аграрника А.Шестакова “Очерки по сельскому хозяйству и
крестьянскому движению в годы войны и перед Октябрём 1917 г.”21. Але
селянський рух на Лівобережжі тут представлений лише фрагментарно.
Автор зазначає, що у Полтавській губ. департамент поліції не зареєстрував
за 1914 - 1916 рр. “жодного випадку сутички з селянством”, а Чернігівська
губ. “була порівняно тихою”22. Таке твердження є помилковим і пояснюється,
скоріше за все, обмеженістю джерел, до яких мав доступ автор. Праця
Я.Крастиня “Революционная борьба крестьян в России в годы империалис-
тической войны 1914 - 1916 гг.”23 вийшла в 1932 р. і мала загалом науково-
популярний характер. На основі жандармських і губернських донесень та
ряду інших документів у ній висвітлюється і аналізується революційна
боротьба селян у роки війни аж до лютневої революції. Автор виявив по
Російській імперії 80 селянських виступів у 1914 р., 36 - у 1915 р. і 62 - у 1916
р.24, але не скрізь називає дати виступів, відсутні також посилання на джерела.
Проте, як зазначає він, було б неправильно при оцінці революційного настрою
селянства в роки війни виходити тільки із кількості виступів і не враховувати
всю ту своєрідну воєнну обстановку, яка давила на селян і революціонізувала
їх25. У брошурі ілюстративно висвітлюється також друга соціальна війна на
селі між заможними селянами і сільським пролетаріатом, яка розгорнулася
навколо питання виходу на хутори та відруби, а також процес зростання
революційних настроїв на селі в період війни. Щоправда селянський рух на
Лівобережній Україні знайшов тут відображення у вигляді однієї лише згадки
про Полтавську губ., де були випадки арешту прибулих із фронту солдатів,
як ініціаторів революційного руху на селі26.

З початком Другої світової війни історичні дослідження з даної
проблематики тимчасово були припинені. Певне виключення становили
роботи українського вченого Ф.Лося, які були присвячені питанням
економічного становища селянства, аграрним відносинам, класовій
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диференціації на селі та селянському рухові на Лівобережній Україні під час
столипінської аграрної реформи. Так, у 1943 р. вийшла його стаття “Селянські
рухи на Україні в роки столипінської реакції”27, ще через рік - “Україна в роки
столипінської реакції”28. Остання підготовлена на основі опрацювання
відповідних фондів центральних і місцевих архівів, періодичної преси,
насамперед, тієї, яка виходила в Україні, а також наявної монографічної
літератури. Автору вдалося проаналізувати соціально-економічні та політичні
передумови нової аграрної політики царизму, висвітлити столипінське
аграрне законодавство, хід аграрної реформи, економічні та політичні її
наслідки. Виклад пожвавлюється використанням фольклорних матеріалів,
які демонструють ставлення селянства до впровадження столипінської
аграрної реформи. Цікавий матеріал наведено автором про національний
гніт на Україні. Вказані праці Ф.Лося вперше в українській радянській
історіографії поставили питання про селянський рух в Україні часів
столипінської реакції як наукову проблему.

У цілому ж наукових робіт із вивчення селянського руху на Лівобережжі
на початку ХХ ст. у 20 - 40-х роках того ж століття було не так вже й багато.
Це пояснювалось тим, що саме ці роки були найважчими в розвитку
радянської історичної науки, яка переживала період становлення. До всіх
лих і негараздів, які були пов’язані з тоталітарним режимом Й.Сталіна,
додалися й труднощі війни, яку упродовж 1941 - 1945 рр. вів радянський
народ проти гітлерівської Німеччини. Тому не дивно, що протягом першої
половини 40-х років ХХ ст. серйозна наукова розробка аграрних проблем
практично була припинена, а питання селянського руху на Лівобережжі на
початку ХХ ст. продовжувало залишатися достатньо невивченим. Але
позитивом було вже те, що на цьому етапі (1920 - 1940 рр.), на відміну від
попереднього, дорадянського періоду, автори отримали можливість
використовувати архівний матеріал, який дозволяв їм аналізувати селянський
рух і робити більш наукові й об’єктивні висновки.

Другий етап (1950-ті - кінець 1980-х років). Цей етап розпочинає
стаття присвячена повстанню 1902 р. у Полтавській і Харківській губ., яка
була опублікована в 1951 р. на сторінках “Исторических записок”29. Ґрунтовно
вивчивши документи міністерства юстиції, Л.Ємелях, яка ще не раз
поверталася до окремих аспектів проблеми30, зуміла дати характеристику
причин, характеру, розмаху згаданого повстання. На відміну від попередніх
дослідників, які основною рисою полтавсько-харківських подій 1902 р.
вважали “голодні бунти” селян, автор бачила їх основний зміст у прагненні
селян отримати землю31. Фактично з цього часу гостре малоземелля і
безземелля селян як головна рушійна сила селянського руху стає в радянській
історіографії пануючим при висвітленні його причин. Згодом з’являється
стаття Г.Деренковського, присвячена впливу соціал-демократичної агітації
на селянське повстання в Харківській і Полтавській губ. 1902 р.32 Автор ввів
до наукового обігу цілу групу нових архівних джерел, ґрунтовно
опрацювавши відповідні матеріали, вміщені на сторінках газети “Искра”.

У 1956 р. у Львівському університеті була захищена дисертація М.Гирича
“Революционное движение на Левобережной Украине накануне первой
русской революции в 1904 году”33, де значну увагу приділено характеристиці
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причин і форм робітничого, селянського та студентського рухів напередодні
першої російської революції. Один із розділів дисертації розкриває причини
та перебіг подій селянського виступу на Україні, який стався у 1904 р. в
с.Володькова Дівиця Чернігівської губ. Автор приділяє значну увагу вивченню
політичних партій, які виникли на початку ХХ ст., та їх впливу на селянство.

Проблема селянського руху взагалі й на Лівобережжі зокрема, побіжно
висвітлювалась у цей період також у роботах П.Лаврова, М.Демченка,
Й.Щербини, О.Кошика та ряду інших істориків. Так, у монографії П.Лаврова34

наведено цікавий фактичний матеріал з історії селянських виступів на початку
Першої світової війни в Чернігівській та Харківській губ. Ґрунтовний
фактичний матеріал про селянський рух викладений і в його наступній
монографії “Рабочее движение на Украине в период нового революционного
подъёма 1910 - 1914 гг.”35. Тут автор характеризує основний зміст селянського
руху, вказуючи, що масові селянські виступи були спрямовані проти
столипінської аграрної реформи, поміщицького землеволодіння, проти
високих податків, земських платежів тощо. Як і в попередній своїй роботі,
П.Лавров досліджує вплив робітничого руху на селянство, наводить новий
фактичний матеріал про селянські виступи, зокрема в Ізюмському повіті
Харківської губ., в селах Полтавської і Чернігівської губерній.

Певною мірою селянський рух висвітлено в брошурі М.Демченка
“Робітничий і селянський рух на Україні в період столипінської реакції (1907
- 1910 рр.)”36, а також у його вступній статті до археографічного збірника
“Робітничий рух на Україні в роки реакції”37. Вказана вище брошура
М.Демченка містить три розділи, в яких автор торкається проблеми
політичного і економічного становища України в роки столипінської реакції,
аналізує робітничий і селянський рухи в цей період, хоча останньому приділяє
значно менше уваги. В брошурі є ряд цікавих фактів роботи серед селян
фабрично-заводських робітників, які з різних причин приїздили на село і
привозили з собою революційну літературу. Водночас, М.Демченко,
наводячи приклади селянського руху в період реакції, перебільшує його
розмах. На підтвердження своєї тези автор наводить дані С.Дубровського
про кількість селянських виступів, з яких у необізнаного читача може скластися
враження про великий розмах селянського руху. Так, у його роботі
зазначається, що в 1910 р. на Україні відбулися 2434 виступи селян38, а це
майже в 50 разів більше, ніж робітничих виступів. Наводячи ці дані, автор
не попереджає, що це разом із підпалами. Сам же С.Дубровський при
порівнянні селянських рухів з робітничим рухом підпали виключає39.

Глибоке висвітлення становища селянства в роки Першої світової
війни, її впливу на процес революціонізування широких селянських мас,
виступів селянства знаходимо у змістовних працях українських дослідників
Й.Щербини40 і О.Кошика41. Як вважає Й.Щербина, уже в період лютневої
мобілізації антивоєнні виступи селян злилися з антивоєнними виступами
робітників ряду промислових міст України42. Головними учасниками цих
виступів автор називає запасних. Під час таких виступів до останніх
приєднувались робітники і селяни, які не підлягали мобілізації. В цей час
відбулися аграрні заворушення, які набрали особливої гостроти на
Правобережній і частково на Лівобережній Україні43. Автор ввів до наукового
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обігу низку нових фактів про селянський рух, уперше описав масові страйки
сільськогосподарських робітників у селах Юнаківці та Ульянівці Сумського
повіту Харківської губ., а також селянські виступи на ґрунті дорожнечі
продовольчих товарів у Сумах, Старобільську, Лебедині, Богодухові тощо44.
Монографія О.Кошика “Рабочее движение на Украине в годы первой
мировой войны и Февральской революции” також висвітлює переважно
робітничий рух, але містить і матеріал про становище селянства та його
боротьбу. Автор висвітлює аграрні відносини на Україні напередодні війни,
аналізує дані про земельну забезпеченість селян, зупиняється на становищі
сільськогосподарських робітників45. Для більш яскравого відображення
важкого становища народних мас, автором складена таблиця про динаміку
зростання прямих і непрямих податків у роки війни46. В роботі також
висвітлюється селянський рух в Україні напередодні і на початку війни,
причому більше уваги приділяється виступам на Правобережжі. Як вважає
автор, поширеною формою селянської боротьби були підпали поміщицьких
маєтків47. Наводяться нові документи про селянські заворушення в ряді
губерній України, в тому числі й у Харківській.

Вагомий внесок у вивчення масового селянського руху другої половини
ХІХ - початку ХХ ст. зробив свого часу відомий український вчений-аграрник
М.Лещенко48. Увесь цей час головною проблематикою його наукових студій
був селянський рух в Україні у 1861 - 1907 рр. Ґрунтовно висвітлюючи хід
селянського руху на основі величезної кількості опрацьованих ним архівних
та інших джерел, М.Лещенко водночас багато уваги приділяв таким складним
аспектам проблеми, як методика кількісної характеристики руху селянства,
класифікація видів прояву невдоволення селян (заворушення, виступ, страйк),
визначення форм боротьби селян тощо.

У 60-х роках ХХ ст. інтерес до вивчення селянського руху між двома
революціями посилюється. З’являється монографія Ф.Лося та
О.Михайлюка49, виходять низка статей50. Робота “Класова боротьба в
українському селі. 1907 - 1914 рр.”51 містить ґрунтовний аналіз соціально-
економічного становища селянства, його боротьби на Лівобережжі в
міжреволюційний період. Авторам вдалося узагальнити накопичений ними
матеріал про боротьбу селян під час столипінської аграрної реформи. На
основі опрацьованих ними центральних та місцевих архівів автори зробили
власні підрахунки селянських виступів, поділивши їх по формам і рокам. У
статті Н.Мальцевої “О количестве крестьянских выступлений в период
столыпинской аграрной реформы”52 автор висловлює низку цікавих думок
про методику підрахунків селянських виступів, наводить таблиці з їхньою
кількістю, окремо обчислюючи масові селянські виступи і підпали. На жаль,
даних по Лівобережжю використати не вдалося, так як характеристика
селянського руху пропонується по всій України.

Питання селянського руху в міжреволюційний період (червень 1907 -
лютий 1917 рр.) побіжно висвітлюється в першому томі “Історії селянства
УРСР”53. У розділі “Період столипінської реакції і нового революційного
піднесення”, автором якого є В.Горякіна, наводяться статистичні дані про
поширення общинного і подвірного землеволодіння на Україні54. Селянський
рух у роки Першої світової війни представлений в розділі “Перша світова
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війна і Лютнева революція 1917 року”, автором якого є Й.Щербина55. На
основі великого фактичного і статистичного матеріалу автор досліджує стан
сільського господарства України під час війни, її вплив на
сільськогосподарське виробництво. Селянський рух у роки війни, як
правильно зазначає автор, мав свої особливості. Вони полягали, перш за
все, в тому, що рушійною силою селянського руху стають жінки-солдатки,
так як чоловіки перебували на фронті. З’являються нові форми боротьби,
викликані самою війною: виступи проти реквізиції та воєнно-окопних робіт,
розгроми крамниць і виступи на ґрунті дорожнечі продуктів харчування,
заворушення “солдаток” у зв’язку з невидачею їм допомоги тощо. В розділі
міститься також опис одного з масових виступів селян проти куркулів
с.Нижньої Сироватки Сумського повіту Харківської губ. та ряду інших
селянських заворушень.

Найбільш повна картина селянського руху на Україні в роки Першої
світової війни представлена в статті Ю.Кір’янова “Крестьянское движение
на Украине в годы первой мировой войны (до февральской революции 1917
г.)”56. На основі використання матеріалів центральних та обласних місцевих
архівів автор склав узагальнюючу таблицю селянських виступів по роках і
губерніях, проаналізував селянський рух за формами боротьби, які мали місце
під час війни.

Монографія А.Анфімова “Российская деревня в годы первой мировой
войны”57, є глибоким історико-економічним дослідженням з питань
соціально-економічних відносин на селі та селянського руху наприкінці ХІХ
- початку ХХ ст. У ній висвітлюється вплив війни на стан поміщицького і
селянського господарства, досліджується забезпеченість селянських
господарств сільськогосподарським реманентом і машинами, робочою
худобою, розглядається стан селянської оренди, стан тваринництва, зміни в
посівних площах, кооперативний рух, залишки кріпосництва на селі тощо.
Окремий розділ відведений автором для висвітлення селянського руху під
час війни. Однак він досліджений не повністю, та автор, очевидно, і не
ставив перед собою таке завдання у зв’язку з характером своєї монографії.
Стосовно селянського руху на Лівобережжі, то А.Анфімов зупиняється лише
на Харківській губ., наводячи приклад про виступ селян с.Нижня Сироватка
Сумського повіту, який мав місце в 1915 р.58 Наприкінці 60-х років з’явилась
його фундаментальна праця “Крупное помещичье хозяйство Европейской
России”59, на початку 80-х - дві монографії, присвячені вивченню соціально-
економічного становища селянства, аналізу його господарської діяльності та
селянському рухові кінця ХІХ - початку ХХ ст., в яких належне місце
відводилось і Лівобережній Україні60, та цілий ряд інших ґрунтовних праць.

Помітний матеріал з історії революційної боротьби лівобережного
селянства є у праці академіка І. Мінца “История Великого Октября”61, яка
видана в Москві у 1967 р. В параграфі “Селянський рух в період першої
світової війни” І.Мінц розглядає боротьбу селянства з точки зору назрівання
революційної кризи в країні. Автор зазначає, що основною закономірністю
селянського руху в умовах війни було посилення із року в рік його політичного
характеру. Уже 1915 р. приніс значне посилення політичної активності
селянства62. Автор монографії звертає увагу на те, як позначилося піднесення
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політичної боротьби в країні на селянстві. З цією метою він використовує
дані про кількість судових справ за державні злочини в 1914 - 1915 рр. в
селянських районах країни. Проте нам здається, що дані такого характеру
повинні бути доповнені й іншими основними формами боротьби, і тільки
після цього можна робити об’єктивні висновки.

Питання соціально-економічного становища селянства Лівобережної
України, його боротьби тією чи іншою мірою висвітлюється в загальних
монографіях та статтях відомих дослідників аграрного питання П.Першина63,
С.Дубровського64 тощо. В капітальному дослідженні П.Першина “Нариси
аграрної революції в Росії”65 простежується розвиток аграрних відносин з
1861 по 1917 рр., досліджуються історичні передумови аграрного
перевороту, боротьби селян за землю. Для нас особливий інтерес викликають
параграфи розділу ІІІ вказаної праці, де висвітлюється селянський рух у 1905
- 1914 рр., що проявлявся у різноманітних формах. Хоча книга в основному
охоплює центральні райони країни, в ній є новий, виявлений із архівних
фондів, матеріал про боротьбу українського селянства, зокрема, проти
впровадження столипінської аграрної реформи. Автор вводить до наукового
обігу багато нових яскравих фактів стосовно боротьби селян проти аграрної
реформи в губерніях Лівобережжя, зокрема, в Охтирському повіті Харківської
губ. (сс.Хухра, Мезенівка, Котельва), Лебединському повіту цієї ж губернії
(с. Буймер), Городнянському повіті Чернігівської губ. (с.Безуглівці) тощо66. З
1910 р., як зазначає автор, підпали куркульських садиб у селах настільки
почастішали, що кількість їх у 4 рази перевищила кількість підпалів
поміщицького майна. П.Першин підкреслює, що підпали стали засобом
боротьби бідноти переважно з сільськими багатіями, і це, на його думку, є
характерною особливістю селянського руху в роки, що передували Першій
світовій війні.

Монографія дослідника аграрного питання професора
С.М.Дубровського “Столыпинская земельная реформа” була видана в Москві
1963 р.67 Вона містить у собі широке коло питань, пов’язаних з проведенням
столипінської аграрної реформи. Автор глибоко висвітлює історію
столипінського аграрного законодавства, значення і суть нової аграрної
політики царизму, урядові заходи по реалізації указу від 9 листопада 1906 р.,
економічні передумови здійснення аграрної реформи, наслідки столипінсь-
кого землевпорядкування, його вплив на розвиток продуктивних сил,
діяльність Селянського поземельного банку, переселенський рух,
поглиблення соціальної диференціації на селі тощо. В його роботі
представлений значний матеріал щодо проведення столипінського
землевпорядкування в губерніях Лівобережної України, про кількість
власників домів, які укріпили землю станом на 1 січня 1915 р., про кількість
утворених тут хуторів. Автор висвітлює історію селянського руху в роки
столипінської аграрної реформи, показує його особливості в порівнянні з
попередніми роками, досліджує його зв’язок із робітничим класом. Для
порівняння селянського руху різних періодів С.Дубровський наводить
статистичні дані про кількість селянських виступів в європейській Росії,
починаючи з 1890 р. і закінчуючи 1917 р. І це є особливо цінним в його
роботі.
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У 1978 р. на сторінках “Українського історичного журналу” з’явилася
стаття Л.Дорохової68, яка була присвячена вивченню селянського руху в
Україні під час Першої світової війни. Як зазначила сама автор, у даній статті
вона “робить спробу розкрити деякі нові аспекти цієї багатогранної
проблеми”69. Неоднозначними видаються авторські статистичні підрахунки.
Вони не підкріплені посиланнями на джерела, а, отже, необґрунтовані, через
що викликають сумнів у своїй достовірності. Крім цього, автор наводить
приклади селянського руху не по всіх формах боротьби, немає згадки про
“банальні підпали”, без яких не можна уявити селянський рух взагалі.

Одним з істориків, хто у 80-х роках ХХ ст. ґрунтовно займався
вивченням селянського руху під час столипінської аграрної реформи, можна
назвати Г.О.Герасименка70. Його монографія “Борьба крестьян против
столыпинской аграрной политики” видана в Саратові у 1985 р.71 Автор
пропонує читачам власну методику підрахунків селянського руху, наводить
широкий фактичний матеріал із даної проблематики, а також приклади
селянської непокори під час реформи по всіх губерніях Російської імперії, не
залишаючи при цьому без уваги й Лівобережну Україну.

Фундаментальною можна вважати монографію вченого-аграрника
Б.Литвака “Крестьянское движение в России в 1775 - 1904 гг.: история и
методика изучения источников”72. У ній автор дає глибокий археографічний
аналіз опублікованих джерел про селянський рух у межах СРСР протягом
1775 - 1904 рр. Висвітлено також процес формування методики дослідження
селянського руху, визначені шляхи пошуку нових джерел та вдосконалення
методики подальшого його вивчення.

Підсумовуючи історіографічний огляд із даної проблематики в
радянський період, можна вважати його достатньо плідним у науковому
відношенні. Як ми вже згадували вище, в цей час продуктивно працювала
над вивченням селянського руху на початку ХХ ст. школа вчених-аграрників
всесоюзного масштабу. Незважаючи на те, що всі роботи писалися на основі
марксистсько-ленінської методології, вони й сьогодні не втратили свого
наукового значення. Завдяки наполегливій праці радянських вчених був
зібраний і проаналізований величезний фактичний матеріал, розроблено
методику досліджень селянського руху, зроблені важливі узагальнюючі
висновки, якими буде користуватися ще не одне покоління науковців і всі ті,
хто цікавиться історією селянства.
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